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Dru ga, roz strzy ga ją ca tu ra wy -
bo rów pre zy denc kich za na -
mi. 4 lip ca przy szło Po la kom
gło so wać na jed ne go z dwóch
kan dy da tów – Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go i Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go. Przy po mnij my, że
wcze śniej sze wy bo ry za rzą -
dzo no po tra gicz nej śmier ci
Le cha Ka czyń skie go w ka ta -
stro fie lot ni czej pod Smo leń -
skiem. 

We dług in for ma cji prze ka -
za nych przez Pań stwo wą Ko mi -
sję Wy bor czą zwy cięz cą jest
Bro ni sław Ko mo row ski, któ ry
w dru giej tu rze uzy skał 53,01
proc. gło sów, je go kontr kan dy -
dat – Ja ro sław Ka czyń ski uzy -
skał 46,99 proc. gło sów. Fre -
kwen cja, we dług da nych
z PKW, wy nio sła 55,31 pro cent. 

W So snow cu fre kwen cja
wy nio sła 53,77 pro cent.
Na kan dy da ta Plat for my Oby -
wa tel skiej za gło so wa ło 63,81
proc. so sno wi czan, na je go ry -
wa la 36,19 proc

Wie lu so sno wi czan za bra ło
na wy bo ry swo je po cie chy.
Naj młod si miesz kań cy mia sta,
choć sa mi nie dys po nu ją cy
jesz cze pra wem gło su, wrzu ca li
za ro dzi ców kar ty do urn. Nie
za po mnia no i o tych, któ rzy
w wy bo rach chcą brać udział,

lecz ba rie rą jest dla nich nie peł -
no spraw ność. 40 lo ka li do sto -
so wa no do ich po trzeb. 

– Uwa żam, że uczest nic two
w wy bo rach to oby wa tel ski
obo wią zek, więc na wet nie za -
sta na wia łem się, czy iść na wy -
bo ry, czy nie – mó wi Ka mil
Ma li now ski z Za gó rza. – Ja ko
Po lak uczest ni czę w ten spo sób
w de mo kra tycz nym po rząd ku
pań stwa i nie po zba wiam sie bie
wpły wu na to, kto bę dzie je go
gło wą.

Przy po mnij my, że w pierw -
szej tu rze wy bo rów, któ ra mia -
ła miej sca 20 czerw ca zwy cię -
żył  Bro ni sław Ko mo row -
ski  osią ga jąc w ska li kra ju
po par cie 41,54 proc. gło su ją -
cych. Dru gi był Ja ro sław Ka -
czyń ski  – 36,46 proc.,
a na trze cim miej scu upla so wał
się  Grze gorz Na pie ral -
ski  – 13,68 proc. Po zo sta łe
miej sca za ję li: Ja nusz Kor win -
-Mik ke – 2,48 proc., Wal de mar
Paw lak – 1,75 proc., An drzej
Ole chow ski – 1,44 proc., An -
drzej Lep per – 1,28 proc., Ma -
rek Ju rek – 1,06 proc., Bo gu -
sław Zię tek – 0,18 proc., Kor -
nel Mo ra wiec ki  – 0,13 proc.
Fre kwen cja w pierw szej tu rze
wy bo rów wy nio sła 54,94
proc.. TTBB,, RREEDD
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Za koń czo ne zo sta ły dzia ła nia
zmie rza ją ce do prze ję cia przez
mia sto So sno wiec pa kie tu 49
pro cent ak cji klu bu pił kar skie go
„Za głę bia” So sno wiec. Od po -
wied nią umo wę pod pi sał w tej
spra wie 30 czerw ca pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski oraz wła ści -
ciel klu bu Krzysz tof Sza tan.
Na prze ję cie klu bo wych ak cji
gmi na wy da 1.144 mln zł. 

– Jest to de cy zja roz trop na,
bo trud no po zwa lać na roz trwo -
nie nie przy sło wio wych ro do -
wych dóbr, bo tak moż na na zwać
go dło i tra dy cje te go po nad stu -
let nie go klu bu zwią za ne go z So -
snow cem – mó wi Zbi gniew Ja -
skier nia, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca i prze wod ni czą cy
ze spo łu, któ ry ze stro ny mia sta
zaj mo wał się spra wą prze ję cia
ak cji „Za głę bia”. – Ne go cja cje
by ły mo men ta mi trud ne, bo sta -
wia ne przez nas wa run ki wy ma -

ga ły od wła ści cie la klu bu od stą -
pie nia od umów dłu go ter mi no -
wych, jed nak zna leź li śmy od po -
wied nie roz wią za nia. – Za kup
ak cji to nie kup no owo ców
na tar gu, dla te go tak dłu gie ne -
go cja cje. Waż ne, że klub o po -
nad 100-let niej tra dy cji ma szan -
sę na od nie sie nie suk ce su. To
klub Za głę bia Dą brow skie go
i trze ba to pod kre ślać – mó wił
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
po pod pi sa niu umo wy. Z ko lei
wła ści ciel Krzysz tof Sza tan mó -
wił, iż to po czą tek two rze nia do -
brej fir my w So snow cu. 

Mia sto bę dzie te raz mo gło
de sy gno wać swo ich przed sta wi -
cie li do ra dy i za rzą du klu bu,
w związ ku z czym gmi na bę dzie
mia ła wpływ na to co dzie je się
w klu bie. Wła dze mia sta przy -
po mi na ją też, że So sno wiec nie
od dziś po no si koszt utrzy ma nia
dru ży ny. 

– Te kosz ty to utrzy ma nie
obiek tów, utrzy ma nie funk cjo -
no wa nia aka de mii pił kar skiej
– do da je Zbi gniew Ja skier nia.
– Z miej skie go bu dże tu szły
też pie nią dze na pro mo cję dru -

ży ny i spor tu pro fe sjo nal ne go.
W związku z powyższym teraz
gmina ma większą możliwość
pa trze nia co klub ro bi z prze -
ka zy wa ny mi „Za głę biu” pie -
niędz mi. TTBB

Za pa dła de cy zja w spra wie prze ję cia ak cji „Za głę bia” So sno wiec

Umo wa pod pi sa na!
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Urząd Miej ski w So snow cu
wpro wa dza sys tem pod no szą cy
bez pie czeń stwo i kom fort
miesz kań ców po przez prze ka -
zy wa nie wia do mo ści SMS
o za gro że niach i naj waż niej -
szych wy da rze niach. Po dob ne
sys te my dzia ła ją już na Dol nym
Ślą sku, i spraw dzi ły się tam m.
in. pod czas za gro że nia po wo -
dzio we go. Do sys te mu ko mu ni -
ka cji obok Wy dzia łu Za rzą dza -
nia Kry zy so we go bę dą tak że
na le żeć: Po li cja, Straż Miej ska,
Straż Po żar na i me dia.

Za sa da dzia ła nia sys te mu
jest pro sta. Mo że do nie go
przy stą pić każ dy miesz ka niec.

Wy star czy, że wy śle pod od po -
wied ni nu mer wia do mość ak ty -
wu ją cą je go uczest nic two.
Koszt wy sła nia ta kiej wia do mo -
ści jest rów ny zwy czaj ne mu
SMS, za le ży je dy nie od ta ry fy
ope ra to ra do któ re go na le ży po -
sia dacz te le fo nu. Od tej chwi li
oso ba za re je stro wa na bę dzie
do sta wać in for ma cje, np. o tym,
że w mie ście za mknię ty zo sta -
nie do pływ wo dy.  

– Sys tem ma słu żyć przede
wszyst kim po pra wie sta nu bez -
pie czeń stwa miesz kań ców – tłu -
ma czy Grze gorz Dą brow ski,
rzecz nik pra so wy Urzę du Miej -
skie go w So snow cu. – Sprzy ja

też po pra wie sta nu wie dzy
miesz kań ców o naj waż niej szych
ele men tach ży cia mia sta, po -
cząw szy od za rzą dza nia kry zy -
so we go, a skoń czyw szy na naj -
waż niej szych wy da rze niach kul -
tu ral nych i roz ryw ko wych, któ re
w mie ście są pla no wa ne. 

– Bę dzie my za chę cać
wszyst kich miesz kań ców, tak że
tych star szych, by sko rzy sta li
z moż li wo ści bli skie go i bez po -
śred nie go kon tak tu za po mo cą
te le fo nu ko mór ko we go ze
wszyst ki mi służ ba mi, któ re
dba ją o bez pie czeń stwo w So -
snow cu – pod kre śla pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski. 

Choć sys te my SMS -owej in for -
ma cji po sia da oko ło stu gmin na te -
re nie kra ju, So sno wiec jest pierw -
szy w re gio nie, gdzie ta kie in no wa -
cyj ne roz wią za nie jest
wpro wa dza ne. Je ste śmy też jed nym
z nie wie lu miast tej wiel ko ści
w kra ju, gdzie za cznie dzia łać.
Koszt za ku pu sys te mu to 25 tys.
zło tych. Wpro wa dza go wSo snow -
cu fir ma Sa mo rzą do wy In for ma tor
SMS z Wro cła wia. RREE JJEE SSTTRRAA --
CCJJAA WW SSYYSS TTEE MMIIEE OODD BBYY WWAA
SSIIĘĘ PPOO PPRRZZEEZZ WWYY SSŁŁAA NNIIEE SSMMSS
OO TTRREE ŚŚCCII TTAAKK..SSOO NNAA NNUU --
MMEERR 666611 000000 111122..

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Gmi na wdra ża in no wa cyj ny sys tem ko mu ni ka cji z miesz kań ca mi

SMS ostrze że i po in for mu je

BBrroonniissłłaaww KKoommoorroowwsskkii lleeddwwiiee kkiillkkaa ddnnii tteemmuu ooddwwiieeddzziiłł
ww ttrraakkcciiee sswwoojjeejj kkaammppaanniiii wwyybboorrcczzeejj SSoossnnoowwiieecc

Bronisław Komorowski
nowym prezydentem Polski!
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KKII NNOO HHEE LLIIOOSS 
uull.. MMoo ddrrzzee jjooww sskkaa 3322bb,,

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz -
na 032 363 14 14, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl

RREEPPEERRTTUUAARR PPRRAASSOOWWYY KKIINNAA
HHEELLIIOOSS SSOOSSNNOOWWIIEECC
0099..0077.. -- 1155..0077..22001100 rr..

PPRREEMMIIEERRAA::  „„SHREK
FOREVER” 3D 9.00, 11.15, 13.30,
15.45, 18.00, 20.15, 22.30. (Shrek
Forever), dzieci, USA, b/o, 93 min.
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY::
„DZIEWCZYNA Z
KSTRALKASY” 18.30,
20.45.(She's Out of My League),
komedia, USA, od 12 lat, 104 min.
„SAGA ZMIERZCH:
ZAĆMIENIE”
9.30, 12.00, 14.30, 17.00, 19.30,
22.00. (The Twilight Saga: Eclipse),
horror/thriller, USA, od 12 lat, 124

min.
„JUTRO BĘDZIE FUTRO”
10.45, 15.15, 19.45.
(Hot Tub Time Machine), komedia,
USA, od 12 lat, 99 min.
„ISTOTA” 13.00, 17.30, 22.00.
(Splice), horror/thriller,
USA/Francja/Kanada, od 15 lat, 104
min. „DISCO ROBACZKI”
11.30, 13.15, 15.00, 16.45.
(Disco Ormene), dzieci,
Dania/Niemcy, b/o, 78 min.
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILMEM
ZASTRZEŻONYM
JEST: „SHREK FOREVER” 3D. 

UUWWAAGGAA!!
DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy
ddoo wwyyggrraanniiaa 1144 ppoojjeeddyynncczzyycchh
bbiilleettóóww ddoo kkiinnaa.. ZZaapprraasszzaammyy ddoo
nnaasszzeejj rreeddaakkccjjii ((SSoossnnoowwiieecc,, uull..
33 MMaajjaa 2222,, ppookk.. 99)) zz
nnaajjnnoowwsszzyymm wwyyddaanniieemm
„„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo”” NNrr 77.. 

Z oka zji Dnia Dziec ka miesz -
kań cy ulic: Ma jo wa, Wiel ka,
Che micz na, Cie pła w dziel ni cy
Po goń, po raz dru gi zor ga ni zo -
wa li Fe styn Spor to wo -Re kre -
acyj ny.

Dzie ci w kon kur sach spor to -
wo -ar ty stycz nych ry wa li zo wa ły
o dy plo my, me da le i na gro dy.
Dla naj młod szych przy go to wa -
no ma lo wa nie twa rzy i lo te rie
z na gro da mi, wszyst ko to
przy dźwię kach mu zy ki gru py
Friędz. 

Za an ga żo wa nie wszyst kich
dzie ci, ogrom ny wy si łek i pa sja
z ja ką pod cho dzi ły do re ali za cji
za dań oraz po my sło wość, ja ką
mu sia ły się wy ka zać za słu gu je
na sło wa uzna nia. 

Na ko niec każ dy uczest nik
zo stał na gro dzo ny upo min ka mi
ufun do wa ny mi przez licz nych
spon so rów.

Fe styn nie mógł by się od być,
gdy by nie wspar cie licz nych
spon so rów, po mo cy udzie lo nej
ze stro ny dy rek to ra Nie pu blicz -
ne go Gim na zjum Ję zy ko we go
– Szko ła Otwar te go My śle nia
w So snow cu, MO SiR -u w So -
snow cu, Wy dzia łu Go spo dar ki
Ko mu nal nej UM. W im pre zie
uczest ni czy li też: za stęp ca pre zy -
den ta mia sta Ry szard Łu kaw ski,
po seł na sejm RP Ja ro sław Pię ta,
Jan Bo sak – prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Kul tu ry i Spor tu oraz Ar ka -
diusz Chę ciń ski – wi ce prze wod -
ni czą cy RM w So snow cu. UU

Wszyst ko w na szych rę kach

W Urzę dzie Miej skim w So snow -
cu od by ło się uro czy ste wrę cze nie
na gród lau re atom kon kur su
„Bądź Bez piecz ny”, ad re so wa ne -
go do uczniów so sno wiec kich
szkół pod sta wo wych i gim na zjów.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 29
uczniów z 10 szkół pod sta wo -
wych i 16 uczniów re pre zen tu ją -
cych 6 gim na zjów. 
WW GGRRUU PPIIEE SSZZKKÓÓŁŁ PPOODD SSTTAA --
WWOO WWYYCCHH ZZWWYY CCIIĘĘ ŻŻYY LLII::

CChhłłoopp ccyy: I miej sce – Mi chał
Kwie cień z SP nr 10, II miej sce
– Da mian Kacz mar czyk z SP
nr 9, III miej sce – To biasz Ku la
z SP nr 9.
DDzziieeww cczzęę ttaa: I – miej sce We ro ni -
ka Zię ba z SP nr 15, II miej sce
– Mo ni ka Trze wi czek z SP
nr 37, III miej sce – Klau dia Mi -
trę ga – z SP nr 25.
WW GGRRUU PPIIEE GGIIMM NNAA ZZJJAA LLII --
SSTTÓÓWW NNAAJJ LLEEPP SSII OOKKAA ZZAA LLII
SSIIĘĘ::
CChhłłoopp ccyy: I miej sce – Piotr Dyc
z Gim. nr 4, II miej sce – Da riusz
Gra bow ski z Gim. nr 6, III miej -
sce – Łu kasz Ma li now ski
– z Gim. nr 27.
DDzziieeww cczzęę ttaa: I miej sce – An -
na Kra siń ska z Gim.
nr 27, II miej sce – Ju sty na Le -

wan dow ska z Gim. nr 8, III miej -
sce – Mar ty na Po ździoch z Gim.
nr 8.

Kon kurs ma w za my śle or -
ga ni za to rów pro pa go wać wie -
dzę z za kre su pro gra mu za po -
bie ga nia prze stęp czo ści i aspo -
łecz nych za cho wań „Ra zem
Bez piecz niej” oraz za gad nień
sze ro ko ro zu mia ne go bez pie -
czeń stwa.

Or ga ni za to ra mi kon kur su by -
li: Urząd Miej ski w So snow cu:
Wy dział Bez pie czeń stwa i Za -
rzą dza nia Kry zy so we go oraz
Wy dział Edu ka cji; Ko men da
Miej ska Po li cji w So snow cu
oraz Ko men da Miej ska Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w So -
snow cu. Wszyst kim lau re atom
ser decz nie gra tu lu je my. UU

Dba jąc o naj młod szych

AR
C 10 czerw ca w Przed szko lu Miej -

skim nr 34 w So snow cu od był
się tur niej pod ha słem „Bez -
piecz ne dziec ko na wa ka cjach”.
By ła to już dzie wią ta edy cja te -
go tur nie ju. W tym ro ku im pre -
zę przy go to wa no wspól nie
z funk cjo na riu sza mi Wy dzia łu
Ru chu Dro go we go Ko men dy
Miej skiej Po li cji w So snow cu.

Udział wzię ły so sno wiec kie
przed szko la nr: 7, 34, 40 oraz
kla sy ze ro we Szko ły Pod sta wo -
wej nr 36 w So snow cu wraz
z na uczy cie la mi.

Tur niej or ga ni zo wa ny jest
od dzie wię ciu lat. Je go ce lem
jest prze ka za nie naj młod szym
wie dzy gwa ran tu ją cej bez -
piecz ne spę dza nie cza su wol -
ne go, za rów no w cza sie wa ka -

cji, jak i w cią gu ca łe go ro ku
szkol ne go. 

Dzie ci uczest ni czy ły w za ba -
wach ru cho wych przy mu zy ce,
za wo dach spor to wych, kon kur -
sach oraz za ję ciach pla stycz nych.
Mo gły też li czyć na cen ne na gro -
dy ufun do wa ne ze środ ków UM
– Wy dzia łu Kul tu ry Fi zycz nej,
Spor tu i Tu ry sty ki. Wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li rów nież dy -
plo my i po dzię ko wa nia za udział
w tur nie ju. W cza sie zma gań
dzie ciom to wa rzy szył Sznu pek
– ma skot ka ślą skiej Po li cji. Tur -
niej przy go to wa ły i pro wa dzi ły
na uczy ciel ki przed szko la Be ata
Go doń, An na Ka lic ka i Mał go -
rza ta Ko tu ła, któ re za dba ły
o wszyst kie atrak cje dla dzie ci
w tym dniu. UU

Bez piecz ne dziec ko na wa ka cjach

Ob rzę do wo w Zam ku Sie lec kim
21 czerw ca w so sno wiec kim
Cen trum Sztu ki „Za mek Sie lec -
ki” od był się ob rzę do wy spek -
takl „In te gra cyj na Świę to jań ska
Noc Kul tu ral na” sto wa rzy sze nia
Cam pa nia Te atral na „Ge ne sis”
– Eu ro pej skie Cen trum Kul tu ry
i Edu ka cji. Udział w pro jek cie
wzię li ak to rzy z te atru „Mi me -
sis” – te atr dla osób nie peł no -
spraw nych in te lek tu al nie, re kru -
tu ją cy się z uczniów Ze spo łu

Szkół nr 4 w So snow cu, mło -
dzież z Ze spo łu Szkół nr 2
w So snow cu oraz ak to rzy Mło -
dzie żo wej Aka de mii Te atral nej.
Cho re ogra fię uło ży ła ak tor ka
i cho re ograf te atru „Ge ne sis”
– Ewa Kli szew ska. Po mi mo
nie pew nej po go dy spek takl od -
był się, a nie sa mo wi te wra że nie,
ja kie wy warł, na dłu go jesz cze
po zo sta nie w ser cach pu blicz -
no ści. UU

Mi lo wi ce dzie ciom
29 ma ja w Mi lo wi cach, w ogro -
dach przy Pa ra fii mat ki Bo skiej
Szka plerz nej od był się fe styn
z oka zji Dnia Dziec ka. Or ga ni -
za to rem za ba wy by ło To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Mi lo wic oraz
ksiądz pro boszcz Le onard Sob -

czyk. Bar dzo uda na im pre za by -
ła moż li wa dzię ki spon so rin go -
wi i wspar ciu mi lo wic kich i so -
sno wiec kich firm i skle pów oraz
ogrom ne mu za an ga żo wa niu
i po mo cy lu dzi o wiel kim i czu -
łym ser cu. UU

Pod pa tro na tem UNI CEF
28 ma ja w Mu zeum w So snow cu
od był się fi nał ósmej edy cji Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Pla -
stycz ne go „In ne Spoj rze nie”, po -
łą czo ny z otwar ciem wy sta wy po -
kon kur so wej. Na uro czy stość
przy by li lau re aci kon kur su z: Po -
zna nia, War sza wy, Kra ko wa, Żar,
Ło dzi, Czę sto cho wy, Ka to wic,
Sie mia no wic Ślą skich, Za brza
i Ryb ni ka. Go ść mi spo tka nia by -
li: Zbi gniew Ja skier nia – za stęp -
ca pre zy den ta So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski – wi ce prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej, Jan
Bo sak – prze wod ni czą cy Ko mi sji
Kul tu ry RM, Pa weł Du sza – na -
czel nik Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu -
ki, Piotr We so łow ski – na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji UM oraz ar -
ty sta pla styk Ma riusz Wnu kow ski
– prze wod ni czą cy ju ry kon kur -
su.Mię dzy na ro do wy Kon kurs
Pla stycz ny „In ne Spoj rze nie” or -

ga ni zo wa ny jest przez so sno wiec -
kie Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej
nr 1 od 2002 r. Ran ga i ja kość
kon kur su zna la zła po twier dze nie
w przy zna nym w tym ro ku,
po raz ko lej ny, ho no ro wym pa tro -
na cie Pol skie go Ko mi te tu Na ro -
do we go UNI CEF. 

„In ne Spoj rze nie” ma już
swo ją tra dy cję i spo ry do ro bek.
Do tych czas wzię ło w nim udział
po nad 14 ty się cy mło dych lu dzi,
w wie ku od 6 do 19 lat z ca łej
Pol ski oraz łącz nie z po nad 30
państw z czte rech kon ty nen tów.
W bie żą cym ro ku pra ce pla stycz -
ne na de sła no  łącz nie z 13
państw  Eu ro py i Azji (po raz
pierw szy z Chin). Pod czas uro -
czy sto ści wrę czo no lau re atom na -
gro dy i wy róż nie nia. Grand Prix
zdo był 9-let ni Ni ko dem Busz ko
z Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry
w Czę sto cho wie. UU
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RRyy zzyy kkoo ppoo wwoo ddzzii jjuużż zzaa nnaa mmii,,
cchhooćć ww ppoo łłoo wwiiee mmaa jjaa wwiieell kkaa
wwoo ddaa nniiee oommii nnęę łłaa ttaakk żżee SSoo --
ssnnooww ccaa.. JJaakk PPaann ooccee nniiaa
ddzziiaa łłaa nniiaa ssłłuużżbb zzaa aann ggaa żżoo wwaa --
nnyycchh ww ddzziiaa łłaa nniiaa pprrzzee cciiww ppoo --
wwoo ddzziioo wwee ww mmiiee śścciiee?? 
Wszyst kie służ by spi sa ły się
na me dal. Ogrom ne po dzię ko wa -
nia na le żą się ko men dan to wi so -
sno wiec kiej Stra ży Po żar nej, bry -
ga die ro wi Grze go rzo wi No wa ko -
wi oraz je go lu dziom. Stra ża cy
dzia ła li z po świę ce niem i peł nym
pro fe sjo na li zmem. We wszyst -
kich za gro żo nych miej scach pra -
co wa li bez wy tchnie nia, nie raz
przez 24 go dzi ny na do bę. Do wo -
żo no pa li wo do pomp, wę że, sy -
pa no wa ły, pom po wa no wo dę,
kon tro lo wa no umoc nie nia prze -
ciw po wo dzio we. Ży cie w peł ni
po twier dzi ło, że na sza straż po -
żar na na le ży do naj lep szych
w kra ju. Nie świad czy o tym je -
dy nie no wo cze sny sprzęt, ale
przede wszyst kim umie jęt no ści
lu dzi, któ rzy nim fa cho wo dys po -
nu ją. Po dzię ko wa nia na le żą się
też Stra ży Miej skiej i po li cji.
Służ by te ro bi ły co mo gły, by
wy zna czać ob jaz dy za la nych
miejsc i in for mo wa ły użyt kow ni -
ków dróg o nie bez pie czeń stwie.
Wiel ki wkład w ra to wa nie sy tu -
acji w mie ście ma Miej ski Za kład
Ulic i Mo stów. Eki py MZU iM
ma ją wła sne pom py i nie ustan nie
wy pom po wy wa ły wo dę z za la -
nych to ro wisk i ulic, sta ra jąc się
przez ca ły czas udraż niać cią gi
ko mu ni ka cyj ne. Na bie żą co ła ta -
ły też wy rwy w na wierzch ni, do -
ko na ne przez wez bra ne wo dy.
Ko or dy na cja wszyst kich służb
miej skich by ła do bra. 

MMaa jjoo wwaa ppoo wwóóddźź ssppuu ssttoo sszzyy --
łłaa wwiiee llee ppooll sskkiicchh mmiiaasstt ii wwssii,,
ttyymm cczzaa sseemm SSoo ssnnoo wwiieecc wwyy --
sszzeeddłł ww ssuu mmiiee oobbrroonn nnąą rręę kkąą
zz ppoo wwoo ddzzii.. MMiiee llii śśmmyy sszzcczzęę --
śścciiee?? 
Szczę ście nie ma nic do te go.
Po wiel kiej po wo dzi z 1997 ro ku
wła dze miej skie i od po wied nie
służ by wy cią gnę ły wła ści we
wnio ski. Po tym, jak 13 lat te mu
wy la ła rze ka Bo brek, to piąc oko -
licz ne do my i za kła dy pra cy,
umoc nio no wa ły, ure gu lo wa no
rzecz kę Jan ki, wzmoc nio no wa ły
Prze mszy. Na za bez pie cze nia
prze ciw po wo dzio we po szły spo -
re na kła dy fi nan so we oraz du żo
pra cy, i to dla te go w ma ju nie po -
wtó rzy ła się ka ta stro fal na sy tu -
acja. Nie bez zna cze nia po zo sta -
je ko lek tor Bo brek, któ ry pod -
czas ulew w ma ju od bie rał
bar dzo du żo wo dy. Oczy wi ście
wie le miejsc i ulic w mie ście zo -
sta ło za la nych, ale nie cza ruj my
się – nie ma mia sta, któ re mo gło -
by oprzeć się ta kim opa dom, żad -
na sieć ka na li za cyj ne nie na dą ży
z od pro wa dza niem wo dy po tak
na głych i ob fi tych ule wach. 
GGddyy rroozz mmaa wwiiaa łłeemm zzee ssttrraa żżaa --
kkaa mmii ww mmaa jjuu,, nniiee kkttóó rrzzyy
zz nniicchh pprrzzyy zznnaa wwaa llii,, iiżż ww eekkss --
ttrree mmaall nnyycchh ssyy ttuu aaccjjaacchh lluu --
ddzziiee ddaa wwaa llii ssiięę ppoo nniieeśśćć
eemmoo ccjjoomm,, rrzzuu ccaa llii nnaa wweett
oosskkaarr żżee nniiaa oo zzłłąą kkoo oorr ddyy nnaa --
ccjjęę ddzziiaa łłaańń,, jjaakk wwiięęcc ooccee nniiaa
PPaann ppoo ssttaa wwęę ssoo ssnnoo wwii cczzaann,,
zzwwłłaasszz cczzaa zz ddzziieell nniicc ddoo --
ttkknniięę ttyycchh ppoo wwoo ddzziiąą?? 
Przy pom po wa niu wo dy ze Sta -
wu Ka le tań skie go miesz kań cy
sa mi za ofe ro wa li po moc stra ża -
kom. Oczy wi ście ak cja ra tow ni -

cza by łą w ich in te re sie, jed nak
nie sta li z za ło żo ny mi rę ka mi
i py ta li jak mo gą wspo móc straż
po żar ną. Miesz kań cy Mi lo wic,
a tak że ul. Gro ta Ro wec kie -
go 207, gdzie wo da za la ła piw ni -
ce do mów miesz kal nych, by li
wdzięcz ni i do ce nia li spraw ną
ak cję stra ży po żar nej. Uzna nie
miesz kań ców zdo by ła ak cja wła -
śnie przy Gro ta Ro wec kie go,
gdzie stra ża cy wy ko na li prze kop
i oczy ści li ka nał ście ko wy, któ ry
wcze śniej był nie droż ny i nie
przyj mo wał wo dy. Nie ste ty zda -
rza ły się też ne ga tyw ne przy kła -
dy, bo na stra ża ków, któ rzy przy -
jeż dża li z po mo cą, miesz kań cy
wy le wa li ca łą złość i fru stra cję
wy ni ka ją cą z za la nia ich po se sji.
Wie le złych emo cji wy ni ka ło
z nie zna jo mo ści spe cy fi ki dzia -
łań stra ża ków; miesz kań cy usi ło -
wa li do ra dzać, gdzie pom po wać
wo dę. Wy ni ka ło z te go wie le
spo rów, zu peł nie nie po trzeb -
nych, bo stra ża cy wie dzą jak
ma ją pro wa dzić ak cję ra tun ko -
wą, a ra dy do mo ro słych ra tow -
ni ków tyl ko utrud nia ją fa cho we
dzia ła nia. W więk szo ści jed nak
miesz kań cy współ pra co wa li ze
służ ba mi i ak cja prze bie ga ła
spraw nie. 
PPaann ttaakk żżee bbyyłł zzaa aann ggaa żżoo wwaa --
nnyy ww aakk ccjjęę pprrzzee cciiww ppoo wwoo --
ddzziioo wwąą.. GGddzziiee bbyy łłoo nnaajj cciięę --
żżeejj?? 
Wspól nie z węd ka rza mi, oraz
funk cjo na riu sza mi so sno wiec -
kiej stra ży po żar nej uczest ni czy -
li śmy w ak cji ra to wa nia
przed po wo dzią dzia łek oraz
osie dla Ka le ty, po nie waż w tym
re jo nie wez bra ły znacz nie wo dy
Sta wu Ka le tań skie go. Kto zna

tam te te re ny, mo że wy obra zić
so bie sto pień za gro że nia, bo
dwa most ki przy sta wie zna la zły
się pod wo dą, a ry by pły wa ły już
na te re nie ogród ków dział ko -
wych. In ter we nio wa li u mnie
węd ka rze i wspól nie po pro si li -
śmy Straż Po żar ną o po moc.
Stra ża cy za raz po kon tro li uru -
cho mi li si ły, któ re bez prze rwy
przez pięć dni i no cy wy pom po -
wy wa ły wo dę, któ rej po ziom
pod niósł się o 2 me try. Za la ne
zo sta ło też to ro wi sko tram wa jo -
we na ul. Ba czyń skie go, ale za -
wia do mio ne służ by szyb ko wy -
pom po wa ły wo dę z ka na łu,
dzię ki cze mu ruch tram wa jów
zo stał przy wró co ny. W Ka zi -
mie rzu wie le po se sji by ło za gro -
żo nych za la niem przez wo dy
Ro wu Mor ti me row skie go. Ry -
zy ko pod to pie nia pa no wa ło
w re jo nie ulic Wo pi stów, Szty -
gar skiej i Szen wal da. 
CCzzyy ppoo ssyy ttuu aaccjjii zz mmaa jjaa bbęę ddąą
wwyy cciiąą ggaa nnee jjaa kkiieeśś wwnniioo sskkii,,
bbyy ww pprrzzyy sszzłłyycchh llaa ttaacchh
zzmmnniieejj sszzyyćć jjeesszz cczzee bbaarr ddzziieejj
rryy zzyy kkoo ppoodd ttoo ppiieeńń?? 
W trak cie roz mów podczas ko -
mi sji zgło si łem pro po zy cję,
zwią za ną ze sta nem ka na li za cji.
W nie któ rych miej scach sieć jest
sta ra, gdzie in dziej nie droż na.
Na le ży pod jąć in wen ta ry za cję
sie ci i w pierw szej ko lej no ści
spraw dzić te miej sca, gdzie ka -
na ły nie przyj mo wa ły wo dy.
Tam, gdzie two rzy ły się roz le wi -
ska wod ne, trze ba za cząć re -
mon ty. Być mo że ka na li za cję
trze ba bę dzie w tych re jo nach
po sze rzyć, być mo że zbu do wać
po dwa, trzy ka na ły wię cej, że -
by desz czów ka nie spły wa ła

po jezd niach tyl ko od ra zu ucie -
ka ła do ka na łów. Do tej pro po -
zy cji przy chy la się na czel nik
Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal -
nej i Miesz ka nio wej Ro mu ald
Śmi giel ski. 
ZZaa cczzęę łłyy ssiięę wwaa kkaa ccjjee.. JJaa kkiiee
ddzziiaa łłaa nniiaa ppoodd kkąą tteemm bbeezz ppiiee --
cczzeeńń ssttwwaa zzoo ssttaa nnąą ppoodd jjęę ttee
pprrzzeezz mmiiaa ssttoo?? 
Trwa Ak cja La to 2010. Oso bi -
ście, pod czas przy go to wań
do ak cji, naj więk szy na cisk kła -
dłem by obiek ty spor to we, tak że
szkol ne by ły przez ca łe wa ka cje
otwar te dla chęt nych. Przed tem
jed nak Straż Miej ska oraz in -
spek to rzy BHP skon tro lo wa li
obiek ty spor to we, by miej sca re -
kre acji by ły bez piecz ne. Spraw -
dza no czy bram ki i ko sze na bo -
iskach są sta bil ne, eli mi no wa no
drob ne uszko dze nia na wierzch -
ni. Cie szy mnie, że ma my
w mie ście co raz wię cej bo isk, to
bar dzo ład ne obiek ty z do brą na -
wierzch nią, nie ste ty cza sem bra -
ku je opie ku nów, bo na uczy cie le
ma ją wa ka cje. Swe go cza su pro -
po no wa łem, by eme ry to wa ni na -
uczy cie le WF przy cho dzi li przez
dwie, trzy go dzi ny za jąć się
mło dzie żą, mo gli by do stać wy -
na gro dze nie, bo dy rek to rzy
szkół dys po nu ją fun du szem
na ta kie ce le. Uwa żam, że wcią -
gnię cie więk szej ilo ści in struk -
to rów do Ak cji La to by łoby do -
brą rze czą. 
AAmmaa ttoo rróóww kkąą ppiiee llii zz ppeeww nnoo --
śścciiąą nniiee zzaa bbrraakk nniiee.. 
Na si ra tow ni cy WOPR są świet -
nie wy szko le ni, cze go do wo dem
są me da le, ja kie zdo by wa ją
w ogól no pol skich za wo dach. Ra -
tow ni cy za bez pie cza ją obiekt

na Sta wi kach, oczy wi ście strze -
żo ne są ba se ny MO SiR-u.
Akwen na Sta wi kach jest do -
pusz czo ny przez Sa ne pid, jest
tam czy sta wo da i moż na się ką -
pać. Ro dzi ce, któ rych dzie ci pój -
dą się ką pać w miej sca strze żo ne
przez na szych WOPR -owców
mo gą mieć pew ność, że ich po -
cie chy bę dą pod fa cho wą opie ką.
Akwen Ba la ton i zbior nik w Ka -
zi mie rzu nie są do pusz czo ne
do ką pie li, ale z Ba la to nu ko rzy -
sta wie le osób, po mi mo za ka zu,
więc tam też wy sy ła my ra tow ni -
ków, że by nie do pu ścić do tra ge -
dii. Na Ba la to nie wo da po ostat -
niej kon tro li Sa ne pi du by ła czy -
sta, ale zbior nik nie na le ży
do mia sta i nie funk cjo nu je ofi -
cjal nie ja ko ką pie li sko, bo nie
prze wi dział ta kich moż li wo ści
dzier żaw ca. Za kaz ką pie li obo -
wią zu je też w Ka zi mie rzu, tam
daw no nie by ło kon tro li czy sto ści
wo dy. Nie ma też ra tow ni ków,
jed nak nie po ja wia się tam ty lu
pla żo wi czów, co na Ba la to nie.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Stra ża cy nie za wie dli
Roz mo wa z rad nym KKrryy ssttiiaa nneemm DDzziiee wwiioo rreemm, za stęp cą prze wod ni czą ce go Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Po rząd ku Pu blicz ne go Ra dy Miej skiej w So snow cu 

JJaakk wwyy gglląą ddaa oobbeecc nnaa ssyy ttuu --
aaccjjęę nnaa ssccee nniiee ppoo llii ttyycczz nneejj
BBęę ddzzii nnaa??
Obec ną sy tu ację po li tycz -
na w Bę dzi nie na le ży po strze gać
przede wszyst kim przez pry zmat
po szcze gól nych sił po li tycz nych
li czą cych się na bę dziń skiej sce -
nie po li tycz nej. Dzię ki de cy zji
wy bor ców Pra wo i Spra wie dli -
wość jest na chwi lę obec ną dru -
gą si łą po li tycz ną w gmi nie i po -
wie cie. Sy tu acja PiS jest sta bil -
na. Bra ku je we wnętrz nych
spo rów i po wo li przy go to wu je -
my się do wy bo rów sa mo rzą do -
wych. Na to miast zu peł nie ina -
czej wy glą da sy tu acja dwóch po -
zo sta łych ugru po wań PO i SLD,
ale nie chcę wni kać tu w szcze -
gó ły.

AA jjaakk ooccee nniiaa PPaann ddzziiaa łłaall nnoośśćć
oobbeecc nnee ggoo pprree zzyy ddeenn ttaa??
Mo ja oce na pre zy den ta Bę dzi -
na Ra do sła wa Ba ra na jest ne ga -
tyw na, na co wpły wa sze reg po su -
nięć obec ne go wło da rza. In we sty -
cje, je śli w ogó le są, to prze cią ga ją
się w cza sie – war to tu wspo mnieć
słyn ny już na ca łą Pol skę re mont
dwor ca PKP, trwa on już kil ka lat,
po chło nął ol brzy mie środ ki, a je -
go koń ca nie wi dać. 

Rów nież stan in fra struk tu ry
dro go wej w mie ście po zo sta wia
wie le do ży cze nia, nie zbęd ne są
na tych mia sto we in we sty cje. La ta
za nie dbań uczy ni ły swo je.
WWkkrróótt ccee ddrruu ggaa ttuu rraa wwyy bboo rróóww
pprree zzyy ddeenncc kkiicchh ((rroozz mmoo wwaa oodd --
bbyy łłaa ssiięę nnaa kkiill kkaa ddnnii pprrzzeedd IIII ttuu --
rrąą wwyy bboo rróóww pprree zzyy ddeenncc kkiicchh

–– pprrzzyypp.. aauu ttoorr)).. CCoo oozznnaa cczzaa łłoo --
bbyy ddllaa PPooll sskkii zzwwyy cciięę ssttwwoo JJaa rroo --
ssłłaa wwaa KKaa cczzyyńń sskkiiee ggoo??
Zwy cię stwo Ja ro sła wa Ka czyń -
skie go bę dzie zwy cię stwem Pol ski
i Po la ków. Je stem prze ko na ny, iż
Ja ro sław Ka czyń ski ja ko gło wa
pań stwa uczy ni wszyst ko, by na -
sza Oj czy zna roz wi ja ła się szyb ko
i by wy rów nał się po ziom ży cia
oby wa te li Pol ski, z tym wy stę pu -
ją cym w kra jach Eu ro py Za chod -
niej. Wiem rów nież, że bę dzie
chro nił przed za ku sa mi rzą du – lu -
dzi pra cy. Nie do pu ści do pla no -
wa ne go wy dłu że nia i zrów na nia
wie ku eme ry tal ne go ko biet i męż -
czyzn. Bę dzie rów nież wspie rał
roz wią za nia pro spo łecz ne.
AA jjee śśllii wwyy ggrraa BBrroo nnii ssłłaaww KKoo --
mmoo rrooww sskkii?? 

Oba wiam się, iż Bro ni sław Ko mo -
row ski bę dzie je dy nie ma rio net ką
w rę kach pre mie ra Tu ska. Kam pa -
nia wy bor cza ob na ży ła rów nież je -
go sła bą zna jo mość wie lu pod sta -
wo wych dla Pol ski za gad nień np.
z za kre su po li ty ki za gra nicz nej.
Wy gra na Ko mo row skie go mo że
rów nież od da lić wy ja śnie nie
wszystkich oko licz no ści ka ta stro fy
sa mo lo tu pre zy denc kie go podSmo -
leń skiem. Do tych cza so we dzia ła nia
mar szał ka – peł nią ce go obo wiąz ki
pre zy den ta i rzą du w tej spra wie
oce niam de li kat nie mó wiąc ja ko
„nie wy star cza ją ce”.
JJaakk ww ttyymm wwsszzyysstt kkiimm oodd nnaajj --
dduu jjee PPaann ZZaa ggłłęę bbiiee?? JJee ggoo ttoożż --
ssaa mmoośśćć,, ppoo tteenn ccjjaałł??
Za uwa żal ne jest to, iż kwe stia toż -
sa mo ści Za głę bia jest co raz sku -

tecz niej pro mo wa na. Po ję cie Za -
głę bia ja ko zna czą cej i w pew nych
kwe stiach od ręb nej czę ści wo je -
wódz twa ślą skie go jest już nie pod -
wa żal ne. To uwa żam za suk ces
i wspie ram te dzia ła nia. Je śli cho -
dzi o zmia ny, to ma rzę o lep szej
współ pra cy wło da rzy po szcze gól -
nych miast i po wia tów. Nie po win -
no do cho dzić do sy tu acji, gdy po -
je dyn cze de cy zje blo ku ją roz wój
ca łe go lub zna czą cej czę ści re gio -
nu. Tak jest np. w przy pad ku ko -
mu ni ka cji tram wa jo wej. Przez
brak po ro zu mie nia pa sa że ro wie
zmu sze ni są do zmia ny środ ka lo -
ko mo cji, po nie waż zli kwi do wa no
i ogra ni czo no wie le po łą czeń. 
KKttoo bbęę ddzziiee kkaann ddyy ddaa tteemm PPIISS
nnaa pprree zzyy ddeenn ttaa BBęę ddzzii nnaa?? 
W tej kwe stii Za rząd Po wia to wy

PiS nie pod jął jesz cze osta tecz nej
de cy zji. Jed no jest pew ne, wy sta -
wi my sil ne go kan dy da ta któ ry,
mam ta ką na dzie ję, po dej mie rów -
ną wal kę ze wszyst ki mi kontr kan -
dy da ta mi.
DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Je ste śmy dru gą si łą w po wie cie
Na szym roz mów cą jest WWaall ddee mmaarr AAnn ddzzeell, po seł Pra wa i Spra wie dli wo ści
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prosto z miasta
Do bie gły koń ca trwa ją ce od nie -
mal ro ku pra ce mo der ni za cyj ne
na ką pie li sku Niw ka przy ul.
Woj ska Pol skie go. Na tę in we -
sty cję gmin ny obiekt cze kał kil -
ka dzie siąt lat. Te raz do dys po zy -
cji pły wa ków są nie tyl ko no wo -
cze sne ba se ny z no wy mi
niec ka mi, ale też za ple cze so -
cjal ne, szat nie i na try ski.

Tak że oto cze nie ba se nu ule -
gło za sad ni czym zmia nom. Po -
wsta ły no we alej ki z ław ka mi,
a dla naj młod szych plac za baw. 

– Ko rzy sta ją cy z ba se nu mo -
gą li czyć na znacz nie więk szy
kom fort – mó wi To masz So ska,
za stęp ca ds. tech nicz nych dy -
rek to ra MO SiR-u. – Dzię ki wy -

bu do wa ne mu pa wi lo no wi so -
cjal ne mu w od po wia da ją cym
po trze bom i es te tycz nych po -
miesz cze niach ulo ko wa no szat -

nie, na try ski i ka sy. Są tam też
po miesz cze nia ob słu gi oraz ubi -
ka cje. Po pra wi li śmy wy gląd
bez po śred nie go oto cze nia ba se -

nu. Po wsta ło m. in. no we oświe -
tle nie.

O ko niecz no ści mo der ni za cji
na le żą ce go do gmi ny ba se nu
mó wi ło się od lat. Obiekt zbu do -
wa ny w koń cu lat 60. nie od po -
wia dał już wy mo gom cza su. Re -
mont za czął się je sie nią ubie głe go
ro ku. Grun tow nej prze bu do wie
pod da no niec ki obu zbior ni ków
– więk sze go ba se nu spor to we -
go oraz mniej sze go, re kre acyj -
ne go. Dzię ki in we sty cji do dys -
po zy cji so sno wi czan z po cząt -
kiem wa ka cji od da ne zo stało
po rząd ne ką pie li sko, wy po sa -
żo ne w urzą dze nia ta kie jak
zjeż dżal nie i ko lum ny prysz ni -
co we. TTBB

Wyremontowany basen czeka na mieszkańców
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Casablanca miastem
partnerskim Sosnowca
4 czerw ca w Pa ła cu Scho ena do -
szło do uro czy ste go pod pi sa nia li -
stu in ten cyj ne go o współ pra cy
po mię dzy Ca sa blan cą i So snow -
cem. Na do ku men cie swo je pod -
pi sy zło ży li: Ah med Bri ja, Pierw -
szy Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta
Ca sa blan ca oraz Ry szard Łu kaw -
ski, Pierw szy Za stęp ca Pre zy den -
ta Mia sta So snow ca. Pod pi sa nie

umo wy z Ca sa blan cą by ło naj -
waż niej szym punk tem spo tka nia
miast part ner skich So snow ca,
któ re od by ło się w dniach 3-7
czerw ca. Oprócz go ści z Ma ro ka
go ści li śmy tak że przed sta wi cie li
po zo sta łych miast part ner skich:
Komárom (Wę gry), Ro uba ix
(Fran cja), Lex Mu re aux (Fran -
cja), Idar -Obe rste in (Niem cy). KKPP

PPoodd ppii ssaa nniiee uummoo wwyy ppoo mmiięę ddzzyy mmiiaa ssttaa mmii
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CCaassaabbllaannccaa

Największe miasto Maroka, położne w zachodniej części
kraju. Liczba mieszkańców wynosi ok. 250 tys. osób.
Bogata historia miasta rozpoczyna się w VII wieku, kiedy
na terenach obecnej Casablanci osiedliły się berberyjskie
plemiona. Swoją obecną nazwę zawdzięcza
Portugalczykom, którzy wybudowali tu fortece w XV wieku.
W czasach II wojny światowej w Casablance odbyła się
jedna z konferencji aliantów. Obecnie miasto jest
przemysłową stolicą Maroka oraz największym portem
tego kraju.

Miasta partnerskie Casablanci: Chicago /USA/, Szanghaj
/Chiny/, Bordeaux /Francja/, Dubaj /Zjednoczone Emiraty
Arabskie/, Rzym /Włochy/, Istambuł /Turcja/, Montreal
/Kanada/, Algier /Algieria/, Bruksela /Belgia/, ST Petersburg
/ Rosja/, Paryż /Francja/, Tokio /Japonia/, Sosnowiec
/Polska/.

Piłkarze i hokeiści będą
promować miasto

W czerw cu do szło do pod pi sa nia umów po -
mię dzy gmi ną So sno wiec, a pił kar skim i ho -
ke jo wym „Za głę biem” w za kre sie pro mo cji
mia sta po przez sport.

Pił kar skie „Za głę bie” po dob nie jak ho ke -
iści za pro mo cję mia sta So snow ca otrzy -
mają 350 tys. zł. Oba klu by zo sta ły wy bra ne
w wy ni ku pro ce du ry prze tar go wej. Zgod nie
z opi nią rad nych Ko mi sji Kul tu ry, Spor tu
i Re kre acji środ ki na pro mo cję mia sta po -
przez sport zo sta ły roz dy spo no wa ne w ra -
mach dwóch dys cy plin spor to wych – ho ke ja
na lo dzie i pił ki noż nej.

Sym bo le mia sta oraz ad res ser wi su miej -
skie go www.so sno wiec.pl bę dą umiesz cza ne
na wszel kie go ro dza ju ma te ria łach pro mo cyj -
nych obu klu bów, stro jach spor tow ców, bi le -
tach, pro gra mach me czo wych, ba ne rach wo kół
pły ty bo iska. Dzia ła cze za po wia da ją też do dat -
ko we dzia ła nia w tym za kre sie. 

W obu przy pad kach gmi nę re pre zen to wa -
li: Ry szard Łu kaw ski – za stęp ca pre zy den ta
i Grze gorz Dą brow ski – na czel nik Wy dzia łu
In for ma cji i Pro mo cji Mia sta. Pił kar skie „Za -
głę bie” re pre zen to wał Pa weł Hy try, pre zes
klu bu, na to miast klub ho ke jo wy pre zes
Adam Ber nat. KKPP

11 czerw ca w Urzę dzie Miej skim w So snow -
cu pod pi sa no umo wę z ING Ban kiem Ślą -
skim SA na emi sję ob li ga cji ko mu nal nych
Gmi ny So sno wiec na kwo tę 50 mln zło tych. 

Ze środ ków z wy emi to wa nych ob li ga cji
Gmi na mo że ko rzy stać już z chwi lą pod pi -
sa nia umo wy, jed nak pla nu je się uru cho mić
środ ki do pie ro w ter mi nach, w ja kich przy -
pad nie ter min płat no ści za re ali zo wa ne in we -
sty cje miej skie. Środ ki z te go rocz nej emi sji
ob li ga cji bę dą prze ka za ne na re ali za cję in we -
sty cji miej skich, w tym  głów nie in we sty cji
dro go wych, oświa to wych, mo der ni za cji szpi -
ta la miej skie go oraz obiek tów spor to wych.
Mia sto emi tu je ob li ga cje już po raz czwar ty.
Pierw sza emi sja mia ła miej sce w ro ku 1998.
Po zy ska ne w ten spo sób środ ki w kwo cie 95
mln zł zo sta ły prze zna czo ne na sfi nan so wa -

nie prze bu do wy Cen trum So snow ca. Ze
środ ków z dru giej emi sji ob li ga cji (50 mln
zł), któ ra mia ła miej sce w ro ku 2006, zo sta -
ły po kry te wy dat ki zwią za ne z bu do wą i mo -
der ni za cją in fra struk tu ry ko mu nal nej i in fra -
struk tu ry ko mu ni ka cyj nej (m.in. bu do wa ko -
lek to ra wzdłuż rze ki Bo brek). Trze cia emi sja
ob li ga cji, na kwo tę 90 mln zł z ro ku 2009,
po zwo li ła na sfi nan so wa nie wy dat ków in we -
sty cyj nych Gmi ny, ta kich jak: in we sty cje dro -
go we, do fi nan so wa nie za ku pu au to bu sów
miej skich, bu do wa bo isk tre nin go wych Mię -
dzysz kol ne go Ośrod ka Spor tu wraz z za ple -
czem so cjal nym, roz po czę cie mo der ni za cji
szpi ta la miej skie go oraz mo der ni za cja obiek -
tów spor to wych, w tym zwłasz cza Sta dio nu
Lu do we go wraz z za ple czem oraz pły wal ni
przy ul. Że rom skie go. KP

Umo wa na emi sję ob li ga cji pod pi sa na

18 czerw ca w Pa ła cu Kul tu ry
Za głę bia od by ła się uro czy stość
„Zdro wo żyć – nie peł no spraw ny
peł no praw ny oby wa tel Unii Eu -
ro pej skiej”, pod czas któ rej Zbi -
gniew Ja skier nia, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta ode brał sta tu et kę
Ślą skie go Su perł Or ła i ho no ro -
wy dy plom uzna nia nada ny Pre -
zy den to wi So snow ca Ka zi mie -
rzo wi Gór skie mu przez Pol skie
Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków
pod pa tro na tem św. Łu ka sza
za szcze gól ne za słu gi w roz wo -
ju sto wa rzy sze nia oraz nie sie nie
szczyt nej idei po mo cy lu dziom
cho rym na cu krzy cę w Pol sce.

Po nad to Urząd Miej ski w So -
snow cu otrzy mał wy róż nie nie
oraz Spe cjal ną Od zna kę „Ser ce
na dło ni” przy zna ną przez To wa -
rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci Kra jo -
wy Ko mi tet Po mo cy Dzie ciom
i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej.
Wy róż nie nie przy zna no za oka -

zy wa ną po moc i wspa nia łą at -
mos fe rę współ pra cy z or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi. KKPP

Diabetycy uhonorowali
Prezydenta Sys te ma tycz nie zy sku je na wy glą dzie

park obok pę tli tram wa jo wej przy ul.
Ba czyń skie go w Mi lo wi cach. Trwa
tam na sa dza nie no wych drzew, w tym
rzad ko spo ty ka nych oka zów, po wstał
też plac za baw dla dzie ci.

Wy dział Go spo dar ki Ko mu nal nej
przy go to wał kom plek so wy plan re wi ta -
li za cji par ku przy uli cach Ba czyń skie -
go i Sta lo wej. Od wio sny sa dzo ne są
tam no we drze wa, któ rych do ce lo wo
ma być kil ka dzie siąt. Po ja wi się też ok.
stu ozdob nych krze wów. Wśród sa dzo -
nek znaj du ją się rzad kie oka zy, jak gru -
jecz nik ja poń ski, tu li pa no wiec ame ry -
kań ski, hor ten sja bu kie to wa i ro bi -
na aka cjo wa. Przed tem wy cię to
znaj du ją ce się na te re nie sta re drze wa,
któ re by ły w złej kon dy cji i za gra ża ły
prze chod niom.

Szcze gó ły re wi ta li za cji par ku opra -
co wa ły Ur szu la Ku liń ska i An na Ka nia
z Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej
UM. Wy bra no ta kie ga tun ki drzew,
któ re bę dą mo gły prze trwać ostre mro -
zy, a jed no cze śnie dzię ki es te tycz ne mu
wy glą do wi po pra wić wy gląd oko li cy.

W par ku po wstał też za lą żek pla cu za -
baw dla dzie ci, jest spo ra szan sa, że
wkrót ce tak że i on sie roz ro śnie. Obok
nie go po wsta je obiekt spor to wy. Bo -
isko w Mi lo wi cach zo sta ło ro ze bra ne,
bo w je go miej sce ma po wstać wie lo -
funk cyj ne bo isko z praw dzi we go zda -
rze nia ze sztucz ną na wierzch nią. Bu do -
wa jed nak prze dłu ża się. Stąd po mysł,
by w par ku za in sta lo wać pro fe sjo nal nie
dwie bram ki do gry w pił kę noż ną.
Urzą dzeń spor to wych moż na spo dzie -
wać się też w in nych punk tach Mi lo -
wic. 

– Za leż y nam na tym ja ko miesz -
kań com dziel ni cy, bo mło dzież z oko -
li cy nie ma gdzie grać. Cho ciaż ist nie -
je ogól no do stęp ne bo isko przy szko le
ra tow nic twa me dycz ne go, to chęt nych
do ko rzy sta nia z nie go jest zbyt wie lu
i przy dałby się jesz cze je den obiekt
spor to wy – mó wi rad ny Kry stian Dzie -
wior. – Dla te go uwa żam, że war to
w par ku na osie dlu Ka le ty po sta wić
bram ki i kosz. Trwa już pro ce du ra
zmie rza ją ca do po sta wie nia tych urzą -
dzeń. TTBB

Park pięk nie je Świę to Klu bu Kie pu ry

21 czerw ca od by ło się uro czy ste za koń cze nie
dzia łal no ści ar ty stycz nej Miej skie go Klu bu im. Ja -
na Kie pu ry 2009/2010. Im pre za od by ła się w sta -
rej sie dzi bie klu bu przy uli cy Bę dziń skiej. W uro -
czy sto ści udział bra ły dzie ci i mło dzież uczest ni -
czą ce w za ję ciach od by wa ją cych się w pla ców ce.
Od by ły się wy stę py ta necz ne, te atral ne i wo kal ne.
Wy stą pi ła gru pa te atral na „Kwa dry ga” i „Bam bi -
no” pod kie run kiem ar ty stycz nym Ewy Bryk - No -
wa kow skiej, ze spół „Ani ma to” pod kie run kiem
Li dii Bień, a dzie ci z „Klu bo we go Przed szko la”
Ilo ny Szyj kow skiej wy ko na ły naj więk sze dzie cię -
ce hi ty. Po za tym za pre zen to wa li się tan ce rze
uczą cy się pod okiem Oli Wę glar czyk, Ada ma
Szen dzie lo rza oraz Krzysz to fa Racz kie wi cza i od -
był się po kaz tań ca di sco -dan ce pod kie run kiem
ar ty stycz nym Ma cie ja Skow roń skie go. Wy stą pił
rów nież ze spół „Kie pur ki”. Naj wię cej en tu zja zmu
wy wo ła ły jed nak „so sno wiec kie skan da list ki”,
czy li che er le ader ki z ze spo łu „Skan dal”, pod -
opiecz ne Ka trzy ny Plich. 

– Dziew czy ny i pra ca z ni mi to ca łe mo je ży -
cie, bar dzo im dzię ku ję za ko lej ny rok pe łen suk -
ce sów – mó wi ła wzru szo na tre ner ka.

Im pre zę za koń czył wy stęp ze spo łu tań ca ir -
landz kie go „Lia Fa il”. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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Dwa te ma ty do mi no wa ły
wśród rad nych pod czas ma jo -
wej se sji. Pierw szy to de cy zja
wo je wo dy ślą skie go Zyg mun -
ta Łu kasz czy ka o za mknię ciu
Sta dio nu Lu do we go. Dru ga to
kwe stia po wo dzi, któ ra nie
omi nę ła tak że na sze go mia sta. 

Pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski raz jesz cze pod kre ślał, że
mi mo pod ję tych dzia łań, nie
do szło do po ro zu mie nia z wo -
je wo dą tak, by otwo rzyć dla ki -
bi ców obiekt przed ko lej ny mi
spo tka nia mi run dy wio sen nej. 

Za nim jed nak na do bre roz -
po cze ła się dys ku sja na ten te -
mat, do szło do kłót ni w spra wie
za bra nia gło su przez kil ku rad -
nych. Prze wod ni czą cy Da niel
Mi kla sin ski uznał, iż nie są to
wy stą pie nia w spra wie for mal -
nej, za tem nie do pu scił rad nych
do gło su. Raj cy za kaz po trak to -
wa li po waż nie, i wnie sli
o wpro wa dze nie do dat ko we go
punk tu ob rad, do ty czą ce go po -
wo dzi. Punkt zo stał przy je ty,
i moż na już by ło dys ku to wać.
Pre zy dent Gór ski pod kre ślał,
iż dzię ki od po wied nim pra -
com, wy ko na nym po 1997 ro -
ku, i słyn nej po wo dzi, so sno -
wiec kie wa ły, mi mo na po ru
wo dy spi sa ły się zna ko mi cie. 

Nie do koń ca zga dza li się
z ta kim zda niem rad ni: Zbi -
gniew Dzie wa now ski z PIRS
oraz Ar ka diusz Chę ciń ski

z PO. Ten pierw szy mó wił
m.in., iż skut ki opa dów desz -
czu wciąż są wi docz ne. – Uli -
ca Wi leń ska, sta ły jej frag -
ment, jest pod wo dą, sa mo cho -
dy prze jeż dża ją ca ły czas przez
wo dę. Na Szen wal da jest
zbior nik re ten cyj ny, ale nie
speł nia swo jej funk cji. Staw
Le śna za le wa park, nie ma od -
po wied nie go prze pły wu, przez
co ry by są za gro żo ne na pły wa -
ją cą wo dą. Dla te go ape lu ję by
służ by mia sta za ję ły się tą

kwe stią. Wy star czy od po -
wied ni prze pływ – na po mi nał
rad ny.

Z ko lei wi ce prze wod ni czą cy
RM Ar ka diusz Chę ciń ski mó -
wił o sy tu acji przy ul. Po wstań -
ców. – Wy da li śmy ogrom ne
pie nią dze na bu do wę ron da, by
tej dro gi nie za le wa ło. Od kil ku
dni nie pa da, ale do my są wciąż
za la ne. Lu dzie ku pi li so bie swo -
ją pom pę, ale chy ba nie o to
cho dzi – mó wił Ar ka diusz Chę -
ciń ski. 

Da niel Mi kla siń ski wspo -
mi nał o per ma nent nych pod to -
pie niach wa łów nad Bry ni cą
w oko li cy Sta dio nu Lu do we go
i Sta wi ków. W trak cie opa dów
ucier pia ło tak że wie le so sno -
wiec kich dróg. -Trud na sy tu -
acja pa nu je zwłasz cza w dziel -
ni cach wschod nich, gdzie wo -
da prze le wa ła się przez jezd nię
– pod kre ślał pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski.

Rad ni dys ku to wa li tak że
nad omó wie niem dzia łań in -

we sty cyj nych w sfe rze kul tu ry
fi zycz nej, spor tu i re kre acji.
Dy rek tor Miej skie go Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji Zbi gniew
Drąż kie wicz in for mo wał, że
wśród naj waż niej szych za dań
jest m.in. bu do wa mo ni to rin gu
na Sta dio nie Lu do wym. – Je -
ste śmy na eta pie ofert prze tar -
go wych, to dla nas w tej chwi li
naj waż niej sze za da nie. In ne to
kon ty nu acja re mon tu ką pie li -
ska Niw ka i bu do wa pod ło gi
spor to wej w ha li przy uli cy Że -

rom skie go. Prze targ na te pra -
ce ma zo stać ogło szo ny w tym
ro ku – in for mo wał Drąż kie -
wicz.

Swo je spra woz da nie przed -
sta wił tak że Jan Bo sak – prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Kul tu ry,
Spor tu i Re kre acji. Rad ny Bo -
sak choć chwa lił mia sto
za nie któ re dzia ła nia to przy -
po mi nał, że wciąż nie uda ło
się roz wią zać pro ble mu ście -
żek ro we ro wych. – In we sty cja
bar dzo się prze dłu ża, wkła da -
my w nią co rok pie nią dze, co
koń czy się ja ki miś po je dyn -
czy mi wy sko ka mi, po któ rych
znów za pa da ci sza. Ko lej -
na spra wa to śro dul ska gór ka.
Je śli bę dzie my dzia łać w ta -
kim tem pie, ko lej ny rok po zo -
sta nie ona nie za go spo da ro wa -
na, na le ży to zmie nić – mó wił
rad ny Jan Bo sak. 

Ape lo wał jed no cze śnie, by
zna leźć ko niecz ne 50 tys. zło -
tych, tak by przy ba se nie
w dziel ni cy Niw ka po wstał
dla dzie ci bro dzik. – Sko ro
wy da li śmy ty le pie nię dzy
na ką pie li sko, to znajdź my
i te 50 ty się cy. 

Rad ni zde cy do wa li tak że,
by dys ku sje na te mat dru gie go
eta pu bu do wy ka na li za cji wod -
no -ście ko wej prze nieść na ko -
mi sję RM.

JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii

61. sesja RM

Unik nę li śmy po wo dzi

Te mat prze ję cia 49 pro cent ak -
cji klu bu „Za głę bie” S.A. był
tym, co przy ku ło naj więk szą
uwa gę rad nych pod czas czerw -
co wej se sji. Choć tyl ko nie co
mniej sze emo cje to wa rzy szy ły
rad nym pod czas dys ku sji o so -
sno wiec kim szpi ta lu miej skim.

O wnie sie nie punk tu do ty -
czą ce go prze ję cia ak cji klu bu
wnio sko wał rad ny Ka rol Wi -
niar ski z PO. Pod czas nie obec -
no ści pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go te mat re fe ro wał za -
stęp ca pre zy den ta Ry szard Łu -
kaw ski. 

– Za dłu że nie klu bu wy no -
si 3 mln 300 tys. zł. To zo bo -
wią za nia dłu go i krót koter mi -
no we. Wspól nie z wła ści cie lem
i je go rad cą praw nym oma wia -
li śmy ostat nio, co mu si być
speł nio ne, by na stą pi ło prze ję -
cie udzia łów przez gmi nę.
Omó wi li śmy spra wę ra dy nad -
zor czej, na 7 osób 3 bę dą re pre -
zen to wa ły in te re sy gmi ny.
Wszel kie dzia ła nia mu szą być
po dej mo wa ne więk szo ścią 2/3
gło sów. Za rząd Spół ki mu si
być dwu oso bo wy. Nie oma wia -

li śmy kwe stii te go, kto bę dzie
prze wod ni czyć za rzą do wi – in -
for mo wał Ry szard Łu kaw ski.

Gmi na za pro po no wa ła ter -
min 12 lip ca na prze ję cie i za -
pła ce nie za ak cje spół ki. Ty le,
że jak się oka za ło, ak cje któ re
gmi na mo gła by prze jąć, tra cą
swo ją waż ność z koń cem
czerw ca. Oka za ło się tak że, że
pod czas nie obec no ści pre zy -
den ta Gór skie go, je go za stęp ca
nie miał od po wied nich upo -
waż nień, by pod pi sać umo wę. 

– Jak nie wia do mo o co
cho dzi, to wia do mo, że o pie -
nią dze. Pan wy mie nił kwo -
tę 3,3 mln zło tych za dłu że nia.
Czy ono się zmie ni ło? Ile ono
wy no si na chwi lę obec ną? Jak
wy glą da je go struk tu ra? Je den
mi lion to po życz ka sa me go
wła ści cie la wo bec Spół ki. Kto
po kry je to za dłu że nie? Wszy -
scy li czy li, że ten po nad mi -
lion od mia sta wzmoc ni klub,
a pie nią dze pój dą na bie żą cą
dzia łal ność. Tym cza sem mo że
się oka zać, że pój dą one
na spła tę za dłu że nia, przy naj -
mniej tych naj po waż niej szych.

Po za tym ja ki jest po mysł,
na fi nan so wa nie „Za głę bia”
w naj bliż szym se zo nie? Ile
mia sto bę dzie mu sia ło do ło żyć
w ko lej nym se zo nie? – do py ty -
wał rad ny.

– Trud no w tej chwi li
na nie któ re te ma ty mó wić.
Wie my, ma my ta kie za pew nie -
nie klu bu, że do tych cza so wi
spon so rzy prze dłu ża ją umo wy
z klu bem. Na sze dzia ła nia ma -
ją po móc klu bo wi. I choć na ra -
zie nie chcę te go mó wić, to
moż na my śleć tak że o zwięk -
sze niu udzia łów w klu bie.
Wszy scy jak tu je ste śmy chcie -
li śmy po móc klu bo wi. Gdy by -
śmy po wie dzie li „nie”, tym
złem naj gor szym był by pre zy -
dent Gór ski. Jak po wie my
„tak”, to też część po wie, że
pod jął złą de cy zję. Uwa ża my,
że ta de cy zja jest de cy zją na szą
wspól ną, by ra to wać klub – mó -
wił pre zy dent Łu kaw ski. 

– Dla mnie ten in te res jest
nie zbyt pew ny. Je że li cho dzi
o mo je pie nią dze, i pań skie, to
po dej rze wam, że nie za in we sto -
wał by pan – mó wił z ko lei prze -

wod ni czą cy RM Da niel Mi kla -
siń ski. – My li się pan, ri po sto -
wał pre zy dent Łu kaw ski. 

– By ły po my sły, by klub
mógł za ra biać na gór ce, ty le że
nic się tam nie dzie je, czas bie -
gnie, a klub, jak nie mógł tak
na praw dę li czyć na po moc mia -
sta, tak da lej nie mo że – ga nił
rad ny Ma ciej Ada miec z PIRS.
– Jest wie lu ki bi ców na sze go
klu bu, któ rzy li czą na szyb kie
de cy zje pre zy den ta – do dał
Ma ciej Ada miec. 

– Pan Sza tan do sta wał
wszyst kie pie nią dze, ja kie pły -
nę ły z wy naj mo wa nia przez
kra kow skie klu by sta dio nu
w So snow cu. Pił ka rze w III de
fac to li dze za ra bia li na wet 10
tys. zło tych. Gdy bym był do rad -
cą pa na pre zy den ta, na ma wiał -
bym, by w ten nie pew ny in te res
nie wcho dzić. Klub za wo do wy
ma się utrzy my wać dzię ki spon -
so rom. Mia sto ma in we sto wać
w mło dzież – pod kre ślał rad ny
Ma ciej Or now ski z SLD. 

– My ślę, że to był tyl ko je -
den cel. Z bó lem ser ca, ale mu -
si my ra to wać nasz klub – mó -

wił z ko lei rad ny nie za leż ny
Alek san der Ka lań ski. Wtó ro -
wał mu Ar ka diusz Chę ciń ski
z PO. – Od po cząt ku by łem
za tym, by mia sto we szło do tej
spół ki. Na ma wia łem do te go
mo ich ko le gów, i da lej nie za -
leż nie od sy tu acji bę dę to ro bił. 

Rad ni osta tecz nie za koń czy -
li dys ku sję do ty czą cą prze ję cia
ak cji klu bu i skon cen tro wa li się
na kwe stii funk cjo no wa nia
szpi ta la. Funk cjo no wa nie pla -
ców ki zre fe ro wał za stęp ca pre -
zy den ta Zbi gniew Ja skier nia
pod kre śla jąc, iż szpi tal mi mo
re struk tu ry za cji ra dzi so bie bar -
dzo do brze, choć kon trakt
z NFZ zo stał okro jo ny. 

– Z koń cem te go ro ku pla -
nu je się za koń czyć pra ce
nad Cen trum Opie ki nad Mat -
ką i Dziec kiem, wdro żo no sys -
tem po dzia łu cza su pra cy, mo -
ty wa cyj ny sys tem wy na gro dze -
nia, zor ga ni zo wa no dział
ży wie nia, je go kosz ty rocz ne są
te raz mniej sze o 190 tys. zł
rocz nie. Na stą pi ła re struk tu ry -
za cja za trud nie nia – mó wił pre -
zy dent Ja skier nia. 

Zu peł nie in ne zda nie miał Ka -
rol Wi niar ski. Wy mie nia jąc za da -
nia, któ re nie prze bie ga ją zgod nie
z pla nem lub w ogó le się jesz cze
nie za czę ły. Choć by opóź nie nie
z od da niem do użyt ku Cen trum
Opie ki nad Mat ką i Dziec kiem.
– Wy tłu ma cze nie jest pro ste.
Otrzy ma li śmy do dat ko we pie nią -
dze z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska, na ter mo -
mo der ni za cję obiek tu. Za tem le -
piej pra ce wy ko nać te raz, niż
wpusz czać pa cjent ki, a po tem za -
my kać od dział i ocie plać bu dy nek
– tłu ma czył dy rek tor Szpi ta la
Miej skie go Zbi gniew Swo bo da. 

– NFZ za pew niał nas, że kon -
trak ty nie bę dą niż sze niż w 2008
ro ku, tak się jed nak nie sta ło.
Kon trak ty są co raz niż sze, a ce ny
żyw no ści, wo dy i le ków ro sną.
Stra ta w tym ro ku ja ką chce my
osią gnąć to 8,5 mln zło tych. Rok
te mu by ło to 12 mln, w ko lej nym
ro ku zgod nie z pla nem chce my,
by za dłu że nie do dat ko wo się
zmniej szy ło – pod kre ślił na ko -
niec dys ku sji dy rek tor Swo bo da.

JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii

62. sesja RM
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„„MMiikkii““ BBiiuurroo UUssłłuugg TTuurryyssttyycczznnyycchh

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla

przedszkolaków

- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe

OOffeerruujjeemmyy::

JJoo aann nnaa BBii nniieecc kkaa

Nie jed no krot nie zda rza się, że
oso ba, któ rej ZUS od mó wił
przy zna nia ren ty w zwy kłym
try bie, wy stę pu je o ren tę w dro -
dze wy jąt ku, któ rą przy zna je
pre zes ZUS. Jed nak de cy zji pre -
ze sa nie moż na trak to wać ja ko
in stan cji od wo ław czej. Dla te go
war to przy po mnieć o prze pi sach
zwią za nych z tą ren tą, a jed no -
cze śnie wy ja śnić, że nie na le ży
jej my lić (co też nie na le ży
do rzad ko ści) z ren tą spe cjal ną.

Ren ta mi spe cjal ny mi są
świad cze nia, o któ rych mo wa
w art. 82 usta wy o eme ry tu rach
i ren tach z Fun du szu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych. Ich przy zna -
nie nie le ży w ge stii ZUS -u, tyl ko
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Na to -
miast o świad cze niach przy zna -
wa nych w dro dze wy jąt ku mó wi
art. 83 usta wy: „Ubez pie czo nym
oraz po zo sta łym po nich człon -
kom ro dzi ny, któ rzy wsku tek
szcze gól nych oko licz no ści nie
speł nia ją wa run ków wy ma ga -
nych w usta wie do uzy ska nia
pra wa do eme ry tu ry lub ren ty,
nie mo gą – ze wzglę du na cał -
ko wi ta nie zdol ność do pra cy lub
wiek – pod jąć pra cy lub dzia łal -

no ści ob ję tej ubez pie cze niem
spo łecz nym i nie ma ją nie -
zbęd nych środ ków utrzy ma -
nia, Pre zes Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych mo że przy -
znać w dro dze wy jąt ku
świad cze nie w wy so ko ści nie -
prze kra cza ją cej od po wied nich
świad czeń prze wi dzia nych
w usta wie”. 

Mó wiąc wprost, świad cze nia
przy zna wa ne w dro dze wy jąt ku
nie mo gą być przy zna wa ne każ -
de mu, kto o nie wy stą pi. Pra wo
do nich za le ży bo wiem od za ist -
nie nia szcze gól nych oko licz no -
ści, bez któ rych, na wet mi mo
szcze rych chę ci, pre zes ZUS ta -
kie go świad cze nia przy znać nie
mo że. Że by otrzy mać ren tę wy -
jąt ko wą sa ma cho ro ba i nie do -
sta tek nie wy star czą. Nie wy star -
czy też sa mo ist nie nie cał ko wi tej
nie zdol no ści do pra cy lub za -
awan so wa ny wiek unie moż li -
wia ją cy sa mo dziel ne zdo by cie
środ ków do ży cia. Rów nie waż -
ny jest bo wiem wa ru nek wy stą -
pie nia szcze gól nych oko licz no -
ści, któ re unie moż li wi ły speł nie -
nie wy mo gów nie zbęd nych
do przy zna nia ren ty lub eme ry -
tu ry w nor mal nym try bie. Naj -
czę ściej cho dzi tu o brak wy star -
cza ją ce go sta żu ubez pie cze nio -
we go, któ re go nie da się
uzu peł nić. 

Ale nie za wsze je śli ko muś
np. bra ku je tyl ko kil ka dni
do przy zna nia świad cze nia
w nor mal nym try bie, mo że li -
czyć na ren tę wy jąt ko wą.

Bo wiem szcze gól ne oko licz -
no ści nie mo gą być wy ni kiem
ży cio wych de cy zji wnio sko daw -
cy. Mo że być za nie uzna na tyl -
ko ta ka sy tu acja ży cio wa, któ ra
nie wy ni ka z je go wo li.
Za szcze gól ny wa ru nek unie -
moż li wia ją cy uzy ska nie od po -
wied nie go sta żu, nie mo że być
więc uzna ny brak sta żu ubez pie -
cze nio we go bę dą cy skut kiem
wy bo rów ubez pie czo ne go – uni -
ka nia pra cy czy pra cy „na czar -
no”. Ta ką szcze gól ną oko licz no -
ścią mo że być na to miast wy pa -
dek i dłu go trwa ła re ha bi li ta cja
w szpi ta lu, gdyż w tym cza sie
nie da się pra co wać i opła cać
skła dek.

Wnio ski o ren tę wy jąt ko wą
na le ży skła dać w pla ców ce ZUS
wła ści wej ze wzglę du na miej sce
za miesz ka nia i stąd ten wnio sek
zo sta nie prze ka za ny Pre ze so wi
ZUS.

Bar dzo istot ne jest, aby
zro zu mieć ideę świad czeń
przy zna wa nych w dro dze wy -
jąt ku oraz pa mię tać, że ZUS
jest in sty tu cją ubez pie cze nio -
wą i za sad ni czo wy pła ca
świad cze nia tyl ko oso bom,
któ re wcze śniej się ubez pie -
czy ły, a więc za dba ły o uzy -
ska nie pra wa do tych świad -
czeń i speł nia ją wa run ki okre -
ślo ne w prze pi sach. Furt ka
w po sta ci świad czeń wy jąt ko -
wych prze zna czo na jest wy -
łącz nie dla osób, któ re nie ze
swo jej wo li nie mo gły za dbać
o to pra wo dla sie bie.  

Spe cjal na i wy jąt ko wa Za gó rza nie po wo dzia nom 
2 czerw ca spod Szko ły Pod sta -
wo wej nr 9 w So snow cu wy ru -
szył trans port da rów dla ofiar
po wo dzi w Bie ru niu. Po mysł po -
mo cy po wo dzia nom na ro dził się
pod czas fe sty nu „Ko lo ro we
Świę to”, któ ry kil ka dni wcze -
śniej od był się w so sno wiec kiej
pla ców ce. 

– My mie li śmy swo je świę to,
a w wie lu za kąt kach na sze go
kra ju lu dzie wal czy li z ży wio -
łem. Po sta no wi li śmy po łą czyć
przy jem ne z po ży tecz nym i tak
na ro dził się po mysł po mo cy po -
szko do wa nym. Roz da li śmy wśród
dzie cia ków ulot ki, któ re szyb ko
tra fi ły do rąk miesz kań ców na -
szej dziel ni cy. Od zew był na -

tych mia sto wy. Przez kil ka dni
jed na z na szych sal za peł ni ła się
da ra mi. Przy no szo no środ ki de -

zyn fek cyj ne i czysz czą ce, środ ki
hi gie ny, ubra nia, sprzęt do sprzą -
ta nia. Wszyst ko no we, za pa ko -
wa ne. Z po mo cą przy szły tak że
cen tra han dlo we – po wie dzia ła
Bar ba ra Mu lar czyk, dy rek tor
SP 9. – Dzię ki rad ne mu Jac ko wi
Ka zi mier cza ko wi, jed ne mu
z ini cja to rów ak cji uda ło się za -
ła twić bez płat ny prze wóz da rów.
Dzię ki kor po ra cji tak sów kar skiej
„Po lo nia” wszyst kie rze czy już
w śro dę w go dzi nach po łu dnio -
wych zna la zły się w Bie ru niu.
Na tej jed nej zbiór ce się nie
skoń czy. W sierp niu bę dzie my
chcie li za wieźć po wo dzia nom
przy bo ry szkol ne – do da ła dy -
rek tor SP 9. KKPP
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3 – go Maja 35a

3 – go Maja 15/I

3 – go Maja 15/I

Targowa 16

Komandosów 5

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 124  I p. 

Orląt Lwowskich 18

Kalinowa - pawilon

Królowej Jadwigi 2

Warneńczyka 10
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32,26

239,43

289,24

53,27

197,01

od 4,14 do 5,60

19,20; 15,60; 12,66

18,00

54,40

8,41

25,37

WWyy ppoo ssaa żżee nniiee lloo kkaa lluu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

IInstalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami

budynku, c.o. – kotłownia lokalna

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z

innymi użytkownikami

-

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:

1. Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c. o., 3. Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział

i rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 5. Wykonanie wejścia do lokalu od strony ulicy 3 – go Maja. Wszelkie prace

remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do zwrotu

poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do wglądu w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44

Wejście do lokalu od strony ulicy Warszawskiej. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:

1. Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c. o., 3. Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział

i rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej. Wszelkie prace remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu

należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny

pomieszczeń do wglądu w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44

Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 

3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia

„Klimontów”. Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc

Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany na piętrze  w pawilonie

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej

Garaż wolnostojący. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na
działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach: 



W pią tek, 18 czerw ca od by ła
się V Ga la Kon kur su o Za głę -
biow ską Na gro dę „Hu ma ni tas”.
W jej trak cie rek tor WSH prof. dr
Je rzy Ko pel wrę czył te go rocz -
nym lau re atom na gro dy w ka te -
go rii ho no ro wej i pro mo cyj nej.

Za głę biow ska Na gro da „Hu -
ma ni tas” w ka te go rii ho no ro wej
przy zna wa na jest cy klicz nie naj -
wy bit niej szym Za głę bia kom, któ -
rzy swo imi osią gnię cia mi w zna -
czą cy spo sób przy czy ni li się
do pro mo wa nia re gio nu oraz
umac nia nia je go war to ści. Na gro -
dę w ka te go rii pro mo cyj nej na to -
miast otrzy mu ją in sty tu cje i or ga -
ni za cje po za rzą do we re ali zu ją ce

pro jek ty pro mu ją ce Za głę bie,
wspie ra ją ce lo kal ne ży cie kul tu -
ral ne, na uko we, czy też go spo dar -
cze, two rzą ce fun da men ty spo łe -
czeń stwa w ska li lo kal nej i po nad -
lo kal nej. Kon kurs o Za głę biow ską
Na gro dę „Hu ma ni tas” ma na ce lu
umac nia nie toż sa mo ści Za głę bia
Dą brow skie go, pro mo wa nie re -
gio nal nych osią gnięć kul tu ral nych
i na uko wych oraz in te gro wa nie
miesz kań ców wo kół lo kal nych
war to ści.

Te go rocz ną na gro dę w ka te -
go rii pro mo cyj nej otrzy mał dą -
brow ski Pa łac Kul tu ry Za głę bia.
Laur ode brał Grze gorz Perz
– dy rek tor pla ców ki. Ob cho dzą -

cy 50. rocz ni cę swo je go ist nie nia
in sty tu cja sku pia w so bie m.in.
ki no stu dyj ne i te atral ną sce nę,
ga le rię, pra cow nię pla stycz ną,
sa lę ka me ral ną. Od lat jest cen -
trum kul tu ral nym Dą bro wy Gór -
ni czej. Na gro dę w ka te go rii ho -
no ro wej otrzy mał ksiądz dr Pa -
weł So bie raj ski – te nor,
dusz pa sterz aka de mic ki Die ce zji
So sno wiec kiej, wy kła dow ca So -
sno wiec kie go Wyż sze go Se mi -
na rium Du chow ne go i Wyż szej
Szko ły Pe da go gicz no – Fi lo zo -
ficz nej „Igna tia num” w Kra ko -
wie. 

– Gdy ode bra łem te le fon
od rek to ra szko ły Hu ma ni tas,
wraz z wia do mo ścią o przy zna -
niu na gro dy, przy ją łem to spo koj -
nie, gdyż ja ko ksiądz naj le piej
wiem, iż cza sem są za po wie dzi,
a ślu bu nie ma, więc nie obie cy -
wa łam so bie wie le – żar to wał
ksiądz So bie raj ski od bie ra jąc wy -
róż nie nie.

Spe cjal ną na gro dę Hu ma ni tas
przy zna no rów nież po śmiert nie
po sło wi Grze go rzo wi Dol nia ko -
wi, tra gicz nie zmar łe mu w ka ta -
stro fie lot ni czej pod Smo leń -
skiem. Na gro dę ode bra ła wdo wa.

– Dzię ku ję tym, któ rzy do ce -
ni li pa sję ży cia mo je go mę ża, ja -
ką by ła po li ty ka – mó wi ła wzru -
szo na Bar ba ra Dol niak.

– Mi mo iż od tra ge dii mi nę ły
już po nad dwa mie sią ce na dal
trud no mi uwie rzyć, że ni gdy

wię cej nie spo tkam już Grze go -
rza Dol nia ka, któ ry czę sto go ścił
w pro gach na szej uczel ni – do dał
rek tor Wyż szej Szko ły Hu ma ni -
tas, Je rzy Ko pel. 

Kwia ty oraz gra tu la cje skła -
da li zwy cięz com rów nież: Pa weł
Du sza – na czel nik Wy dzia łu Kul -

tu ry, Da niel Mi kla siń ski – prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej oraz
lau re aci na gro dy ze szło rocz nej:
prof. Ma ria Pu li no wa oraz dy rek -
tor Te atru Za głę bia – Adam Kop -
ciu szew ski.

Po za koń cze niu uro czy stej
ga li roz da nia na gród z au tor skim

re ci ta lem wy stą pił Mi ro sław
Czy ży kie wicz, pie śniarz, gi ta -
rzy sta, od lat zaj mu ją cy się po -
ezją śpie wa ną, kom po zy tor mu -
zy ki do wier szy Jo si fa Brod skie -
go. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

prosto z miasta lipiec-sierpień 2010 nr 7 7
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Po raz ko lej ny na gro dzo no wy bit nych Za głę bia ków

BBaarr bbaa rraa DDooll nniiaakk ooddee bbrraa łłaa nnaa ggrroo ddęę ppoo śśmmiieerrtt nnąą ddllaa sswwee ggoo
mmęę żżaa GGrrzzee ggoo rrzzaa DDooll nniiaa kkaa

20 ma ja w Wyż szej Szko le Hu -
ma ni tas od by ła się ogól no pol -
ska kon fe ren cja na uko wa
„Z dzie jów kul tu ry fi zycz nej
w Za głę biu Dą brow skim i w re -
gio nach ościen nych”. Ho no ro -
wy pa tro nat nad kon fe ren cją
ob jął pre zy dent So snow ca Ka -
zi mierz Gór ski.

Kon fe ren cja po świę co na by ła
hi sto rii spor tu w Za głę biu Dą -
brow skim i na Ślą sku od cza sów
naj daw niej szych po współ cze -
sność. Wzię li w niej udział na -
ukow cy z kil ku na stu pol skich
ośrod ków aka de mic kich, m.in.
Uni wer sy te tu Rze szow skie go,
Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go w Ka to wi cach, Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w War sza wie, Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go we Wro cła -
wiu, Aka de mii Ja na Dłu go sza
w Czę sto cho wie, Wyż szej
Szko ły Biz ne su i Przed się bior -
czo ści w Ostrow cu Świę to -
krzy skim.  Se sję głów ną po -
pro wa dzi li prof. zw. dr hab. Mi -
ro sław Pon czek (Aka de mia
Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. Je -
rze go Ku kucz ki w Ka to wi cach,
Uni wer sy tet Rze szow ski w Rze -
szo wie) oraz dr Sła wo mir Wit -
kow ski (Wyż sza Szko ła Hu ma -
ni tas w So snow cu). Głos za bra li
mię dzy in ny mi: prof. Pon czek,
któ ry za pre zen to wał wy kład pt.
Sport w So snow cu i w Za głę biu
Dą brow skim – stan i per spek ty -
wy ba dań hi sto rycz nych (1999-
2009). 

– Na sza uczel nia od wie lu lat
re ali zu je roz ma ite pro jek ty na -
uko we, któ re ma ją na ce lu po pu -

la ry za cję wie dzy o Za głę biu i je -
go prze szło ści. W paź dzier ni ku
w WSH ru szy no wy kie ru nek
stu diów – hi sto ria, w ra mach
któ re go moż na bę dzie stu dio wać
spe cjal ność za ty tu ło wa ną „hi sto -
ria Za głę bia Dą brow skie go”.
Kon fe ren cja o dzie jach spor tu
wpi su je się w re gio na li stycz ny
nurt dzia łal no ści Hu ma ni tas
– prze ko nu je dr Mi chał Kacz -
mar czyk, rzecz nik WSH.

W pro gra mie se sji zna la zły się
ory gi nal ne wy stą pie nia do ty czą ce
te ma tów czę sto nie od kry tych, nie -
mal nie opi sa nych w li te ra tu rze
przed mio tu. Wśród nich m.in. re -
fe ra ty „Ży dow ski sport w Za głę -
biu Dą brow skim”, „Sto su nek
władz sta li now skich do kul tu ry fi -
zycz nej w Za głę biu Dą brow skim
i na Gór nym Ślą sku do 1956 ro -
ku”, „Pił ka noż na w dzia łal no ści
sto wa rzy szeń lo kal nych Sa le zjań -
skiej Or ga ni za cji Spor to wej RP
(na przy kła dzie Gór ne go Ślą ska
i Za głę bia Dą brow skie go)” czy
„Gry i za ba wy pił kar skie chło pów
w Wol nym Pań stwie By tom skim
w XVII wie ku”.

Kon fe ren cja by ła ko lej nym
spo tka niem na ukow ców i re gio -
na li stów, któ rzy w mu rach WSH
dys ku tu ją o za głę biow skiej hi -
sto rii i róż nych atry bu tach lo kal -
nej toż sa mo ści. Po dob na kon fe -
ren cja od by ła się w paź dzier ni -
ku 2009 ro ku i by ła
po świę co na róż nym wy mia rom
za głę biow skiej toż sa mo ści.

Se sję „Z dzie jów kul tu ry fi -
zycz nej w Za głę biu Dą brow -
skim i w re gio nach ościen nych”
zor ga ni zo wa li wspól nie: Ka te dra

Hu ma ni stycz nych Pod staw Kul -
tu ry Fi zycz nej Aka de mii Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go im. Je rze -
go Ku kucz ki w Ka to wi cach, In -
sty tut Hi sto rii Wyż szej Szko ły
Hu ma ni tas w So snow cu, In sty -
tut Za głę biow ski Wyż szej Szko -
ły Hu ma ni tas w So snow cu oraz
Wy dział Kul tu ry Fi zycz nej,
Spor tu i Tu ry sty ki Urzę du Mia -
sta w So snow cu. KKPP

Na ukow cy o spo rcie

reklama
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29 ma ja, z oka zji zbli ża ją ce go się
Dnia Dziec ka w Mi lo wi cach od był się
fe styn cha ry ta tyw ny, pod czas któ re go
zbie ra no dat ki na sfi nan so wa nie let -
nie go wy jaz du dla dzie ci z ubo gich
ro dzin, kwe sto wa no tak że na po wo -
dzian. Idea spo tka ła się z sze ro kim od -
ze wem oko licz nych miesz kań ców,
któ rzy ja ko wo lon ta riu sze przy go to -
wa li wie le atrak cji dla uczest ni ków.

Za ba wa zo sta ła zor ga ni zo wa -
na na bo isku obok ko ścio ła św. Al ber -
ta Chmie low skie go. Im pre za od by ła się
pod egi dą Urzę du Miej skie go w So -
snow cu, a po my sło daw ca mi i ko or dy -
na to ra mi fe sty nu by li so sno wiec ki rad -
ny Kry stian Dzie wior oraz pro boszcz
lo kal nej pa ra fii Ja nusz Bo che nek. 

– Wiel kie po dzię ko wa nia na le żą
się miesz kań com, któ rzy z wiel kim

ser cem za an ga żo wa li się w or ga ni za -
cję pik ni ku – mó wi rad ny Kry stian
Dzie wior. – Mi lo wi czan ki upie kły
pysz ne cia sta i na szy ko wa ły bi gos,
dwa ze spo ły szy ko wa ły żu rek, wy da -
wa no kieł ba sę z rusz tu, ki szo ne ogór -
ki. Wszyst ko dzię ki wspa nia łej po sta -
wie oby wa tel skiej miesz kań ców.
Za por cję nie by ło usta lo nej ce ny
– każ dy wrzu cał ty le ile mógł.

Pod czas za ba wy ze bra no po -
nad 4 ty sią ce zło tych. Ca ła su ma
po zwo li na sfi nan so wa nie let nie go
wy jaz du dla kil ku na stu dzie ci z naj -
uboż szych ro dzin. Część fun du szy
po zwo li na za kup naj po trzeb niej -
szych rze czy dla dzie ci, któ re dzię -
ki fe sty no wi po ja dą na wa ka cje.
W wie lu sy tu acjach ro dzi ców nie
stać na kup no ubrań, czy środ ków

hi gie ny dla swo ich po ciech. Jed no -
cze śnie im pre za by ła oka zją dla
wspo mo że nia po wo dzian. W tym
wy pad ku nie zbie ra no pie nię dzy,
lecz nie zbęd ne środ ki che micz ne,
tak po trzeb ne lu dziom z za la nych
do mów. I tym ra zem mi lo wi cza nie
nie za wie dli. Do rąk or ga ni za to rów
tra fia ły zgrzew ki prosz ków do pra -
nia, pły nów do my cia na czyń, pu dła
past do zę bów itp. 

– Od zew prze kro czył na sze ocze -
ki wa nia – mó wi Dzie wior. – Uda ło się
ze brać dwa peł ne sa mo cho dy cię ża ro -
we da rów. Po przez pa ra fię da ry tra fią
za po śred nic twem Pol skie go Czer wo -
ne go Krzy ża lub Ca ri ta su do po szko -
do wa nych przez po wódź, któ rych po -
trze by już po opad nię ciu wo dy są
ogrom ne. TTBB

Dla dzie ci i po wo dzian
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W lipcu pływalnia
przy Żeromskiego zamknięta
Ama to rzy pły wa nia mu szą jesz cze po cze -
kać na otwar cie ba se nu kry te go przy ul.
Że rom skie go. Wia do mo już, że przez
pierw szą po ło wę wa ka cji ba sen bę dzie
nie czyn ny ze wzglę du na pra ce kon ser wa -
tor skie. Nie wia do mo na ra zie, czy zo sta -
nie udo stęp nio ny w sierp niu. Pro blem ten
po ru szył w ostat nim cza sie rad ny Krzysz -
tof Ha ła dus z PiS.

Ba sen przy Że rom skie go ad mi ni stru je
MO SiR. Przez osta nie dwa la ta trwa ły
w nim sze ro ko za kro jo ne pra ce mo der ni -
za cyj ne. Wy mie nio no niec kę ba se nu,
zmo der ni zo wa no obiekt. Nie ste ty, mo -
ment otwar cia pły wal ni cią gle się opóź -
nia. 

– Zło ży łem w tej spra wie in ter pe la cję
do pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go
– mó wi rad ny Krzysz tof Ha ła dus. – Sy -
gna ły w kwe stii za mknię te go ba se nu
otrzy ma łem od miesz kań ców. W wa ka cje
nie wszy scy wy ja dą po za mia sto, a nie
wiad omo czy ze wzglę du na po go dę co -
dzien nie bę dzie moż na ko rzy stać z od kry -
te go ba se nu na Siel cu. Uwa żam, że pły -
wal nia, na re mont któ rej gmi na wy da ła 12
mln zło tych, po win na słu żyć so sno wi cza -
nom przez ca ły se zon wa ka cyj ny. 

Nie ste ty, kie row nic two so sno wiec kie -
go MO SiR -u roz wie wa te na dzie je.
W ostat nim cza sie wy szło na jaw, że
uster ki, któ re zo sta ły po peł nio ne pod czas
prac mo der ni za cyj nych wy ma ga ją za -
mknię cia ba se nu. 

– W lip cu pły wal nia z pew no ścią bę -
dzie nie czyn na – mó wi Zbi gniew Drąż -
kie wicz, dy rek tor MO SiR -u w So snow cu.
– Być mo że otwo rzy my ją w sierp niu, ale
jest za wcze śnie, by mó wić czy na pew no
tak się sta nie. Zo ba czy my jak bę dzie my

sta li z bu dże tem na pół ro czu, i czy bę dzie
nas stać na me dia oraz na wy na gro dze nie
dla ra tow ni ków. W lip cu w pły wal ni nie
bę dą pro wa dzo ne bar dziej za awan so wa ne
re mon ty, je dy nie za da sze nie nad niec ką
zo sta nie po pra wio ne w ra mach ko rek cji
uste rek. Oka za ło się bo wiem, że skra pla
się na nim wo da. Fir ma, któ ra prze pro wa -
dza ła pra ce usu nie tę nie do god ność w ra -
mach bie żą cej kon ser wa cji obiek tu. Na -
pra wa zaj mie ok. dwóch ty go dni.

Pły wal nia przy ul. Że rom skie go nie
ma ostat nio szczę ścia. W ma ju wo da zo -
sta ła ska żo na gron kow cem, co skom pli ko -
wa ło pra ce i od su nę ło w cza sie ter min
otwar cia pły wal ni. 

– Nie zbęd ne czyn no ści kon ser wa cyj -
ne wy ma ga ją spusz cze nia wo dy z ba se nu
– do da je To masz So ska, za stęp ca ds. tech -
nicz nych dy rek to ra MO SiR-u. – Sły sza -
łem o po my śle by otwo rzyć pły wal nię, ale
to wy ma ga jesz cze skal ku lo wa nia wy dat -
ków. 

– Co z te go, że stan dard wy re mon to -
wa ne go ba se nu jest bar dzo wy so ki. Je śli
obiekt jest za mknię ty dla pły wa ków, to ja -
ki z te go po ży tek. Je śli MO SIR -owi brak
środ ków na otwar cie ba se nu w sierp niu,
to mo że na le ża ło by się za sta no wić
nad sku tecz niej szym za rzą dza niem pla -
ców ką. Jest prze cież wie le osób z upraw -
nie nia mi ra tow ni ków, np. stu den tów, któ -
rzy na wa ka cje szu ka ją do ryw czej pra cy.
Tych lu dzi nie trze baby za trud niać na etat,
tyl ko na umo wę na okre ślo ne go dzi ny.
Uwa żam też, że dla do ro słych bi let mógł -
by być droż szy o zło tów kę czy dwa zło te,
je stem pe wien, że en tu zja ści pły wa nia po -
go dzi li by się z tym, ma jąc w za mian
do dys po zy cji czyn ny ba sen. TTBB



Trwa ją wciąż czyn no ści zmie -
rza ją ce do usta le nia toż sa mo -
ści zwłok, na któ re na tknę li
się ro bot ni cy pod czas prac
ziem nych przy ul. Trau gut ta.
Na miej scu za bez pie czo no
sześć ludz kich szkie le tów.
Wia do mo już, że z pew no ścią
są to ofia ry ostat niej woj ny,
i nie mal na pew no szcząt ki
na le żą do nie miec kich żoł nie -
rzy.

– Wie my to stąd, że wśród
ko ści zna le zio no cha rak te ry -
stycz ne gu zi ki – po wie dział
Ja ro sław Świę cic ki, ar che -
olog, któ ry pro wa dził ba da nia
w miej scu od kry cia szkie le -
tów. – Po kry te ma ły mi wy -
pust ka mi, tzw. grosz ka mi. Ta -
kich uży wa ła tyl ko ar mia nie -
miec ka. Obec nie ludz kie
szcząt ki zo sta ły prze wie zio ne
do Kra ko wa, do spe cja li stycz -

ne go la bo ra to rium, w ce lu
prze pro wa dze nia szcze gó ło -
wych ba dań kość ca.

Pierw szy szkie let zo stał
wy ko pa ny przez ro bot ni ków
ro bią cych wy ko py pod ru ry
z ga zem, pod ko niec ma ja.
Wkrót ce pra ce mu sia ły zo stać
wstrzy ma ne, bo zie mia za czę -
ła od sła niać ko lej ne ta jem ni -
ce. Ko par ka wy cią gnę ła na -
stęp nych pięć zmie sza nych
z zie mią szkie le tów. Te ren za -
bez pie czy ła po li cja. 

– Obec nie po stę po wa nie
w tej spra wie pro wa dzi pro ku -
ra tu ra – wy ja śnia Han -
na Mich ta, ofi cer pra so wy so -
sno wiec kiej po li cji. – My ja ko
po li cja oczy wi ście prze pro wa -
dzi li śmy na wnio sek pro ku ra -
tu ry od po wied nie czyn no ści,
ale obec nie spra wa jest jak by
po za na mi, bo wia do mo, że

ma pod ło że hi sto rycz ne, nie
kry mi nal ne.

Naj praw do po dob niej szcząt -
ki żoł nie rzy nie miec kiej ar mii
spo czę ły w so sno wic kiej zie mi
w 1945 ro ku. Nie wia do mo,
czy po cho wa no tu po le głych
bez po śred nio w wal ce, czy
moż ne jeń ców za bi tych przez
Ro sjan. Nie wie my też, czy
szcząt ki na le żą do Niem ców,
czy mo że żoł nie rzy któ rejś
z ob cych for ma cji nie miec kiej
ar mii. A wal czy li w niej nie tyl -
ko Wło si, ale i np. Ukra iń cy. 

– Przy szcząt kach nie zna -
leź li śmy woj sko wych zna ków
toż sa mo ści, tzw. nie śmier tel ni -
ków, któ re w ta kich wy pad kach
po zwa la ją usta lić toż sa mość
po le głych – do da je Ja ro sław
Świę cic ki. – Nie uda ło nam się
też do wie dzieć, co mo gło stać
się w miej scu od kry cia zwłok

w 1945 ro ku, pod czas walk nie
by ło w oko li cy cy wil nej lud no -
ści, zo sta ła ona ewa ku owa -
na lub ucie kła przed na dej ściem
fron tu, nie za cho wa ły się więc
ja kie kol wiek ust ne re la cje.

Wia do mo, że w So snow cu
w wie lu miej scach ra dziec cy
żoł nie rze roz strze li wa li nie -
miec kich żoł nie rzy, któ rzy do -
stali się do nie wo li pod czas
uciecz ki z So snow ca w stycz -
niu 1945 ro ku. Jed nym
z miejsc, gdzie we dług wspo -
mnień miesz kań ców za raz
po wy zwo le niu le ża ły cia ła za -
strze lo nych Niem ców jest most
na Bry ni cy, przy gra ni cy z Ka -
to wi ca mi w oko li cach Sta wi -
ków. Zbio ro wy grób Niem ców
znaj du je się też we dług wie lu
prze ka zów w Kli mon to wie.

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Ma ka brycz ne od kry cie na pla cu bu do wy
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Nie po zor na łą ka w re jo nie ul.
Po pie łusz ki w Za gó rzu nie róż -
ni się z po zo ru ni czym od se tek
ta kich nie użyt ków na obrze -
żach So snow ca. Ale to wła śnie
tu ar che olo dzy od kry li po zo sta -
ło ści wcze sno śre dnio wiecz nej
osa dy prze my sło wej z prze ło -
mu XI i XII wie ku. Pro wa dzo -
ne w ma ju i czerw cu wy ko pa li -
ska od sło ni ły ko lej ne re lik ty
z za mierz chłej prze szło ści, zna -
le zio no m.in. kil ka pie ców
do wy to pu oło wiu. Pra ce ar che -
olo gicz ne w So snow cu zbie ga -
ją się też z roz bu do wą po wsta -
łe go w mar cu dzia łu ar che olo -
gii w Mu zeum.

Trud no do kład nie wy obra zić
so bie jak ok. 900 lat te mu wy -
glą da ły oko li ce obec ne go ko -
ścio ła pw. św. Jo achi ma w Za gó -
rzu, z pew no ścią sta ło tu kil ka
pie ców o śred ni cy od pół to ra
do trzech me trów. Trwa ła pro -
duk cja oło wiu, a przy oka zji, ja -
ko pro duk tu ubocz ne go, tak że
sre bra. 

– Oło wia ne wy ro by z ba -
da nej przez nas osa dy pro duk -
cyj nej tra fia ły do od bior ców
z ca łego ów cze sne go pań stwa
pol skie go – mó wi Da riusz Roz -
mus z Mu zeum Miej skie go
„Szty gar ka” w Dą bro wie Gór -
ni czej, kie row nik ba dań. – Me -
tal miał w tam tych cza sach
sze ro kie za sto so wa nie. Wy ko -
ny wa no z nie go np. da chów ki
ko ścio łów, łą cza do drew nia -
nych rur i sze reg in nych
przed mio tów. Pro ces pro duk -
cji po le gał na prze rób ce
– w dro dze re duk cji – ga le ny,
czy li siarcz ku oło wiu w tle -
nek oło wiu, z któ re go na stęp -
nie wy ta pia no ołów, od cią ga -
jąc z nie go przy oka zji za nie -
czysz cze nia. W nich
znaj do wa ło się sre bro, któ re
słu ży ło do wy ro bu ozdób.

Z Za gó rza mo gło tra fiać
na ca ły kon ty nent.

Pra ce w Za gó rzu roz po czę to
już w ubie głym ro ku. Dzię ki te -
go rocz nej kon ty nu acji ba dań
wia do mo już wię cej o wcze sno -
śre dnio wiecz nej osa dzie. Oprócz
kil ku pie ców od kry to też po -
miesz cze nie go spo dar cze z pa le -
ni skiem oraz ka wa łek wy bru ko -
wa ne go pod ło ża. Być mo że jest
to frag ment dro gi lub po miesz -
cze nia pro duk cyj ne go. W roz -
wa li sku jed ne go z pie ców od ko -
pa no wsad, czy li ołów i top ni ki. 

– Wśród po zo sta ło ści osa dy
od ko pa li śmy oło wia ne od waż ni -
ki, zwią za ne z tu tej szą pro duk -
cją oraz wie le frag men tów na -
czyń ce ra micz nych – mó wi Ka -

ta rzy na So bo ta, ar che olog z Mu -
zeum w So snow cu. – Nie któ re
z na czyń no szą pro ste wzo ry
i or na men ty, wy ko ny wa no je pa -
znok ciem two rząc ozdo bę z wie -
lu kre sek. Pod czas prac zna leź -
li śmy też spo rą ilość na rzę dzi
z krze mie nia, co ozna cza, że
osad nic two ist nia ło tu już w epo -
ce ka mie nia.

Ubie gło rocz ny po czą tek ba -
dań ar che olo gicz nych w Za gó -
rzu przy czy nił się też do po -
wsta nia w Mu zeum w So snow -
cu dzia łu ar che olo gii. Za czął
on swo ją dzia łal ność na po -
cząt ku mar ca te go ro ku, a je go
za da niem bę dzie gro ma dze nie
re lik tów wy ko py wa nych pod -
czas pla no wa nych na przy -

szłość prac ar che olo gicz nych,
a tak że gro ma dze nie tych
przed mio tów, któ re w prze -
szło ści na te re nie So snow ca
zna le zio no, lecz z bra ku od po -
wied niej jed nost ki mu ze al nej
tra fi ły one do pla có wek w in -
nych mia stach. Za byt ko we
przed mio ty zna le zio ne w So -
snow cu znaj du ją się obec nie
w zbio rach mu ze al nych m. in.
w War sza wie, Kra ko wie i By -
to miu. 

– Pro wa dzi my roz mo wy, by
te za byt ki tra fi ły z po wro tem
do So snow ca – pod kre śla Ka ta -
rzy na So bo ta. – Za głę bie, i sam
So sno wiec wie lu oso bom ko ja -
rzy się z za byt ka mi tech ni ki, da -
to wa ny mi na XIX wiek, tym cza -

sem tu tej sza zie mia kry je po zo -
sta ło ści o wie le star sze.
Pod wzglę dem prac ar che olo -
gicz nych, mia sto to nie mal dzie -
wi cza zie mia, wie my jed nak, że
kry je się tu wie le rze czy. Do wo -
dzą te go po szu ki wa nia
z XIX wie ku. Wte dy w re jo nie
obec nej es ta ka dy nad ul. 3 Ma ja
od kry to cmen ta rzy sko kul tu ry
łu życ kiej. Dru gie z ko lei znaj du -

je się pod cmen ta rzem na Po go -
ni, z oczy wi stych wzglę dów nie
moż na tam pro wa dzić prac, ale
część te go pierw sze go znaj du je
się za pew ne na te re nie obec ne -
go Par ku Sie lec kie go, więc je śli
znaj dą się fun du sze bez pro ble -
mu bę dzie moż na tam roz po cząć
ba da nia.

TTeekksstt ii zzddjjęęcciiaa:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Zie mia od sła nia se kre ty sprzed wie ków

La to ar che olo gów

BBaa ddaa nniiaa wwcczzee ssnnoo śśrree ddnniioo wwiieecczz nneejj oossaa ddyy ww ZZaa ggóó rrzzuu rroozz ppoo cczzęę łłyy ssiięę 1133 mmaa jjaa ii ttrrwwaa łłyy
ddoo kkoońń ccaa cczzeerrww ccaa

DDAARRIIUUSSZZ RROOZZMMUUSS
z Muzeum Miejskiego
„Sztygarka”, kierownik prac

Znaleziska z Zagórza są
analogiczne z innymi
przebadanymi stanowiskami
archeologicznymi
z XI i XII wieku w naszym
rejonie. O przemysłowym charakterze tutejszych osad
świadczą m. in. wykopaliska z Łośnia i Strzemieszyc
Wielkich, Przeczyc i Siewierza. Do ciekawych znalezisk
z Zagórza należy np. tzw. lunulka, czyli kobieca ozdoba
w kształcie półksiężyca. Ta znaleziona w czerwcu
wykonana jest z brązu, w Strzemieszycach trafiliśmy
podobną, ale srebrną. To jedyne tego typu ozdoby
znalezione w okolicach.

KKaattaarrzzyynnaa SSoobboottaa,, aarrcchheeoolloogg zz MMuuzzeeuumm MMiieejjsskkiieeggoo
ppookkaazzuujjee ooddkkooppaannyy ffrraaggmmeenntt ppaalleenniisskkaa

W dniu be aty fi ka cji
6 czerw ca br. wy nie sio ny zo stał
na oł ta rze ks. Je rzy Po pie łusz ko
be stial sko za mor do wa ny 19 paź -
dzier ni ka 1984 r. przez funk cjo -
na riu szy Służ by Bez pie czeń stwa
PRL. Od te go dnia trwa ły sta ra -
nia pol skich władz ko ściel nych
o je go be aty fi ka cję. Pod czas
war szaw skiej ce re mo nii mę czeń -
ska śmierć księ dza Je rze go wy -
nio sła Go na oł ta rze i do łą czył
do gro na świę tych.

Przy pa ra fii św. Jo achi ma
w Za gó rzu i bez po śred nim sta ra -
niem jej pro bosz cza, księ dza ka -
no ni ka Sta ni sła wa Ko co ta po -
wsta ło Sto wa rzy sze nie Spo łecz -
ny Ko mi tet Bu do wy Po mni ka
Księ dza Je rze go Po pie łusz ki
w So snow cu.

Wła śnie w dniu be aty fi ka cji
zo stał po świę co ny obe lisk ku Je -
go czci na wzgó rzu, na prze ciw -
ko ko ścio ła. Pro boszcz St. Ko cot
w krót kim wy stą pie niu przy bli żył

po stać księ dza Je rze go. Za koń -
czył je wspa nia łą mak sy mą za -
mor do wa ne go: „Tyl ko pod krzy -
żem – Tyl ko pod tym zna kiem
Pol ska bę dzie Pol ską, a Po lak Po -
la kiem”.

Uro czy sto ści w Za gó rzu
zgro ma dzi ły wie lu wier nych,
któ rzy tak że od da li hołd bło go -
sła wio ne mu już księ dzu. KKoocc

AR
C
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LATO W SOSNOWCU

URZÑD MIEJSKI W SOSNOWCU

KÑPIELISKO „SIELEC”
ul. 3 Maja 41;  41 – 200 Sosnowiec ; tel. (32) 266 34 26;  (32) 266 28 43;
mail: sielec@mosir.sosnowiec.pl
czynne codziennie od  dn. 26 czerwca do 31 sierpnia  2010 
w godz. 10.00 – 18.00
Fotogaleria na stronie www.mosir.sosnowiec.pl 
CENNIK:
Bilet normalny /osoby doros∏e/                                        -   4,50 z∏
Bilet ulgowy / m∏odzie˝ szkolna,
renciÊci, emeryci - za okazaniem legitymacji/                     -   3,50 z∏
Bilet  - wypo˝yczalnia  sprz´tu / le˝aki /                            - 10,00 z∏
Zje˝d˝alnia wodna  w cenie biletu wst´pu                                                 
Dzieci do lat 7 pod opiekà osoby pe∏noletniej - wst´p bezp∏atny
Grupy zorganizowane z terenu miasta Sosnowca / pó∏kolonie, 
domy dziecka, MOPS itp. od poniedzia∏ku do piàtku 
w godz. 10.00 – 15.00  - wst´p bezp∏atny -
- na podstawie  pisemnego zg∏oszenia zawierajàcego nazw´ instytucji, 
list´ imiennà podopiecznych oraz nazwisko opiekuna grupy /

TURNIEJE I ZAWODY SPORTOWE – przeznaczone sà wy∏àcznie dla osób
przebywajàcych na kàpielisku z wa˝nym biletem wst´pu lub karnetem.
Amatorski Turniej Tenisa Sto∏owego
10 lipca
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju 
o godz. 11.00.
Turniej Koszykówki 3 - osobowej
3 lipca 
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju 
o godz. 11.00.
Amatorski Turniej Pi∏ki Siatkowej 6 – osobowej od 15 lat
15 sierpnia
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju 
o godz. 11.00.
Amatorski Turniej Tenisa Sto∏owego
21 sierpnia
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju 
o godz. 11.00.
(w przypadku niesprzyjajàcej aury turniej odb´dzie si´ w pierwszym
pogodnym dniu po w/w terminie).
Turniej Kometki
28 sierpnia
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpocz´cie turnieju 
o godz. 11.00.
Zawody P∏ywackie dla Dzieci i Doros∏ych – Grand Prix Sielca
I edycja: 10, 17, 24, 31 lipca
II edycja: 7, 14, 21, 28 sierpnia
Zapisy w dniu zawodów u ratownika WOPR – prowadzàcego konkurs. 
Rozpocz´cie zawodów o godz.17.00. Ze wzgl´dów pogodowych 
terminy turniejów mogà ulec zmianie lub zostanà odwo∏ane.

KÑPIELISKO „NIWKA”
ul. Wojska Polskiego 181; 41 – 208  Sosnowiec ; tel. (32) 299 36 30
czynne codziennie w godz. 10.00 – 18.00 od 03.07.2010 do 31.08.2010
CENNIK
Bilet normalny /osoba doros∏a/                            - 3 z∏
Bilet ulgowy /m∏odzie˝ szkolna,
renciÊci, emeryci – za okazaniem legitymacji/       - 2 z∏
Dzieci – do lat 7 pod opiekà osoby pe∏noletniej   - wst´p bezp∏atny
Grupy zorganizowane z terenu miasta Sosnowca /pó∏kolonie, domy
dziecka, MOPS itp. od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 10.00 – 15.00
wst´p bezp∏atny na podstawie  pisemnego zg∏oszenia wskazanego imi-
ennie opiekuna grupy zawierajàcego nazw´ i list´ podopiecznych.
Konkursy Sportowo – Rekreacyjne dla Dzieci
Informacja o terminach na Kàpielisku
przeciàganie liny, p∏ywanie na dystansach, rzuty pi∏kà do kosza, rzuty
lotkami do celu, ringo.Zapisy od godz. 10.00, rozpocz´cie konkursów od
godz. 11.00
Zawody P∏ywackie dla Dzieci i Doros∏ych – Grand Prix Niwki
Informacja o terminach na Kàpielisku.Zapisy w dniu zawodów u
ratownika WOPR – prowadzàcego konkurs. 
Rozpocz´cie zawodów o godz.12.0

KRYTA P¸YWALNIA – NIECZYNNA
SI¸OWNIA ul. ˚eromskiego 5, tel. (32) 266 38 78
lipiec – sierpieƒ  2010
Si∏ownia  czynna:
Poniedzia∏ek, Âroda, Piàtek  9.00 – 21.00
Wtorek, Czwartek  9.00 – 19.00
Sobota   10.00 – 14.00
Niedziela      NIECZYNNA
KONKURSY i ZAWODY
3 lipca
Konkursy si∏owe - I Grand Prix Lata 2010
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc
- Podciàganie na drà˝ku
- Uginanie ramion na por´czach
Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. 
Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00

SKATE PARK – PARK „SIELECKI”
czynny codziennie w godz. 7.00 – 21.00 – wst´p wolny
SKATE PARK – „ZAGÓRZE”
czynny codziennie w godz. 7.00 – 21.00 – wst´p wolny

KORTY TENISOWE im. Henryka Skoneckiego ul. Szkolna 7 Sosnowiec ;   
tel. (32) 266 62 42 w 25, tel kom. 0 665 457 705
czynne codziennie od 7.00 - 21.00
CENNIK:
poniedzia∏ek - piàtek  w godz. od 7.00 - 15.00 -   6 z∏ / godz.
poniedzia∏ek - piàtek w godz. od 15.00 - 21.00 - 12 z∏ / godz.
sobota - niedziela , Êwi´ta  w godz. od 7.00 - 21.00 - 12 z∏ / godz.
korzystanie ze Êciany tenisowej - bezp∏atnie

TURNIEJE
Grand Prix Sosnowca 2010 Dzieci i M∏odzie˝y w Tenisie Ziemnym
w kat. do 14, 16 i 18 lat Dziewczàt i Ch∏opców - ranga 4
12 – 13 czerwca , 18 – 19 wrzeÊnia;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpocz´cia turnieju, 
rozpocz´cie o godz. 9.30
Op∏ata startowa: 15 z∏ od osoby z lic. ATP - licencja roczna 20 z∏
Grand Prix Sosnowca 2010 w Tenisie Ziemnym Amatorów - ranga 3
gra pojedyncza m´˝czyzn w kat. +45 i OPEN, 
gra pojedyncza kobiet w kat. OPEN i mixt
26 – 27 czerwca; 28 – 29 sierpnia; 11 – 12 wrzeÊnia; 25 – 26 wrzeÊnia
Zapisy do godz. 13.00 na dzieƒ przed rozpocz´ciem turnieju pod nr 
tel. 032 266 34 26 wew.46.  Rozpocz´cie gier o godz. 9.00
Op∏ata startowa w wysokoÊci 50 z∏ od osoby z lic. ATP, m∏odzie˝ i stu-
denci do 26 lat - 30 z∏ od osoby z lic. ATP – licencja jednorazowa 30 z∏ ,
klubowa 50 z∏, 
licencja roczna do 18 lat – 20 z∏

„Puchar Lata 2010” w Tenisie Ziemnym Amatorów  - ranga 5
gra pojedyncza m´˝czyzn w kat. +45 i OPEN
3 – 4 lipca; 24 – 25 lipca; 21 – 22 sierpnia;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpocz´cia turnieju, 
rozpocz´cie o godz. 9.30
Op∏ata startowa w wysokoÊci 30 z∏ od osoby / 25 z∏ z lic. ATP
m∏odzie˝ i studenci do 26 lat - 20 z∏ / 15 z∏ z lic. ATP
gra podwójna – 20 z∏ od osoby / 15 z∏ z lic. ATP 
licencja jednorazowa 30z∏, klubowa 50 z∏, 
licencja roczna do18 lat –20 z∏.

KORTY TENISOWE MOSiR
Al. Mireckiego 31  Sosnowiec ;   tel. (32) 785 37 36
czynne codziennie od 7.00 - 21.00
CENNIK:
poniedzia∏ek - piàtek  w godz. od 7.00 - 15.00 -   6 z∏ / godz.
poniedzia∏ek - piàtek w godz. od 15.00 - 21.00 - 12 z∏ / godz.
sobota - niedziela , Êwi´ta  w godz. od 7.00 - 21.00 - 12 z∏ / godz.

TURNIEJE
Grand Prix Sosnowca 2010 Dzieci i M∏odzie˝y w Tenisie Ziemnym
w kat. do 8, 10, 12 lat Dziewczàt i Ch∏opców - ranga 4

12 – 13 czerwca, 18 – 19 wrzeÊnia;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpocz´cia turnieju, 
rozpocz´cie o godz. 9.30
Op∏ata startowa: 15 z∏ od osoby z lic. ATP - licencja roczna 20 z∏

Grand Prix Sosnowca 2010 w Tenisie Ziemnym Amatorów - ranga 3
gra pojedyncza m´˝czyzn w kat. +45 i OPEN, 
gra pojedyncza kobiet w kat. OPEN i MIXTY
26 – 27 czerwca; 28 – 29 sierpnia; 11 – 12 wrzeÊnia; 25 – 26 wrzeÊnia
Zapisy do godz. 13.00 na dzieƒ przed rozpocz´ciem turnieju pod nr 
tel. 032 266 34 26 wew.46.  Rozpocz´cie gier o godz. 9.00
Op∏ata startowa w wysokoÊci 50 z∏ od osoby z lic. ATP, m∏odzie˝ i stu-
denci do 26 lat - 30 z∏ od osoby z lic. ATP – licencja jednorazowa 30 z∏ ,
klubowa 50 z∏, licencja roczna do 18 lat – 20 z∏.

„Puchar Lata 2010” w Tenisie Ziemnym Amatorów  - ranga 5
gra pojedyncza m´˝czyzn w kat. +45 i OPEN
3 – 4 lipca; 24 – 25 lipca; 21 – 22 sierpnia;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpocz´cia turnieju, 
rozpocz´cie o godz. 9.30
Op∏ata startowa w wysokoÊci 30 z∏ od osoby / 25 z∏ z lic. ATP
m∏odzie˝ i studenci do 26 lat - 20 z∏ / 15 z∏ z lic. ATP
gra podwójna – 20 z∏ od osoby / 15 z∏ z lic. ATP
icencja jednorazowa 30 z∏ , klubowa 50 z∏, 
licencja roczna do 18 lat – 20 z∏.

HALA SPORTOWA „˚EROMSKIEGO”
ul. ˚eromskiego 9   41 – 200  Sosnowiec ; tel. (32) 266 38 66
TURNIEJE
Boisko do koszykówki ulicznej przy Hali Sportowej
Amatorski Turniej Koszykówki  3 – osobowej
17 lipca, 28 sierpnia;
Zapisy w dniu turnieju od 9.30, rozpocz´cie godz. 10.00.
W przypadku niesprzyjajàcej pogody turniej zostanie przeniesiony 
do hali Sportowej
„˚eromskiego” -  konieczne obuwie zmienne! - konkurs rzutów za 3 pkt
2 - 6 sierpnia  i 9 – 13 sierpnia
Kurs nauki wspinaczki sportowej na Êcianie wspinaczkowej od strony
parku codziennie  w godz. od 15.00 – 20.00
Wyjazd szkoleniowy – Okiennik Wielki/Skar˝yce
7 sierpnia
Zapisy u licencjonowanego instruktora wspinaczki ska∏kowej Mateusza
Kilarskiego czo∏owego wspinacza sportowego tel. kom. 0 602 573 862.
Wyjazd spod Hali „˚eromskiego” godz. 8.15, powrót ok. godz. 20.00
Op∏ata za przejazd – 10 z∏ od uczestnika
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w zaj´ciach 
i uzyskania certyfikatu ukoƒczenia kursu sportowego wst´pnie 
przygotowujàcego do samodzielnej wspinaczki.
14 sierpnia
Zawody wspinaczkowe – Podzamcze.
Wszelkie informacj´ dotyczàce wyjazdu j.w.

BOISKA DO PI¸KI SIATKOWEJ PLA˚OWEJ 
MKS MOS „P∏omieƒ” Sosnowiec
Al. Mireckiego 4;   41 – 200 Sosnowiec.  
Turnieje Grand Prix Sosnowca w PI¸CE SIATKOWEJ PLA˚OWEJ lato 2010
26 czerwca     –  I GP Turniej otwarcia
3 lipca  – II GP
10 lipca – III GP
24 lipca – V GP
7 sierpnia – VII GP
14 sierpnia – VIII GP
28 sierpnia – X GP – Fina∏
Zapisy w dniu turnieju w godz. 8.30 - 9.00, rozpocz´cie o godz. 9.30.
UWAGA! W w/w turniejach mogà braç udzia∏ zawodnicy, 
którzy ukoƒczyli 15 lat. Nie pobieramy op∏aty startowej.

BOISKA DO PI¸KI SIATKOWEJ PLA˚OWEJ 
przy V LO im. R. Schumana ul.  Gwiezdna 2;   41 – 200 Sosnowiec.
Wspó∏organizatorzy: V LO im. R. Schumana w Sosnowcu,
UKS „Kazimierz - P∏omieƒ”

Turnieje Grand Prix Sosnowca w PI¸CE SIATKOWEJ PLA˚OWEJ lato 2010
17 lipca – IV GP
31 lipca – VI  GP
21  sierpnia  – IX  GP
Zapisy w dniu turnieju w godz. 8.30 - 9.00, rozpocz´cie o godz. 9.30.
UWAGA! W w/w turniejach mogà braç udzia∏ zawodnicy, 
którzy ukoƒczyli 15 lat. Nie pobieramy op∏aty startowej.

HALA SPORTOWA  BOISKA PI¸KARSKIE „NIWKA” 
ul. Orlàt Lwowskich 70;  41 – 208 Sosnowiec;  (32) 764 38 30
2 – 31 sierpnia  godz. 10.00 – 12.00
Otwarte zaj´cia sportowo - szkoleniowe w pi∏ce no˝nej dla dzieci 
i m∏odzie˝y:  od godz. 10.00 -12.00  rocznik 1993 i m∏odsi, od godz.
10.00 - 11.30 rocznik 1996 i m∏odsi oraz od godz. 10.00- 11.30 rocznik
1998 i m∏odsi. Organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” Sosnowiec
24 lipca, 14 sierpnia  godz. 10.00 – 17.00
Piknik rodzinny dla dzieci: gry i zabawy ruchowe dla dzieci rzuty 
lotkami do celu, ringo, przeciàganie liny. 
Organizator: Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

BOISKA PI¸KARSKIE O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI przy Stadionie
Ludowym ul. Kresowa 1; 41-200 Sosnowiec (32) 299 64 37
7, 9, 14, 16 lipca
Mundial Pi∏ki No˝nej 7  – osobowej w kat. 9 -14 lat, 15-18 lat
Zapisy w dniu turnieju w godz. 8.00 - 9.00, rozpocz´cie o godz. 9.30, 
zakoƒczenie 15.00.  Regulamin oraz karty zg∏oszeniowe dost´pne na
stronie www.mosir.sosnwiec.pl/mundial7html
KONKURSY i ZAWODY
- ˚onglerka pi∏ki nogà
- ˚onglerka pi∏ki g∏owà
- Konkurs rzutów karnych

STADION ZIMOWY ul. Zamkowa 4; 41–200 Sosnowiec;  (32) 266 62 42
Turniej  UNIHOKA
26 czerwiec, 28 sierpnia – tafla B
Zapisy od godz. 11.30,  rozpocz´cie turnieju  godz. 12.00.
KONKURSY i ZAWODY
29 sierpnia
Konkursy si∏owe - II Grand Prix Lata 2010
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc
- Podciàganie na drà˝ku
- Uginanie ramion na por´czach
Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. 
Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00

lato w mieście
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STADION PI¸KARSKI KS „GÓRNIK” SOSNOWIEC,
ul. Br. Mieroszewskich 91 przy Hali Widowiskowo–Sportowej „Zagórze”
Turnieje Pi∏ki No˝nej 7  – osobowej w kat. 10-14 lat, 15-18 lat
12, 26 lipca,  9, 23 sierpnia
Zapisy w dniu turnieju w godz. 9.00 - 9.45, rozpocz´cie o godz. 10.00.

AKWEN "STAWIKI"
Pla˝a czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00 – wst´p wolny

RESTAURACJA SIEDLISKO „STAWIKI’’
Boisko do siatkówki pla˝owej – czynne codziennie 12.00 – 20.00
Rezerwacja boiska pod numerem tel. 508 192 778
SZCZEGÓ¸OWE INFORMACJE O IMPREZACH I ZAWODACH SPORTOWYCH
NA STRONIE:
www.mosir.sosnowiec.pl/imprezy.html

KLUB SPORTOWY „BUDOWLANI” ul. 1 Maja 23,   tel. (32) 266 45 86
Si∏ownia czynna codziennie w godz. 8.00 – 22.00.
Poniedzia∏ek - piàtek w godz. 18.30 – 20.00 – zaj´cia judo i ju-jitsu.

Filia Klubu przy ul. Starzyƒskiego 50
Si∏ownia czynna od poniedzia∏ku do piàtku  w godz. 9.00 – 20.00, 
sobota  w godz. 9.00-15.00.

KLUB SPORTOWY „GÓRNIK” ul. Braci Mieroszewskich 91,  
tel. (32) 263 05 30
Stadion Sportowy w Zagórzu (boiska ogólnodost´pne) zaprasza na:
Boczne boisko do pi∏ki no˝nej, asfaltowe boisko do pi∏ki r´cznej, 
asfaltowe boisko do pi∏ki siatkowej, asfaltowe boisko do koszykówki.

AKADEMIA PI∏KI NO˚NEJ
Stadion ul. Kresowa, boisko ZSO nr 14  ul. Kisielewskiego 4b
Od 1-31 sierpnia – zaj´cia w zakresie pi∏ki no˝nej dla roczników 
2000 – 2004. Szczegó∏owe informacje pod numerem tel. 665 665 423

STADION  MKS - MOS „ P∏OMIE¡” SOSNOWIEC im. S. P¸ATKA
Al. Mireckiego 4,   tel. (32) 724 76 91
26 czerwca – 28 sierpnia
Cykl turniejów w siatkówce pla˝owej kobiet i m´˝czyzn 
( informacje w Klubie)
17 lipca - Wakacyjny miting lekkoatletyczny ( informacje w Klubie).
31 sierpnia - Miting lekkoatletyczny  „ Witaj szko∏o” 
( informacje w Klubie).

SOSNOWIECKI KLUB KARATE ul. Andersa 1, tel. (32) 266 30 00
25 czerwca – 31 sierpnia
Letnia Akademia Karate – od 25 czerwca do 31 sierpnia
Treningi karate kyokushin:
dzieci – wtorek i czwartek o godz.17.00
m∏odzie˝ i doroÊli – wtorek i czwartek o godz. 18.00
Zaj´cia fitness:  Tea-bo – poniedzia∏ek i Êroda o godz. 20.30
Si∏ownia czynna codziennie od poniedzia∏ku do piàtku 
w godz. 8.00 - 22.00 , w soboty od 10.00 -18.00.   

STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ HIPOTERAPII 
I JEèDZIECTWA OSTROWY ul. LeÊna   tel. (32) 266 63 17 
1 lipca – Otwarcie sezonu jeêdzieckiego
Proponuje: szkolenie dzieci i m∏odzie˝y w jeêdzie konnej, wakacyjny
kurs nauki jazdy, weekendy z koniem, rodzinne spotkania na terenie
oÊrodka, wspólne 
grillowanie i zabawy, jednodniowe wycieczki konne na teren Jury,
hipoterapia dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej, 
treningi w skokach i uje˝d˝aniu, pokazy.
16 lipca – Fina∏ rozgrywek klubowych o tytu∏ „Najlepszego zawodnika”
oraz „Najfajniejszego instruktora”.
26 lipca – Konkurs plastyczny „Koƒ”
21- 22 sierpnia – IX Mistrzostwa Zag∏´bia Amatorów 
w Skokach i Uje˝d˝eniu.
29 sierpnia – Egzamin na jeêdêca, konkursy i zabawy.
30 sierpnia – Festyn „ Po˝egnanie lata”.

PTTK Oddzia∏ Sosnowiec ul. D´bliƒska 3,  tel. (32) 266 23 61
W okresie lipiec – sierpieƒ proponuje wycieczki po Jurze 
Krakowsko - Cz´stochowskiej i Beskidach.  
Informacje oraz zapisy w Oddziale.

KLUB „BAKCYL” S.M HUTNIK
ul. Koszaliƒska 15,  tel. (32) 263 50 78
9 – 27 sierpnia godz. 9.00 – 14.00
Klub zorganizuje zaj´cia opiekuƒcze dla dzieci w wieku 7-14 lat. 
W programie : zaj´cia Êwietlicowe, warsztaty plastyczne, gry i zabawy
ruchowe, turnieje tenisa sto∏owego, zaj´cia wokalne i umuzykalniajàce
oraz turniej pi∏karski.

KLUB OSIEDLOWY „BIOS” ul. Lenartowicza 108
1 – 30 lipca  godz. 9.00 – 17.00
W programie przewidziano: 
zaj´cia Êwietlicowe, dyskoteki, turnieje, wycieczki za miasto.
MIEJSKI KLUB „MACZKI” ul. Krakowska 26,  tel. (32) 294-61-28
5,12,19,26 lipca - Poranki filmowe
16 lipca - Letnie Spotkania Fotograficzne
22 lipca - Turniej siatkówki dwójkami
22 lipca - Letnie Warsztaty Plastyczne
7,14, 21, 28 lipca - Warsztaty wikliniarskie
28 lipca - Turniej Darta
30 lipca - Letnie Spotkania Fotograficzne
2,9,16,23 sierpnia - Poranki filmowe
11 sierpnia - Turniej badmintona
13 sierpnia - Letnie Spotkania Fotograficzne
4,11,18,25 sierpnia - Warsztaty wikliniarskie

18 sierpnia - Turniej boules
19 sierpnia - Letnie Warsztaty Plastyczne
27 sierpnia - Letnie Spotkania Fotograficzne
W miesiàcu lipcu i sierpniu zaplanowano organizacj´ wycieczek 
turystyczno - krajoznawczych wspólnie z Miejskim Klubem im. Jana
Kiepury oraz Klubem „Rudna” w Sosnowcu. Organizowane b´dà tak˝e
rajdy, wycieczki rowerowe, podchody – 
terminy ustalane b´dà na bie˝àco, w zale˝noÊci od warunków
pogodowych.
MIEJSKI DOM KULTURY „ KAZIMIERZ”
ul. G∏ówna 19,  tel. (32) 269 41 19
7 lipca godz. 9.00 Wycieczka do Jury Krakowsko- Cz´stochowskiej,
17 lipca godz. 14.00 Koncert w Muszelce,
4 sierpnia godz. 9.00 Wycieczka w Beskidy,
6 sierpnia godz. 10.00 Turniej szóstek pi∏karskich,
14 sierpnia godz. 14.00 Koncert w Muszelce,
28 sierpnia IV Festiwal Muzyki Reggae, Art. Dzia∏aƒ Ró˝nych 
i Sportu Niecodziennego.
1 lipca do 31 sierpnia -we wspó∏pracy z filià nr 10 MBP 
Góralskie Lato z Janosikiem.

MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY ul. B´dziƒska 6  tel.(32) 29139 48
Klub proponuje otwarte warsztaty taƒca wspó∏czesnego, 
taƒca towarzyskiego dla dzieci, stacjonarny obóz taneczny, 
Szachowe Ferie Letnie,  „Etno Wakacje” – 
spotkania z kulturà, tradycjà i obrz´dami ludowymi, wycieczki etno-
graficzne 
i rekreacyjne, warsztaty plastyczne , d∏ugofalowy turniej tenisa
sto∏owego. Wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne. Na wycieczki obowiàzujà
wczeÊniejsze zapisy. 
Koszt wyjazdu 5 z∏ od dziecka. Szczegó∏owy program wycieczek, zaj´ç 
i warsztatów podczas wakacji w Klubie lub na www.kiepura.pl.

SOSNOWIECKIE CENTRUM SZTUKI – ZAMEK  SIELECKI
ul. Zamkowa 2,  tel. (32) 297-36-27,  (32) 297-90-76
e-mail: centrum@zameksielecki.pl
29 czerwca - godz. 12.00 - 14.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Krajobraz z liÊci kapusty”.
6, 20 lipca - godz. 12.00 - 14.00 Zaj´cia plastyczne dla m∏odzie˝y 
i doros∏ych. Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny.
8 lipca - godz. 17.00 Wyk∏ad 600 lat tradycji – 
Bitwa pod Grunwaldem, prowadzàcy Monika Kempara.
11 lipca - godz. 17.00 Letnie Granie 2010
„TWOIM JEST SERCE ME”
Koncert solistów operetki. Maciej Komandera – tenor, Sandra Stok∏osa
– sopran,
Gra˝yna Griner – pianistka - prowadzàcy Jacek Nowosielski.
13 lipca - godz. 12.00 - 14.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci
„Wycinanki i sk∏adanki”.
25 lipca - godz. 17.00 Letnie Granie 2010
„OLEÂ DUO”
Marcin OleÊ – kontrabasista, kompozytor, jazzman, autor muzyki
teatralnej 
i filmowej, wirtuoz jazzowej improwizacji technikà arco oraz pizzicato.
Bart∏omiej Brat OleÊ – jeden z najbardziej kreatywnych, 
oryginalnych Polskich perkusistów jazzowych, kompozytor, autor
muzyki teatralnej i filmowej, producent muzyczny.
27 lipca - godz. 12.00 - 14.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Kartonowe akwarium”.
3, 17 sierpnia - godz. 12.00 - 14.00 Zaj´cia plastyczne dla m∏odzie˝y 
i doros∏ych. Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny.
30 lipca - godz. 20.30 
Wyk∏ad pod gwiazdami z ilustracjà muzycznà na ˝ywo.
Malarstwo Edwarda Hoppera. Poza marginesem rzeczywistoÊci - 
prowadzenie Adriana Zimnowoda.
5 sierpnia - godz. 17.00 Maciej Granat – recital fortepianowy.
8 sierpnia - godz. 17.00 Letnie Granie 2010
Barbara Broda Malon z zespo∏em. ”G kontra G czyli piosenki Marka
Grechuty kontra piosenki Anny German”.
10 sierpnia - godz. 12.00 - 14.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Weso∏e zwierzàtka”.
11 sierpnia - godz. 17.00 Wyk∏ad Zamki, warownie i ich tajemnice - 
prowadzenie Rafa∏ Bry∏a.
13 sierpnia - godz. 20.30 
Wyk∏ad pod gwiazdami z ilustracjà muzycznà na ˝ywo.
„Mi∏oÊç w malarstwie i poezji Êredniowiecznej” - 
prowadzenie Ma∏gorzata Malinowska-Klimek.
22 sierpnia - godz. 17.00 Letnie Granie 2010
WORLD TRIO
World Trio to najnowszy projekt duetu Jorgosa Skoliasa i Bronis∏awa
Du˝ego. Poszerzony o instrumenty perkusyjne, na których gra uznany
instrumentalista Przemek Borowiecki, duet zyska∏ nowe brzmienie
i nowà energi´. Muzyka World Trio to nowoczesnoÊç, Êwie˝oÊç,
dynamika. Jazz, blues, soul, ethno, muzyka wspó∏czesna to elementy
pobrzmiewajàce w ka˝dym utworze. World Trio tworzy muzyk´.
24 sierpnia - godz. 12.00 - 14.00. 
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Obrazek 3D”.
do 28 sierpnia - Wystawa: „Zamki polskie wed∏ug rekonstrukcji 
Jana Gumowskiego”
Przewodnik czeka – oprowadzanie po wystawie: 
5,19 lipca, 9, 23 sierpnia
godz. 13.00.
do 22 sierpnia - Wystawa: „Idea. Materia. Przestrzeƒ”
W wystawie udzia∏ biorà: dr hab. Adam Pociecha, prof. Józef Murzyn,
dr hab. Ewa Janus, prof. Kazimierz Pawlak, Robert Dudek, Pawe∏
Warcho∏, Leszek Lewandowski.

MUZEUM W SOSNOWCU ul. Chemiczna 12,  tel. (32) 363 45 10
"WAKACJE Z SCHÖNAMI"
Od 7 lipca do 11 sierpnia - w ka˝dà Êrod´ w godz. 11.00 - 13.00 
Cykl zaj´ç artystycznych i edukacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y 
sp´dzajàcych wakacje w mieÊcie 
(zaj´cia odbywaç si´ b´dà w parku i Pa∏acu Schöena).
7 lipca Plener artystyczny. Rysunek
14 lipca Plener artystyczny. Malarstwo
21 lipca Park moich marzeƒ. Projektujemy otoczenie Pa∏acu.
28 lipca Pamiàtki  rodziny Schönów. 
Poszukujemy zaginionego skarbu.
4 sierpnia Tajemnice Pa∏acu. Odkrywamy przesz∏oÊç rezydencji.
11 sierpnia Drzewo genealogiczne Schönów. 
Poznajemy histori´ rodziny.
Ponadto wystawy czasowe:
do 15 sierpnia "Zdzis∏aw Beksiƒski. Malarstwo"
do 31 lipca "Dzielnice Sosnowca - Modrzejów, Niwka, J´zor, Bór,
Bobrek, Daƒdówka" - Wst´p wolny.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANI¸OWSKIEGO
ul. Warszawska 6   tel. (32) 266-33-96 ; (32) 266-43-76
tel/fax. 32 266-46-59
e-mail: biblioteka@biblioteka.sosnowiec.pl
www.biblioteka.sosnowiec.pl
Wakacje dla dzieci i m∏odzie˝y pod has∏em :
„GÓRALSKIE LATO Z ROZBÓJNIKIEM JANOSIKIEM”
Filia nr 1 Ârodula: wtorki i czwartki w godz. 13.00 – 15.00
Filia nr 2 Rudna IV: czwartki w godz. 11.00 - 13.00
Filia nr 3 Klimontów: wtorki, piàtki, w godz. 14.00 –16.00
Filia nr 4 Sielec: poniedzia∏ki, piàtki w godz. 11.00-13.00
Filia nr 5 Walcownia: w poniedzia∏ki, czwartki w godz. 12.00-14.00
Filia nr 6 Niwka: czwartki w godz. 11.00 -13.00
Filia nr 7 Daƒdówka: wtorki, czwartki w godz. 11.00-13.00
Filia nr 9 Ostrogórska: poniedzia∏ki, Êrody, piàtki w godz. 12.00-14.00
Filia nr 10 Kazimierz: wtorki, czwartki w godz. 10.30- 12.30
Filia nr 11 Ostrowy: (sierpieƒ) wtorki, Êrody w godz. 10.00 – 11.30
Filia nr 12 Poràbka: Êrody, piàtki w godz. 15.00 – 17.00
Filia nr 13 Maczki: (lipiec) poniedzia∏ki, Êrody i piàtki w godz. 12.00-
15.00
Filia nr 14 Zagórze: wtorki, czwartki w godz. 10.00-13.00
Filia nr 15 Mec: wtorki, czwartki w godz. 12.00-14.00
Filia nr 16 Naftowa: poniedzia∏ki, Êrody w godz. 11.00- 13.00
Filia nr 17 Pogoƒ: wtorki, piàtki w godz. 11.00-13.00
Filia nr 18 Juliusz: codziennie w godz. 11.00-13.00
(z wy∏àczeniem 12.07 – 6.08)
Filia nr 19 Milowice: wtorki i Êrody w godz. 12.00 – 15.00
Filia nr 20 St. Sosnowiec: wtorki czwartki w godz. 11.00-13.00
Biblioteka Dzieci´ca: wtorki, czwartki w godz. 11.00-13.00
Oddz. dla Dzieci Wawel: wtorki, czwartki w godz. 11.00-13.00

CENTRUM EDUKACJI I WYCHOWANIA M¸ODZIE˚Y KANA
ul. Legionów 10, tel. (32) 363 10 30
Letnie Ambitne Kino Studyjne – lipcowe i sierpniowe bezp∏atne pro-
jekcje nietuzinkowych filmów z doborowà obsadà, które mi∏oÊników
kina wprawià 
w dobry, letni, wakacyjny nastrój. 
Projekcja w ka˝dy czwartek o godz. 18.00. Szczegó∏y w sekretariacie
KANY
i na www.kana.sosnowiec.pl
Fitness – çwiczenia aerobowe w ró˝nych modu∏ach, m.in. pilates,
smuk∏a sylwetka, BUP. Zapraszamy w sierpniu, od poniedzia∏ku do
piàtku. Szczegó∏y w sekretariacie KANY i na www.kana.sosnowiec.pl
Si∏ownia – wyposa˝ona w profesjonalny sprz´t aerobowy. 
Na sali przebywa przez ca∏y czas do dyspozycji instruktor. 
Wjazd za 1 ”zeta”!!! w ka˝dy poniedzia∏ek i Êrod´ od lipca do sierpnia
(dla m∏odzie˝y uczàcej si´ w wieku 15 – 26 lat za okazaniem legitymacji
szkolnej lub studenckiej). Si∏ownia jest czynna w godz. od 9.30 do 20.30
w robocze dni tygodnia i od godz. 10.00 do 18.00 w soboty.
KANApa Literaka - na mi∏oÊników literatury czeka bogaty ksi´gozbiór
nowoÊci literackich do wypo˝yczenia, 
zgromadzony w klubie AfreeKANA. 
W ka˝dy poniedzia∏ek do∏àcza nowy tytu∏! 
Bàdê pierwszym, który go przeczyta!
AfreeKANA club zaprasza – przez ca∏e wakacje uczniowie i studenci
losujà rabat na ch∏odzàce napoje, drinki, koktajle i desery lodowe.

Z A P R A S Z A M Y !

URZÑD MIEJSKI W SOSNOWCU

LATO W SOSNOWCU

lato w mieście



W pierw szy week end czerw ca
(4-6) od by ły się Dni So snow ca,
cy klicz na im pre za sku pia ją ca
w so bie do brą mu zy kę i świet ną
za ba wę, ale rów nież spor to wą
ry wa li za cję. Pod czas trzy dnio -
wych ob cho dów dni mia sta do -
pi sa ła nie tyl ko po go da, ale tak -
że gwiaz dy es tra dy oraz pu blicz -
ność. W im pre zie uczest ni czy li
nie tyl ko miesz kań cy na sze go
So snow ca, ale rów nież miast
ościen nych: Ka to wic, Cze la dzi
czy My sło wic. 
– Do So snow ca przy je cha łam
spe cjal nie na kon cert Re na ty
Prze myk – mó wi ła Iwo na Go lak
z Dą bro wy Gór ni czej, któ rą spo -
tka li śmy pod sce ną w Par ku Sie -
lec kim.

Na so sno wiec kiej sce nie za -
gra ły ta kie gwiaz dy, jak: Ca ła
Gó ra Bar win ków, Lao Che,
Sztyw ny Pal Azji,  Róże Europy
i Ko bra noc ka. W So snow cu
rów nież kon cert z oka zji ju bi le -
uszu 25-le cia za grał ze spół Voo
Voo. Tra dy cyj nie już so bot nie
wy stę py za koń czył wi do wi sko -
wy po kaz sztucz nych ogni.

– W im pre zie udział bio rę
od wie lu lat. To świet na oka zja
do spo tkań ze zna jo my mi,
przy do brej mu zy ce i je dze niu,
w świet nej at mos fe rze. Nie
ukry wam jed nak, że co ro ku
do Par ku Sie lec kie go przy cią ga -
ją mnie głów nie gwiaz dy es tra -
dy, pod czas te go rocz nej edy cji
ze znie cier pli wie niem cze ka łem
na wy stęp Od dzia łu Za mknię te -
go – mó wi miesz ka niec So -
snow ca, Mi ro sław He ban.

Po za kon cer ta mi w Par ku
Siel eckim, rów nież w ści słym
cen trum mia sta od by ły się licz ne
wy stęp ny, m.in. na scho dach

przy pla cu Stu le cia za śpie wał
chór, przy pla cu Ćwier ka od by -
ło się Wi nyl Stre et Par ty z mu -
zy ką klu bo wą, a Po dwór ko wa
Ka pe la za gra ła przy uli cy War -
szaw skiej. 

Nie dzie la upły nę ła na to miast
pod zna kiem spor to wych zma -
gań. Od był się Otwar ty Tur niej
Pla żo wej Pił ki Siat ko wej, Mi -
strzow skie po ka zy w tria lu ro we -

ro wym, po ka zy tri ków pił kar -
skich Fre esty le Fo ot ball oraz
licz ne kon kur sy, m.in. w pod no -
sze niu od waż ni ka, wy ci ska niu
sztan gi i pod no sze niach na drąż -
ku. Dla naj młod szych prze wi -
dzia no lal ko we przed sta wie nie
te atral ne „Jaś i Mał go sia” oraz
po kaz klow nów. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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Hucz nie od by ły się uro czy sto ści
zwią za ne z ofi cjal nym roz po -
czę ciem dzia łal no ści no wej sie -
dzi by Miej skie go Klub im. Ja -
na Kie pu ry w So snow cu. 29 ma -
ja cie szą ca się za słu żo nym
uzna niem pla ców ka za in au gu ro -
wa ła obec ność w no wym bu -
dyn ku przy ul. Bę dziń skiej 65.
Pierw szą im pre zą zor ga ni zo wa -
ną przez klub i je go no we go dy -
rek to ra, Mi cha ła Gó ra la, był
Pik nik Ener ge tycz ny.

Or ga ni za cją im pre zy za ję ły
się Miej ski Klu bu im. Ja na Kie -
pu ry, Urząd Miej ski w So snow -
cu oraz Sto wa rzy sze nie Fa la Ini -
cja tyw i Fo rum dla Za głę bia Dą -
brow skie go -So sno wiec. Pod czas
kil ku go dzin nej im pre zy ple ne ro -
wej za pre zen to wa ły się ze spo ły
dzia ła ją ce przy Klu bie Kie pu ry,
a wśród nich m.in.: Skan kan,
Na tu ral My stic, Se ar ching For
Calm, Blin dless, TV Jo ga, Te le -
port Ma gic, ze spo ły ta necz ne:
Lia Fa il, Ani ma to, Skan dal, pa -
ry tań ca to wa rzy skie go, gru py
te atral ne oraz ze spół wo kal ny
Kie pur ki. Cie ka we warsz ta ty
zor ga ni zo wa li bęb nia rze, pre -
zen tu jąc pu bli ce swo je umie jęt -

no ści. Od by ły się rów nież
warsz ta ty wo kal ne – śpiew gar -
dło wy, a swo je osią gnię cia za -
pre zen to wa li rów nież spe le olo -
dzy. Taj ni ki ar ty stycz ne go rze -
mio sła pre zen to wa li pla sty cy
i fo to gra fi cy, któ rzy spe cjal nie
dla pu blicz no ści otwo rzy li swo -
je pra cow nie. Uczest ni cy pik ni -

ku mo gli wziąć udział w tur nie -
ju sza cho wym.

Naj więk sze za in te re so wa nie
bu dzi ły jed nak ze spo ły do brze
zna ne miesz kań com Za głę bia.
Pod czas kon cer tu na sce nie za -
pre zen to wał się ze spół Na tu ral
Mi stic. Mu zy ka, któ rą moż -
na usły szeć pod czas kon cer tów

for ma cji krą ży wo kół reg -
gae’owej pul sa cji, któ ra jest ba zą
do prze cho dze nia w in ne, mniej
lub bar dziej ha ła śli we sty le. 

Z wiel kim aplau zem spo tkał
się wy wo dzą cy się z So snow ca
Skan kan. Ze spół, któ re go po -
wsta nie uzna no za je den z naj -
waż niej szych mo men tów w hi -

sto rii pol skiej mu zy ki ska, ob rał
so bie za cel pro pa go wa nie ra do -
snej, peł nej cie płych, ka ra ib -
skich ryt mów mu zy ki. Gru pa to
nie zwy kle ży wio ło wy i ener ge -
ty zu ją cy „big band”, uzna wa ny
w krę gach znaw ców te ma tu
za le gen dę. Skan kan w swej bo -
ga tej hi sto rii mo że po chwa lić się
nie zli czo ną ilo ścią kon cer tów
za gra nych nie tyl ko w kra ju. 

– Zwią zek „Ener ge ty ka”
z kul tu rą trwa de fac to od ma ja
ubie głe go ro ku, kie dy to Klub
Kie pu ry roz to czył nad nim
opie kę, ale ofi cjal ną da tą ma ria -
żu obiek tu z kul tu rą i sztu ką
usta lić na le ży na 29 ma ja 2010
czy li Pik nik Ener ge tycz ny. Pod -
czas ca ło dnio wej im pre zy ple -
ne ro wej za pre zen to wały się ze -
spo ły i in ni ar ty ści, któ rzy zna -
leź li swo je miej sce w obiek cie
przy ul. Bę dziń skiej 65 w So -
snow cu. Chce my, aby im pre -
za od by wa ła się cy klicz nie
i w swo ich ko lej nych edy cjach
go ści ła cie ka wych wy ko naw -
ców, tak że z za gra ni cy – mó wi
Ra fał Mi ciń ski, po my sło daw ca
im pre zy, jej współ or ga ni za tor
i mu zyk.

Pik nik Ener ge tycz ny to tak że
pierw sza im pre za w Klu bie Kie -
pu ry pod no wym kie row nic -
twem. W kwiet niu te go ro ku,
po odej ściu po przed niej dy rek -
tor ki, Jo lan ty Szczu rek na eme -
ry tu rę, prze pro wa dzo no kon kurs
na no we go sze fa pla ców ki. Zwy -
cię żył Mi chał Gó ral, ab sol went
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro -
la Szy ma now skie go. W la -
tach 1999 – 2004 był pra cow ni -
kiem i kie row ni kiem Biu ra Kon -
cer to we go Fil har mo nii Ślą skiej,
a od sze ściu lat jest pra cow ni -
kiem ar ty stycz nym Fil har mo nii
Ślą skiej. Od 9 lat Mi chał Gó ral
jest dy rek to rem ar ty stycz nym
Fe sti wa lu – So sno wiec kie Dni
Mu zy ki Zna nej i Nie zna nej.
– Nie trud no so bie wy obra zić,
że na no wym dy rek to rze spo -
czy wa ogrom ny cię żar utrzy ma -
nia w ru chu in sty tu cji tak pręż -
nie dzia ła ją cej, ale ob ser wu jąc
ener gicz ne dzia ła nia Mi cha ła
Gó ra la oraz je go kre atyw ność,
moż na być spo koj nym o przy -
szłość tej za cnej pla ców ki kul tu -
ry – mó wi Piotr Kraw czyk, pre -
zes Fo rum dla Za głę bia Dą -
brow skie go -So sno wiec. TB

Pierw sza im pre za w no wej sie dzi bie Klu bu Kie pu ry

Pik nik pe łen ener gii
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30 ma ja po zna li śmy naj lep -
szych mło dych pio sen ka rzy
i pio sen kar ki – w Ha li Spor to -
wej Za gó rze od był się kon cert
ga lo wy VII Eu ro pej skie go In -
te gra cyj ne go Fe sti wa lu Pio -
sen ki Dzie cię cej In ter mu za.
Kon kurs od lat przy cią ga
do So snow ca śpie wa ją ce dzie -
ci i mło dzież nie tyl ko z kra ju,
ale rów nież z za gra ni cy.
W wie lo eta po wych eli mi na -
cjach bie rze udział wie lu chęt -
nych, wy gry wa ją naj lep si. 

– Pa mię taj my, że jed ną
z pierw szych edy cji kon kur su
wy gra ła Ewa Far na. Pio sen kar -
ka czę sto pod kre śla, że to tu taj
wła śnie roz po czę ła się jej mu -
zycz na ka rie ra – mó wił pod czas
uro czy sto ści Ja cek Cy gan, tek -
ściarz i po eta, dy rek tor ar ty -
stycz ny im pre zy. 

Kon kurs roz strzy gnię to wdwóch
ka te go riach wie ko wych: od 7 do 10
lat oraz od 11 do 13. W pierw szej
z nich zwy cię ży li, po cząw szy
od miej sca pierw sze go: Ka ta rzy -

na Man dla z So snow ca, In es Lo -
ubry z Fran cji oraz Ali cja Gaj da
z Cze la dzi. Wy róż nie nie przy zna -
no Na ta lii Skwa rek z Bie la wy.
W star szej ka te go rii kon kur su bez -
kon ku ren cyj ni oka za li się: Mar ty -
na Ko wal czyk z Ja strzę bia Zdro ju,
Ja cek Uchań ski z Ćmie lo wa oraz
Ka mil Hof man z Bę dzi na. Wy róż -
nie ni zo sta li: Do mi nik Świat kow -
ski z No we go Mia sta Lu bel skie go,
Pa weł Ni ko dy z Kro sna oraz Mi -
chał Ter lec ki z Lwo wa na Ukra -
inie. Po nad to przy zna no Grand

Prix, na gro dę otrzy mał Bo rys By -
lic ki z Łask -Ko lum na. 

Na gro dy przy zna ło ju ry w skła -
dzie: An na Mi koś, Ja cen ty Ję dru -
sik oraz Ta de usz Pi szek, prze wod -
ni czą cym był Ja cek Cy gan.

Uro czy stość wrę cze nia na -
gród oraz ga la kon kur so wa po łą -
czo na zo sta ła z im pre zą uro dzi -
no wą Jac ka Cy ga na, w ra mach,
któ rej to na za gór skiej sce nie za -
grał ze spół Kom bi.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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fotoplastikon
Od 17 do 20 czerw ca mło dzi
tan ce rze mie li nie po wta rzal ną
oka zję uczest nic twa w za ję ciach
Aka de mii Tań ca Bel ta ne, któ re
po pro wa dził świa to wej sła wy
cho re ograf Thier ry Ver ger. Zna -
ny z pro gra mu sta cji TVN – You
Can Dan ce tan cerz pro wa dził
lek cje z Tech ni que Mo dal Un -
der gro und. Je go cho re ogra fie
bę dą ce po łą cze niem tań ca Bli -
skie go Wscho du, ele men tów
sztu ki wal ki i sty lu tań ca mo -
dern, przy ku wa ją uwa gę wi -
dzów nie ty po wy mi roz wią za nia -
mi, pre cy zją ru chów i dy na mi -
ką. Cho re ograf od lat pro wa dzi
za ję cia w naj słyn niej szych szko -
łach w Pa ry żu: Stu dio Har mo nic
i Le Cen tre In ter na tio nal Dan se
Jazz, a tak że w wie lu kra jach
na ca łym świe cie.

Za ję cia z Thier rym Ver ge -
rem by ły rów nież czę ścią Ga li
Ta necz nej zor ga ni zo wa nej przez
Aka de mię Tań ca Bel ta ne w Te -
trze Za głę bia w So snow cu 20
czerw ca. Ga la sta no wi ła pod su -
mo wa nie se zo nu ta necz ne -
go 2009/2010 Aka de mii Beł ta -
ne. Wy stęp skła dał się z dwóch
czę ści, pod czas któ rych wy stą pi -
ły gru py po cząt ku ją ce oraz śred -
nio za awan so wa ne. Za pre zen to -
wa no m.in. cho re ogra fie w sty -
lu hip -hop, dan ce i dan ce hall.

TTeekksstt ii zzddjjęęcciiaa:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Za tań czy li z Ver ge rem

TThhiieerr rryy VVeerr ggeerr oodd llaatt pprrzzyy kkuu wwaa uuwwaa ggęę śśwwiiaa ttaa ttaańń ccaa oorryy ggii nnaall nnoo śścciiąą sswwoo iicchh ppoo mmyy ssłłóóww

MMłłoo ddzzii aaddeepp ccii ttrruudd nneejj sszzttuu kkii ttaańń ccaa zzaa pprree zzeenn ttoo wwaa llii ssiięę ppoodd cczzaass ggaa llii ww TTee aattrrzzee ZZaa ggłłęę bbiiaa

Ju bi le usz Je rze go Ant ko wia ka
11 czerw ca w Ze spo le Szkół Pro -
jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
w So snow cu od by ły się uro czy -
ste ob cho dy 75. rocz ni cy uro dzin
le gen dy pol skiej mo dy – Je rze go
Ant ko wia ka. Twór ca zna ny m.in.
ze współ pra cy z Mo dą Pol ską,
od pię ciu lat współ pra cu je z so -
sno wiec ką pla ców ką. 

Je rzy Ant ko wiak in spi ru je
mło dzież ZSPi SU do roz wi ja nia
skrzy deł w dzie dzi nie pro jek to -
wa nia i sty li za cji ubio ru, bę dąc
nie tyl ko wzo rem kom pe ten cji
w tej ma te rii, wiel ką oso bo wo -
ścią ar ty stycz ną, ale przede
wszyst kim wy ro zu mia łym, cie -
płym i zdy stan so wa nym men to -
rem, któ re go for mat po zwa la

żar to bli wie okre ślać sa me go sie -
bie sło wa mi ,,dzia dek od mo dy”.

Pod czas im pre zy za pre zen to -
wa no pięć de kad roz wo ju pol -
skiej mo dy – od cza su za koń cze -
nia woj ny, aż po la ta 90. na tle
mu zycz nych fa scy na cji z tam -
tych lat. Nie za bra kło rów nież
za baw nych aneg do tek oraz
wspo mnień zwią za nych z po -
szcze gól ny mi ko lek cja mi ze
stro ny Ju bi la ta. Szcze gól ną
atrak cją był po kaz au tor skiej ko -
lek cji Je rze go Ant ko wia ka, któ -
rej mo de le zdo bią szkol ną ga le -
rię prac Mi strza. Im pre zę po pro -
wa dził ak tor Da riusz Nie bu dek.

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

JJeerrzzyy AAnnttkkoowwiiaakk ((ddrruuggii oodd lleewweejj)) ppooddcczzaass uurroocczzyyssttoośśccii
ww ssoossnnoowwiieecckkiieejj sszzkkoollee

AR
C

 ZSPi SU

Mło de gwiaz dy es tra dy 

JJaacceekk CCyyggaann ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee zzaassttęęppccyy pprreezzyyddeennttaa ZZbbiiggnniieewwaa
JJaasskkiieerrnnii oorraazz JJaannaa BBoossaakkaa –– pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo KKoommiissjjii
KKuullttuurryy ii SSppoorrttuu wwrręęcczzaałł mmłłooddyymm ttaalleennttoomm wwookkaallnnyymm nnaaggrrooddyy

Au to Mo to Show, cy klicz na im -
pre za tar go wa pre zen to wa -
na w Expo Silesia co ro ku cie -
szy się du żym za in te re so wa niem
miesz kań ców re gio nu. Nie ina -
czej by ło pod czas te go rocz nej
edy cji, od 25 do 27 czerw ca so -
sno wiec kie tar gi od wie dzi ło kil -
ku set fa nów mo to ry za cji. 

Po raz pierw szy w Pol sce,
wła śnie na so sno wiec kich tar -
gach mo to ry za cyj nych, zo ba -
czyć moż na by ło sa mo cho do we
no wo ści: Vo lvo S60, Al fa Giu -
liet ta, no wa KIA Spor ta ge, To -
yo ta Au lis Hy bryd, czy VW Si -
roc co R Cup. Za pre zen to wa no
rów nież je dy ny w swo im ro -
dza ju sa mo chód spor to wy
– Ma rot ti – pol ski wy czy no wy
trój ko ło wiec. Jed nak pre mie ry

sa mo cho do we to oczy wi ście
nie je dy ne atrak cje tar gów.
Rów nie przy cią ga ją ce wzrok
zwie dza ją cych by ły, bo wiem,
ho stes sy pre zen tu ją ce róż no -
rod ne mo de le aut. 

Po za tym spe cjal nie na tar gi
przy go to wa ny zo stał mo bil ny tor
off -ro ado wy. Wi dzo wie mo gli
wziąć udział w prze jażdż ce
po to rze, jed nak tyl ko na fo te lu
pa sa że ra, ra zem z od po wied nio
prze szko lo nym in struk to rem. 

No wym wy da rze niem w ra -
mach im pre zy był I Fe sti wal Fil -
mów i Re klam MO TO. Go ściem
spe cjal nym im pre zy był Ma riusz
Pu dzia now ski, naj sil niej szy czło -
wiek świa ta spo tkał się z fa na mi
i roz da wał au to gra fy na sta no wi -
sku fir my Bos ma Elec tric. Wiel -

ką atrak cją sa lo nu by ły au ta eko -
lo gicz ne: elek trycz ne i hy bry do -
we. Du żą sen sa cję wzbu dził po -
kaz se ryj nie pro du ko wa ne go
elek trycz ne go sa mo cho du, któ ry
dzię ki fir mie Vat ten fall prze cho -
dzi te sty w Pol sce. Nie oby ło się
rów nież bez naj moc niej szej hy -
bry dy na świe cie – BMW X6
oraz Le xu sa LS 600h. Mi strzem
eko lo gicz nej jaz dy był jed nak
wy pro du ko wa ny przez stu den -
tów Po li tech ni ki Ślą skiej bo lid
Gre en po wer, na gro dzo ny pre sti -
żo wą na gro dą Best En gi ne ered
Car pod czas wy ści gu The Gre -
en po wer Cor po ra te Chal len -
ge 2010, któ ry od był się 25
kwiet nia 2010 na to rze Go -
odwo od Mo tor Cir cu it w bry tyj -
skim Chi che ster. Kon struk to rzy

Gre en po wer’a zdo by li wów -
czas 6. miej sce, na 34 zgło szo -
ne po jaz dy.

Tar gom to wa rzy szy ły licz ne
im pre zy m.in. Eko Rajd, Za wo -
dy PDM Chal len ge oraz Mistrz
Kie row ni cy In struk to rów. 

TTeekksstt ii zzddjjęęcciiaa:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

SSaammoocchhooddyy
hhyybbrryyddoowwee
ssttaannoowwiiłłyy nniiee
llaaddaa aattrraakkccjjęę
ttaarrggóóww MMoottoo
SShhooww –– nnaa zzddjj..
TTooyyoottaa PPrriiuuss

NNaa ttaarrggaacchh zzaapprreezzeennttoowwaannoo ttrrzzyy
eeggzzeemmppllaarrzzee mmooddeelluu SSRR33 RRSS,, pprrzzyywwiieezziioonnee
wwpprroosstt zz RRaaddiiccaall RRaacciinngg AAccaaddeemmyy
nnaa ppoozznnaańńsskkiimm ttoorrzzee

Mo to ry za cyj na grat ka

OOpprróócczz nnaajjnnoowwsszzyycchh mmooddeellii aauutt wwzzrrookk
pprrzzyycciiąąggaałłyy lliicczznnee hhoosstteessssyy,, ttuu pprreezzeennttuujjąąccee
AAuuddii AA88
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historia
Andrzej Frycz Modrzewski
(1503-1572), pi sarz po li tycz ny, 
se kre tarz kró lew ski

Uro dził się 20
wrze śnia 1503 ro ku
w Wol bo rzu ja ko
syn Ja ku ba her bu
Ja strzę biec, dzie -
dzicz ne go wój ta
wol bor skie go uży -
wa ją ce go przy dom -
ka Frycz. Ma jąc 11
lat wy je chał
do Kra ko wa, gdzie
zo stał uczniem
tam tej szej szko ły
pa ra fial nej. Na stu -
dia w Aka de mii
Kra kow skiej za pi -
sał się w 1517 ro -
ku. Ukoń czył je
dwa la ta póź niej
po prze sta jąc
na stop niu ba ka ła -
rza. Na stęp nie pod jął stu dia w Wit ten ber dze, gdzie wpływ
na nie go wy war ły nie wąt pli wie idee re for ma cyj ne. Praw do -
po dob nie oko ło 1522 ro ku przy jął niż sze świę ce nia ka płań -
skie i roz po czął pra cę w kan ce la rii pry ma sa Ja na Ła skie go.
Od 1547 ro ku był se kre ta rzem kró la Zyg mun ta I Sta re go,
a w sześć lat póź niej zo stał wój tem w ro dzin nym Wol bo rzu.
Był wy so ko oce nia ny przez pa nu ją cych z dy na stii Ja giel lo nów
po nie waż jak po da ją źró dła hi sto rycz ne w 1555 ro ku Zyg -
munt II Au gust pod niósł znacz nie je go upo sa że nie, a w rok
póź niej pod czas sej mu war szaw skie go wy dał mu list że la zny.
Po mi mo fak tu, ze był du chow nym w 1560 ro ku wziął ślub
z Ja dwi gą Ka mień ską z któ rą miał trój kę dzie ci: An drze ja,
Elż bie tę i Łu cję. To wy kro cze nie oraz dzia łal ność re for ma tor -
ska spo wo do wa ły utra tę wój to stwa wol bor skie go. Mo drzew -
ski pod ko niec swo je go ży cia zbli żył się do ra dy kal ne go
skrzy dła pol skich pro te stan tów (aria nie). Naj bar dziej zna ne
je go dzie ło to na pi sa ne po ła ci nie w 1551 ro ku „De Re pu bli -
ca emen dan da” (O na pra wie Rzecz po spo li tej). Roz pra wa zo -
sta ła prze tłu ma czo na na ję zyk nie miec ki i wy da na w Kra ko -
wie i Ba zy lei. Dzie ło to skła da się z 5 ksiąg: O oby cza jach,
O pra wach, O woj nie, O Ko ście le i O szko le. Księ ga po świę -
co na Ko ścio ło wi zo sta ła uzna na za he re tyc ką i dla te go pra ca
zna la zła się na in dek sie ksiąg za ka za nych. W dzie dzi nie po li -
ty ki był czło wie kiem nad zwy czaj po stę po wym. To wła śnie on
ja ko pierw szy rzu cił po mysł rów no ści wo bec pra wa, czym
prze rósł wszyst kich współ cze snych mu w ca łej Eu ro pie, w tym
słyn ne go praw ni ka Je ana Bo di na. Po stu lo wał zrów na nie
wszyst kich grup spo łecz nych (szlach ty, miesz czań stwa, chło -
pów) w pra wach. Opo wia dał się za pro tek cjo na li zmem pań -
stwa w dzie dzi nie go spo dar ki, je go opie ką nad ubo gi mi
i szkol nic twem pu blicz nym. Do ma gał się ostrzej szych kar
za za bój stwo oraz ka ra nia śmier cią na wet za kra dzież. Był za -
go rza łym prze ciw ni kiem tzw. wo jen za bor czych. Pod ko niec
ży cia był wła ści cie lem za ku pio nych ma jąt ków Ma łecz
i Skrzyn ki. Zmarł w 1572 ro ku w Wol bo rzu na jed ną z wie lu
cho rób za kaź nych ja kie wy stę po wa ły w Pol sce w dru giej po -
ło wie XVI wie ku. Po cho wa ny zo stał praw do po dob nie w Mał -
czu w po ta jem nym po chów ku z uwa gi na fakt, że uzna wa ny
był za he re ty ka. Je go grób nie zo stał od na le zio ny. W So snow -
cu ten wy bit ny pi sarz epo ki re ne san su jest pa tro nem uli cy
w Niw ce. 

Jan Ga cek 
(1902 – 1938) górnik, działacz komunistyczny

Uro dził się w 1902 r. w Kli mon to wie. Był człon kiem PPS
– Le wi cy, a od 1925 r. Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski (KPP).
Peł nił funk cję se kre ta rza Ko mi te tu Dziel ni co we go KPP w Kli -
mon to wie oraz człon ka Ko mi te tu Okrę go we go KPP w Za głę -
biu Dą brow skim. Uczest ni czył w woj nie do mo wej w Hisz pa -
nii, zgi nął w nie zna nych oko licz no ściach na fron cie nad rze -
ką Ebro w 1938 r. ja ko do wód ca kom pa nii im. T.
Szew czen ki XIII Bry ga dy Mię dzy na ro do wej. W So snow cu
jest pa tro nem uli cy w Kli mon to wie, z któ re go po cho dził (tzw.
Rab ka). 

W 1877 ro ku wy bu chła woj -
na cel na po mię dzy Niem ca mi
a Ro sją. Efek tem ta kiej sy tu acji
po li tycz nej by ło po wsta nie na te -
re nie obec ne go So snow ca wie lu
za kła dów prze my sło wych z ob -
cym ka pi ta łem. Je den z nich zo -
stał za ło żo ny w 1880 ro ku
na Kon stan ty no wie przez Niem -
ca – Wil hel ma Fit zne ra i Szwaj -
ca ra – Kon ra da Gam pe ra pn. „W.
Fit zer CO.”, któ ry za jął się pro -
duk cją ko tłów prze my sło wych.
Sześć lat póź niej fir ma prze -
kształ ci ła się w spół kę jaw ną „W.
Fit zner i K. Gam per”. Roz bu do -
wa no i zmo der ni zo wa no fa bry -
kę, a jed no cze śnie roz sze rzo no
pro duk cję o róż ne go ro dza ju
zbior ni ki, kon struk cje sta lo we,
apa ra tu rę dla prze my słu che -
micz ne go, cu krow ni, go rzel ni in.
W 1893 ro ku przy łą czo no do za -
kła du od lew nię i fa bry kę ma szyn
w Dą bro wie, gdzie w póź niej -
szym okre sie pod ję to pro duk cję
ob ra bia rek. Czte ry la ta póź niej
przed się bior stwo prze kształ co no
w spół kę ak cyj ną pn. To wa rzy -
stwo Ak cyj ne Za kła dów Ko tlar -
skich i Me cha nicz nych „W. Fit -
ner i K. Gam per”, któ ra po sia da -
ła licz ne przed sta wi ciel stwa m.
in. w Pe ters bur gu, Mo skwie, Ki -
jo wie, Char ko wie, Ry dze. W tym
cza sie oprócz ko tłów pa ro wych
pro du ko wa no urzą dze nia do bu -
do wy wiel kich pie ców, ele men ty
mo stów, kon struk cje że la zne,
dźwi gi, żu ra wie, urzą dze nia gór -
ni cze, apa ra tu ry dla bro wa rów,
cu krow ni, pa pier ni i in. Za swo -

je wy ro by za kład otrzy mał naj -
wyż sze od zna cze nie na wy sta -
wie Wszech ro syj skiej w Niż nym
No wo gro dzie, a w 1900 ro ku
Grand Prix na Świa to wej Wy sta -
wie w Pa ry żu. Po wy bu -
chu I woj ny świa to wej fir ma
do mi ni mum ogra ni czy ła swo ją
pro duk cję. Jed nak jej od bu do wę
po za koń cze niu dzia łań wo jen -
nych umoż li wi ły za mó wie nia
rzą do we. Ze wzglę du na du że za -
po trze bo wa nie na ko tły pa ro wo -
zo we pod ję to ich pro duk cję
na du żą ska lę, a głów nym od -
bior cą sta ła się Fa bry ka Lo ko -
mo tyw w Chrza no wie. Na po -
cząt ku dwu dzie sto le cia mię -
dzy wo jen ne go wła ści cie lem
fa bry ki by ła Spół ka Ak cyj -
na Bu do wy Ko tłów Pa ro wych
i Ma szyn „W. Fit ner i K. Gam -
per” w So snow cu. W 1928 ro -
ku do pro wa dzo no do jej fu zji ze
Spół ką Pol skie Fa bry ki Ma szyn
i Wa go nów L. Zie le niew ski SA
w Kra ko wie i Spół ką z o.o.
„Fit zner – Lau ra – Hüt te”
w Sie mia no wi cach. Po wstał
wów czas du ży kon cern z sie dzi -
bą w Kra ko wie, do któ re go na le -
ża ło 7 fa bryk, w tym so sno wiec -
ka i dą brow ska. W So snow cu
pro du ko wa no przede wszyst kim
ko tły wod no rur ko we i pa ro wo zo -
we oraz zwią za ne z ni mi urzą -
dze nia ener ge tycz ne. W po ło -
wie 1929 ro ku fa bry kę wy dzier -
ża wio no no wo pow sta łej spół ce
pn. Pol skie Za kła dy Bab cock
i Wil cox Ltd w Lon dy nie oraz L.
Zie le niew ski i Fit ner & Gam per

w Kra ko wie. Fir ma an giel ska
po sia da ła 51 % ak cji, a w ce lu
jej pro wa dze nia po wsta ła spół ka
dzier żaw na pn. Pol skie Za kła dy
Bab cock -Zie le niew ski SA (daw -
niej W. Fit zner i K. Gam per)
w So snow cu. Na zwa ta uży wa -
na by ła przez 10 lat do wy bu -
chu II woj ny świa to wej. W cza -
sie oku pa cji hi tle row skiej fa bry -
kę prze jął nie miec ki kon cern
Ak tion ge sel l schaft Fer rum z sie -
dzi bą w Ka to wi cach. Obok nie -
wiel kiej pro duk cji ko tłów pa ro -
wo zo wych pro wa dzi ła dzia łal -
ność wy twór czą dla ce lów
zbro je nio wych III Rze szy.
Po wy zwo le niu fa bry ka
pod zmie nio ną na zwą roz po czę -
ła dzia łal ność od na pra wy ko -
tłów pa ro wo zo wych i pro duk cji
no wych dla ta bo ru ko le jo we go.
Od 1 lip ca 1949 ro ku za kład wy -
stę po wał pn. Za kła dy Bu do wy
Urzą dzeń Ko tlar sko -Me cha nicz -
nych za kład nr 1 w So snow cu.
Na stęp nie, od 25 paź dzier ni -
ka 1950 ro ku ja ko So sno wiec kie
Przed się bior stwo Bu do wy Ko -
tłów, a od 1971 ro ku ja ko Fa bry -
ka Ko tłów Prze my sło wych „Fa -
kop”. W 1955 ro ku za kła do wi
nada no imię Re wo lu cji 1905 ro -
ku. W tym wła śnie cza sie wpro -
wa dzo no do pro duk cji ko tły
ener ge tycz ne, któ re prze zna czo -
ne by ły m. in. dla elek trow ni
w Sier szy, Ła gi szy i Sta lo wej
Wo li. Z ko lei ko tły pa ro wo zo we
i urzą dze nia cu krow ni cze eks -
por to wa ne by ły m. in. do Związ -
ku Ra dziec kie go, Chin, Cej lo nu,

Gre cji. Uru cho mio ne w 1977 ro -
ku urzą dze nie do wy tła cza nia
pło mie nic fa li stych ty pu FOX
unie za leż ni ło prze mysł kra jo wy
od im por tu rur pło mie ni co wych.
Oprócz wspo mnia nych już ko -
tłów m. in. od zy sk ni co wych,
któ re za sto so wa nie mia ły w hut -
nic twie, prze my śle szklar skim
i in. dzie dzi nach prze my słu istot -
ną czę ścią wy ro bów „Fa ko pu”
sta ły się wy so ko pręż ne wy mien -
ni ki re ge ne ra cyj ne blo ków ener -
ge tycz nych. Roz po czę tą w 1979
ro ku pro duk cję dla ener ge ty ki
ją dro wej za koń czo no w po ło wie
lat 80. XX wie ku. Po prze mia -
nach ustro jo wych ja kie mia ły
miej sce w Pol sce po 1989 ro ku
za kład rów nież prze szedł prze -
obra że nia. W paź dzier ni ku 1991
ro ku fir ma zo sta ła prze kształ co -
na w jed no oso bo wą Spół kę Skar -
bu Pań stwa. Dwa la ta póź niej
pod ję to dzia ła nia pry wa ty za cyj -
ne. Więk szość udzia łów wy ku pi -
ła Spół ka Ahl strom Py ro po wer
Eu ro pe B. U. z sie dzi bą w Am -
ster da mie. W wy ni ku prze pro wa -
dze nia ko lej nych trans ak cji głów -
nym ak cjo na riu szem za kła du zo -
stał Fo ster Whe eler Eu ro pe B. U.
W ten spo sób za kład zna lazł się
w ame ry kań skiej kor po ra cji Fo -
ster Whe eler i dzia ła pn. Fo ster
Whe eler Ener gy Fa kop Sp. z o. o.
Kła dzie on szcze gól ny na cisk
na roz wój tech no lo gii flu idal nej
oraz ko tłów od zy sk ni co wych. Je -
go pro duk ty są eks por to wa ne m.
in. do Wiel kiej Bry ta nii, Szwe cji,
Hisz pa nii i Ir lan dii. 

130 lat Fabryki
Kotłów w Sosnowcu

KKoolluummnnęę rree ddaa gguu jjee MMii cchhaałł WWęęcceell
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Pod czas trwa nia tar gów mo -
to ry za cyj nych Au to Mo to
Show 2010 w ha li wy sta -
wien ni czo-tar go wej Expo Si -
le sia w So snow cu od by ła się
dru ga edy cja Eko Raj du Kon -
tro lo wa ne go, na cze le któ re -
go sta nę ło 7 ze spo łów. Kie -
row cy mie li do po ko na -
nia 280-ki lo me tro wą tra sę
prze bie ga ją cą przez wo je -
wódz two ślą skie. Expo Si le sia
po przez wy ścig pro pa gu je bez -
pie czeń stwo w ru chu dro go -
wym oraz pro mu je tzw. eko lo -
gicz ną jaz dę.

W eko raj dzie  naj waż niej szy
był nie tylko czas prze jaz du, ale
rów nież spa la nie oraz prze strze -
ga nie li mi tów pręd ko ści obo wią -
zu ją cych na wy ty czo nej tra sie
wy ści gu. Nad prze strze ga niem
prze pi sów czu wał opar ty o GPS
sys tem fir my Ke ra tro nik, któ ry
co mi nu tę spraw dzał pręd kość
sa mo cho dów, po rów ny wał ją
z da ny mi na wi ga cji sa te li tar nej
i za zna czał prze kro cze nia pręd -
ko ści. Po nad to dzię ki sa te li tar ne -
mu na mie rza niu uczest ni ków

wy ści gu moż na by ło na bie żą co
śle dzić w ser wi sie Ho ga.pl.
W ten spo sób ry wa li za cję kie -
row ców ob ser wo wa ło po nad 280
tys. in ter nau tów.

Tra sa by ła bar dzo róż no rod -
na, pro wa dzi ła: dro gą eks pre so -
wą, dro ga mi kra jo wy mi oraz
wo je wódz ki mi i au to stra dą,
przez te re ny za rów no za bu do -
wa ne, jak i nie za bu do wa ne.
Kie row cy mu sie li zma gać się
za rów no z sy gna li za cją świetl -
ną, cię ża rów ka mi, trak to ra mi
i kor ka mi, jak i re mon to wa ny mi
dro ga mi. Pierw sze kil ka dzie siąt
ki lo me trów sa mo cho dy prze je -
cha ły w gru pie, na stęp nie pe le -
ton zo stał roz dzie lo ny przez
ruch ulicz ny i sy gna li za cję
świetl ną. Na me cie róż ni ca mię -
dzy pierw szym i ostat nim sa -
mo cho dem wy nio sła nie mal
go dzi nę.

Zwy cięz cą raj du zo sta ła za -
ło ga Fia ta 500: Ro bert Bie lec ki
i Mar cin Łą czek, mi mo iż
na me tę przy je cha li ja ko ostat ni.
Mie li za to naj niż sze spa la nie
i naj mniej kar nych punk tów

za prze kro cze nie pręd ko ści.
Na dru gim miej scu zo sta ła skla -
sy fi ko wa na za ło ga To yo ty Prius:
Ma ciej Kacz ma rek oraz Ro bert
Mu lar czyk, a na miej scu trze cim

za ło ga Vo lvo: Adam Her but i Ja -
cek Pio trow ski. Tyl ko dwóm
pierw szym za ło gom uda ło się
osią gnąć spa la nie po ni żej 3 li -
trów na 100 km. 

Po za kla sy fi ka cją wy lą do wał
Fiat Pan da na pę dza ny ga zem
ziem nym, gdyż nie uda ło się
zna leźć od po wied nie go prze licz -
ni ka śred nie go spa la nia ga zu

na pa li wo. Prze li cza jąc jed nak
wy ni ki po szcze gól nych za łóg
na zło tów ki, Pan da na to miast
oka za ła się naj bar dziej eko no -
micz nym sa mo cho dem. 

Będą nowe kosze

7 czerw ca w Ka to wi cach od by ła
się uro czy sta ga la wrę cze nia na -
gród zwy cięz com kon kur su „Eko
Ak tyw ni 2010” przy zna wa nych
przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej. Od dwóch lat Fun -
dusz or ga ni zu je kon kurs skie ro -
wa ny do pro wa dzą cych dzia łal -
ność pro eko lo gicz ną na te re nie
wo je wódz twa ślą skie go or ga ni za -
cji po za rzą do wych (sto wa rzy -
szeń, fun da cji) oraz grup nie for -
mal nych (np. szkol nych grup
eko lo gicz nych, kół itp.), re ali zu -
ją cych pro gra my z za kre su edu -
ka cji eko lo gicz nej, ochro ny przy -
ro dy, pro fi lak ty ki zdro wot nej
dzie ci z ob sza rów, na któ rych
wy stę pu ją prze kro cze nia stan dar -
dów ja ko ści śro do wi ska. Je go
głów nym ce lem jest za chę ce nie
or ga ni za cji do zwięk szo nej ak -
tyw no ści. 

W ro ku obec nym spo śród 72
kan dy da tur przy zna no 38 na -
gród w wy so ko ści od 5 do 10
tys. zł. Pod czas te go rocz nej edy -
cji za rząd WFO ŚiGW zwró cił
wy jąt ko wą uwa gę na mniej sze
pod mio ty. Wśród zwy cięz ców

są więc licz ne szko ły i sto wa -
rzy sze nia, rów nież z Za głę bia
Dą brow skie go m.in. „Szkol ne
Ko ło Eko lo gicz ne” przy Ze spo -
le Szkół nr 2 w Cze la dzi,
„Klub 4H” z Ze spo łu Szkół
Spor to wych w Dą bro wie Gór ni -
czej oraz Szkol ny Klub Eko lo -
gicz ny „Błę kit ny kciuk” ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Ogro dzień cu.

Lau re ata mi z te re nu So snow -
ca zo sta li: Szkol ny Klub Przy go -
dy ze Szko ły Pod sta wo wej nr 18
(opie kun Edy ta Uchnast) oraz Ko -
ło Eko lo gicz ne „Zie lo na 16”
z Gim na zjum nr 16 (opie kun Iwo -
na Mi strzyk). Na gro dze ni otrzy -
ma li cer ty fi ka ty oraz na gro dy pie -
nięż ne o wy so ko ści 5 tys. zł.

Oce nie ju ry pod le ga ły pro jek -
ty i pro gra my re ali zo wa ne przez
or ga ni za cje po za rzą do we i nie -
for mal ne gru py oraz uzy ska ne
dzię ki nim efek ty. Ich zgło szeń
do ko na li wój to wie, bur mi strzo -
wie oraz pre zy den ci miast wo je -
wódz twa.

KKoolluummnnęę rreeddaagguujjee 
GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Ak tyw ni eko lo dzy wy róż nie ni

ekologia
Naj lep si w eko jeź dzie
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Jak in for mu je na stro nie in ter ne -
to wej Urząd Miej ski w So snow -
cu, Gmi na za in te re so wa na jest
za ku pem no wej par tii ulicz nych
ko szy. Pla nu je się za kup ok. 50-
80 sztuk. Obec nie trwa kon kurs
na wy ko naw ców. Za in te re so wa ni
po win ni zgła szać swo je pro po zy -
cje pod nu me rem te le fo nu:
tel. 32 296 06 78, bądź na ad res
e -ma il: wgk.in frastr@um.so sno -
wiec.pl
Mia sto za in te re so wa ne jest ko -
sza mi stan dar do wy mi, od por ny -

mi na at mos fe rycz ne wa run ki,
z twar dych two rzyw sztucz nych
lub me ta lo wy mi. Ich kon struk -
cja po win na umoż li wiać wy ko -
rzy sty wa nie wy mien nych wor -
ków na od pa dy. Po win ny one
rów nież być wy po sa żo ne
w wstaw kę na nie do pał ki
po pa pie ro sach oraz być ozna -
czo ne her bem lub in nym uzgod -
nio nym ozna cze niem mia sta
So sno wiec. Głów ny mi kry te ria -
mi wy bo ru ofer ty ma być es te -
ty ka oraz ce na.

23 czerw ca w Urzę dzie Miej -
skim w So snow cu, zo sta ła pod -
pi sa na umo wa na świad cze nie
usłu gi „In ży nie ra Kon trak tu”,
przez okres 55 mie się cy dla Pro -
jek tu „Bu do wa kom plek so we go
sys te mu go spo dar ki od pa da mi
w So snow cu”. Sy gna ta riu sza mi
umo wy są Miej ski Za kład Skła -
do wa nia Od pa dów sp. z o.o.
w So snow cu – re pre zen to wa ny
przez pre ze sa Hen ry ka Ma tu rę
oraz zwy cięz ca prze tar gu tj.
kon sor cjum firm: ECM Gro up
Pol ska Sp. z o.o. z War sza wy,
AECOM Sp. z o.o. z War sza wy
oraz AECOM Ltd. z Wiel kiej
Bry ta nii. 

Głów nym za da niem „In ży -
nie ra Kon trak tu” jest nad zór in -
we sty cyj ny nad re ali za cją kon -
trak tów na ro bo ty tj. „Bu do wy
skła do wi ska od pa dów, kwa te -
ra II, etap II” oraz „Bu do wy Za -
kła du Prze twa rza nia i Uniesz ko -
dli wia nia Od pa dów Ko mu nal -
nych w So snow cu.

W ce lu upo rząd ko wa nia go -
spo dar ki od pa da mi w So snow -
cu, a tak że wy peł nie nia zo bo -
wią zań kra jów człon kow skich
Unii Eu ro pej skiej (zgod nie
z Dy rek ty wą 1999/31/WE),
pod ję to dzia ła nia zmie rza ją ce
do ogra ni cze nia ilo ści od pa dów
de po no wa nych na skła do wi -
skach, a tak że wpro wa dze nia se -
lek tyw nej zbiór ki „u źró dła” jak
i za po bie ga nia de gra da cji śro do -
wi ska w miej scu skła do wa nia
od pa dów, po przez przy stą pie nie
do Pro jek tu „Bu do wy kom plek -
so we go sys te mu go spo dar ki od -
pa da mi w So snow cu”.

Gmi na jest wnio sko daw cą
Pro jek tu, na to miast sa mą je go
re ali za cję prze jął Miej ski Za kład

Skła do wa nia Od pa dów Spół ka
z o.o., bo wiem Gmi na zgod nie
z wy tycz ny mi Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go, w za -
kre sie za sad do fi nan so wa nia
z pro gra mów ope ra cyj nych pod -
mio tów re ali zu ją cych obo wią zek
świad cze nia usług pu blicz nych,
w ra mach za dań jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, mu sia -
ła stwo rzyć wła ści wą struk tu rę
in sty tu cjo nal ną Pro jek tu tj. po -
wo łać Spół kę, któ ra prze ję ła by
Pro jekt do re ali za cji, a za ra zem
obo wiąz ki Gmi ny w za kre sie
ko or dy na cji za dań wła snych
w za kre sie za go spo da ro wa nia
od pa dów. 

W lu tym br. w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu pod pi sa -
no umo wę o do fi nan so wa niu
Pro jek tu „Bu do wa kom plek so -
we go sys te mu go spo dar ki od pa -
da mi w So snow cu”, po mię dzy
Wo je wódz kim Fun du szem
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach

a Miej skim Za kła dem Skła do -
wa nia Od pa dów Sp. z o.o. w So -
snow cu.

Pla no wa ny cał ko wi ty koszt
Pro jek tu to 83.398.361 zł.
Do fi nan so wa nie ze środ ków
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko wy -
no si 44.185.852,42zł, co sta -
no wi 66,6% kosz tów kwa li fi -
ko wa nych Pro jek tu.

Pro jekt za kła da wy ko na nie
kwa te ry do skła do wa nia od pa -
dów in nych niż nie bez piecz ne
i obo jęt ne, kwa ter do skła do wa -
nia od pa dów azbe sto wych, któ -
rych po jem ność za pew ni moż li -
wość uty li za cji tych że od pa dów
w ilo ściach zin wen ta ry zo wa nych
w Gmi nie. Przed się wzię cie prze -

wi du je rów nież bu do wę za kła du
obej mu ją ce go me cha nicz no -bio -
lo gicz ne prze twa rza nie od pa dów,
któ ry bę dzie wy po sa żo ny w sta -
cję se gre ga cji od pa dów su row co -
wych, kom po stow nię od pa dów
zie lo nych oraz ule ga ją cych bio -
de gra da cji, ma ga zyn od pa dów
nie bez piecz nych wy dzie lo nych
ze stru mie nia od pa dów ko mu nal -
nych, li nię prze twa rza nia od pa -
dów bu dow la nych oraz li nię de -
mon ta żu od pa dów wiel ko ga ba ry -
to wych. 

W ra mach po rząd ko wa nia go -
spo dar ki od pa da mi w mie ście za -
ku pio ny zo sta nie tak że sprzęt ru -
cho my tj. kom pak to ry, spy char ki
czy ła do war ki, tj. sprzęt nie zbęd -
ny do pro wa dze nia bie żą cej eks -
plo ata cji skła do wi ska oraz za kła -
du prze twa rza nia od pa dów. 

Po nad to nie zwy kle istot nym
ele men tem in we sty cji jest opra -
co wa nie i wdro że nie „Pro jek tu
se lek tyw nej zbiór ki od pa dów”
na te re nie So snow ca, któ ry
obej mie wszyst kich miesz kań -
ców mia sta, w tym edu ka cję
eko lo gicz ną, na któ rą prze wi -
dzia no kwo tę ok. 2mln zł.

Ak tu al nie trwa pro ce du ra
prze tar go wa na wy ło nie nie wy ko -
naw cy dla za da nia „Bu do wa skła -
do wi ska od pa dów kwa te ra II, etap
II”. W po ło wie lip ca br. zo sta nie
uru cho mio ny prze targ na „Bu do -
wę Za kła du Prze twa rza nia
i Uniesz ko dli wia nia Od pa dów
Ko mu nal nych w So snow cu”.

Umowa podpisana 
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Jed na z pe reł so sno wiec kiej ar chi tek -
tu ry, wpi sa ny na li stę za byt ków, tzw.
ma ły Pa łac Scho ena, zo stał w śro -
dę 23 czerw ca stra wio ny przez po żar.
Do ga sza nie po go rze li ska trwa ło
do póź nej no cy. Choć przy czy ny zaj -
ścia usta li pro wa dzo ne śledz two, już
te raz nie ofi cjal nie mó wi się, że przy -
czy ną po ża ru mo gło być pod pa le nie.

– Na miej scu zaj ścia po ja wia łem
się nie mal rów no cze śnie ze stra ża -
ka mi o godz. 13 – re la cjo nu je Mi -
chał Wę cel, hi sto ryk z Mu zeum w
Sosnowcu – By łem za nie po ko jo ny.
Chwi lę wcze śniej, gdy wy sze dłem
z bu dyn ku Mu zeum po czu łem in -
ten syw ny za pach dy mu, więc po bie -
głem zo ba czyć co się dzie je. Pa lił
się Pa łac Wil hel ma, stra ża ków naj -
praw do po dob niej za wia do mi li lu -
dzie miesz ka ją cy w bu dyn ku obok
Pa ła cu. Ogień bu chał przez okna
na par te rze, ale nie ste ty szyb ko klat -
ką scho do wą prze do stał się na gór ne
kon dy gna cje. Na nie szczę ście kon -
struk cja da chu nie uła twia ła ak cji
ga śni czej. Dach Pa ła cu wy ko na ny
był z drew na, ocie pla ny trzci ną,
a więc zbu do wa ny z bar dzo ła two -
pal nych ma te ria łów. Gdy pło mie nie
ob ję ły gór ne kon dy gna cje stra ża cy
nie wcho dzi li już do obiek tu bo by -
ło to nie moż li we, ga si li tyl ko ogień
z ze wnątrz. W mu rach Pa ła cu sza lał
po żar, tra wią cy stop nio wo pię tro
i dach. 

Pa łac Wil hel ma, czy li ma ły Pa łac
Scho ena jest jed ną z trzech sie dzib
wy bu do wa nych przez ród so sno wiec -
kich fa bry kan tów. Po wstał na po cząt -
ku XX wie ku za raz obok pa ła cu,
w któ rym mie ści się dziś Mu zeum
przy ul. Che micz nej. W pier wot nym
za my śle miał słu żyć go ściom ro dzi ny
prze my słow ców. W ostat nich la tach
stał pu sty, choć pry wat ny in we stor,
któ ry od ku pił obiekt, za mie rzał wy re -
mon to wać pa łac i otwo rzyć w nim
ho tel. Obec nie przy czy ny po ża ru ba -
da ją eks per ci, te ren bu dyn ku jest za -
bez pie czo ny. Wia do mo z pew no ścią,
że przy czy ną za pró sze nia ognia nie

mo gło być zwar cie w in sta la cji elek -
trycz nej, bo do pu ste go od lat bu dyn -
ku nie był w ostat nim cza sie do pro -
wa dzo ny prąd. 

– Bu dy nek był wpi sa ny do re je -
stru za byt ków – mó wi Pa weł Du sza,
by ły miej ski kon ser wa tor za byt ków
w So snow cu. – Już sam ten fakt po -
twier dza war tość Pa ła cu. Ubo le wam
nad tym, że uległ znisz cze niu. Choć
w je go wnę trzu za cho wa ło się nie -
wie le pier wot nych ele men tów wy -
stro ju, przy tak nie wiel kiej ilo ści za -
byt ków tej kla sy w So snow cu, je go
stra ta to tra ge dia. To był uni ka to wy
obiekt. TTBB

Wy pa dek czy umyśl ne pod pa le nie?

Spło nął za byt ko wy pa łac

WW wwyy nnii kkuu ppoo żżaa rruu ddaacchh mmaa łłee ggoo PPaa łłaa ccuu SScchhoo eennaa zzaa wwaa lliiłł ssiięę
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Naj zdol niej si ucznio wie na gro dze ni

21 czerw ca w sa li se syj nej Urzę du
Miej skie go na gro dzo no lau re atów
i fi na li stów olim piad i kon kur sów
przed mio to wych. Zdol ni ucznio wie
otrzy ma li od władz sa mo rzą do wych
pa miąt ko we dy plo my i książ ki. Po -
dzię ko wa nia zło żo no tak że na uczy -
cie lom.

W imie niu władz sa mo rzą do wych
na gro dy i dy plo my wrę czy li
uczniom: za stęp ca pre zy den ta mia sta
Zbi gniew Ja skier nia, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Da niel Mi kla siń ski
oraz prze wod ni czą cy Ko mi sji Oświa -
ty Ra dy Miej skiej An drzej Ma dej. 

– W su mie mo że my się po chwa -
lić 55 lau re ata mi i fi na li sta mi kon kur -
sów przed mio to wych ze szkół pod sta -
wo wych i gim na zjów oraz 42 ze szkół
po nad gim na zjal nych – po wie dzia ła
Bar ba ra Ma ro szek z Wy dzia łu Edu ka -
cji Urzę du Miej skie go. – Kon kur sy
i olim pia dy przed mio to we są waż -

nym ele men tem dzia łal no ści dy dak -
tycz nej i wy cho waw czej szkół. Przy -
czy nia ją się do lep sze go przy go to wa -
nia uczniów do na uki w szko łach
wyż sze go stop nia. Zdol no ści i ta len -
ty lu dzi mło dych są ra do ścią i na -
dzie ją ro dzi ców, na uczy cie li – wy -
cho waw ców. W do mu, w szko le naj -
do god niej moż na ob ser wo wać
pre dys po zy cje fi zycz ne, du cho we
i in te lek tu al ne dziec ka. Zdol ni
ucznio wie przy no szą okre ślo ne ko -
rzy ści szko le, na uczy cie lom i re gio -
no wi. Pro mu ją swo je szko ły i swo je
miej sco wo ści. Oni zdo by wa ją na gro -
dy, wy róż nie nia i lau ry w kon kur -
sach, olim pia dach przed mio to wych.
Kon kur sy ba zu ją na wie dzy okre ślo -
nej w pro gra mach na ucza nia szko ły
– pod kre śla Bar ba ra Ma ro szek.

Licz ba lau re atów i fi na li stów
w ka te go rii gim na zjów przed sta wia
się na stę pu ją co: ję zyk pol ski 6, ję -

zyk an giel ski 7, ję zyk ro syj ski 1,
bio lo gia 8, hi sto ria 3, che mia 4, geo -
gra fia 15, ma te ma ty ka 5, fi zy ka 3.
Po dział na szko ły:
– Gim na zjum Nr 13 – 5 lau re atów
– Gim na zjum Nr 6 – 3 lau re atów 
– Gim na zjum Nr 11, Gim na zjum
Nr 12, Gim na zjum Nr8, II Nie pu -
blicz ne Gim na zjum – po 2 lau re atów 
– Gim na zjum Nr 1, Gim na zjum Nr 2,
Gim na zjum Nr 3, Nie pu blicz ne Gim -
na zjum Nr 1, Nie pu blicz ne Gim na -
zjum Nr 3, Gim na zjum Nr 9 – po 1
lau re acie
Szko ły Pod sta wo we, któ re ma ją lau -
re atów fi na li stów kon kur su in ter dy -
scy pli nar ne go”:
– SP Nr 6 – 1 fi na li sta
– SP Nr 38 – 1 fi na li sta
– SP Nr 39 – 2 fi na li stów
Licz ba lau re atów i fi na li stów olim -
piad, kon kur sów przed mio to wych
Szkół Po nad gim na zjal nych – szcze bla
cen tral ne go:
– II LO im. E. Pla ter – 8 lau re atów
i fi na li stów
– IV LO im. St. Sta szi ca – 5 lau re -
atów i fi na li stów
– Ze spół Szkół Mu zycz nych – 25 lau -
re atów i fi na li stów
– VI LO im. K. C. Nor wi da – 1 fi na -
li sta
– VI LO im. J. Kor cza ka – 1 lau re at
– Ze spół Szkół Tech nicz nych – 1 fi -
na li sta
– Ze spół Szkół Tech nicz nych i Li ce al -
nych – 1 fi na li sta.

Peł ny wy kaz na zwisk lau re atów
i fi na li stów znaj du je się na stro nie
in ter ne to wej UM www.so sno -
wiec.pl. KKPP

ZZ „„KKuu rriiee rreemm”” ppoo mmiiee śścciiee 

0011.. 0066.. – w Mu zeum od był się Fi nał Kon -
kur su Pla stycz ne go „Mój Grun wald”
w 600. rocz ni cę Bi twy pod Grun wal dem.
Wy słu cha no wy kła du „Jan Ma tej ko – pra -
ce nad ob ra zem „Bi twa pod Grun wal -
dem” do ku men ta cja, iko no gra fia, ba da nia
te re no we oraz po kaz z udzia łem pu blicz -
no ści „Ry ce rze śre dnio wiecz nej Eu ro py”,
Po czet Ot to na z Pil czy. 
0077.. 0066.. – so sno wiec ki Urząd Miej ski
otrzy mał wy róż nie nie oraz Spe cjal ną Od -
zna kę „Ser ce na dło ni” przy zna ną przez
To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci – Kra jo -
wy Ko mi tet Po mo cy Dzie ciom i Mło -
dzie ży Nie peł no spraw nej. Wy róż nie nie
przy zna no za oka zy wa ną po moc i wspa -
nia łą at mos fe rę współ pra cy z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi.
0077.. 0066.. – 100. rocz ni cę uro dzin ob cho dzi -
ła Zo fia Ma ra. Z tej oka zji w do mu Ju bi -
lat ki od by ła się uro czy stość  wrę cze nia
na gro dy Ju bi le uszo wej wraz z dy plo mem.
Na gro dę wraz z ży cze nia mi na rę ce Ju bi -
lat ki zło żył za stęp ca pre zy den ta Ry szard
Łu kaw ski.
0077.. 0066. – w Miej skim Klu bie im. Ja -
na Kie pu ry od był się wy jąt ko wy Wie czór
ze Sztu ką gru py pla stycz nej „Re la cje”.
Kie row nic two ar ty stycz ne oraz pro wa dze -
nie ob jął ar ty sta pla styk Cze sław Ga łuż ny.
For te pia no we im pro wi za cje jaz zo we wy -
ko nał Adam Sno pek.
1100.. 0066.. – w Ze spo le Szkół Tech nicz nych
i Li ce al nych oraz Ze spo le Szkół Eko no -
micz nych w So snow cu od by ła się kon fe -
ren cja do ty czą ca re ali zo wa nych pro jek tów
te ma tycz nych: pro gra mu Le onar do da
Vin ci – „Lep szy start w przy szłość”, „Za -
in we stuj w swo ją przy szłość”, „Pra ca bez
ba rier” oraz pro gra mu Co me nius: „Fil my
ilu stru ją na szą kul tu rę”.
1100.. 0066.. – Urząd Miej ski oraz Fun da cja im.
J. Kie pu ry by li or ga ni za to ra mi w Ze spo le
Szkół Mu zycz nych „Wie czo ru przy świe -
cach” pt. Wer ni saż prac fo to gra ficz nych
i do ro bek ar ty stycz ny Lesz ka Wol skie go.
Spo tka nie po pro wa dził Zbi gniew Zdzie -
niec ki. Część ar ty stycz ną „Wo kal no -mu -
zycz ną” wy ko na ło So sno wiec kie Ogni sko
Mu zycz ne i Klub Bak cyl.
1100.. 0066.. – uro czy ście wrę czo no na gro dy
w kon kur sie pla stycz nym „Nie zwy kłe
zwie rzę ta” zor ga ni zo wa nym przez In sty -
tut Fran cu ski w Kra ko wie i Biu ro Współ -
pra cy Ję zy ko wej. Spo śród 350 osób z na -
sze go wo je wódz twa, któ re wzię ły udział
w kon kur sie, ju ry wy ło ni ło 41 lau re atów.
W tym za szczyt nym gro nie zna leź li się
ucznio wie Gim na zjum Nr 14 w Ze spo le
Szkół Pro jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
w So snow cu: To masz Błajsz czak i Mar -
ty na Zie lon ka, któ rzy za ję li II miej sce. 
1111.. 0066.. – dy rek cja so sno wiec kie go schro -
ni ska dla zwie rząt pod pi sa ła po ro zu mie -
nie w spra wie wpro wa dze nia do schro ni -
ska wo lon ta ria tu po ma ga ją ce go w je go
dzia łal no ści. Zaj mo wać się nim bę dzie
Fun da cja S. O. S dla Zwie rząt z sie dzi bą
Cho rzo wie, ul. An to niów 1.
Fun da cja bę dzie or ga ni za to rem wo lon ta -
ria tu w schro ni sku w za kre sie okre ślo nym
w po ro zu mie niu. O wy bo rze Fun da cji za -
de cy do wał: de kla ro wa ny za kres dzia ła nia
i do świad cze nie wy ka za ne w in nych
schro ni skach.
1122.. 0066.. – to wiel kie świę to za byt ko wej
tech ni ki. W tym dniu od by ła się pierw sza
IN DU STRIA DA, czy li Świę to Szla ku Za -
byt ków Tech ni ki Wo je wódz twa Ślą skie go,
peł ne spe cjal nie przy go to wa nych atrak cji.
W bu dyn ku Dwor ca PKP w So snow cu
otwar to wy sta wę „So sno wiec ka ko lej”.
Za pre zen to wa no eks po zy cję pt. „Ko lej
na daw nej pocz tów ce” ze zbio rów Mu -
zeum w So snow cu przed sta wia ją cą za byt -
ko we obiek ty zwią za ne z roz wo jem ko lei

że la znej i jej wpływ na po wsta nie mia sta
So snow ca. Po ka za ne zo sta ły rów nież eks -
po na ty ko le jo we wy po ży czo ne z Ze spo łu
Szkół Tech nicz nych i Li ce al nych w So -
snow cu, m. in. plan sze in for ma cyj ne do -
ty czą ce ko lej nic twa, ma kie ty po glą do we,
mo de le ko lek cjo ner skie oraz ele men ty in -
fra struk tu ry ko le jo wej. Otwar cie wy sta wy
po prze dzi ła krót ka pre lek cja oma wia ją ca
po szcze gól ne ele men ty eks po zy cji.
1122--1133.. 0066.. – na Pla cu Pa pie skim od by ły
się uro czy sto ści XI rocz ni cy wi zy ty Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II. Głów nym ich
ele men tem by ła msza św. spra wo wa -
na przez kar dy na ła Ma char skie go. Człon -
ko wie ru chów i sto wa rzy szeń opo wie -
dzie lią, co da je im wspól no ta, piel grzy -
mo wa ły dru ży ny Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych. Od by ło się tak że mul ti me dial -
ne wi do wi sko.
1133.. 0066.. – w Musz li Kon cer to wej – Park
Le śna Ka zi mierz Gór ni czy od by ły się
Mło dzie żo we Dni So snow ca. Moż na by -
ło zo ba czyć: przed sta wie nie Ze msta Pu -
der nic i Dre sia rzy, ze spół
Al ko ho li ka, po ka zy tań ca bre ak dan ce
– Szko ła Tań ca „ON THE FLO OR”, ze -
spo ły L4,
KFM i Ja mal.
1155.. 0066.. – przy ul. Oku lic kie go zna le zio no
nie wy buch, któ ry znaj do wał się w ko mór -
ce obok bu dyn ków miesz kal nych. Bły ska -
wicz nie pod ję to ak cję za bez pie cze nia nie -
wy bu chu. Ewa ku owa no miesz kań có we
po bli skich bu dyn ków, w su mie po nad 50
osób, któ rzy po za koń cze niu ak cji wró ci li
do swo ich miesz kań.
1188.. 0066.. – w Te atrze Za głę bia od by ło się
ofi cjal ne otwar cie Kon su la tu Re pu bli ki
Ban gla de szu. Po za mknię ciu am ba sa dy
Ben gal skiej w War sza wie jest to je dy ne
przed sta wi ciel stwo te go kra ju w Pol sce.
Kon su lem ho no ro wym zo stał miesz ka ją -
cy od 19 lat w Pol sce Ben gal czyk Omar
Fa ru que.
1188.. 0066.. – oka zji 103. uro dzin Ja dwi gi Ba -
le wicz. od by ła się uro czy stość wrę cze nia
na gro dy Ju bi le uszo wej wraz z dy plo mem.
Na gro dę i ży cze nia zło żył w do mu Ju bi -
lat ki za stęp ca pre zy den ta So snow ca Zbi -
gniew Ja skier nia.
1199.. 0066.. na tra sie So sno wiec – Ka to wi ce
od był się X Ju bi le uszo wy Bieg Ulicz ny
„PO LO NIA” Ini cja ty wa Bie gu „PO LO -
NIA” zro dzi ła się w 2001 ro ku dla upa -
mięt nie nia po mo cy spo łe czeń stwa Za głę -
bia Dą brow skie go Po wstań com Ślą skim.
Tra sa bie gu wy nio sła ok. 8,7 km na -
wierzch nią as fal to wą od Ośrod ka Spor to -
we go „Szo pie ni ce” w Ka to wi cach – Szo -
pie ni cach, zaś me tę wy zna czo no na sta -
dio nie MKS MOS „Pło mień” So sno wiec
przy Al. Mi rec kie go 4.
2233.. 0066.. – w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ka -
zi mierz” otwar to Wy sta wę Ba ti ku, któ ra
obej mu je pra ce dzie ci wy ko na ne
na warsz ta tach ba ti ku w MDK „Ka zi -
mierz”. Za ję cia pro wa dzo ne są przez Gra -
ży nę Wie czor kie wicz -Pel lę. 
2244.. 0066.. – po zna li śmy lau re atów kon kur su
pla stycz ne go dla uczniów szkół pod sta -
wo wych pod ha słem „Chroń my so sno -
wiec kie kasz ta now ce”: l miej sce – Mag -
da le na Sta nek – Szko ła Pod sta wo wa Nr 3
w ZSONr 8; l wy róż nie nie – Alek san dra
Ja nas – Szko ła Pod sta wo wa Nr 27; 
II wy róż nie nie – Na ta lia Pie trzak – Szko -
ła Pod sta wo wa Nr 36 przy ZSO Nr 10
oraz 
wy róż nie nia: Ja kub Kna pik – Szko ła Pod -
sta wo wa Nr 27 i – Kac per Wój cik – Szko -
ła Pod sta wo wa Nr 33 przy ZSO Nr 6. 
2255 –– 2277.. 0066.. – w ra mach wiel kie go Pik ni -
ku Ar ty stycz ne go, w kom plek sie pa ła co -
wo -par ko wym w Ko szę ci nie, w sie dzi bie
Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Śląsk” otwar ta
zo sta ła wy sta wa „Trój kąt Trzech  Ce sa rzy
na daw nej wi do ków ce”. UU
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033.. –– 1199..0044..)) – Twój
tegoroczny urlop stoi pod znakiem
zapytania. A to za sprawą
zaległości. Jeżeli się sprężysz, to
możliwe, że na początku września
będziesz miał parę dni wolnego.
Poza miasto raczej nie wyruszysz. 
BBYYKK ((2200..0044.. –– 2200..0055..)) – Nareszcie
laba. Dokąd wyruszysz w tym roku?
Czy masz już rezerwację na tanie
linie lotnicze? Im później, tym będą
droższe. Tam gdzie wyruszysz
pogodę masz zapewnioną. Zadbaj
o dobre środki do opalania.
BB LLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055.. –– 2211..0066..))
– Uwielbiasz śnieg i sporty zimowe.
W związku z tym co będziesz robił
przez wakacyjne miesiące? Może
zamienisz narty śnieżne na wodne?
Akwenów wodny nie brakuje. Zbierz
fajne towarzystwo i w drogę.
RRAAKK ((2222..0066.. –– 2222..0077..)) – Początek
wakacji będzie raczej pracowity. Ale
za to jaki wspaniały urlop
przed Tobą. Pogoda zaklepana,
pieniążki odłożone. Jeszcze tylko
niezbędne, drobne zakupy powoli
możesz się pakować. 
LLEEWW ((2233..0077.. –– 2222..0088..)) – Przed Tobą
wyjątkowo długie wakacje. Zaległe
urlopy pozwolą Ci na wspaniały
wypoczynek. Znajdziesz nawet czas
na od dawna odkładany remont
mieszkania. Rodzinie sprawisz tym
nie lada niespodziankę.
PPAANNNNAA ((2233..0088.. –– 2222..0099..))
– Z tegorocznych wakacji chyba nic
nie wyjdzie. Raczej krucho będzie
z finansami. Chyba że Twój szef
pomyśli o dodatkowych funduszach.
Na niewiele to co prawda starczy,
lecz zawsze na coś wystarczy.
WWAAGGAA ((2233..0099.. –– 2222..1100..)) – Cały rok
czekania, a tylko dwa tygodnie
urlopu. To niesprawiedliwe. Ten miły
okres wykorzystaj najlepiej jak tylko
potrafisz. Odwiedź od dawna nie
widzianą dalszą rodzinę. Wczasy
pod gruszą mogą być też udane.
SSKKOORRPPIIOONN ((2233..1100.. –– 2211..1111..))
– Masz dylemat: wczasy
pod żaglami, autokarem po Europie
czy rodzina na wsi? Wszystko kusi.
Wypoczynek czynny, coś dla ducha
czy błogie lenistwo? Wszystko kusi,
lecz wybór należy do Ciebie. 
SSTTRRZZEELLEECC ((2222..1111.. –– 2200..1122..))
– Jeżeli urlop – to tylko
nad jeziorami. Łódka, kajak, rower
wodny, wędka. Wieczorami tawerna
i szanty. Takiego wypoczynku będą
Ci zazdrościć. Jedynym
mankamentem będą komary. 
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2211..1122.. –– 2200..0011..))
– Byle do urlopu. To już lada dzień,
więc uzbrój się w cierpliwość.
Po wypoczynku wszyscy w pracy
spojrzycie na różne problemy
bardziej obiektywnie. Relaks to
wspaniała sprawa. 
WWOODDNNIIKK ((2211..0011.. –– 2200..0022..))
– Przed Tobą wakacje inne niż
dotychczas. W domowym zaciszu:
albo na łonie rodziny, albo
z ukochaną osobą. Dobry film,
dobra książka i miłość, miłość,
miłość. Taki bezruch najlepiej
ozdabiać długimi spacerami.
RRYYBBYY ((2211..0022.. –– 2200..0033..)) – Nie ma to
jak urlop nad morzem! Plaża, fale,
wiatr. Ostrożnie tylko ze smażonymi
rybami. Jeżeli jesteś samotny, to
szykuje się wakacyjna, interesująca
znajomość, która może przerodzić
się w coś poważniejszego. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Li te ry z pól do dat ko wo po nu me -
ro wa nych w pra wym dol nym ro gu
da dzą roz wią za nie, któ re pro si my
prze słać pod ad re sem re dak cji do
26 lipca. Wśród au to rów po praw -
nych roz wią zań roz lo so wa ne zo -
sta ną na gro dy, któ re pro si my od -
bie rać oso bi ście w Re dak cji.
PPoo zziioo mmoo:: 1 – przy ja ciel Sher loc ka
Hol me sa, 5 – zwie rząt ko do kom -
pu te ra, 8 – nie mną ca tka ni na, 9
– tam szko ła dla pi lo tów, 10 – ty -
toń do niu cha nia, 11 – odzie -
nie, 12 – po stać z we ster nów, 14
– naj waż niej sza część no ża, 16
– pier wia stek che micz ny o sym -
bo lu As, 17 – osła nia lam pę, 19
– świę ty od rze czy za gu bio -
nych, 21 – od mia na chal ce do -
nu, 22 – łuk nad okiem, 25 – Ta -
de usz, za ło żył ze spół Bre ako ut, 28
– nie je den w skle pie, 29 – naj -
więk sza rze ka Fran cji, 30 – z mia -

now ni kiem i licz ni kiem, 32 – na -
sze mo rze, 34 – bu dy nek dla
krów, 35 – część faj ki, 36 – po -
trzeb ne kraw co wej, 37 – le ci
w poń czo sze, 38 – fe no wy wiatr,
wie je w Ru mu nii, 39 – ko ja rzy
mał żeń stwa.
PPiioo nnoo wwoo:: 1 – np. Nia ga ra, 2 – coś
z wa rzyw, 3 – wod ny kwiat, 4
– ro dzaj śle dzi, 5 – sę dzi wa da -
ma, 6 – gru pa ba le to wa Mał go rza -
ty Po toc kiej, 7 – ro dzaj uczel ni, 13
– czy ta na pod czas mszy św., 15
– Fran klin De la no – 26. pre zy dent
USA, 18 – ubi ka cja, 20 – fun da tor
słyn nej na gro dy lub pier wia stek
che micz ny, 23 – prze czu cie, 24
– na lep ka lub… kur tu azja, 26
– moc ny tru nek, 27 – obu wie
na desz czo we dni, 28 – ro dzaj wę -
dli ny, 31 – Re na ta – zdo by ła me -
dal na olim pia dzie w Atlan cie, 33
– coś ze sztuć ców. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 66//22001100:: TToommeekk TTrryyzznnaa „„BBllaaddyy NNiikkoo””..
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Zofia Dym, Krystyna Kwiecień i Anna Pająk 

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 7

Nagrody ufundowała księgarnia "Świat Książki", mieszcząca się w
Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza
Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty
od 10 do 14.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 7:

CCzzyymm zzaajjmmuujjee ssiięę GGaabbrriieell WWeessttoonn,, aauuttoorrkkaa jjeeddnneejj zz nnoowwoośśccii
wwyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK?? 

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja, 22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 7
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 7:

IIllee wwddóóww mmiieesszzkkaa ww ssyyccyylliijjsskkiieejj VViillllii??

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 7
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
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Marlena de Blasi

Tamtego lata na Sycylii 
Przeł. Magdalena Tulli
Świat Książki, 2010 

Dłu go nie za po mni cie To ski
– wy jąt ko wej ko bie ty, któ ra wśród
wspa nia łej, sy cy lij skiej przy ro dy
pro wa dzi nie zwy kły dom, zwa ny
Vil la Don na fu ga ta. Skąd wzię ły
się w nim w nim trzy dzie ści czte -
ry wdo wy, po ma ga ją ce wszyst -
kim w oko li cy? Kim jest sa ma
To ska: bo ga ta, choć kie dyś by ła
bied na, wy kształ co na, choć po -
cho dzą ca z ni zin, i mó wią ca o so -
bie, że mia ła dwa dzie ciń stwa?
Chou, ame ry kań ska dzien ni kar ka,
któ ra przy pad kiem tra fi do raj -
skiej Vil li, sta nie się świad kiem

zdu mie wa ją cej spo wie dzi star szej
pa ni. Usły szy hi sto rię, roz gry wa -
ją cą się przez kil ka dzie siąt lat,
któ ra przy wo dzi na myśl baśń
o Kop ciusz ku, słyn ną po wieść
Lam pe du sy Lam part i gło śny film
„Ci ne ma Pa ra di so”...

Je stem tu po dwój nie ob ca,
po pierw sze Ame ry kan ka, po dru -
gie żo na Wło cha z Pół no cy. To
miej sce nie przy po mi na ni cze go
co kie dy kol wiek zna łam – stwier -
dza nar ra tor ka. De Bla si da je nam
szan sę wnik nię cia w świat, któ re -
go ina czej by śmy nie po zna li.

Johannes Sachslehner 

Kat z „Listy Schindlera". Zbrodnie
Amona Leopolda Götha
tłum. Dariusz Salamon
Wyd. ZNAK

Wstrzą sa ją ca opo wieść o Ka cie z „Li sty
Schin dle ra”, opraw cy, któ ry wła sno ręcz nie
za bił po nad 500 lu dzi.

„Kto naj pierw strze la, ma wię cej z ży -
cia”. Ta kie zda nie zdo bi ło ścia nę wil li
Amo na Le opol da Götha i sta ło się mot tem
je go rzą dów w pod kra kow skim obo zie kon -
cen tra cyj nym w Pła szo wie. Pod czas dyk to -
wa nia ste no gra fo wi li stów i roz ka zów,
strze lał przez okno z my śliw skie go ka ra bi -
nu do pra cu ją cych przed ba ra ka mi więź -
niów…

Po cho dzą cy z Wied nia Göth roz po czął
ka rie rę w SS na po cząt ku 1940 ro ku. Trzy
la ta póź niej za za słu gi i po sta wę otrzy mał
ko men dan tu rę no wo po wsta ją ce go obo zu

w Pła szo wie. O je go me to dach gło śno by -
ło w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie już pod -
czas ak cji li kwi da cyj nej kra kow skie go get -
ta. Göth przy czy nił się do śmier ci bli -
sko 10 000 osób, z któ rych wła sno ręcz nie
za mor do wał po nad 500. Za te czy ny wy -
mie rzo no mu po woj nie naj wyż szy wy miar
ka ry.

Jo han nes Sach sleh ner opi sał ży cie jed -
ne go z naj więk szych zbrod nia rzy dru giej
woj ny świa to wej. Pa ła ją cy sa dy stycz ny mi
ob se sja mi, do ko nu ją cy be stial skich mor -
dów Göth był uwa ża ny przez więź niów
za ucie le śnie nie zła. Kto raz spo tkał Ka ta,
ten już ni gdy nie był w sta nie wy ma zać go
ze swo jej pa mię ci.

Ga briel We ston

Cię cie. Opo wieść o chi rur gii
tłum. Mag da le na Czech
Wyd. ZNAK

Cię cie to na pi sa na z za ska ku ją cą szcze -
ro ścią książ ka, któ ra po zwa la spoj rzeć
„od środ ka” na pra cę chi rur ga i ży cie
szpi ta la. Opo wieść de dy ko wa na wszyst -
kim fa nom se ria li me dycz nych, a szcze -
gól nie Chi rur gów.

Po dob nie jak Atul Ga wan de w Kom -
pli ka cjach, bry tyj ska chi rurg Ga briel
We ston dzie li się z czy tel ni ka mi opo wie -
ścia mi o dra ma tycz nych ope ra cjach, któ -
re od by ły się z jej udzia łem. Opo wia da
też o swo ich stu diach i ka rie rze: pierw -
szych wi zy tach w pro sek to rium, zdo by -
wa niu po zy cji w me dycz nej hie rar chii
i wresz cie o tym, jak trud no ko bie cie od -
nieść suk ces w śro do wi sku chi rur gów,

któ rych za cho wa nie naj ła twiej okre ślić
ja ko styl ma cho. 

Cię cie to książ ka utrzy ma na w iden -
tycz nym kli ma cie jak se rial Chi rur dzy
– opo wia da o co dzien nym ży ciu le ka rza
oraz za pew nia so lid ną daw kę emo cji
i mro żą cych krew w ży łach re la cje z sa li
ope ra cyj nej. 

Ga briel We ston ur. w 1970 ro ku. Cór -
ka bry tyj skie go dy plo ma ty sir Joh na We -
sto na, któ ra zde cy do wa ła się na wy bór
za wo du chi rur ga. Od 2003 jest człon -
kiem Roy al Col le ge of Sur ge ons. Wspo -
mnie nio we Cię cie to jej książ ko wy de -
biut. Miesz ka w Lon dy nie z mę żem
i dwój ką dzie ci.
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sport
Lek ko atle ci znów na me dal(e)
Pięć me da li zdo by li re pre zen -
tan ci MKS MOS Pło mień So -
sno wiec pod czas Mi strzostw
Pol ski Ju nio rów w Bia łym sto ku.
Kon kurs rzu tu mło tem zo stał
zdo mi no wa ny przez na sze za -
wod nicz ki. Aga ta Je lon kie wicz
z re zul ta tem 55.13 m sta nę ła
na naj wyż szym stop niu po dium
wy prze dza jąc za le d wie o cen ty -
metr Dag ma rę Sta lę, któ ra
w ma ju uzy ska ła mi ni mum
na MŚ ju nio rów w Ka na dzie.

W do sko na łych na stro jach
z Pod la sia wró cił tak że Da wid
Że brow ski, któ ry w bie gu
na 3 km z prze szko da mi nie
miał so bie rów nych wy gry wa jąc
z wy ni kiem 9: 06,82 s. W ostat -
nim dniu za wo dów do rzu cił
do swo jej bo ga tej ko lek cji me -
da li sre bro na 5000 m (15: 14,73
s).  Pią ty me dal wy wal czy ła
Mar ta Pa cho ta, któ ra do ostat -
nich me trów wal czy ła o brąz
w bie gu na 5000m uzy sku jąc
czas 17:37,72 s. Czwar ta na me -
cie za wod nicz ka mia ła czas tyl -
ko o dzie więć set nych gor szy

od za wod nicz ki Pło mie nia. Me -
da li ści za słu ży li na wiel kie bra -
wa, któ re na le żą się tak że ich
opie ku nom i tre ne rom. W tym
gro nie znaj du ją się: Wie sław
Pasz ta, An drzej Kur dziel oraz
Sła wo mir Mu ska ła. Dru ży no wo
MKS -MOS Pło mień So sno wiec
za jął 5 miej sce w staw ce 172
skla sy fi ko wa nych klu bów. 

To nie je dy ny suk ces, któ ry
na prze strze ni ostat nich dni stał
się udzia łem so sno wiec kich lek -
ko atle tów. Bar dzo do brze za pre -
zen to wa ła się Agniesz ka Bro -
nisz, któ ra pod czas Dru ży no -
wych Mi strzostw Eu ro py
w nor we skim Ber gen w kon kur -
sie pchnię cia ku lą so sno wi czan -
ka za ję ła 5. miej sce z naj lep -
szym te go rocz nym re zul ta -
tem 17,00 m.

Na po chwa ły za słu ży li tak -
że mło dzi cy i dzie ci, któ rzy
w Cho rzo wie pod czas mi strzo -
stwa Ślą ska zdo by li aż 18 me -
da li (9 zło tych, 5  srebr -
nych, 4  brą zo we). Obok li sta
me da li stów:

ZZłłoo ttoo:: Ma rek Brze ziń ski
– 100m /11.63s/ i skok w dal
/6.05m/; Jo an na Ki jan ka – rzut
dys kiem /30.34m/; Szy mon Fa -
ba – skok wzwyż /180cm/; Łu -
kasz Ko sek – 110m ppł
/16.66s/; Alek san der So bie raj
– pchnię cie ku lą 5kg /12.41m/;
Da mian Ka lin kie wicz – skok
w dal /5.32m/; Adam Kar nic ki
– 2000m /6.03.12s/; 4x100m
– Krzysz tof Ptak, Szy mon
Mar czuk, Ja cek Ka ba ciń ski,
Ma rek Brze ziń ski /47.25s/.
SSrree bbrroo:: Jo an na Ki jan ka
– pchnię cie ku lą /10.99m/; Ra -
do sław Zro bek – rzut dys kiem
/42.85m/; Szy mon Fa ba – 110m
ppł /16.80s/; Mał go rza ta Ko -
wal ska – 100m /13.67s/; Pa try -
cja Ka pa ła – 300m /46.64s/.
BBrrąązz:: Szy mon Mar czuk – 300m
ppł /42.20s/; Jo wi ta Błasz czak -
– 600m /1.41.53s/; To masz
Wro za – skok wzwyż /165cm/;
Se we ryn Stę pień – 100m
/12.88s/.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczzAAggnniieesszz kkaa BBrroo nniisszz zznnaa kkoo mmii cciiee rraa ddzzii łłaa ssoo bbiiee ww DDMMEE 

Artur Pióro mistrzem
i wicemistrzem
Europy
Trzy me da le przy wiózł Ar tur
Pió ro z Mi strzostw Eu ro py
w Pły wa niu Nie sły szą cych, któ -
re od by ły się w Do rt mun dzie.
So sno wi cza nin wy wal czył zło to
na dy stan sie 1500 m oraz srebr -
ne krąż ki na 200 i 400 m.

Nasz kraj re pre zen to wa ło 9
za wod ni ków, ale tyl ko Ar tur się -
gnął po me da le. Wszyst kie wy -
wal czył w kon ku ren cjach sty lu
do wol ne go. – 1500 me trów to
ko ron ny dy stans Ar tu ra i tu taj
nie ukry wam spo dzie wa li śmy się
me da lu. Jed nak krąż ki na 200
i 400 me trów to spo ra nie spo -
dzian ka. My śle li śmy o pią tej,
szó stej lo ka cie, a tu taj ta ki wy -
nik. Po raz ko lej ny Ar tur po ka -
zał, że drze mią w nim ogrom ne
moż li wo ści – pod kre śla Zbi -
gniew Fe sper, opie kun i me ne -
dżer, a pry wat nie dzia dek na sze -
go zna ko mi te go pły wa ka. KKPP

Sosnowiec na podium
w Sportowym Turnieju
Miast i Gmin

28 czerwca w Sali Marmurowej
Urzędu Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Ślą skie go od by ło się
uro czy ste pod su mo wa nie XVI
edy cji  „Spor to we go Tur nie ju
Miast i Gmin”. Mi ło nam po in -
for mo wać, że Gmi na So sno wiec
za ję ła 3 miej sce w gru pie 6
w kat. miast po wy żej 100 000
miesz kań ców. Pod czas ty go dnia
spor tu na te re nie gmin nych
obiek tów spor to wych, pla có wek
edu ka cyj nych i przed szko li zor -
ga ni zo wa no 181 im prez spor to -
wo -re kre acyj nych, w któ rych
uczest ni czy ło 23.104 oso by.
Oprócz oka za łe go pu cha ru i dy -
plo mu So sno wiec „zgar nął” na -
gro dę w wy so ko ści 5 000 tys.
z prze zna cze niem na za kup
sprzę tu spor to we go. Tur niej od -
by wał się w ra mach Eu ro pej skie -
go Ty go dnia Spor tu dla Wszyst -
kich w dniach od 26 ma ja do 1
czerw ca. W tur nie ju wzię ło
udział 221 140 osób z 26 gmin
woj. ślą skie go. KKPP

W So snow cu od był się pierw szy tur -
niej pił kar ski Za głę bie CUP 2010.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło pięć dru -
żyn z rocz ni ka 1993 i młod si. Dwu -
dnio we zma ga nia za koń czy ły się wy -
gra ną Roz wo ju Ka to wi ce. Na dru gim
miej scu upla so wa ła się dru ży na go -
spo da rzy pro wa dzo na przez Mi ło sza
Miś kie wi cza.

So sno wi cza nie roz po czę li udział
w tur nie ju od wy gra nej 3:2
nad Gwar dią War sza wa, na stęp nie
ule gli Roz wo jo wi Ka to wi ce 0:2, po -
ko na li 4:3 GKS Ka to wi ce oraz
MOSM Ty chy 5:2. – To dru gie miej -
sce de dy ku je my Ar tu ro wi Ro ba ko wi,
któ ry nie mógł z na mi grać, gdyż
umar ła mu ma ma i pod czas trwa nia
tur nie ju od był się po grzeb. Je stem
za do wo lo ny z po sta wy ze spo łu
w tym tur nie ju. Mam tyl ko uwa gi

do ty czą ce pierw szych mi nut, gdyż
w każ dym me czu po czą tek nie był
naj lep szy w na szym wy ko na niu.
Szko da po raż ki z Roz wo jem, ja kieś
fa tum cią ży nad na mi w po je dyn -
kach z tą dru ży ną. Obiek tyw nie trze -
ba jed nak przy znać, że ry wal był lep -
szy – po wie dział po tur nie ju tre ner
so sno wi czan. Oprócz wy róż nień
za dru gie miej sce Piotr Bo che nek
zgar nął ty tuł naj lep sze go za wod ni ka
tur nie ju.

„Za głę bie” wy stą pi ło w skła dzie:
Ka mil Ra ben da, Piotr Ci chy – Mar -
cin Gur biel, Ra do sław Pięt ka, Ja kub
Jam róz, Łu kasz Wal czak, Piotr
Ochmań ski, Piotr Bo che nek, Se ba -
stian Do mań ski, Ja kub Wi tes, Bar -
tek Pruś, Ka mil Zię tek, Ma te usz Ba -
ran, Pa tryk Klich, Ja kub Za wart ka,
Se ba stian Ra dosz, Mi chał Grunt. KKPP

Premierowy turniej Zagłębie
CUP za nami  Eu ge nia Bu jak się gnę ła po ko lej ne lau ry.

Za wod nicz ka Gru py Ko lar skiej „Za głę bie”
zdo by ła zło ty me dal w jeź dzie in dy wi du -
al nej na czas pod czas roz gry wa nych
w Kiel cach Mi strzo stwach Pol ski w ko lar -
stwie szo so wym w ka te go rii U -23 oraz
się gnę ła po brąz w ka te go rii eli ta i sre bro
ze star tu wspól ne go w ka te go rii or li czek.

– Gie nia po twier dzi ła tym sa mym bar -
dzo do bre star ty w Pu cha rze Pol ski za słu -
że nie sta jąc na po dium eli ty za uty tu ło wa -
ny mi za wod nicz ka mi z grup za wo do wych.
Po ko na ła ta kie za wod nicz ki jak: Alek san -
drę Da wi do wicz, Mag da le nę Sa dłec ką
z CCC Pol sat i wie lo krot ną mi strzy nię Pol -
ski Bo gu mi łę Ma tu siak – po wie dział Ry -
szard Bu jak, tre ner GK Za głę bie.

So sno wi czan ka po do sko na łych star -
tach w do tych cza so wych wy ści gach, za -
wod nicz ka Gru py Ko lar skiej „Za głę bie”
So sno wiec, Eu ge nia Bu jak zo sta ła po wo -
ła na do ka dry Pol ski w ko lar stwie to ro -
wym, pro wa dzo nej przez tre ne ra Grze gorz
Ra taj czy ka. KKPP

Trzy ra zy Gie nia

W ha li spor to wej „Niw ka” od by ły się cy -
klicz nie or ga ni zo wa ne w na szym mie ście
Mi strzo stwa So snow ca Ky oku shin Ka ra -
te o Pu char Pre zy den ta Mia sta 2010.

W im pre zie udział wzię ło oko ło 100
za wod ni ków i za wod ni czek w róż nych
gru pach wie ko wych. Uczest ni cy za wo -
dów ry wa li zo wa li w kon ku ren cji ku mi -

te li ght con tact dla dzie ci i mło dzie ży,
full con tact dla se nio rów ka te go rii
otwar tych, ka ta dla dzie ci, mło dzie ży
i se nio rów. Or ga ni za to rem za wo dów był
So sno wiec ki Klub Ka ra te, a współ or ga -
ni za to rem Urząd Miej ski Wy dział Kul -
tu ry Fi zycz nej, Spor tu i Tu ry sty ki oraz
MO SiR So sno wiec.  KKPP

Mistrzostwa Sosnowca Karate Kyokushin

To ur de Po lo gne w So snow cu
3 sierp nia do sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go za wi ta To ur de
Po lo gne. To już 67. edy cja te go
pre sti żo we go wy ści gu. W So -
snow cu ko la rze wy ru szą na tra -
sę 3 eta pu, któ ry li czył bę -
dzie 122,1 km.

Ko la rze ru szą na tra sę w Par -
ku Sie lec kim. Uli ca mi 3 Ma ja,
Na ru to wi cza, 1 Ma ja, Sien kie -
wi cza i po now nie 3 Ma ja prze -
ja dą run dę ho no ro wą po mie -
ście, a na stęp nie uda dzą się uli -
ca mi 3 Ma ja, Blach nic kie go,
Bra ci Mie ro szew skich, 11 Li sto -
pa da, An der sa, 1 Ma ja, Sien kie -
wi cza, Pił sud skie go, 3 Ma ja,
Par ko wą, Gro ta Ro wec kie go
w kie run ku Cze la dzi. 3. etap te -
go rocz ne go To ur de Po lo gne
UCI Pro To ur z So snow ca

do Ka to wic bę dzie po świę co ny
pa mię ci Fran co Bal le ri nie go,
zna ko mi te go wło skie go ko la rza,
któ ry zgi nął 7 lu te go 2010
w wie ku 45 w wy pad ku, któ ry
miał miej sce pod czas raj du sa -
mo cho do we go ko ło Flo ren cji.
Fran co był bli skim przy ja cie lem
dy rek to ra To ur de Po lo gne
– Cze sła wa Lan ga.

W ce lu upo wszech nia nia ko -
lar stwa wśród miesz kań ców So -
snow ca, w dniu 3 sierp nia 2010
r. na czę ści tra sy prze bie gu 3.
eta pu 67. To ur de Po lo gne UCI
Pro To ur w So snow cu zo sta nie
prze pro wa dzo ny ama tor ski wy -
ścig ko lar ski dzie ci i mło dzie ży.
Bę dzie to je den z ele men tów
kon ty nu owa nia tra dy cji ko lar -
skich w na szym mie ście. KKPP
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