
Pre zen ta cje jed no stek Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej, po ka zy
stra żac kie go sprzę tu, wy stę py
or kiestr oraz ze spo łów re gio nal -

nych – jak by ina czej stra żac kich,
za wo dy spraw no ścio we, po kaz
umun du ro wa nia – to nie licz ne
z wie lu atrak cji, ja kie cze ka ły

na uczest ni ków pierw sze go Stra -
żac kie go Zlo tu, któ ry 28-29
sierp nia od był się w so sno wiec -
kim Expo Si le sia. Uro czy ste go

otwar cia do ko nał wi ce pre mier
Wal de mar Paw lak wraz z pre ze -
sem Expo Si le sia To ma szem
Ra czyń skim.

Pod czas dwu dnio wej im -
pre zy od by ła się uro czy stość
wrę cze nia awan sów na wyż sze
stop nie służ bo we nada ne przez
MSWiA funk cjo na riu szom
PSP woj. ślą skie go oraz wrę -
cze nie od zna czeń i me da li naj -
ak tyw niej szym stra ża kom. Po -
nad to pię ciu jed nost kom OSP
prze ka za no no we śred nie sa -
mo cho dy ga śni cze, a dzie się -
ciu no we mo to pom py. 

– Pa mię taj my, że gdy by nie
spraw ne dzia ła nia Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, kil ka lat te mu
pod czas po ża ru w po bli żu dzi -
siej szej ha li wy sta wien ni czo -
-tar go wej, znisz cze nia by ły by
du żo więk sze. Wów czas ak cji
tej prze wo dził za stęp ca ko -
men dan ta głów ne go PSP Ja -
nusz Sku lich i dzi siaj pod czas
zlo tu chcia łbym mu po raz ko -
lej ny po dzię ko wać. To rów -
nież m.in. z je go ini cja ty wy
od był się dzi siej szy zlot. Miej -
my na dzie ję, że od tej po ry bę -

dzie my się spo ty kać cy klicz -
nie, tak że w to wa rzy stwie
stra ża ków z ca łe go kra ju
– mó wił pre zes Expo Si le sia
To masz Ra czyń ski.

Tra dy cyj nie pod czas im -
pre zy na te re nie Expo Si le sia
nie za bra kło pa ne lu dys ku syj -
ne go. Pod czas cy klu kon fe -
ren cji przed sta wio no m.in.
wy kła dy do ty czą ce za się gu
oraz dzia łań ra tow ni czych
pod czas te go rocz nej po wo dzi,
fak ty i mi ty na te mat po wo dzi
oraz dzia ła nia jej za po bie ga -
ją ce.

Zlot Stra żac ki zor ga ni zo wa -
ny zo stał przez Za rząd Głów ny
Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych RP we współ pra cy
z Expo Siel sia oraz Fun da cją
Edu ka cja i Tech ni ka „Edu ra”,
przy wspar ciu Wo je wódz kich
Od dzia łów ZOSP RP w Ka to -
wi cach i Kra ko wie.

Tekst i foto: Gabriela Kolano

26 lip ca 2010 w War sza wie Mi -
ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go Bog dan Zdro jew ski
oraz pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski pod pi sa li umo wę
na do fi nan so wa nie bu do wy Sa li
Kon cer to wej przy Szko le Mu -
zycz nej w So snow cu w wy so ko -
ści 20 mln zł.

Spo tka nie w War sza wie od -
by ło się nie mal w rocz ni cę de -
kla ra cji zło żo nej przez mi ni -
stra Zdro jew skie go, któ ry 9
lip ca 2009 ro ku za pew niał
o do fi nan so wa niu bu do wy,
dłu go wy cze ki wa nej w mie -
ście, Sa li Kon cer to wej z praw -
dzi we go zda rze nia. – Pod pi sa -
nie tej umo wy moż na uznać
za zwień cze nie tam tej obiet ni -
cy – po wie dział pre zy dent So -
snow ca. Pod czas pod pi sy wa -
nia umo wy mi ni ster kul tu ry
wy ra ził za do wo le nie z przed -
się wzięć kul tu ral nych, pro wa -
dzo nych przez mia sto w ostat -
nich la tach. Cho dzi tu taj

w szcze gól no ści o bu do wę
tzw. tria dy kul tu ro wej, na któ -
rą po za Sa lą Kon cer to wą dla
szko ły mu zycz nej skła da ją się:
prze ję cie i mo der ni za cja bu -
dyn ku po daw nym Tech ni kum
Ener ge tycz nym na po trze by
Miej skie go Klu bu im. Ja -
na Kie pu ry oraz bu do wa wie -
lo funk cyj nej Sa li Wi do wi sko -
wej przy Art Ca fe Mu za.

Bu do wa no wo cze snej Sa li
Kon cer to wej na 550 miejsc z nie -
zbęd nym za ple czem i wy po sa że -
niem roz pocz nie się w sto li cy
Za głę bia Dą brow skie go w cią gu
naj bliż szych mie się cy. – Mam
na dzie ję, że ko lej na edy cja Eu ro -
pej skie go Kon kur su Te no rów im.
Ja na Kie pu ry od bę dzie się już
na pro fe sjo nal nej sce nie – pod -
kre śla pre zy dent.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu wy -
no si 41 mln zł. Po ło wa tej kwo -
ty ma po cho dzić z do fi nan so wa -
nia. Po zo sta łe środ ki wy ło ży
gmi na. KP

Umowa o dofinansowanie Sali
Koncertowej podpisana
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reklamareklama

Strażacki zlot w Expo Silesia

Wicepremier Waldemar Pawlak (w środku) w towarzystwie senatora Zbigniewa Meresa oraz nadbrygadiera Janusza
Skulicha (zastępca Komendanta Głównego PSP) mówili m.in. o profesjonalizmie polskich strażaków



22 sierp nia w Zam ku Sie lec kim w ra mach pro -
jek tu Let nie Gra nie 2010, od był się na dzie -
dziń cu kon cert gru py World Trio. Wy stęp gru -
py zgro ma dził licz ną rze szę fa nów za rów no
blu esa, jaz zu i roc ka, jak i mu zy ki et nicz nej.
Ze spół łą czy róż ne ga tun ki mu zycz ne, a utwo -
ry kom po nu je wy ko rzy stu jąc pu zon, in stru -
men ty per ku syj ne oraz zna ko mi ty wo kal. 

Jor gos Sko lias, Bro ni sław Du ży oraz Prze -
my sław Bo ro wiec ki, człon ko wie ze spo łu uwa -
ża ni są w bran ży za mu zy ków nie ty po wych,
świe żych, cią gle po szu ku ją cych no wych
brzmień, wy cho dzą cych nie raz po za kla sycz ne
moż li wo ści wy ko rzy sty wa nia in stru men tów.

Prócz Word Trio na dzie dziń cu so sno wiec -
kie go zam ku pod czas wa ka cji wy stą pi li rów -
nież so li ści, Ma ciek Ko man der wraz z Alek -
san drą Sto kło są, Oleś Duo oraz Bar ba ra Bro -
da -Ma lon z ze spo łem. GK

na luzie
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reklama

Zbli ża ją ca się je sień i zi ma wraz
z trud ny mi wa run ka mi at mos fe -
rycz ny mi sprzy ja nie ste ty licz -
nym wy pad kom na na szych dro -
gach. Z my ślą o bez pie czeń -
stwie kie row ców w pią tek 20
sierp nia w Par ku Sie lec kim
przy ul. 3 Ma ja od był się „Po kaz
bez piecz nej jaz dy”. Ak cja po -
wsta ła z ini cja ty wy Ko men dy
Miej skiej Po li cji w So snow cu
wraz z in struk to ra mi zrze szo ny -
mi w Sto wa rzy sze niu S4 z So -
snow ca, Ośrod kiem Szko le nia
Kie row ców „V MaX” oraz Ko -
mi te tem Or ga ni za cyj nym „Daw -
cy Uśmie chu”. 

– Kie row cy, któ rzy po peł ni li
nie wiel kiej wa gi wy kro cze nie
dro go we w trak cie im pre zy, a zo -
sta li za trzy ma ni przez pa trol bę -
dą mie li moż li wość, za miast
przy ję cia man da tu kar ne go,
wziąć udział w krót kim kil ku mi -
nu to wym szko le niu do kształ ca -
ją cym na ukę jaz dy – mó wi
mł.asp. Ar ka diusz Ba ran z Wy -
dzia łu Ru chu Dro go we go KMP
w So snow cu.

Kie ru ją cy sa mo cho da mi mo -
gli pod jąć pró bę wy pro wa dze nia
po jaz du z po śli zgu z wy ko rzy -
sta niem tzw. tro le jów, do wie -
dzieć się w ja ki spo sób za pa no -
wać nad po jaz dem w ra zie po śli -
zgu, jak rów nież spraw dzić,
przy uży ciu al ko go gli, jak wy -
glą da po le wi dze nia po spo ży ciu
al ko ho lu. Dla wie lu z uczest ni -
ków nie la da wy zwa niem sta ła
się już pró ba otwar cia drzwi sa -
mo cho du z ich uży ciem. Dla

mo to cy kli stów prze wi dzia no na -
to miast spe cjal ny sla lom. 

– Po wyj ściu z sa mo cho du
dłu go jesz cze trzę sły mi się no gi.
W za sa dzie do pie ro te raz zda łam
so bie spra wę z te go, jak nie bez -
piecz ne mo że być nie kon tro lo -
wa ny po ślizg – mó wi Al do -
na Mu siał, miesz kan ka So snow -
ca, któ ra wzię ła udział
w szko le niu. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Na uka bez piecz nej jaz dy
20 sierp nia na te re nie Świe tli cy
Śro do wi sko wej przy Pla cu Ko -
ściusz ki pra cow ni cy so cjal ni so -
sno wiec kie go MOPS-u zor ga ni -
zo wa li spo tka nie naj młod szych
miesz kań ców mia sta z ra tow ni -
ka mi me dycz ny mi. 

– Ce lem na sze go przed się -
wzię cia by ło uświa do mie nie
dzie ciom jak ma ją po stę po wać,
ko go po wia do mić i jak za cho wać
się w sy tu acjach, kie dy bę dą
świad ka mi wy pad ku, za słab nięć,
zła mań koń czyn, ura zów czy po -
gry zień – mó wi Mag da le na Ol -
szar z Miej skie go Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej w So snow cu.

Nie oby ło się bez pod staw
– na uki na pa mięć waż nych
w ta kich sy tu acjach nu me rów te -
le fo nów alar mo wych. Dzie ci
uczo no tak że, jak na le ży in for -
mo wać o zgło sze niu wy pad ku
oraz jak udzie lić pierw szej po -
mo cy w sy tu acjach za gra ża ją -
cych ży ciu i zdro wiu. Naj młod si
chęt nie uczest ni czy li w za ję -
ciach, tre nu jąc za kła da nie opa -
trun ków, tem bla ków, jed nak naj -

więk szym po wo dze niem cie szył
się… am bu lans. 

– Wa run kiem sku tecz ne go
dzia ła nia jest po zna nie wła ści wych
me tod po stę po wa nia na miej scu
wy pad ku, dla te go też nasz pro jekt
ma oswo ić dzie ci z po ten cjal ny mi
sy tu acja mi, w ja kich mo gą się zna -

leźć i wy kształ ce nie w nich chę ci
nie sie nia po mo cy so bie i in nym
– do da je Mag da le na Ol szar. 

Part ne rem pro jek tu by ło Re -
jo no we Po go to wie Ra tun ko we
w So snow cu. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Wie dzą jak po ma gać

Fala muzyki

W dniach 3-5 wrze śnia w So -
snow cu od bę dzie się dru ga
edy cja World Fu sion Mu sic
Fe sti wal. Tym ra zem na te re -
nach re kre acyj nych przy uli cy
Kre so wej 1 za brzmi sze ro ko
ro zu mia na mu zy ka et nicz -
na nie mal z każ de go za kąt ka
świa ta m. in. mu zy ka afry kań -
ska, serb ska, in spi ro wa na szan -
ta mi Ir landz ki mi, pol ską mu -
zy ką fol ko wą czy cy gań ski mi
pie śnia mi. Pod czas ostat nie go
fe sti wa lu me lo ma ni mie li oka -
zję słu chać szant. 

W cza sie trzy dnio wej im -
pre zy wy stą pią m.in. Mu ario -
lan za, Afri ca MMa i Rus ska ja.
Gwiaz da mi fe sti wa lu nie wąt -
pli wie zo sta ną: Lu ra – Ma ria
de Lur des Pi na As sun cao
– wo ka list ka i kom po zy tor ka,
okrzyk nię ta na stęp czy nią naj -
więk szej afry kań skiej di vy
– Ce sa rii Evo ry, Mi chał Urba -

niak – jazz man, mię dzy na ro -
do wej sła wy skrzy pek, sak so -
fo ni sta i kom po zy tor oraz Bo -
ban i Mar ko Mar ko vic – serb -
scy mu zy cy gra ją cy na trąb ce
i skrzy dłów ce wraz z ze spo -
łem.

Bi le ty na to wy da rze nie do -
stęp ne są w sie ci sprze da ży
Tic ket Pro (www. tic ket pro. pl),
a tak że w punk tach sprze da ży
bez po śred niej na te re nie So -
snow ca (w Cen trum In for ma cji
Miej skiej, Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry oraz w Art
Ca fe Mu za). Ce ny wej śció wek
wa ha ją się od 10 zł do 30 zł.
Ostat nie go dnia fe sti wa lu wej -
ście na te ren fe sti wa lu bę dzie
dar mo we.

Szcze gó ły na stro nie in ter -
ne to wej: www.wfmf.pl 

Ser decz nie za pra sza my!

Ga brie la Ko la no

Za gra ją mu zy cy z ca łe go świa ta 

PIĄTEK 03.09.2010 – dzień 1
(otwarcie bram 18.00)
19.30 Michał Urbaniak /Fusion
21.00 Lura
SOBOTA 04.09.2010 – dzień 2
(otwarcie bram 14.30)
16.00 Sąsiedzi
17.15 Rzepczyno
18.30 Dikanda
19.45 Pad Brapad
21.00 Transsylvanias
22.15 Russkaja
Niedziela 05.09.2010 – dzień 3
– (otwarcie bram 15.00)
16.45 Zumba
18.00 Boban i Marko Markovic
Orkestra
19.45 Muariolanza
21.00 Africa MMA

Program World Fusion
Music Festiwal:

KI NO HE LIOS 
ul. Mo drze jow ska 32b,

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

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC
03.09. - 09.09.2010 r.

PREMIERY: “OSTATNI WŁADCA
WIATRU” 10.00, 12.15, 14.30, 16.45, 19.00,
21.15. (The Last Airbender), przygodowy, od
7 lat, USA, 103 min.
POZOSTAŁE TYTUŁY: „JAK UKRAŚĆ
KSIĘŻYC” 3D 9.00, 11.15, 13.30, 15.45,
18.00, 20.15. (Despicable Me), dzieci, USA,
b/o, 95 min.
„ŚWIĘTY INTERES” 9.45, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30. (Święty interes), komedia
obyczajowa, od 12 lat, Polska, 86 min.
„AVATAR: WERSJA SPECJALNA” 3D

22.15. (Avatar: Specjal Edition), sience-
fiction, od 12 lat, USA, 170 min.
„NIEZNISZCZALNI” 10.15, 12.30, 14.45,
19.45, 22.00. (The Expendables), akcja,
USA, od 15 lat, 104 min.
“INCEPCJA” 11.45, 17.00. (Inception),
thriller, USA/Wielka Brytania, od 15 lat, 142
min.
W TYM TYGODNIU  EPERTUAROWYM
FILMEM ZASTRZEŻONYM JEST: „JAK
UKRAŚĆ KSIĘŻYC” 3D, „AVATAR:
WERSJA SPECJALNA” 3D,  INCEPCJA”.

UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy do
wygrania 14 pojedynczych biletów do
kina. Zapraszamy do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pok. 9) z
najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” Nr 7. 
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wywiady „Kuriera”
Pod ko niec wrze śnia roz strzy gnie
się los dwóch so sno wiec kich
przed szko li, a ra czej przy szłość
po nad dwu stu dzie ci, któ re
do nich do tej po ry uczęsz cza ły.
Ko pal nia „Ka zi mierz -Ju liusz”,
któ ra chcia ła w dro dze prze tar gu
sprze dać bu dyn ki pla có wek, od -
ro czy ła na ra zie de cy zję o prze -
pro wa dze niu pro ce du ry o mie -
siąc.

O spra wie miej skich przed -
szko li, przy uli cach Gał czyń skie -
go i Ogro do wej, zro bi ło się gło śno
w lip cu. Wte dy też KWK „Ka zi -
mierz -Ju liusz”, do któ rej na le żą
bu dyn ki obu pla có wek, zde cy do -
wa ła się wy sta wić je na sprze daż.
Swo ją de cy zję za rząd za kła du ar -
gu men tu je wzglę da mi eko no -
micz ny mi.

– Na sza spół ka zo sta ła ob cią -
żo na po dat kiem od tych nie ru cho -
mo ści, po mi mo iż nie je ste śmy
ani ich po sia da czem, ani też użyt -
kow ni kiem – wy ja śnia pre zes za -
rzą du KWK „Ka zi mierz -Ju liusz”,
Zbi gniew Ko ściel niak. – Wy łącz -
nym użyt kow ni kiem tych nie ru -
cho mo ści są przed szko la pro wa -
dzo ne przez mia sto So sno wiec,
a na sza spół ka nie otrzy mu je żad -
ne go wy na gro dze nia za ko rzy sta -
nie z tych nie ru cho mo ści. Do dam,
że ob cią że nia z ty tu łu po dat ku
od nie ru cho mo ści bę dą cych sie -
dzi ba mi przed szko li przy ul.
Ogro do wej 6 i Gał czyń skie go 38
sta no wi ły dla na szej spół ki wy da -
tek 90 846 zł, któ re go gmi na So -
sno wiec nam nie zre fun do wa ła,
za tem nie moż na twier dzić, że
mia sto So sno wiec utrzy my wa ło,
czy też utrzy mu je te nie ru cho mo -
ści, zwłasz cza gdy czer pie z nich
do cho dy od na szej spół ki.

Sy tu acja nie jest jed nak pro sta.
Nie ru cho mo ści, gdzie znaj du ją
się przed szko la, na le żą do Skar bu
Pań stwa. Na to miast ich wie czy -
stym użyt ko wa niem jest ko pal nia.
Wła dze So snow ca z ko lei po kry -
wa ją kosz ty me diów i utrzy ma nia
obiek tów.

Za rząd ko pal ni ar gu men tu je
pod ję cie pro ce du ry prze tar go wej
zro zu mia ły mi wzglę da mi eko no -
micz ny mi. Jed no cze śnie ma jąc
na uwa dze ugo do we za ła twie nie
spo ru, ko pal nia zde cy do wa ła się
odło żyć – za pla no wa ny de cy zja -
mi Ra dy Nad zor czej oraz Nad -
zwy czaj ne go Zgro ma dze nia
Wspól ni ków – prze targ, któ ry
po cząt ko wo wy zna czo ny był
na 24 sierp nia.

– Je stem cał ko wi cie prze ko na -
ny, że wła dze mia sta i za rząd ko -
pal ni doj dą do po ro zu mie nia
– mó wi rad ny Jan Bo sak z klu bu
PO, któ ry spra wą przed szko li zaj -
mo wał się od kil ku lat. – Wszyst -
kie mu jest win ny ba ła gan w sfe -
rze wła sno ści dzia łek. Co praw da
ko pal nia chcia ła za sym bo licz ną
zło tów kę prze ka zać mia stu oba
obiek ty w 1996 ro ku, ale gmi -
na nie zde cy do wa ła się na ten
krok ze wzglę du na po da tek, któ -
ry mu sia ła by za pła cić od da ro wi -
zny. My ślę, że mia sto sta nie
do prze tar gu i wy gra go, lub w in -
ny spo sób doj dzie do po ro zu mie -
nia z za kła dem, uspo ka jam więc

ro dzi ców, bo nikt nie chce za my -
kać przed szko li, w chwi li, gdy już
te raz ich bra ku je. Ro zu miem też
sta no wi sko za rzą du ko pal ni, któ -
ry jest roz li cza ny przez za ło gę
z go spo da ro wa nia mie niem i bu -
dże tem fir my.

Rad ny Bo sak przy po mi na, że
w mie ście jesz cze wie le dzia łek
nie ma ure gu lo wa ne go sta tu su
wła sno ści. Przy kła dem jest sta -
dion przy Kre so wej, gdzie mia sto
mu sia ło po dej mo wać dzia ła nia
praw ne, by dojść do po ro zu mie -
nia z wła ści cie la mi dzia łek,
na któ rych wy bu do wa no sta dion. 

Za rząd ko pal ni pod jął de cy zję
o wstrzy ma niu pła ce nia po dat ku
od przed szko li, za strzegł rów nież,
po wo łu jąc się na ko rzyst ny dla
KWK „Ka zi mierz -Ju liusz” wy -
rok są du ape la cyj ne go w Ka to wi -
cach, któ ry za padł w tej spra wie,
za strze ga so bie pra wo do do cho -
dze nia rosz cze nia prze wyż sza ją -
ce go po nie sio ne przez spół kę wy -
dat ki z ty tu łu po dat ku od nie ru -
cho mo ści.

Wła dze mia sta od sa me go po -
cząt ku pod ję ły dzia ła nia zmie rza -
ją ce do oca le nia przed szko li i doj -
ścia do po ro zu mie nia z za rzą dem
ko pal ni.

– De cy zja o zby ciu przed mio -
to wych nie ru cho mo ści na wol -
nym ryn ku spo wo do wa ła po waż -
ne nie bez pie czeń stwo li kwi da cji
pla có wek przed szkol nych, któ re
funk cjo nu ją tam od wie lu lat – ar -
gu men tu je Ka zi mierz Gór ski, pre -
zy dent So snow ca. – Przed szko le
przy ul. Ogro do wej ist nie je
od 1973 ro ku, a przed szko le
przy ul. Gał czyń skie go dzia ła
od 1946 ro ku. Na pod sta wie usta -
wy z 1991 ro ku o sys te mie oświa -
ty pla ców ki te sta ły się przed szko -
la mi pu blicz ny mi pro wa dzo ny mi
przez mia sto So sno wiec, któ re
utrzy mu je też nie ru cho mo ści bę -
dą ce ich sie dzi ba mi.

Gmi na So sno wiec w związ ku
z otrzy ma nym za wia do mie niem
o prze zna cze niu sprze da ży nie ru -
cho mo ści przed szko li 31 i 33
zwró ci ła się do Mi ni stra In fra -
struk tu ry o od stą pie nie od zby cia
przed mio to wych nie ru cho mo ści
na wol nym ryn ku i prze ka za nie
ich na rzecz mia sta w dro dze da -
ro wi zny lub sprze da ży bez prze tar -
go wej z roz li cze niem na kła dów
po nie sio nych przez gmi nę. 

Rad ny Kry stian Dzie wior
zwra ca też uwa gę na in ny aspekt
ca łej spra wy. 

– Ja ko sa mo rzą dow cy za uwa -
ża my brak na le ży tej ilo ści przed -
szko li, zja wi sko to do ty czy ca łe go
kra ju. Pro blem w tym, że ca ły cię -
żar fi nan so wa nia dzia łal no ści
przed szko li spo czy wa na bar kach
gmin. Gdy by Skarb pań stwa do fi -
nan so wy wał te pla ców ki, ich dzia -
ła nie ko or dy no wa ne by ło by
w spo sób znacz nie bar dziej spraw -
ny i unik nę li by śmy ta kich sy tu acji,
jak ta z przed szko la mi nr 31 i 33.
Tym bar dziej, że w do tych cza so -
wych pla ców kach przed szkol nych
za czy na bra ko wać miej sc dla
dzie ci. 

To masz Bie nek

W spo rze mia sta i ko pal ni
ucier pieć mo gą tyl ko dzie ciBędzie mniej środków w NFZ

Roz mo wa z An ną Śli wiń ską, po słan ką na Sejm RP Plat for my Oby wa tel skiej

Skąd po mysł, by za jąć się po -
li ty ką? Dłu go za sta na wia ła
się Pa ni nad tą de cy zją?
Od za wsze in te re so wa ły mnie lo -
sy oby wa te li Za głę bia, pro wa -
dząc wła sna ap te kę wie le sły sza -
łam o tym, co po win no być zro -
bio ne w kie run ku po lep sze nia
wa run ków ży cia w So snow cu
i oko li cy. 
To wła śnie lu dzie za in spi ro wa li
mnie do kan dy do wa nia w Wy -
bo rach Par la men tar nych w 2007
ro ku. De cy zja o prze ję ciu man -
da tu po zmar łym tra gicz nie po -
śle Dol ni ku nie by ła wca le de cy -
zją ła twą ze wzglę du na oko licz -
no ści w ja kich mia łam ob jąć
man dat. Osta tecz nie jed nak po -
sta no wi łam, że nie mo gę za -
wieść lu dzi, któ rzy na mnie gło -
so wa li, i któ rzy po kła da li we
mnie na dzie je – to dzię ki wy bor -
com mam si łę do dzia ła nia.
Co, bio rąc pod uwa gę Pa ni
do świad cze nie za wo do we,
mo że wnieść Pa ni do Par la -
men tu? Na ja kich dzie dzi -
nach chcia ła by Pa ni sku pić
się przede wszyst kim w swo -
jej ka rie rze po słan ki?
Nie ukry wam, że chcia ła bym
zaj mo wać się spra wa mi, na któ -
rych się znam. Ja ko far ma ceu tę
oraz wi ce pre ze sa Ślą skiej Izby
Ap te kar skiej, to wła śnie służ ba
zdro wia oraz jej or ga ni za cja in -
te re su ją mnie naj bar dziej. Po -
nad to je stem człon kiem Ko mi sji
Po li ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny.
Zda ję so bie spra wę, że mo ja ka -
den cja po słan ki nie bę dzie dłu -
ga, i to wła śnie na pę dza mnie
do dzia ła nia. Chcia ła bym mieć
moż li wość wsłu chać się w pro -
ble my mo ich wy bor ców, to ich
re pre zen tu ję na Wiej skiej.
Jak oce nia Pa ni sy tu ację
służ by zdro wia na te re nie Za -
głę bia i Ślą ska? Ze stro ny
śro do wi ska le kar skie go sły -
szy się wie le nie po chleb nych

opi nii o NZF. Jak oce nia Pa ni
je go funk cjo no wa nie?
NFZ na Ślą sku bo ry ka się z po -
waż ny mi pro ble ma mi, któ re mo -
im zda niem wy ni ka ją przede
wszyst kim z nie do sta tecz nych
środ ków fi nan so wych, prze zna -
czo nych na je go funk cjo no wa -
nie. Pa cjen tów na Ślą sku i Za -
głę biu nie uby wa, po trze by są
co raz więk sze na to miast pie nię -
dzy nie przy by wa. 
De fi cyt sta nie się jesz cze bar -
dziej wi docz ny w przy szłym ro -
ku. Plan Fi nan so wy NFZ za kła -
da, że woj. ślą skie otrzy ma mniej
środ ków, w po dob nej sy tu acji
znaj du je się od dział Po mor skie -
go, Łódz kie go oraz Ma zo wiec -
kie go NFZ. 
W świe tle tych nie ko rzyst nych
dla Ślą skie go NFZ zmian nie
po win ny ni ko go dzi wić moż li -
we przy szłe pro te sty ze stro ny
per so ne lu i dy rek to rów pla có -
wek służ by zdro wia. Już w tym
ro ku sy tu acja by ła trud na,
a szpi ta le prze kro czy ły li mi ty
tyl ko do czerw ca o pra wie 200
mln zł.
Sy tu acja ta ka wy ni ka mię dzy in -
ny mi ze zmian, któ re wpro wa -
dzi ło rok te mu Mi ni ster stwo
Zdro wia. Na li cza ne za po mo cą
al go ryt mu środ ki fi nan so we nie
za wsze od po wia da ją re al nym
po trze bom pa cjen tów. To wła -
śnie oni naj wię cej na tym tra cą. 
W mo jej pra cy za wo do wej spo ty -
ka łam się nie jed no krot nie z ża la -
mi miesz kań ców So snow ca, któ -
rzy uskar ża ją się na dłu gie ko lej ki
do spe cja li stów oraz cią gle po wta -
rza ją ce się ha sło: „brak li mi tów
na ten rok”. Pa cjen ci chcą że by le -
cze nie od by wa ło się na wyż szym
po zio mie. Bra ki fi nan so we po cią -
ga ją za so bą rze szę in nych pro ble -
mów, ta kich jak bra ki ka dro we
czy in fra struk tu ral ne. 
Istot ne jest rów nież za trud nia nie
od po wie dzial nych i me ry to rycz -

nie przy go to wa nych do swo jej
pra cy dy rek to rów oraz me na dże -
rów po szcze gól nych od dzia łów
opie ki zdro wot nej. Są w na szym
wo je wódz twie do brze za rzą dza -
ne ośrod ki zdro wia, w któ rych
pa cjent czu je się kom for to wo,
jed nak jest ich wciąż zde cy do -
wa nie ma ło.
Jak oce nia Pa ni za kro jo ną
na sze ro ką ska lę re struk tu ry -
za cję szpi tal nic twa w So -
snow cu?
W lecz nic twie otwar tym kwe stią
za sad ni czą jest efek tyw ne kie ro -
wa nie przy chod nia mi. Do bry me -
na dżer po wi nien w ta ki spo sób
spo żyt ko wać do stęp ne środ ki, by
za pew nić pra wi dło we funk cjo no -
wa nie pla ców ki. Moż li wość po zy -
ski wa nia środ ków ze wnętrz nych
jest ogrom ną szan są na roz wój
i pod no sze nie stan dar du świad -
czo nych przez pla ców kę usług.
Idea po łą cze nia Szpi ta li w Za -
gó rzu i na Ze ga dło wi cza by ła
do bra. Li kwi da cja nie po trzeb -
nych eta tów, oszczęd no ści
zwią za ne z utrzy ma niem sa -
mych bu dyn ków i od dzia łów,
ła twiej sze za rzą dza nie mniej -
szym ośrod kiem – ta kie by ło
za ło że nie.
W rze czy wi sto ści jed nak
zwięk szo na zo sta ła ilość eta -
tów, do ko na no nie uda nych de -
cy zji per so nal nych na sta no wi -
sku dy rek to ra, za bra kło rów -
nież dłu go fa lo we go pla nu

roz wo ju, któ ry za kła dał by mo -
der ni za cję za cho wa nych od -
dzia łów. Szpi tal zna lazł się
w sy tu acji, gdzie je go za dłu że -
nie sza cu je się na 8 mln zło -
tych. Za gro żo ne są pla no wa ne
od daw na pro jek ty bu do wy
Cen trum Opie ki nad Mat ką
i No wo rod kiem oraz bu do wa
blo ku ope ra cyj ne go. 
Nie wąt pli wie mia sto po win no
za prio ry tet po sta wić so bie po -
pra wę za rzą dza nia służ bą zdro -
wia przez dy rek to rów so sno -
wiec kich pla có wek. 
Rów nie istot ne jest zwięk sze nie
nad zo ru władz mia sta nad pla -
ców ka mi służ by zdro wia, któ re
są mu pod le głe. Spraw ne za rzą -
dza nie nie po win no po le gać
na wy cią ga niu rę ki do mia sta
po ko lej ne, do tej po ry nie spła -
co ne po życz ki.
Jak oce nia Pa ni so sno wiec ką
sce nę po li tycz ną w przed dzień
wy bo rów sa mo rzą do wych?
So sno wiec ka sce na po li tycz -
na jest wy raź nie po dzie lo na.
Bra ku je tu jed ne go wspól ne go
zda nia w naj waż niej szych spra -
wach. Na le ży wy pra co wać kom -
pro mis lub w osta tecz no ści po -
cze kać co przy nio są wy bo ry sa -
mo rzą do we. Pew ne jest tyl ko to,
że na bra ku po ro zu mie nia tra ci
mia sto.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek

Z Panią Poseł Anną Śliwińską
można kontaktować się przez
jej biuro poselskie
w Sosnowcu. Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP Anny
Śliwińskiej, ul.
Modrzejowska 6, 41-200
Sosnowiec. Tel. 32 725 35 64, 
e-mail:
biuro.poselskie@sliwinska.pl.
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 9.00
– 17.00, dyżury poselskie
odbywają się w poniedziałki.

Będzie nowa jednostka pomocnicza miasta

Rada na Środuli
25 sierp nia Ko mi sja Sta tu to wa
Ra dy Miej skiej So snow ca,
na któ rej Pa weł Woj tu siak wraz
z Da wi dem Ro ga lą, re pre zen to -
wa li ini cja to rów utwo rze nia Ra -
dy Dziel ni cy Śro du la, po zy tyw -
nie za opi nio wa ła zło żo ny wcze -
śniej wnio sek o jej po wo ła nie.
By ła by to dru ga Ra da Dziel ni cy
w mie ście. Pierw sza to Ra da
Dziel ni cy „Po łu dnie”, obej mu ją -
ca Niw kę, Ję zor i Bór.

Po zy tyw nie za opi nio wa ne
zo sta ły tak że za pro po no wa ne
gra ni ce jed nost ki. Pro jekt Sta -
tu tu Śro du li, któ re go Pa weł
Woj tu siak jest głów nym au to -
rem, rów nież zo stał po zy tyw nie
oce nio ny pod ką tem for mal no -
-praw nym. Za strze że nia do Sta -
tu tu miał je dy nie Skarb nik
Mia sta. Oba wia się on, zda -

niem ini cja to rów, iż sta tut da je
zbyt sze ro kie moż li wo ści po zy -
ski wa nia pie nię dzy z bu dże tu
mia sta. W związ ku z tym Ko -
mi sja Sta tu to wa po wo ła ła spe -
cjal ny ze spół, któ ry ma wy pra -
co wać kom pro mi so we roz wią -
za nia. W skład ze spo łu we szli:
rad ny Zbi gniew Mu szyń ski
(PO), rad ny Ka rol Wi niar ski
(PO) oraz rad ny Zdzi sław
Kemp ny (SLD). 

– Ra da Dziel ni cy po win -
na dzia łać spo łecz nie, a rad ni
po win ni sta le kon tak to wać się
z jej miesz kań ca mi, prze ka zy -
wać ich i wła sne su ge stie rad -
nym mia sta wy bra nym z okrę -
gu, w któ rym mie ści się jed -
nost ka po moc ni cza, a przede
wszyst kim ra da sa ma po win -
na mieć kom pe ten cje kon sul ta -

cyj ne, co do dzia łań służb miej -
skich w dziel ni cy – wy ja śnia
Pa weł Woj tu siak. – Cho dzi
o tak zda wa ło by się pro za icz ne
spra wy, jak dziu ry w dro gach,
przy stan ki au to bu so we, dzia łal -
ność szkół i po moc naj bied niej -
szym uczniom. Są to spra wy
naj waż niej sze dla miesz kań ców
dziel ni cy. Ini cja to rzy chcą, by
tak jak w wy pad ku Dziel ni cy
Po łu dnie – w sie dzi bie jed nost -
ki po moc ni czej zna la zła się
„ma ła de le ga tu ra Urzę du Miej -
skie go”, w któ rej pra co wał by
je den od de le go wa ny urzęd nik,
do któ re go moż na przy no sić
pod sta wo we pi sma urzę do we
bez po trze by opusz cza nia
dziel ni cy. 

Jed nost ka obej mie we dług
pro jek tu ini cja to rów ca ły ob szar

Śro du li, wraz z Ma łą Śro du lą
oraz Kon stan ty nów. Na pro po -
no wa nym ob sza rze miesz -
ka 15.918 Osób. Bę dzie obej mo -
wać 68 ulic. Ini cja ty wa fi nan so -
wa na bę dzie z bu dże tu mia sta.
Ini cja to rzy chcie li by, aby z tych
środ ków sfi nan so wa no: wy na -
jem i opła ty za sie dzi bę wraz
z wy po sa że niem i pra cę od de le -
go wa ne go urzęd ni ka. Po nad to
ini cja to rzy chcie li by, aby dziel -
ni ca do sta wa ła w pierw szych la -
tach roz ru chu (2-3 la ta) środ ki
na dzia łal ność sta tu to wą. Ini cja -
to rzy pod kre śla ją, że jed nost ka
po win na tak że szu kać spon so -
rów wśród lo kal nych przed się -
bior ców. Je śli pra ce w ze spo le
nie bę dą się prze cią gać, to
do koń ca ro ku po win na po wstać
Ra da Dziel ni cy Śro du la. TB
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W związ ku z za koń cze niem ter -
mo mo der ni za cji w Szpi ta lu Miej -
skim w So snow cu 10 sierp nia
na dzie dziń cu pla ców ki od by ła
się uro czy stość pod su mo wu ją ca
za koń cze nie in we sty cji. W uro -
czy sto ściach udział wzię li: dy rek -
cja i pra cow ni cy szpi ta la, przed -
sta wi cie le śro do wisk me dycz -
nych, a tak że wła dze
sa mo rzą do we So snow ca oraz so -
sno wiec cy rad ni.

Przy po mnij my – pra ce roz -
po czę ły się w stycz niu 2009 ro -
ku, ale plan mo der ni za cji szpi ta -
la na ro dził się znacz nie wcze -
śniej, bo już w 2005 ro ku.
– Pa mię ta my o tym, że to jesz -
cze po przed ni dy rek tor za bie gał
o roz po czę cie prac. Cie szę się,
że te raz mo że my po dzi wiać ten
obiekt. Au ra nie co nam prze -
szka dza ła, ale mi mo to pra ce na -
wet na mo ment nie zo sta ły prze -
rwa ne – po wie dział Zbi gniew
Swo bo da, dy rek tor szpi ta la. 

– Ro bo ty bu dow la ne pro wa -
dzo ne by ły we wszyst kich po -
miesz cze niach bu dyn ku zlo ka -
li zo wa ne go przy ul. Szpi tal -
nej 1. Utrud nie nia do ty czy ły
za tem wszyst kich ko mó rek
dzia łal no ści pod sta wo wej tj. od -
dzia łów, po rad ni, pra cow ni, jak
i po miesz czeń ad mi ni stra cji.

W od dzia łach szpi tal nych
w cza sie prac po le ga ją cych
na wy mia nie pio nów wod nych
i CO oraz okien ża den z od dzia -
łów nie za prze stał dzia łal no ści

i wszyst kie w peł ni re ali zo wa ły za -
war ty kon trakt z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia – do dał
Swo bo da.

Dy rek tor zdra dził tak że co
by ło naj trud niej szym przed się -
wzię ciem. – To wy ko na nie prac
w ob sza rze Pod od dzia łu Uda ro -
we go i Izby Przy jęć. Wy ma ga ło
bar dzo du że go zin ten sy fi ko wa -

nia prac i ko or dy na cji za rów no
ze stro ny wy ko naw cy, jak rów -
nież ka dry szpi ta la. Po sa do wie -
nie tych ko mó rek w jed nym
pio nie, bez po śred nio jed nej
nad dru gą, do dat ko wo pod no si -
ło sto pień skom pli ko wa nia za -
da nia – pod kre śla Swo bo da.

W trak cie prac z bu dyn ku ze -
rwa no ca ły azbest, a obiekt po -

kry ła no wa ele wa cja. Wy mie nio -
no wszyst kie okna i część drzwi,
ze wnętrz ną i we wnętrz ną in sta la -
cję cen tral ne go ogrze wa nia, za -
mon to wa no 802 ka lo ry fe ry, za -
izo lo wa no tak że dach. – Po nad to
ku pi li śmy dwa no we ko tły ni sko -
grzew cze, a na da chu ko tłow ni
za mon to wa no 42 ba te rie sło necz -
ne o łącz nej po wierzch ni 144 me -
try kwa dra to we. Ener gia po zy ski -
wa na ze źró deł od na wial nych po -
zwa la zmniej szyć o 50 proc.
po bór cie płej wo dy z sie ci. To
ozna cza, że w cią gu ro ku oszczę -
dzać bę dzie my kil ku dzie się ciu
ty się cy zło tych – nie krył du my
dy rek tor szpi ta la.

Za do wo le nia z mo der ni za cji
za gór skie go szpi ta la nie krył
tak że pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski. – Mu si my so bie
uświa do mić, że w ca łej tej in we -
sty cji nie cho dzi tyl ko o pięk ną
ele wa cję, ale o stro nę czy sto
tech nicz ną. Po 50 la tach pla ców -
ka zo sta ła zmo der ni zo wa na, co
po zwo li na dal sze je go użyt ko -
wa nie w no wo cze snych wa run -
kach i słu że nie miesz kań com
mia sta – po wie dział pre zy dent. 

Zre ali zo wa nie in we sty cji by ło
moż li we dzię ki po zy ska nym
środ kom z Unii Eu ro pej skiej. Sta -
ra nie o nie roz po czął po przed ni
dy rek tor pla ców ki w 2005 ro ku.
Łącz na war tość za da nia to nie co
po nad 9 mln zło tych. 

Tekst i fo to: KP

Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski podkreślał
służebną rolę szpitala wobec mieszkańców

Termomodernizacja Szpitala
Miejskiego zakończona3 sierp nia  Mi ni ster stwo Roz -

wo ju Re gio nal ne go ogło si ło
wy ni ki kon kur su „Do bre Prak -
ty ki EFS 2010”. Spo śród 360
zgło szeń wy ło nio no 15 pro jek -
tów, któ re uzy ska ły ty tuł  „Naj -
lep sza in we sty cja w czło wie -
ka 2010”. Wśród 5 naj le piej
oce nio nych przed się wzięć zna -
lazł się pro jekt „Mo da na suk -
ces – czy li kro ki w sa mo dziel -
ność” re ali zo wa ny przez Miej -
ski Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w So snow cu.

Na oce nę me ry to rycz ną
pro jek tu zło ży ły się: opi nia
wła ści wej In sty tu cji Po śred ni -
czej do ty czą ca stop nia re ali za -
cji wskaź ni ków i prze bie gu
współ pra cy z be ne fi cjen tem
oraz oce na isto ty pro jek tów
i ja ko ści na de sła nych ma te ria -
łów do ko na na przez nie za leż ne
ju ry.

Pod czas oce ny pre fe ro wa ne
by ły cie ka we, na pi sa ne „przy -
ja znym” ję zy kiem tek sty, któ re
po ka zy wa ły, w ja ki spo sób
udział w pro jek cie od mie nił
ży cie osób w nim uczest ni czą -
cych. O atrak cyj no ści zgło szo -
nych opi sów pro jek tów de cy -
do wa ły rów nież zdję cia, fil my
oraz in ne ma te ria ły pre zen tu ją -
ce pro jek ty.

Osta tecz nie, zgod nie z Re -
gu la mi nem kon kur su, wy ło nio -
no 15 pro jek tów, któ re uzy ska -
ły ty tuł „Naj lep sza in we sty cja
w czło wie ka 2010”. Spo śród
nich 5 pro jek tów z naj więk szą
licz bą punk tów zo sta nie uho -
no ro wa nych na gro da mi w po -

sta ci wy jaz dów stu dyj nych
dwóch re pre zen tan tów każ de -
go z tych pro jek tów do jed ne -
go z państw człon kow skich
Unii Eu ro pej skiej.

W tym ro ku  In sty tu cja Za -
rzą dza ją ca Pro gra mem Ka pi tał
Ludz ki do dat ko wo wy róż ni ła
spo śród na de sła nych  na kon -
kurs zgło szeń,  pro jekt za wie -
ra ją cy naj lep sze roz wią za nia
i prak ty ki sto so wa ne przez pro -
jek to daw ców z za kre su za sa dy
rów no ści szans płci w ra mach
Pro gra mu Ka pi tał Ludz ki. Uro -
czy ste wrę cze nie na gród – sta -
tu etek, przy zna ją cych pra wo
po słu gi wa nia się ty tu łem „Naj -
lep sza in we sty cja w czło wie -
ka 2010”, bę dzie mia ło miej sce
pod czas uro czy stej ga li za pla -
no wa nej na gru dzień 2010 r.

Pro jekt „Mo da na suk ces
– czy li kro ki w sa mo dziel ność”
ad re so wa ny jest do osób: bez -
ro bot nych, nie ak tyw nych za -
wo do wo, za trud nio nych za gro -
żo nych wy klu cze niem spo łecz -
nym, któ re jed no cze śnie są
oso ba mi w wie ku ak tyw no ści
za wo do wej (15 – 64 la ta), ko -
rzy sta ją cy mi ze świad czeń po -
mo cy spo łecz nej w ro zu mie niu
prze pi sów o po mo cy. Pro jekt
re ali zo wa ny jest od kwiet -
nia 2008 ro ku do chwi li obec -
nej. Do tych czas w pro jek cie
wzię ło udział 668 osób.
Wszyst kich za in te re so wa nych
szcze gó ło wy mi in for ma cja mi
do ty czą cy mi pro jek tu za pra -
sza my na stro nę: www.mops -
so sno wiec.pl KP

Sukces sosnowieckiego
MOPS-u

So sno wiec – naj tań szy urząd wśród miast po wia to wych
Ty go dnik Sa mo rzą do wy
„Wspól no ta” jak co ro ku przy go -
to wał ran king na naj tań szy
urząd. Wśród miast na pra wach
po wia tu po raz szó sty wy grał
So sno wiec. Utrzy ma nie ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej w cią gu ro -
ku to kwo ta 165,70 zł na jed ne -
go miesz kań ca. 

Wśród wo je wództw z naj niż -
szy mi wy dat ka mi w prze li cze -
niu na jed ne go miesz kań ca
pierw sze miej sce za ję ło po raz
siód my z rzę du wo je wódz two
ślą skie. W pierw szej pięt na st ce
miast z naj niż szy mi wy dat ka mi
znaj du je się jesz cze pięć miast
z wo je wódz twa ślą skie go: Ty -

chy, Świę to chło wi ce, Ryb nik,
Ja strzę bie -Zdrój, By tom. 

Mia stem na pra wach po wia -
tu z naj wyż szy mi wy dat ka mi
w prze li cze niu na jed ne go
miesz kań ca nie zmien nie
od trzech lat jest So pot
– 518,74 zł. Wy so ko w tym gro -
nie pla su je się tak że Dą bro wa

Gór ni cza, któ ra w ran kin gu zaj -
mu je czwar te miej sce
– 364, 21 zł. 

– Przede wszyst kim na le ży
pod kre ślić, że ta ni urząd nie
ozna cza źle opła co nych pra cow -
ni ków ma gi stra tu. Za le ży nam
jed nak na tym, aby ad mi ni stra -
cja nie by ła zbęd nie roz bu do wa -

na. No we oso by przyj mo wa ne
są do pra cy wów czas, gdy jest
ta ka ko niecz ność. Trze ba jed no -
cze śnie pa mię tać, że na sa mo -
rzą dy na kła da ne są co raz to no -
we za da nia – pod kre śla Mi chał
Kon dek, se kre tarz mia sta. 

– Nie oszczę dza my na ja ko -
ści. Oszczę dza my za to m.in.:

na po czcie, gdyż za trud nia my
wła snych ku rie rów. Dzię ki
elek tro nicz ne mu sys te mo wi
obie gu do ku men tów nie trwo -
ni my z ko lei pie nię dzy na pa -
pier. Mi ni ma li zu je my kosz ty
tam gdzie jest to moż li we bez
na ra ża nia pe ten ta – do da je se -
kre tarz. KP

Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Sztuki
informuje, że z dniem 
10 października 2010 roku upływa termin składania
wniosków o przyznanie Miejskiego 

Stypendium Artystycznego w roku
szkolnym/akademickim 2010/2011

Miejskie Stypendia Artystyczne przyznawane są uzdolnionym
artystycznie uczniom i studentom zamieszkałym 
w Sosnowcu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście
w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 3, pok. 33, 
tel. 32 296 06 47 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu
do Wydziału). 
Wioski można pobrać w Wydziale Kultury i Sztuki, a także
na internetowej stronie 
miasta www.bip.um.sosnowiec.pl.

OGŁOSZENIE

1 wrze śnia w Ze spo le Szkół Pro -
jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
w So snow cu mia ła miej sce uro -
czy sta, miej ska in au gu ra cja ro ku
szkol ne go 2010/2011. W wy da -
rze niu uczest ni czy li m.in. przed -
sta wi cie le Sej mu i Se na tu, władz
miej skich i sa mo rzą do wych,
wła dze uczel ni wyż szych oraz
dy rek to rzy pla có wek oświa to -
wych. Nie za bra kło rów nież licz -
ne go gro na pe da go gicz ne go
oraz przed sta wi cie li Ra dy Ro -
dzi ców. 

– W no wym ro ku szkol nym
ży czę pe da go gom przede
wszyst kim sa tys fak cji z pra cy
oraz te go, by by li oni za swą
cięż ką pra cę do ce nia ni za rów no
przez wy cho wan ków, jak

i współ pra cow ni ków – mó wił
po seł Wi told Kle pacz.

Uro czy ste roz po czę cie ro ku
szkol ne go po łą czo ne zo sta ło
z otwar ciem kom plek su bo isk
szkol nych przy ul. Gen. Ste fa -
na Gro ta -Ro wec kie go. No wy
obiekt spor to wy obej mu je bo -
isko wie lo funk cyj ne, z któ re go
bę dzie moż na ko rzy stać gra jąc
w ko szy ków kę, siat ków kę oraz
pił kę ręcz ną. Po wsta ła rów nież
bież nia, skocz nia w dal oraz kor -
ty te ni so we. Z kom plek su ko rzy -
stać bę dą mo gli za rów no ucznio -
wie ZSPi SU, Ze spo łu Szkół
Eko no micz nych, jak i oko licz ni
miesz kań cy. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Po wrót do szko ły

Dyrektor szkoły Elżbieta Czernik dokonała uroczystego
otwarcia nowego boiska... w budynku. Wszystkiemu
winna aura. Pani dyrektor uczyniła to w towarzystwie
parlamentarzystów – Anny Śliwińskiej i Jarosława Pięty,
prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego oraz
wiceprzewodniczącego RM Arkadiusza Chęcińskiego
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Za czął się no wy rok szkol ny. Ilu
uczniów roz po czę ło na ukę na te re -
nie So snow ca?
Przede wszyst kim chcę zło żyć po zdro -
wie nia z oka zji roz po czę cia ro ku szkol -
ne go wszyst kim uczniom, na uczy cie -
lom i pra cow ni kom oświa ty. Ser decz ne
i cie płe sło wa kie ru ję przede wszyst kim
do pierw szo kla si stów i sze ścio lat ków.
Wy ma ga ją oni szcze gól nej tro ski i opie -
ki w ada pto wa niu się w no wym oto cze -
niu. Po wo dze nia w kon ty nu owa niu na -
uki ży czę uczniom gim na zjów i szkół
po nadgim na zjal nych, a te go rocz nym
ab sol wen tom efek tyw ne go przy go to wa -
nia się do koń co wych eg za mi nów i traf -
nych wy bo rów na stęp nych eta pów
kształ ce nia.
Je śli cho dzi o py ta nie – w 35 szko łach
pod sta wo wych (w tym 3 spe cjal nych)
licz ba uczniów wy nie sie 8774. Z ko lei
w 27 gim na zjach (w tym 4 spe cjal nych
oraz 3 z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi) bę -
dzie się uczyć 5486 osób. Szkół po -
nadgim na zjal nych ma my w So snow -
cu 18. Bę dzie do nich uczęsz czać 6754
uczniów. W kla sach pierw szych na ukę
roz pocz nie: w pod sta wów kach – 1466
uczniów, w gim na zjach – 1846, na to -
miast w szko łach po nadgim na zjal nych
– 1908.
Ogó łem uczyć się bę dzie w szko łach
miej skich po nad 21 tys. osób. Bę dzie to
ok. ty siąc uczniów mniej niż w ubie -
głym ro ku.
Czy w tej sy tu acji pla nu je się ja kieś
zmia ny – sko ro jest mniej
uczniów?
Nie bę dzie od wrze śnia ja kichś sen sa -
cyj nych zmian. Chciał bym przy tym za -
zna czyć, że na le ży wy raź nie roz róż nić
kom pe ten cje or ga nu wy ko naw cze go
mia sta w za kre sie kre owa nia po li ty ki
oświa to wej. Człon ko wie Ko mi sji
Oświa ty za wsze de kla ro wa li roz wa żyć
każ de ra cjo nal ne pro po zy cje Pa na Pre -
zy den ta. Oso bi ście uwa żam, że na le ży
po sta wić na ja kość szkol nic twa. Sa mo -
rząd jest po wo ła ny po to, by ra cjo nal nie
wy da wać pie nią dze, ale z dru giej stro -

ny uwa żam, że przy obec nym sta nie in -
fra struk tu ry oświa ty w na szym mie ście
nie moż na szu kać w niej oszczęd no ści.
Dla przy kła du: je śli ist nie je za po trze bo -
wa nie np. na usłu gi ga stro no micz no
– ho te lar skie – jest prze cież moż li wość
za bez pie cze nia przez mia sto od po wied -
niej ba zy szko le nio wo - edu ka cyj nej. Je -
stem zwo len ni kiem wy ty cze nia so bie
w tym za kre sie kon kret ne go, re al ne go
za da nia i kon se kwent ne go do pro wa dze -
nia go do koń ca.
Je śli cho dzi o szkol nic two śred nie,
ja kie szko ły, czy też ja kie pro fi le
kształ ce nia cie szą się naj więk -
szym za in te re so wa niem i są naj -
bar dziej ob le ga ne?
Naj więk szym za in te re so wa niem cie szy -
ły się: VI LO im. J. Kor cza ka, IV LO
im. St. Sta szi ca, Ze spół Szkół Ga stro no -
micz no-Ho te lar skich, Ze spół Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych, Ze -
spół Szkół Pro jek to wa nia i Sty li za cji
Ubio ru oraz Ze spół Szkół Eko no micz -
nych. Naj czę ściej wy bie ra ne przez gim -
na zja li stów za wo dy to: tech nik or ga ni -
za cji re kla my, eko no mi sta, ku charz,
tech nik ho te lar stwa, me cha nik sa mo -
cho do wy, lo gi styk, in for ma tyk, elek tro -
nik i fry zjer.
Jak wy glą da kon dy cja szkół za wo -
do wych?
W po rów na niu z mia sta mi ościen ny mi
dys po nu je my sto sun ko wo du żą licz bą
ta kich szkół. Kształ ce nie za wo do we od -
bie ga jed nak od ocze ki wań pra co daw -
ców. W efek cie pra ca jest ale bez ro bot -
nych nie uby wa. Wy ni ka to z te go, że
pra co daw cy po trze bu ją okre ślo nych
pra cow ni ków, o co raz wyż szym po zio -
mie kwa li fi ka cji. To ci pra co daw cy są
dla szkol nic twa be ne fi cjen tem i we dług
ich po trzeb po win ni śmy wy zna czać
struk tu rę i kie run ki roz wo ju szkol nic twa
za wo do we go.
Uwa żam, że kształ ce nie za wo do we jest
istot nym ele men tem kształ ce nia usta -
wicz ne go i mu si być roz wi ja ne. W wie -
lu szko łach pro wa dzi łem z te go rocz ny -
mi ab sol wen ta mi wy kła dy dla mło dzie -

ży klas ma tu ral nych na te mat szans i za -
gro żeń na lo kal nym ryn ku pra cy. Mam
rów nież kon tak ty z pra co daw ca mi. Jed -
ni skar ży li się na brak wie dzy prak tycz -
nej, in ni na de fi cyt fa chow ców na na -
szym ryn ku. Dla te go prio ry te tem po -
win no się stać dla nas szko le nie
prak tycz ne, któ re da je kon kret ne umie -
jęt no ści. Po win ni śmy to wy ko rzy stać ja -
ko na szą kar tę prze tar go wą w grze
o przy szłość mia sta.
Tym cza sem szko ły zbyt czę sto sku pia ją
się na kształ ce niu ogól nym, za po mi na -
jąc o naj waż niej szym ele men cie – czy li
prak ty ce, ale to kosz tu je. Wią że się to
w kon se kwen cji z prze nie sie niem kosz -
tów pod no sze nia wie dzy i umie jęt no ści
na sa me go za in te re so wa ne go ab sol wen -
ta oraz na je go ewen tu al ne go pra co daw -
cę.
Wie lo krot nie pod kre śla łem, że o suk ce -
sie roz wo jo wym na sze go mia sta po -
za in we sty cja mi w in fra struk tu rę, zde -
cy du je in we sto wa nie w edu ka cję. O ile
nie wąt pli wym suk ce sem jest fakt, że
So sno wiec w co raz więk szym stop niu
po strze ga ny jest ja ko mia sto aka de mic -
kie, o ty le du żo do zro bie nia po zo sta je
w przed mio cie kształ ce nia prak tycz ne -
go, któ re od daw na – uwa żam jest nie -
wy star cza ją co do in we sto wa ne.
Z du żą sa tys fak cją za uwa żam jed nak, że
co raz czę ściej pra co daw cy współ pra cu -

ją ze szko ła mi za wo do wy mi, co sta no -
wi dla nich swe go ro dza ju in we sty cję.
Są w So snow cu szko ły, któ re ta ką
współ pra cę już pod ję ły i na bie żą co od -
po wia da ją na po trze by ryn ku, ale z dru -
giej stro ny waż na by ła by też ini cja ty wa
i kre atyw ność ze stro ny władz mia sta.
Czy w So snow cu dzie ci w wie ku
lat 6 mo gą już za czy nać na ukę
w szko łach pod sta wo wych? 
Pierw sze miej sca dla sze ścio lat ków
przy go to wa no w szko łach so sno wiec -
kich już w 2004 r. Licz ba sze ścio lat ków
w te go rocz nych kla sach pierw szych bę -
dzie dwu krot nie więk sza niż rok te mu,
choć mi mo to bę dzie sta no wić za le d -
wie 4,5 proc. tych uczniów.
Co do oce ny – z mo ich do świad czeń
i ob ser wa cji po dob ne go sys te mu za gra -
ni cą wy ni ka, że ro dzi ce nie mu szą się
oba wiać po sy ła nia dzie ci do szko ły
w wie ku 6 lat, tym bar dziej, że na sze
miej skie szko ły są na to przy go to wa ne.
Do dat ko wym ar gu men tem „za” jest
fakt, że wyż sza licz ba sze ścio lat ków
w szko łach to dla mia sta więk sza sub -
wen cja oświa to wa z bu dże tu cen tral ne -
go, a dla ro dzi ców młod szych dzie ci
– wię cej wol nych miejsc w przed szko -
lach.
A są kło po ty z miej sca mi w przed -
szko lach?
W tym ro ku przy ję to do przed szko -
li 4755 dzie ci, a na li stach re zer wo wych
jest jesz cze 685 osób. W żłob kach przy -
ję to 199 dzie ci, ocze ku je jesz cze 164.
Wi dać z te go, że dla wie lu dzie ci bra -
kło miejsc. Dla te go też nie ma na szej
zgo dy na li kwi da cję przed szko la na os.
Naf to wa i przy uli cach: Ogro do wej
i Gał czyń skie go. Ta kie dzia ła nia za rzą -
du mia sta moż na od bie rać za szan taż
i skłó ca nia lo kal nej spo łecz no ści.
Czy mo że Pan przy bli żyć Czy tel ni -
kom, czym głów nie zaj mu je się Ko -
mi sja Oświa ty, z ja ki mi pro ble ma -
mi spo ty ka ją się za sia da ją cy w niej
rad ni?
Za gad nie nia te są bar dzo sze ro kie
i okre ślo ne przez usta wę o sa mo rzą -

dzie. Szcze gól ną uwa gę w ostat nim
okre sie przy wią zy wa no do za gad nień
zwią za nych z bez pie czeń stwem dzie ci
i mło dzie ży w pla ców kach oświa to -
wych oraz za bez pie cze niem pla có wek
przed za gro że nia mi ta ki mi jak nar ko -
ma nia, al ko ho lizm, kra dzie że, prze -
moc i agre sja. Wie le miej sca po świę -
co no rów nież spra wom zwią za nym
z kształ ce niem usta wicz nym i za wo do -
wym, czu wa li śmy nad prze bie giem
prac re mon to wo – mo der ni za cyj nych
oraz roz bu do wy i mo der ni za cji przy -
szkol nej ba zy spor to wo – re kre acyj nej.
Rów nie du żo uwa gi po świę co no za -
gad nie niom opie ki so cjal nej, a tak że
or ga ni za cji oraz fi nan so wa nia wy po -
czyn ku dzie ci i mło dzie ży. Sta ty stycz -
nie – w obec nej ka den cji Ko mi sja
Oświa ty od bę dzie łącz nie 87 po sie -
dzeń. Roz pa trzy my do koń ca ka den -
cji 164 te ma ty za gad nień me ry to rycz -
nych.
Jak pod su mu je Pan do bie ga ją cą
koń ca 4-let nią ka den cję obec ne go
sa mo rzą du? Co w tym cza sie uda -
ło się zro bić w sfe rze edu ka cji
w mie ście?
Dzię ki ini cja ty wie Klu bu Plat for my
Oby wa tel skiej, w ko lej nych la tach obec -
nej ka den cji, w tym rów nież w br. mi -
mo kło po tów fi nan so wych, prze zna czo -
no nie współ mier nie – w po rów na niu
do po przed nich ka den cji – du że środ ki
na re mon ty i mo der ni za cje, na po pra wę
przy szkol nej in fra struk tu ry spor to wej,
na wy mia nę sto lar ki okien no – drzwio -
wej w pla ców kach czy re mont sa ni ta ria -
tów.
Ale to nie ozna cza, że jest już do brze.
In fra struk tu ra oświa to wa przez wie le lat
by ła za nie dba na i wciąż wy ma ga
ogrom nych na kła dów. Nie zga dzam się
z opi nią, że sko ro oświa ta sta no wi w bu -
dże cie mia sta naj więk szą po zy cję, to jej
in fra struk tu ra mo gła by być w zna czą -
cym stop niu nie do in we sto wy wa na. 
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek

Wspie raj my szkol nic two za wo do we
Roz mo wa z An drze jem Ma de jem – rad nym Ra dy Miej skiej w So snow cu, prze wod ni czą cym Ko mi sji Oświa ty

63. se sja Ra dy Miej skiej

Gra tu la cje dla mi strza
Po czą tek se sji upły nął pod zna -
kiem wspo mnień do ty czą cych
ob cho dów trzy dzie sto le cia „So li -
dar no ści”. Ra da Miej ska zło ży ła
tak że po dzię ko wa nia so sno wiec -
kie mu ku lo mio to wi MKS MOS
Pło mień Krzysz to fo wi Brzo zow -
skie mu, któ ry zdo był zło ty me dal
Mło dzie żo wych Igrzysk Olim pij -
skich w Sin ga pu rze, jed no cze śnie
bi jąc re kord świa ta ka de tów
z wy ni kiem 23,23 m. 

– Po ziom ry wa li za cji był na -
praw dę wy so ki. Spo dzie wa łem
się me da lu, po je cha łem do Sin -
ga pu ru, że by wy grać, a że
przy oka zji po bi łem jesz cze re -
kord świa ta… – mó wił zło ty me -
da li sta.

W za sad ni czej czę ści se sji
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski raz
jesz cze wró cił do te ma tu bu do wy
mar ke tu na Pla cu Pa pie skim.

– Nie wiem skąd wziął się ten
po mysł, przez któ ry po tem mu -
sia łem się tłu ma czyć dzien ni ka -
rzom i miesz kań com. Su per mar -
ke tu nie bę dzie. Bu do wa ny tam
jest park pa mię ci. Pro szę wszyst -
kich zgro ma dzo nych na sa li
o spro sto wy wa nie tej in for ma cji
w ra zie po trze by – ape lo wał pre -
zy dent Gór ski.

Pre zy dent uspo ka jał rów nież
zgro ma dzo nych na sa li za in te re -
so wa nych spra wą przed szko li
w Ostro wach i Ka zi mie rzu Gór -
ni czym, któ re miesz czą się w bu -
dyn kach na le żą cych do ko pal ni
„Ka zi mierz -Ju liusz”. Jak za pew -
niał, w tym ro ku przed szko la bez
wzglę du na spra wy wła sno ścio we
na dal bę dą funk cjo no wa ły. Pre zy -
dent mó wił też o kład ce w dziel -
ni cy Macz ki. – Nie mo gę tam zle -
cić ro bót, bo to nie jest nasz te ren,

lecz PKP. Roz ma wia my z ko le ją,
by kład ka by ła bez piecz na, ale
pro szę nie prze rzu cać na sa mo -
rzą dy co raz to no wych obo wiąz -
ków, z któ ry mi nie ra dzi so bie
PKP – mó wił pre zy dent. Z ta ką
ar gu men ta cją nie zga dzał się rad -
ny Jan Bo sak z PO. – To nie jest
spra wa ko lei, to na sza spra wa, by
by ło bez piecz nie – mó wił. 

Go rą co na sa li se syj nej zro bi -
ło się na to miast pod czas dys ku sji
do ty czą cej spra wy przy zna nia
pierw szeń stwa w na by ciu lo ka lu
użyt ko we go przy ul. Wspól nej 3a,
o któ ry sta ra ła się żo na rad ne go
Ada ma Wol skie go. Spra wa wzbu -
dzi ła w rad nych wie le emo cji
do te go stop nia, że rad ny Ja gieł ło -
wicz zło żył for mal ny wnio sek do -
ty czą cy wy łą cze nia te go punk tu
z po rząd ku ob rad i po wró ce nia
do spra wy na ko lej nej se sji. Rad -

ni jed nak od rzu ci li tę pro po zy cję.
Prze wod ni czą cy Da niel Mi kla siń -
ski pro po no wał, by RM otrzy ma -
ła do kład ne wy ja śnie nia w tej
spra wie na pi śmie. Na to miast
wąt pli wo ści rad nych Krzysz to fa
Ha ła du sa i To ma sza Jam ro ze go
do ty czy ły głów nie wy so ko ści
czyn szu i bra ku prze tar gu. 

– Mia łem nie za bie rać gło su
w tej spra wie, ja ko że po nie kąd
do ty czy ona mnie, ale wi dzę, że
bez wy ja śnie nia kil ku kwe stii się
nie obej dzie. Nie wy stą pi łem
z proś bą o przy spie sze nie spra wy
ani spe cjal ne trak to wa nie ze
wzglę du na peł nio ną funk cję rad -
ne go ani do dy rek to ra MZZL, ani
do pre zy den ta mia sta. Na praw dę
nie ro zu miem skąd to za mie sza -
nie. Chy ba tyl ko z te go wzglę du,
że peł nię funk cję rad ne go. Lo kal,
o któ rym mo wa, to miej sce,

w któ rym mie ścił się za kład fo to -
gra ficz ny Ro cha Wol skie go, jed -
ne go z naj lep szych fo to gra fów
w So snow cu. To za wsze był in te -
res ro dzin ny. Oj ciec, ze wzglę du
na stan zdro wia, po pro sił mnie
i mo ją żo nę, aby śmy za ję li się za -
kła dem. I jest to na sza je dy -
na mo ty wa cja – mó wił Wol ski.

Po tym wy stą pie niu mi mo
wcze śniej szych wąt pli wo ści rad ni
za gło so wa li jed nak za przy zna -
niem pra wa pier wo ku pu Wol -
skim. „Za” gło so wa ło 16 rad -
nych, 2 by ło prze ciw, 5 na to miast
wstrzy ma ło się od gło su.

Nie mniej emo cji przy nio sła
uchwa ła w spra wie po wo ła nia
przez RM pre zy den ta So snow ca
do skła du Ra dy Nad zor czej
Tram wa jów Ślą skich. Rad ni zde -
cy do wa li, mi mo ape lu pre zy den -
ta, by nie po wo ły wać go na tę

funk cję. Pre zy dent za pew niał, że
dla So snow ca to waż ne by w gro -
nie in nych pre zy den tów zna lazł
się tak że so sno wiec ki. Ka rol Wi -
niar ski z PO mó wił z ko lei, że do -
tych cza so we dzia ła nia pre zy den -
ta w spół ce nie przy nio sły żad -
nych pro fi tów dla mia sta.
Osta tecz nie 9 rad nych by ło „za”,
ty le sa mo prze ciw, a 4 wstrzy ma -
ło się od gło su. 

Bez do dat ko wych dys ku sji
z ko lei przy ję to uchwa łę w spra -
wie lo ka li za cji ka sy na gry w So -
snow cu, przy Kre so wej 6 oraz
w spra wie nada nia sta tu tu Mu -
zeum w So snow cu, w wy ni ku
cze go po wsta nie sta no wi sko za -
stęp cy dy rek to ra pla ców ki. Po wo -
ła ny zo sta nie tak że dział ar che -
ologii. 

Ga brie la Ko la no



Jo an na Bi niec ka

Wy na gro dze nie cho ro bo we fi -
nan so wa ne ze środ ków pra co -
daw cy przy słu gu je pra cow ni -
ko wi, któ ry za cho ru je w ro ku
ka len da rzo wym po raz pierw -
szy. Do pie ro po wy czer pa niu
okre su po bie ra nia te go wy na -
gro dze nia pra cow nik, na by wa
pra wo do za sił ku cho ro bo we -
go.

W myśl prze pi sów (art. 92
usta wy Ko deks Pra cy) pra cow -
nik, któ ry jest nie zdol ny do pra -
cy z po wo du cho ro by, za cho wu -
je pra wo do wy na gro dze nia
za okres nie zdol no ści do pra cy
trwa ją cej łącz nie 33 dni w cią gu
ro ku ka len da rzo we go. W przy -
pad ku pra cow ni ka, któ ry ukoń -
czył 50 rok ży cia, okres wy pła -
ty przez pra co daw cę jest krót szy
i wy no si 14 dni w ro ku ka len da -
rzo wym Za czas nie zdol no ści
do pra cy trwa ją cej dłu żej niż od -
po wied nio 33 dni lub 14 dni
w cią gu ro ku ka len da rzo we go,
po cząw szy od 34 lub od 15 dnia
tej nie zdol no ści, pra cow ni ko wi
przy słu gu je za si łek cho ro bo wy

fi nan so wa ny ze środ ków Fun du -
szu Ubez pie czeń Spo łecz nych
Okres 14–dnio wy wy pła ty wy -
na gro dze nia za czas cho ro by ma
w od nie sie niu do pra cow ni ka
w wie ku po wy żej 50 ro ku ży cia
za sto so wa nie do nie zdol no ści
do pra cy przy pa da ją cych w na -
stęp nych la tach po ro ku ka len -
da rzo wym, w któ rym pra cow nik
ukoń czył 50 lat.
Na rów ni z nie zdol no ścią
do pra cy z po wo du cho ro by
trak to wa na jest nie moż ność
wy ko ny wa nia przez pra cow ni -
ka pra cy:
– w wy ni ku de cy zji wy da nej

przez wła ści wy or gan al bo
upraw nio ny pod miot, na pod -
sta wie prze pi sów o za po bie -
ga niu oraz zwal cza niu za ka -
żeń i cho rób za kaź nych u lu -
dzi,

– z po wo du prze by wa nia
w sta cjo nar nym za kła dzie
lecz nic twa od wy ko we go
w ce lu le cze nia uza leż nie nia
al ko ho lo we go,

– z po wo du prze by wa nia w sta -
cjo nar nym za kła dzie opie ki
zdro wot nej w ce lu le cze nia
uza leż nie nia od środ ków
odu rza ją cych lub sub stan cji
psy cho tro po wych,

– na sku tek pod da nia się nie -
zbęd nym ba da niom le kar -
skim prze wi dzia nym dla
kan dy da tów na daw ców ko -
mó rek, tka nek i na rzą dów.

Świad cze nia z ty tu łu cho ro -
by, a więc wy na gro dze nie
za okres cho ro by oraz za si łek
cho ro bo wy przy słu gu ją pra -
cow ni ko wi za każ dy dzień
orze czo nej nie zdol no ści do pra -
cy z po wo du cho ro by lub nie -
moż no ści wy ko ny wa nia pra cy
z przy czyn wy żej okre ślo nych,
nie wy łą cza jąc dni wol nych
od pra cy.

Do ku men tem po twier dza ją -
cym okres orze czo nej nie zdol -
no ści do pra cy z po wo du cho -
ro by jest za świad cze nie le kar -
skie o cza so wej nie zdol no ści
do pra cy z po wo du cho ro by,
wy sta wio ne na for mu la rzu ZUS
ZLA. Do ku ment ten jest wy -
ma ga ny tak że za okres:
– po by tu w sta cjo nar nym za -

kła dzie opie ki zdro wot nej
(np. w szpi ta lu)

– po by tu w sta cjo nar nym za -
kła dzie lecz nic twa od wy ko -
we go w ce lu le cze nia uza leż -
nie nia al ko ho lo we go,

– po by tu w sta cjo nar nym za -
kła dzie opie ki zdro wot nej
w ce lu le cze nia uza leż nie nia
od środ ków odu rza ją cych lub
sub stan cji psy cho tro po wych 

– pod da nia się nie zbęd nym ba -
da niom le kar skim prze wi -
dzia nym dla kan dy da tów
na daw ców ko mó rek, tka nek
i na rzą dów. 
Do ku men tem sta no wią cym

pod sta wę do wy pła ty świad -

czeń cho ro bo wych w związ ku
z no si ciel stwem za raz ków cho -
ro by za kaź nej lub za ka że niem
tą cho ro bą jest de cy zja stwier -
dza ją ca ten fakt wy da na przez
wła ści we go in spek to ra sa ni tar -
ne go.

War to za zna czyć, że oso by
pro wa dzą ce dzia łal ność go spo -
dar czą ko rzy sta ją z za sił ku
cho ro bo we go na in nych za sa -
dach niż pra cow ni cy. Pod sta -
wo wa róż ni ca po le ga na tym,
że na by wa ją one pra wo do te -
go świad cze nia po upły wie 90

dni nie prze rwa ne go ubez pie -
cze nia cho ro bo we go. Oso bom
pro wa dzą cym dzia łal ność za -
sił ki cho ro bo we wy pła ca ZUS.
Za świad cze nie le kar skie ubez -
pie czo ny przed się bior ca jest
obo wią za ny do star czyć nie
póź niej niż w cią gu sied miu
dni od da ty je go otrzy ma nia
płat ni ko wi za sił ków, czy li
ZUS -owi. Nie do peł nie nie te go
obo wiąz ku po wo du je ob ni że -
nie o 25 proc. wy so ko ści za sił -
ku. ZUS wy pła ca za sił ki nie
póź niej niż w cią gu 30 dni

od da ty zło że nia do ku men tów
nie zbęd nych do stwier dze nia
upraw nień. W przy pad ku oso -
by pro wa dzą cej dzia łal ność
ko niecz ne jest usta le nie, czy
oso ba ta opła ci ła skład kę
na ubez pie cze nie za mie siąc,
w któ rym po wsta ła nie zdol -
ność do pra cy. A za tem bieg
trzy dzie sto dnio we go ter mi nu
na do ko na nie wy pła ty za sił ku
za czy na się nie wcze śniej niż
od dnia na stę pu ją ce go po dniu,
w któ rym zo sta ła opła co -
na skład ka. 
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reklama

Różnica między wynagrodzeniem chorobowym
a zasiłkiem chorobowym

reklama

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44;  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69; informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej
www.mzzl.pl nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 , tel: /032/ 291-50-75; ADM - 2 ul. Lwowska 29, tel: /032/ 291-70-57; ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a , tel: /032/ 266-33-59;  ADM
- 4 ul. Dęblińska 7,  tel: /032/ 266-32-73;  ADM - 5 ul. Saperów 11/2, tel: /032/ 294-78-58; ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59, tel: /032/ 291-36-74; ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a , tel: /032/ 263-22-23;
ADM - 8 ul. Jodłowa 4, tel: /032/ 263-38-51; ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23, tel: /032/ 266-80-26; Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a , tel: /032/ 368-17-75/76 

Lp.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Ad res lo ka lu

3 – go Maja 35a
Legionów 12
3 – go Maja 15/I

3 – go Maja 15/I

Targowa 16
Kołłątaja 9
Ordonówny 3A

Komandosów 5
Saperów 5,5a 
Dobrzańskiego 124  I
piętro 
Grota Roweckiego 63
Piękna 5
Orląt Lwowskich 18
Niwecka 22/I

Wojska Polskiego 102
Warszawska 3/33

Wspólna 22
Warneńczyka 10

ADM 

3
3
3

3

3
4
4

5
5
5

6
7
8
8

8
9

9
9

Pow. użytk. 
w m2

32,26
204,63
239,43

289,24

53,27
24,00
118,95

197,01
od 4,14 do 5,60
19,20; 15,60; 12,66

86,43 + 29,67 piwnica
44,41
18,00
1331,31

48,15
19,30

7,00
25,37

Wy po sa że nie lo ka lu

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,
c.o. – kotłownia lokalna
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
-
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc (wspólne na
korytarzu)
Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu)
Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

Instalacja elektryczna, c.o.
-

UWAGI

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza
Wolnostojący pawilon handlowy
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 na parterze od strony frontowej budynku. 
Lokal usytuowany na wysokim parterze od strony frontowej budynku. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu
w ciągu 2 tygodni od daty przydziału.
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
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
Lokal usytuowany w pawilonie. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2 tygodni od daty przydziału.
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Budynek wolnostojący. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
Lokal usytuowany w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym. Opłata za użytkowanie kompleksu socjalno – sanitarnego
wynosi netto 1,00 zł/m². Opłata za eksploatację i konserwację urządzeń – netto 0,81 zł/m² wynajmowanej powierzchni.
Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr telefonu 368-17-75. W lokalu nie może być prowadzona działalność
gastronomiczna – typu bar fast – food w których wytwarzane są opary tłuszczu
Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
Garaż wolnostojący. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 

Stawka
minimalna

10,00
10,00
60,00

45,00

8,00
10,00
12,00

8,00
5,00
8,00

12,00
15,00
10,00
8,00

12,00
30,00

15,00
6,00

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: 
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18 sierp nia dy rek cja Szpi ta la
Miej skie go wy po wie dzia ła umo -
wę fir mie re ali zu ją cej grun tow -
ną prze bu do wę pla ców ki. Te raz
naj waż niej sze wy da je się py ta -
nie – w ja ki spo sób do koń czyć
prze bu do wę szpi ta la, by nie
ucier pie li pa cjen ci, a pla ców ka
nie stra ci ła kon trak tu z NFZ
na przy szły rok.

Zda niem dy rek cji szpi ta la
dal sza współ pra ca z pry wat ną
fir mą bu dow la ną, re ali zu ją cą
pro jekt prze bu do wy szpi ta la
i utwo rze nia Cen trum Opie ki
nad Mat ką i No wo rod kiem, by ła
już nie moż li wa.

– Fir ma już dwa ra zy prze ło -
ży ła ter min za koń cze nia prac
– wy ja śnia Zbi gniew Swo bo da,
dy rek tor Szpi ta la Miej skie go.
– Pierw szy ter min wy zna czo ny
był na ko niec lip ca. Dru gi na 18
sierp nia. Za zna czy li śmy wy raź -
nie, wi dząc zresz tą mar ne po stę -
py prac, że ten ter min jest osta -
tecz ny i nie prze kra czal ny. Fir ma
zgo dzi ła się z na szy mi po stu la -
ta mi. Nie dłu go po tem na mo im
biur ku zna la zło się pi smo,
w któ rym by ła po stu lo wa -
na zmia na ter mi nu osta tecz ne go
na 21 paź dzier ni ka. 

Za kro jo ną na sze ro ką ska lę
in we sty cję re ali zo wa ła fir ma
AG BUD. Dy rek tor Swo bo da
wska zu je, że od sa me go po cząt -
ku nie był szczę śli wy z wy bo ru
te go wy ko naw cy. Do prze tar gu,
war te go 10 mln zł, star to wa ło 6
firm, AG BUD wszedł z kon ku -
ren cyj ną ce ną 8,5 mln.

– Nie ste ty tak jest skon stru -
owa ne pol skie pra wo do ty czą ce
pu blicz nych prze tar gów – do da je
Zbi gniew Swo bo da. – Ma jąc
zwią za ne rę ce ułom no ścią na -
szych prze pi sów, mu sie li śmy wy -
brać te go wła śnie wy ko naw cę. 

Zu peł nie od mien nie ko men -
tu je spra wę za rząd fir my.

– Czu ję ogrom ny żal do in we -
sto ra oraz pre zy den ta So snow ca,
bo oskar że nia rzu ca ne pod mo im

ad re sem są kom plet nie bez pod -
staw ne – od pie ra za rzu ty Grze -
gorz Wi śniow ski, pre zes fir my
AG BUD. – Przede wszyst kim
chcę ja sno po wie dzieć, że wszel -
kie opóź nie nia po wsta łe pod czas
prac wy ni ka ły tyl ko i wy łącz nie
z po sta wy dy rek cji szpi ta la. Na -
sza fir ma ma na kon cie dzie siąt -
ki wy ko na nych in we sty cji, i ni -
gdy nie na po tka li śmy na ta kie
trud no ści sta wia ne przez in we -
sto ra. Trud no by ło nam pro wa -
dzić in we sty cję, sko ro w pro jek -
cie mo der ni za cji szpi ta la bra ko -
wa ło po nad 30 pro cent
roz wią zań pro jek to wych lub by ły
one za pro jek to wa ne w spo sób
nie wła ści wy. Mu sie li śmy sa mi
na bie żą co po ko ny wać te trud no -
ści i pro jek to wać lub zmie niać
prze bieg cią gów wen ty la cyj nych
czy in nych in sta la cji. Pra ce by ły
wy ko ny wa ne z wy prze dze niem
z po wo du bra ku sto sow nych
umów. Już od mar ca in for mo wa -
łem o tych pro ble mach wie lo -
krot nie pre zy den ta i Ra dę Miej -
ską. Na na sze sy gna ły nie by ło
żad nej re ak cji. Pierw szy seg ment
szpi ta la był by od da ny już
w przed ostat nim ty go dniu sierp -
nia, nie sta ło się tak je dy nie z po -
wo du opóź nień wy ni ka ją cych
z pro ble mów z bra kiem in for ma -
cji w spra wie ko lo ry sty ki. Bez
prze rwy zmie nia li się in spek to -
rzy bu dow la ni, nie ist nia ła żad -
na ko or dy na cja pro wa dzo nych
prac ze stro ny dy rek cji. Sam dy -
rek tor Swo bo da, któ ry te raz
zrzu ca na nas wi nę, wpro wa dził
w błąd wła dze mia sta, nie in for -
mu jąc ich o trud no ściach, któ re
z wi ny wa dli wych pro jek tów
opóź nia ły bu do wę. My nie po no -
si my prze cież żad nej wi ny za to,
że np. na de cy zję w spra wie ko -
lo ry sty ki ścian mu sie li śmy cze -
kać mie siąc. W sku tek bra ku or -
ga ni za cji pra ce, któ re mo gły być
wy ko na ne od ra zu, prze cią ga ły
się w nie skoń czo ność. W do dat -
ku mam wiel ki żal do in we sto ra,

bo po mi mo trud no ści z je go wi -
ny, z ca łą pew no ścią skoń czy li -
by śmy in we sty cję na 15 paź -
dzier ni ka. Wszyst ko co na te mat
opóź nień – rze ko mo z na szej wi -
ny, jak mó wi dy rek cja szpi ta la –
jest po pro stu kłam stwem. 

Dy rek cja przy zna je, że kil ka
ra zy pra ce mu sia ły być po pra -
wia ne. W efek cie jed nak od da lał
się pierw szy ter min od da nia
do użyt ku od dzia łu gi ne ko lo -
gicz ne go. Zda niem władz szpi -
ta la fir mie da no do dat ko wy czas
na li kwi da cję uste rek i za koń -
cze nie ro bót na 18 sierp nia. Kie -
row nic two fir my zgło si ło, że
uwi nie się z wy ko na niem do 15
paź dzier ni ka. Bo jąc się, że i ten
ter min nie zo sta nie do trzy ma ny,
dy rek tor wy po wie dział fir mie
umo wę. 

– Nie mo gli śmy ry zy ko wać
– wy ja śnia Zbi gniew Swo bo da.
– Po pierw sze, jak każ dy wie,
pierw sze przy mroz ki zda rza ją się
już pod ko niec wrze śnia, więc
nie moż na po zwo lić by szpi tal
po zo stał je sie nią bez ogrze wa nia.
Po dru gie – do re mon to wa nych
wciąż po miesz czeń ma do ce lo wo
zo stać prze nie sio ny od dział po -
łoż ni czy z bu dyn ku daw ne go
Szpi ta la nr 2. Je śli prze nie sie my
od dział do nie ogrze wa ne go szpi -
ta la, pla ców kę za mknie Sa ne pid.
A prze nieść ją mu si my, bo Sa ne -
pid na uży wa nie sta rych po -
miesz czeń „dwój ki” po zwa la tyl -
ko do koń ca paź dzier ni ka. Z ko -
lei je śli wa run ki, ja kie stwa rza
od dział po łoż ni czy Szpi ta la
Miej skie go zo sta ną za kwe stio no -
wa ne przez Sa ne pid, a to z pew -
no ścią sta nie się je śli pla ców ka
zo sta nie od da na na póź ną je sień
bez cen tral ne go ogrze wa nia,
NFZ nie za pła ci za kon trakt war -
ty ok. 5 mln zł. 

Obec nie na pla cu bu do wy
do ko ny wa na jest in wen ta ry za cja
do ko na nych prac. Dy rek cja szpi -
ta la in for mu je, że fir ma za wy -
ko na ne do tej po ry pra ce wy ko -

rzy sta ła po ło wę pie nię dzy z bu -
dże tu pro jek tu. 

W ca łej spra wie po ja wia się
też aspekt po li tycz ny. Wie lu rad -
nych uwa ża, że wła dze mia sta
nie in for mo wa ły rze tel nie Ra dy
Miej skiej o nie pra wi dło wo ściach
przy in we sty cji, co ma zwią zek
ze zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi. 

– Je śli do cho dzi do ta kiej sy -
tu acji, że in we sty cja war ta mi lio -
ny zo sta je na gle za trzy ma na, to
ewi dent nie wi dać, że coś pod -
czas jej re ali za cji by ło nie tak
– ko men tu je spra wę rad ny Ma -
ciej Ada miec z PIRS. – Py ta nie,
kto jest te mu wi nien, na ra zie
po zo sta wię bez od po wie dzi.
Wy ka że to ko mi sja, któ ra zba da
ja kie nie pra wi dło wo ści zo sta ły
po peł nio ne pod czas mo der ni za -
cji szpi ta la. Je śli pre zy dent mia -
sta in for mo wał rad nych, że in we -
sty cja prze bie ga zgod nie z pla -
nem – to są dwa wyj ścia: al bo
ce lo wo wpro wa dzał nas w błąd,
al bo sam dys po no wał błęd nym
in for ma cja mi. Tak że in ni rad ni
zwra ca ją uwa gę na brak na le ży -
tej kon tro li nad in we sty cją.

– Nie chcę na ra zie wy ro ko -
wać, kto jest win ny – mó wi rad -
ny Ka rol Wi niar ski. – Od po -
wiedź na to py ta nie przy nie sie
kon tro la Ko mi sji Re wi zyj nej.
My ślę, że wi na le ży gdzieś po -
środ ku, o tym świad czą choć by

wy po wie dzi za rów no dy rek cji
szpi ta la, jak i fir my bu dow la nej,
któ re róż nią się od sie bie ra dy -
kal nie. Naj bar dziej jed nak bul -
wer su ją ce w tej spra wie jest za -
cho wa nie władz miej skich. Przez
ca ły czas rad ni in for mo wa ni by -
li, że pra ce idą zgod nie z pla nem,
więc wy ka za ły się al bo bra kiem
nad zo ru nad tym, co dzie je się
w szpi ta lu, al bo ce lo wo wpro wa -
dza ły rad nych w błąd. W lip cu
wi ce pre zy dent Łu kaw ski in for -
mo wał, że po ja wi ły się za rzu ty
nad zo ru bu dow la ne go do wy ko -
naw cy, te raz wie my już, że nad -
zór miał też za strze że nia do in -
we sto ra, czy li dy rek cji szpi ta la.

Zbi gniew Ja skier nia zwra ca
uwa gę, że choć fak tycz nie fir ma
AG BUD zwra ca ła się do władz
mia sta z pi sma mi w spra wie trud -
no ści na po ty ka nych przy re ali za -
cji in we sty cji, to jed nak pierw sza
ko re spon den cja w tej spra wie po -
ja wi ła się pod ko niec ma ja.

– Jak wi dać hi sto ria pro ble -
mów, rze ko mo utaj nia nych z ja -
kichś przy czyn przed rad ny mi,
nie jest dłu ga, trud no wiec mó -
wić o okry wa niu trud no ści zwią -
za nych z in we sty cją – mó wi Zbi -
gniew Ja skier nia. – Treść pism
z AG BUD -u zba da Ko mi sja Re -
wi zyj na, któ ra wy ja śniać bę dzie
spra wę, nie chcę więc ko men to -
wać ich za war to ści. 

– Dzien nik bu do wy pro wa -
dzo ny był rze tel nie, za wie ra
wszyst kie in for ma cje na te mat
prze szkód, któ re po wsta wa ły
z wi ny in we sto ra, i w są dzie nie
bę dzie trud no ści z udo wod nie -
niem, że praw da jest po na szej
stro nie – do da je pre zes Wi -
śniow ski.

Rad ny Wi niar ski zwra ca
z ko lei uwa gę, iż ze wzglę du
na do bro miesz kań ców in we -
sty cje na le ży oczy wi ście do -
koń czyć, ale za le ca roz wa gę
i spo kój. 

– Ab so lut nie nie na le ży wy -
ko ny wać te raz żad nych go rącz -
ko wych ru chów – za le ca Ka rol
Wi niar ski. – Na le ży do koń czyć
in wen ta ry za cję na pla cu bu do -
wy, po tem spo koj nie ogło sić no -
wy prze targ zgod nie z pra wem
o za mó wie niach pu blicz nych,
wy ło nić no we go wy konaw cę     ro -
bót i do koń czyć in we sty cję.
Oczy wi ście bę dą opóź nie nia
z jej re ali za cją, ale te go nie da
już się unik nąć w za ist nia łej sy -
tu acji. Oba wiam się jed nak, że
ze wzglę du na zbli ża ją ce się wy -
bo ry wła dze mia sta bę dą chcia ły
po chwa lić się suk ce sem i na si łę
do koń czyć mo der ni za cję w ter -
mi nie, a to in we sty cji nie wyj -
dzie na do bre. 

Tekst i foto: To masz Bie nek

Kło po ty Szpi ta la z wy ko naw cą ro bót

Zdą żyć przed zi mą

Trwa ją roz mo wy w spra wie
przy szło ści nie do koń czo ne go
wie żow ca przy ul. Ostro gór skiej.
Wła dze Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go chciały by prze ka -
zać bu dy nek mia stu, bądź zna -
leźć in we sto ra, któ ry za go spo da -
ro wał by te ren wo kół nie do koń -
czo nej bu do wy i za jął się
opusz czo nym wie żow cem.

Stra szą cy od lat obiekt sys te -
ma tycz nie po pa da w ru inę. Bu -
do wę wie żow ca roz po czę to
w 1978 ro ku. We dług am bit nych
pla nów miał po wstać re pre zen -
ta cyj ny gmach dla Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go. Ty le, że bu -
do wa ni gdy nie zo sta ła do koń -
czo na. Prze rwa no ją pod ko niec
lat 80. ub. wie ku, a przez ko lej -
ne la ta na ogro dzo nym i za ra sta -

ją cym tra wą pla cu bu do wy nic
się nie dzia ło. W koń cu ofi cjal -
nie z bra ku środ ków fi nan so -
wych w 1993 ro ku de cy zją mi -
ni ste rial ną in we sty cja zo sta ła de -
fi ni tyw nie wstrzy ma na.
Od tam te go cza su bu dy nek
w sta nie su ro wym za mknię tym,
stoi pu sty. Opusz czo ny wie żo -
wiec skła da się z dwóch czę ści:
wy so kiej i ni skiej, o łącz nej ku -
ba tu rze wy no szą cej po nad 85
tys. m sze ścien nych.

Od kil ku lat mię dzy mia stem
a uczel nią trwa ją roz mo wy co
do je go dal sze go lo su. Pod ję cie
ja kiej kol wiek de cy zji utrud niał
fakt, że grunt, na któ rym roz po -
czę to bu do wę, miał do nie daw -
na nie ure gu lo wa ny sta tus praw -
ny. Nie by ło wia do mo, do ko go

na le żą po szcze gól ne dział ki. To
prze kre śla ło ja kie kol wiek moż -
li wo ści na opra co wa nie pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go tej czę ści mia sta. Kil ka lat te -
mu uni wer sy tet zo bo wią zał się
wo bec gmi ny, że po dej mie dzia -
ła nia zmie rza ją ce do ure gu lo wa -
nia i wy ja śnie nia kwe stii wła -
sno ści grun tów. Nie by ło to ła -
twe za da nie, bo trze ba by ło
się gać do sta rych do ku men tów
i ksiąg wie czy stych, z któ rych
nie któ re pa mię ta ły jesz cze cza -
sy za bo rów.

– Te re ny przy ul. Ostro gór -
skiej w So snow cu zo sta ły prze ka -
za ne w użyt ko wa nie Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej przez pre -
zy den ta mia sta So sno wca w 1978
ro ku na mo cy de cy zji nr 116/78;

suk ce syw nie na by wa no ak ta mi
no ta rial ny mi po zo sta łe dział ki
grun tu. Część dzia łek sta no wi
wła sność Skar bu Pań stwa oraz
Gmi ny So sno wiec – in for mu je
Iza be la Koź miń ska -Życz kow ska,
rzecz nik pra so wy Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go. – Aby
ure gu lo wać osta tecz nie stan
praw ny dzia łek grun tu, uczel nia
zle ci ła prze pro wa dze nie ba da nia
ksiąg wie czy stych, tłu ma cze nia
z ję zy ka ro syj skie go, spo rzą dze -
nie map i opi sów oraz wy ka zów
zmian grun to wych.

Przed sta wi cie uczel ni przy -
zna ją, że jej wła dze chcia ły by
od sprze dać te ren i nie do koń czo -
ny bu dy nek mia stu lub za mie nić
go na in ne dział ki. Trud no jed -
nak przy pusz czać, aby w obec -

nej sy tu acji fi nan so wej mia sto
ku pi ło obiekt, z któ rym nie bar -
dzo wia do mo co zro bić.

– Nie wia do mo na wet, czy
obiekt na da je się wciąż do użyt -
ku, czy moż na kon ty nu ować je -
go bu do wę – mó wi Grze gorz
Dą brow ski, rzecz nik pra so wy
Urzę du Miej skie go w So snow cu.
– By ło by naj le piej, gdy by to
uczel nia, któ ra jest dys po nen tem
obiek tu, zna la zła in we sto ra, go -
to we go do koń czyć bu do wę. Mia -
sta nie stać na kup no bu dyn ku.

Ostat nią eks per ty zę tech nicz -
ną wie żow ca wy ko na no trzy la -
ta te mu, wte dy też war tość nie -
do koń czo ne go blo ku wy ce nio no
na 20 mln zło tych. – Wcze śniej
wła dze mia sta So sno wiec kil ka -
krot nie wy ka zy wa ły za in te re so -

wa nie nie ru cho mo ścią. Uczel nia
li czy na to, że ze stro ny mia sta
po ja wi się więc pro po zy cja np.
kup na nie ru cho mo ści przy ul.
Ostro gór skiej lub za mia ny jej
na in ną, o po dob nej war to ści,
oczy wi ście zgod nie z wy mo ga -
mi praw ny mi i za zgo dą Mi ni -
stra Skar bu – pod kre śla Iza be la
Koź miń ska -Życz kow ska.

Jak przy zna ją wła dze uczel -
ni, gdy by mia sto zde cy do wa ło
się ku pić nie ru cho mość pie nią -
dze z jej sprze da ży uczel nia za -
in we sto wa ła by w roz bu do wę
cam pu su Wy dzia łu Far ma ceu -
tycz ne go z Od dzia łem Me dy cy -
ny La bo ra to ryj nej w So snow cu
przy ul. Jed no ści. 

To masz Bie nek

Nie wi dać chęt nych na prze ję cie nie do koń czo ne go wie żow ca

Co da lej z bu dyn kiem wid mo?
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To ur de Po lo gne po raz pierw szy
za wi tał do So snow ca. Do słow nie
ty sią ce ki bi ców przy szło do pin -
go wać ko la rzy pod czas prze jaz du
z So snow ca do Ka to wic. – Chcia -
łem wam po dzię ko wać za obec -
ność – mó wił do ki bi ców, ale tak -
że so sno wiec kich or ga ni za to rów
Cze sław Lang – dy rek tor to uru.

So sno wiec ki etap – przy po -
mnij my – od był się 3 sierp nia
i był po świę co ny pa mię ci Fran co
Bal le ri nie go, któ ry zgi nął pod -
czas raj du w Lar cia no. – Chce my
uczcić je go pa mięć, je go po sta wę
– mó wił Cze sław Lang. Za nim
jed nak etap z So snow ca do Ka to -
wic się roz po czął na gro dy z rąk
Cze sła wa Lan ga, Eu ge nii Bu jak
oraz rad ne go Ja na Bo sa ka ode -
bra li naj młod si adep ci ko lar stwa.
Na sza Re dak cja by ła part ne rem
To ur de Po lo gne w So snow cu.

Po ni żej krót kie pod su mo wa -
nie po szcze gól nych eta pów. 

Etap 1

KRAKSA NA MECIE
PREMIERY TOUR DE
POLOGNE
Ja co po Gu ar nie ri (Li qu igas -Do -
imo) wy grał 1 etap 67. To ur de
Po lo gne UCI Pro To ur po fi ni szu
nie wiel kiej grup ki za wod ni ków
w War sza wie i zo stał pierw szym
li de rem im pre zy. Ja ko dru gi fi ni -
szo wał Aitor Gal dos Alon so (Eu -
skal tel -Eu ska di), a ja ko trze ci li -
nię me ty prze kro czył Al lan Da vis
(Asta na).

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
na trze cim miej scu pla su je się je -
den z bo ha te rów nie dziel ne go
eta pu – Bła żej Ja nia czyk (Pol ska -
-BGŻ). Po lak, któ ry pod czas 1
eta pu ode grał jed ną z klu czo -
wych ról.

Pe le ton wy star to wał w nie -
dzie lę z So cha cze wa. Na ostat niej
run dzie miej sce mia ła krak sa,
któ ra za blo ko wa ła moż li wość
jaz dy więk szo ści za wod ni kom.
Je dy nie 27 ko la rzy ode rwa ło się
od gru py i ro ze gra ło fi nisz po -
mię dzy so bą.

Etap 2

ANDRE GREIPEL
NAJLEPSZY W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ
Fi nisz z pe le to nu za koń czył ry -
wa li za cję na dru gim eta pie te go -
rocz ne go To ur de Po lo gne. Wcze -
śniej, z udzia łem dwój ki Pol sków,
ucie ka ła czwór ka za wod ni ków.
Nie ste ty zna ko mi ta jaz da Bar tło -
mie ja Ma ty sia ka i Mar ci na Sa py
oka za ła się nie wy star cza ją ca. Pe -
le ton do padł śmiał ków już na te -
re nie Dą bro wy Gór ni czej. 

Etap, któ ry ko la rze roz po czę li
w Ra wie Ma zo wiec kiej był naj -
dłuż szym w te go rocz nym to urze.
Od po cząt ku 247-ki lo me tro wej
ry wa li za cji ton nada wa li ucie ki -
nie rzy. Kil ka nie uda nych prób za -
koń czy ło się po myśl nie, gdy
uciecz kę za ini cjo wa li Bar tło miej
Ma ty siak z re pre zen ta cji Pol ski,
Mar cin Sa pa z Lam pre oraz Belg
Tom Stub be (Ome ga Phar ma -
-Lot to). Ucie ki nie rzy je cha li

wspól nie bli sko 220 ki lo me trów.
Osta tecz nie po fi ni szu pe le to nu
naj lep szy oka zał się Nie miec An -
dre Gre ipel (HTC Co lum bia). Li -
de rem zo stał dru gi na me cie Da -
vis, któ ry po dob nie jak w War -
sza wie, fi ni szo wał na dru giej
po zy cji. 

Etap 3

HISTORYCZNY START
Z SOSNOWCA 
Bia ło ru sin Je whie nij Hu ta ro wicz
z gru py FDJ wy grał, po sprin ter -
skim fi ni szu z pe le to nu, trze ci
etap To ur de Po lo gne. Li de rem
po zo stał Au stra li czyk Al lan Da -
vis (Asta na), któ ry na me cie był
trze ci. 

Etap po świę co no pa mię ci
Fran co Bal le ri nie go, któ ry zgi nął
w wy ni ku ob ra żeń po wy pad ku
sa mo cho do wym pod czas raj du
w Lar cia no. – Fran co był wiel -
kim za wod ni kiem, chce my dziś
uczcić je go pa mięć – mó wił Cze -
sław Lang, dy rek tor To ur de Po -
lo gne. Pa mięć swe go przy ja cie la
uczcił tak że, spe cjal nie za pro szo -
ny na to ur, Pa olo Bet ti ni, dwu -
krot ny mistrz świa ta, no wy tre ner
re pre zen ta cji Włoch. 

3 etap z So snow ca do Ka to -
wic był wy jąt ko wo krót ki,
na 122-ki lo me tro wej tra sie oka zję
do po ka za nia się mie li przede
wszyst kim sprin te rzy. 

Osta tecz nie, po fi ni szu pe le to -
nu, do słow nie o cen ty me try ry -
wa li wy prze dził Bia ło ru sin Je -

whie nij Hu ta ro wicz (FDJ), dru gie
miej sce przy pa dło Ha edo (Sa xo
Bank), trze ci był Da vis.

Etap 4

LORENZETTO NOWYM
LIDEREM 
Włoch Mir co Lo ren zet to (Lam -
pre -Far ne se Vi ni) wy grał czwar ty
etap 67. To ur de Po lo gne UCI
Pro To ur i zo stał no wym li de rem
wy ści gu. Pe le ton pod czas eta pu
z Ty chów do Cie szy na (178 km)
wje chał w te ren gó rzy sty i te raz
do pie ro roz po czę ło się praw dzi -
we ści ga nie.

Od sa me go star tu ostre go gru -
pa za sad ni cza na rzu ci ła bar dzo
moc ne tem po, któ re mo men ta mi
wy no si ło na wet 70 ki lo me trów
na go dzi nę! Przez pierw szą go -
dzi nę eta pu pe le ton prze je chał 51
ki lo me trów.

Osta tecz nie na bru ko wym
i trud nym tech nicz nie fi ni szu naj -
szyb si oka za li się za wod ni cy gru -
py Lam pre -Far ne se Vi ni, Mir co
Lo ren zet to i Greg Bo le. Ja ko trze -
ci fi ni szo wał ubie gło rocz ny
trium fa tor Ales san dro Bal lan
(BMC Ra cing Te am), a naj wy żej
z Po la ków na dzie sią tym miej scu
upla so wał się Ma rek Rut kie wicz.

Etap 5

„KRÓ LEW SKI” ETAP DLA
IR LAND CZY KA DA NIE LA
MAR TI NA
Ir land czyk z gru py Gar min zo stał

zwy cięz cą 5 eta pu 67. To ur de
Po lo gne z Ja strzę bia Zdrój
do Ustro nia (149 km) i zo stał no -
wym li de rem wy ści gu. Naj lep szy
z Po la ków był Syl we ster Szmyd
(Li qu igas), któ ry za jął trze cie
miej sce. Ósmy był Ma rek Rut kie -
wicz.

Przed star tem do 5 eta pu wie -
lu eks per tów, ale i sa mych ko la -
rzy twier dzi ło, że to bę dzie de cy -
du ją cy od ci nek te go rocz ne go To -
ur de Po lo gne. Ko la rzy cze kał
pię cio krot ny pod jazd na Za me -
czek w Ku ba lon ce, wjazd
do Ustro nia i na ko niec wy czer -
pu ją ca wspi nacz ka pod Rów ni cę. 

Pod czas eta pu nie bra ko wa ło
ucie czek. Do Wi sły głów ny pe le -
ton wje chał w skła dzie 70 ko la -
rzy. Pod czas pod jaz du pe le ton
po rwał się na kil ka grup. Na 3 ki -
lo me try przed me tą za ata ko wał
Mar tin, i mi mo po go ni ry wa li do -
je chał sa mot nie na li nię me ty.
O 20 se kund wy prze dził dzie wię -
cio oso bo wą gru pę, w któ rej by li
Syl we ster Szmyd i Rut kie wicz. 

Etap 6

LI DER CIĄ GLE TEN SAM
Przed ostat ni etap te go rocz ne go
to uru nie przy niósł zmian na po -

zy cji li de ra wy ści gu. Etap
z Oświę ci mia do Bu ko wi ny Ta -
trzań skiej (228,5 km) wy grał Ho -
len der Bau ke Mol le ma (Ra bo -
bank). W czo łów ce przy je cha li
na me tę dwaj Po la cy – Syl we ster
Szmyd (Li qu igas) i Ma rek Rut -
kie wicz (re pre zen ta cja Pol ski).

Za nim ko la rze wy je cha li
z Oświę ci mia zło ży li kwia ty i od -
da li hołd po mor do wa nym w by -
łym nie miec kim na zi stow skim
obo zie Au schwitz -Bir ke nau. Póź -
niej wy ru szy li do Wa do wic, gdzie
wje cha li w bu rzę. Ścia na desz czu
i wo da na uli cach dość moc no da -
ła się we zna ki ko la rzom. 

Etap od po cząt ku przy niósł
wie le cie ka wych mo men tów. Co
rusz ko la rze pró bo wa li ucie czek,
kil ka z nich się po wio dło. Wśród
naj ak tyw niej szych by li Po la cy,
w tym Ma rek Rut kie wicz. Nie ste -
ty uciecz kę Rut kie wi cza i kil ku in -
nych ko la rzy przed me tą do padł
pe le ton. Na 2,5 ki lo me tra
przed me tą za ata ko wał zaj mu ją cy
szó ste miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej Ho len der Bau ke Mol le ma
(Ra bo bank). I to wła śnie on zo stał
zwy cięz cą te go eta pu, bo nikt
z gru py nie zdo łał go do go nić.
Zwy cię stwo da ło mu awans
na trze cie miej sce w kla sy fi ka cji

ge ne ral nej, ze stra tą 10 se kund
do li de ra. Dru gi w Bu ko wi nie Ta -
trzań skiej był Szwaj car Mi cha el
Al ba si ni. Trze ci fi ni szo wał Bo le,
któ ry dzię ki te mu do 8 se kund zni -
we lo wał w „ge ne ral ce” róż ni cę
do Mar ti na i zaj mu je w niej dru gie
miej sce. Li de rem po zo stał Mar tin. 

Po la cy mi mo ak tyw nej jaz dy
nie ste ty spa dli w kla sy fi ka cji,
Szmyd na 6 miej sce, Rut kie wicz
na 8.

Etap 7

DANIEL MARTIN NIE
ODDAŁ ŻÓŁTEJ KOSZULKI
LLIDERA
Ir land czyk Da niel Mar tin z gru -
py Gar min -Trans i tions wy grał 67.
To ur de Po lo gne UCI Pro To ur.
Na ostat nim 7 eta pie wy ści gu
z me tą na kra kow skich Bło niach
naj lep szy oka zał się An dre Gre -
ipel (HTC -Co lum bia).

23-la tek z Gar min ob jął pro -
wa dze nie w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej po 5 eta pie z me tą na Rów ni -
cy (k. Usto nia) i nie od dał go aż
do koń ca wy ści gu. Dla mło de go
ko la rza to naj więk szy suk ces
w do tych cza so wej ka rie rze. Naj -
lep szym z Po la ków był Syl we ster
Szmyd (Li qu igas -Do imo), któ ry
za jął 6 miej sce. Na siód mej po zy -
cji upla so wał się Ma rek Rut kie -
wicz (Pol ska -BGŻ). 

Po star cie ostrym, któ ry na stą -
pił w No wym Tar gu na rzu co ne
zo sta ło moc ne tem po, unie moż li -
wia ją ce ja kie kol wiek ata ki z pe -
le to nu. Na me cie so bot nie go eta -
pu po raz dru gi w te go rocz nej
edy cji wy ści gu trium fo wał Gre -
ipel, dla któ re go jest to już szes -
na ste zwy cię stwo w tym se zo nie.
Nie miec z HTC -Co lum bia po ko -
nał Je whe na Hu ta ro wi cza (Fran -
ca ise Des Jeux) i Ro ber ta For ste -
ra (Te am Mil ram). 

Ko szul kę kla sy fi ka cji gór skiej
TAU RON zdo był John ny Ho -
oger land (Va can sO le il Pro Cyc -
ling Te am), któ ry zo stał naj ak -
tyw niej szym ko la rzem w kla sy fi -
ka cji FIA TA. W kla sy fi ka cji
punk to wej PLU SA zwy cię żył Al -
lan Da vis (Asta na).

Opracował: Jarosław Adamski

Daniel Martin zwycięzcą 67. Tour de
Pologne UCI ProTour!

Najlepsi kończyli rywalizację na mecie pod dąbrowskim Pałacem Kultury Zagłębia. Zanim
do tego doszło kolarze przejechali 247 kilometrów na trasie z Rawy Mazowieckiej

Ja ro sław
 Adam

 ski

Lotny start nastąpił w Parku Sieleckim – wcześniej minutą
ciszy uczczono pamięć Franco Balleriniego

Ja ro sław
 Adam

 ski

Allan Davis (Astana) także w Katowicach zakładał żółtą
koszulkę lidera

U
r szu la Pisz czek

Naj młod si mo gli li czyć na na gro dy z rąk sa me go Cze sła wa
Lan ga

Ja ro sław
 Adam

 ski



Jak do szło do te go, że So sno wiec
zna lazł się na ma pie te go rocz ne go
To ur de Po lo gne?
Wia do mo, że przy go to wu jąc to ur pa -
trzy my na stro nę spor to wą – stąd gó ry
w to urze, ale pa trzy my też na stro nę
pro mo cyj ną. Że by po ka zy wać Pol skę.
W tym ro ku po sta no wi li śmy je chać
przez śro dek Pol ski, koń cząc na gó rach,
ale tez chcie li śmy być na Ślą sku i w Za -
głę biu. 

Wczo raj (roz mo wa od by wa ła się
w dniu prze jaz du przez So sno wiec
– przyp. au tor) zna ko mi cie wy ścig
za pre zen to wał się w Dą bro wie
Gór ni czej. Dziś So sno wiec. Ale to -
ur z ro ku na rok się roz ra sta, je go
re no ma ro śnie. Do To ur de Su is se
nie co nam bra ku je, ale chy ba już
nie tak wie le?
Rze czy wi ście, po wo li sta je my się wy -
ści giem, do któ re go eki py się przy go to -
wu ją do ce lo wo. Po mo gła nam zmia -

na ter mi nu. Dru ży ny to po tęż ne skła dy,
mię dzy na ro do we. Je śli część za wod ni -
ków przy go to wu je się do Gi ro, in ni
do To ur de Fran ce, to część tak że do To -
ur de Po lo gne. To po pierw sze, a dru gie
to to, że zmie nia się po strze ga nie Pol -
ski. Tak że przez spon so rów. Pro szę
zwró cić uwa gę Ra bo bank to BGŻ,
Lam pre bu du je już fa bry kę w Pol sce.
Wie lu tych spon so rów wy ma ga peł ne -
go za an ga żo wa nia się w Pol sce. Je że li
z wy ści gu ma my trans mi sję w Eu ro -
spor cie, w Te le wi zji Pol skiej, to nie sie
za so bą oka zję do po ka za nia się. 17 lat
te mu nie by ło ta kiej pre sji. To ur bę dzie
się roz wi jać, po dob nie jak bę dzie rósł
je go po ziom spor to wy. Ma my co raz
lep szych ko la rzy u sie bie. Spe cja li zu ją -
cych się w po szcze gól nych to urach. 

Pa mię tam cza sy Ste phe na Ro -
che’a, któ ry w jed nym ro ku wy grał
Gi ro, To ur de Fran ce i zo stał mi -
strzem świa ta. 

To by ły daw ne cza sy, któ re ra czej już
się nie po wtó rzą. Con ta dor wy grał To -
ur de Fran ce i trud no od nie go wy ma -
gać, by miał jesz cze si łę na nasz wy ścig. 

Po roz ma wiaj my tro chę o pol skim
ko lar stwie. Wczo raj ak cja dwój ki
Po la ków (Ma ty siak i Sa pa) na eta -
pie do Dą bro wy Gór ni czej. Ale cza -
sy Szur kow skie go, Lan ga, Pia sec -
kie go, czy nie co nam bliż sze Ha -
lup czo ka świę tej pa mię ci, czy Ja -
sku ły nie co ode szły w prze szłość.
Mniej ma my po wo dów do ra do ści. 
Na pew no tak. Ca ły świat ko lar ski nam
uciekł. Ten za wo do wy, ale na wet ama -
tor ski swe go cza su. To co nam da wa ło
szan se to szko ły ko lar skie. Prze cież
szko ła Hen ry ka Ła sa ka, któ ra wy cho -
wa ła ca łe po ko le nia ko lar skie, w tym
mnie, to gdzieś znik nę ło, ode szło.

Kie dyś si łą pol skie go ko lar stwa by -
ły LZS -y. Te raz te go nie ma. 

LZS -y, ale przede wszyst kim cen tra la,
za ple cze, sze ro ka ka dra. Chce my do te -
go wró cić, by móc wy cho wać od naj -
młod sze go te go przy szłe go mi strza. My
w tej chwi li pusz cza my na cięż kie to ury
ko la rzy nie u kształ to wa nych, nie wy -
szko lo nych i to oczy wi ście się prze kła -
da na wy ni ki. 

Kie dyś Wy ścig Po ko ju, te raz To ur
de Po lo gne mo gą spra wić, że bę -
dzie co raz wię cej chęt nych do ko -
lar stwa?
Tak, od 17 lat pra cu jeę nad tym, by nasz
na ro do wy wy ścig cie szył się od po wied -
nią re no mą. To wpły wa na po pu lar ność
dys cy pli ny i prze kła da się na licz bę
chęt nych do upra wia nia ko lar stwa. Ry -
szard Szur kow ski jest no wym pre ze sem
związ ku, i my ślę że pój dzie my w tym
kie run ku, by od bu do wać daw ną ja kość
w ko lar stwie pol skim. Świet ną pra cę
wy ko nu je Le szek Szysz kow ski, któ ry
już do ro bił się me da li stów w gro nie

swo ich pod opiecz nych. Mu si my szu kać
mło dych ta len tów.

Ja kie ma Pan ocze ki wa nia przed dzi -
siej szym eta pem do Ka to wic?
Dzi siej szy etap jest krót ki, trud ny tech -
nicz nie. Bę dzie za pew ne spo ro ucie -
czek. Jed nak na me cie spo dzie wam się
ca łe go pe le to nu, któ ry jest jesz cze świe -
ży. Oby tyl ko oby ło się bez kraks. A fi -
nisz na pew no do pi sze i ki bi ce ko lar -
stwa bę dą mo gli być za do wo le ni. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: Ja ro sław Adam ski

Szu ka my ta len tów
Roz mo wa z Cze sła wem Lan giem – dy rek to rem To ur de Po lo gne
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13 sierp nia mi ło śni cy spor tów
mo to ro wych w re gio nie zy ska li
no we miej sce do ści ga nia. To
usy tu owa ny w So snow cu Ra ce
Club – je den z naj no wo cze śniej -
szych to rów kar tin go wych
w Pol sce i z pew no ścią je dy ny
obiekt o tak wy so kim stan dar -
dzie na po łu dniu kra ju.

Ra ce Club zna czą co róż ni
się od więk szo ści do tych czas
po wsta łych w Pol sce to rów kar -
tin go wych. Je go wła ści cie le
od po cząt ku po sta no wi li po ło -
żyć sil ny na cisk na wy so ką ja -
kość ofe ro wa nych usług, któ re
ma ją dać peł ne za do wo le nie
klien tom od wie dza ją cym no wy
obiekt kar tin go wy. W no wo cze -
snej, nie daw no wy bu do wa nej
ha li o po wierzch ni po nad 3 tys.
m kw. za mon to wa no spe cjal ny
sys tem prze wie trza nia. Za dba no
tak że o ogrze wa nie, któ re
umoż li wi ca ło rocz ne ko rzy sta -
nie z cen trum Ra ce Club. Wie -
czo rem bez piecz ną za ba wę za -

pew ni pro fe sjo nal ne oświe tle -
nie. 

– Bar dzo się cie szę, że po -
wsta ją ta kie no wo cze sne to ry jak
Ra ce Club w So snow cu. Kar ty są
bar dzo bez piecz ne, na wet
przy ostrej ry wa li za cji nic się nie
dzie je. Mo gę śmia ło po wie dzieć,
że jaz da go kar tem to je den z ele -
men tów, któ ry po pra wia umie jęt -
ność pa no wa nia nad po jaz dem.
Go kart ze sztyw ną osią znacz nie
ła twiej wpa da w po śli zgi i moż -
na to pró bo wać kon tro lo wać.
Dzię ki te mu mo że my zo ba czyć,
że do da wa niem ga zu, czy mą drą
kontrą, po tra fi my je chać szyb ciej
w za krę cie lek kim po śli zgiem.
Jest tu wszyst ko, cze go w nor -
mal nym ru chu dro go wym nie
ma my moż li wo ści spraw dzić.
Świa do mość prze cięt ne go kie -
row cy po win na być ta ka – war to
na ta ki tor wpaść, spró bo wać, co
ja po tra fię, al bo zo ba czyć ile jesz -
cze mam do na ucze nia się – mó -
wił pod czas otwar cia to ru

Krzysz tof Ho łow czyc, pol ski
mistrz Eu ro py w raj dach.

Do brą za ba wę jeż dżą cym
po to rze za pew ni no wo cze sny
sys tem, któ ry za każ dym ra zem
wska że naj szyb sze go za wod ni -
ka kar tin go wej za ba wy. Sam tor
zo stał za pro jek to wa ny przez
spe cja li stów od kar tin gu ha lo -
we go. Je go dłu gość, w za leż no -
ści od kon fi gu ra cji, oscy lo wać
bę dzie w gra ni cach 450-500
me trów, a sze ro kość do 4 m.
Naj dłuż sza pro sta ma 63 me try.
Ra ce Club od da je do dys po zy -
cji klien tów 14 no wych kar tów
GT5 re no mo wa nej mar ki So di,
w tym 2 kar ty Fun Kids prze -
zna czo ne spe cjal nie dla naj -
młod szych. Mo del GT5 wy po -
sa żo ny jest w sil nik Hon dy
o po jem no ści 200 ccm i mo -
cy 6,5 KM. To bez wąt pie nia
jed ne z naj lep szych kar tów jeż -
dżą cych w Pol sce za pew nia ją -
cych wy so ki stan dard bez pie -
czeń stwa. Mo del GT5 jest rów -

nież wy po sa żo ny w opa ten to -
wa ny sys tem HE AD, chro nią cy
przed skut ka mi ko li zji przy du -
żej pręd ko ści. So di FUN KID
– Stwo rzo ny z my ślą o naj młod -
szych da je moż li wość peł ne go
do sto so wa nia do syl wet ki po -
przez re gu la cję ru cho me go fo -
te la ku beł ko we go, ko lum ny kie -
row ni czej i pe da łów, a ku te ob -
rę cze alu mi nio we za pew nia ją
nie tyl ko osza ła mia ją cy wy gląd,
lecz przede wszyst kim sta bil -
ność i pew ność pro wa dze nia.
Ra ce Club zlo ka li zo wa ny jest
w So snow cu przy uli cy Che -
micz nej 12. Obiekt bę dzie
czyn ny co dzien nie w go dzi -
nach 12.00-24.00. Z oka zji
otwar cia, w dniach 13 i 14
sierp nia dla klien tów przy go to -
wa no pro mo cyj ną ce nę. Do dys -
po zy cji klien tów jest rów nież
bez płat ny par king. Re zer wa cji
to ru moż na do ko ny wać po przez
stro nę internetową  www.ra ce -
-club.com.pl KP

Bądź jak Ro bert Ku bi ca

reklama

Pierw sza edy cja gry miej skiej
zor ga ni zo wa na we wrze śniu
ubie głe go ro ku przez Urząd
Miej ski w So snow cu zo sta ła bar -
dzo do brze przy ję ta. Przez czte ry
ko lej ne week en dy uczest ni cy gry
po zna wa li to, co w So snow cu naj -
cie kaw sze, bio rąc udział w spe -
cjal nie przy go to wa nych wy da rze -
niach. W tym ro ku So sno wiec
po now nie za pra sza wszyst kich
chęt nych do dru giej edy cji gry.
Za pla no wa no no we atrak cje i za -
da nia oraz cen ne na gro dy dla naj -
bar dziej ak tyw nych uczest ni ków
ak cji. Te go rocz na edy cja zo sta ła
za pla no wa na na dwa week en -
dy: 24-26 wrze śnia oraz 1-3 paź -
dzier ni ka.

Po dob nie jak w ubie głym ro -
ku uczest ni cy otrzy ma ją Kar ty,
któ re bę dzie moż na zdo być we
wska za nych miej scach lub sa me -
mu wy dru ko wać ko rzy sta jąc
z pli ku za miesz czo ne go na stro -
nie gry. Do Kar ty bę dzie się zbie -
rać ko lej ne pie cząt ki po twier dza -
ją ce udział w przy go to wa nych
spe cjal nie na rzecz gry wy da rze -
niach. 

Na pierw szy week end 24-26
wrze śnia prze wi dzia no m.in. start
za da nia szpie gow skie go, hap pe -
ning z Ja nem Kie pu rą na Pla cu
Stu le cia w kli ma cie pio sen ki
„Bru net ki, blon dyn ki”, zwie dza -
nie Za gó rza wie czo ro wą po rą,

ko men ta tor skie ka ra oke z po szu -
ki wa niem na stęp ców Ci szew skie -
go oraz nie dzie lę na spor to wo
na sta dio nie MOS, pod czas któ -
rej bę dzie moż na spró bo wać
strze lić go la bram ka rzo wi „Za -
głę bia” So sno wiec.

W dru gim week en dzie ak -
cji 1-3 paź dzier ni ka na uczest ni -
ków cze ka m.in. spo tka nie ze
sma ka mi kra jów Trzech Ce sa rzy
na Pa tel ni, moż li wość uczest ni -
cze nia w pra wo sław nym na bo -
żeń stwie w cer kwi, wy ciecz kę
śla da mi in du strial nej prze szło ści
mia sta, ko lo ro wan ki dla dzie ci
w Zam ku Sie lec kim oraz miej ską
GIER KĘ w kli ma tach słusz nie
mi nio nej epo ki.

Szcze gó ło wy plan wy da rzeń
do stęp ny bę dzie od po ło wy wrze -
śnia w ma te ria łach pro mo cyj -
nych, pro fi lu gry na po pu lar nych
por ta lach spo łecz no ścio wych
oraz na stro nie www.so sno wiec -
gra.pl. 

Or ga ni za to rem ak cji „So sno -
wiec Gra” jest Urząd Miej ski
w So snow cu. Pro du cen tem gry
jest Si le sia Events. Part ne ra mi
gry są licz ne in sty tu cje i sto wa -
rzy sze nia dzia ła ją ce w So snow -
cu. Pa tro na tem me dial nym ob -
ję ły grę m.in. Ra dio Eska, Brief
For Po land, Wia do mo ści Za głę -
bia, In Si le sia. pl i Stu dent pol -
ski.pl. KP

Gra miejska powraca już
pod koniec września
do Sosnowca



Pierw sza w Pol sce sy mu la cja zde rze nia au to ka ru z po cią giem

Ka ta stro fa kon tro lo wa na
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17 sierp nia po li cja, straż po żar -
na i po go to wie, wspól nie z PKP
i Przed się bior stwem Ko mu ni ka -
cji Miej skiej z Ka to wic prze pro -
wa dzi ły w So snow cu in sce ni za -
cję groź ne go wy pad ku dro go we -
go. W sy mu la cji ka ta stro fy
lo ko mo ty wa zde rzy ła się z pu -
stym, w tym wy pad ku, au to bu -
sem. W efek cie po trzeb na by ła
ak cja służb ra tow ni czych.

Po kaz od był się na prze jeź -
dzie ko le jo wym przy ul. Naf to -
wej. Na to rach usta wio no au to bus
mar ki Jelcz. Miał imi to wać pe łen
pa sa że rów po jazd, któ re go kie -
row ca zlek ce wa żył zna ki ostrze -
gaw cze i prze pi sy ru chu dro go -
we go, wjeż dża jąc wprost pod ko -
ła po cią gu. Ro lę roz pę dzo ne go
skła du od gry wał pod sta wio ny
przez PKP spe cja li stycz ny wa gon
z po tęż nym płu giem do od śnie ża -
nia. Przed go dzi ną 10.00 do szło
do zde rze nia. 

– Tak wła śnie sta ło by się pod -
czas praw dzi we go wy pad ku. Ma -
szy ni sta nie ma szans za trzy mać
ja dą ce go z pręd ko ścią 40 km
na go dzi nę skła du – mó wi nad ko -
mi sarz Wło dzi mierz Mo gi ła
z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go
ka to wic kiej Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji. – Ak cja mia ła

na ce lu po ka za nie opi nii spo łecz -
nej, a zwłasz cza kie row com,
na ja kie nie bez pie czeń stwa na ra -
ża ją sie bie i in nych lek ce wa żąc
zna ki dro go we. Choć na ca łe
szczęś cie w na szym re gio nie nie
do szło od lat do zde rze nia po cią -
gu z au to bu sem, zda rza się, że
kie row cy wjeż dża ją na prze jaz dy
ko le jo we przy czer wo nym świe -
tle lub lek ce wa żą zna ki ostrze -
gaw cze. Cza sem pró bu ją prze je -
chać przed za my ka ją cy mi się ba -
rier ka mi. Nie trud no wy obra zić
so bie, co sta ło by się ze znaj du ją -
cy mi we wnątrz au to bu su pa sa że -
ra mi, gdy by do szło do praw dzi -
we go wy pad ku. 

Au to bus zo stał do słow nie
zmiaż dżo ny przez po ciąg. Dwie
trze cie po jaz du ule gło znisz cze -
niu. Ude rze nie mia ło ta ką si łę, że
wrak zo stał czę ścio wo za ko pa ny
w na sy pie, któ rym idzie tor ko le -
jo wy. Już wcze śniej ko le ja rze,
spo dzie wa jąc się ta kie go re zul ta -
tu, zde mon to wa li tym cza so wo
nie któ re ele men ty sie ci trak cyj nej
i sy gna li za cji z to ro wi ska, by nie
do pro wa dzać do nie po trzeb nych
strat. Na gra ne przez po li cję fil my
z mo men tu zda rze nia bę dą po ka -
zy wa ne wszyst kim użyt kow ni -
kom dróg pod czas spo tkań edu -

ka cyj nych. Bę dą też prze strze gać
kie row ców, czym mo że skoń czyć
się pró ba sfor so wa nia to rów ko le -
jo wych tuż przed nad jeż dża ją -
cym po cią giem.

Zor ga ni zo wa na 17 sierp nia
ak cja to ewe ne ment w ska li kra -
ju.

– W So snow cu na strze żo nym
prze jeź dzie ko le jo wym prze pro -
wa dzo no po raz pierw szy w Pol -
sce sy mu la cję ude rze nia po cią gu
w au to bus ko mu ni ka cji miej skiej
oraz zwią za nej z tym ak cji ra tow -
ni czej służb po li cji, po go to wia ra -
tun ko we go i pań stwo wej stra ży

po żar nej – po twier dza Han -
na Mich ta, ofi cer pra so wy so sno -
wiec kiej po li cji. – Ćwi cze nia te
są or ga ni zo wa ne w ra mach dzia -
łań „Bez piecz ne wa ka cje 2010”.
Wszyst ko po to, by uzmy sło wić
lu dziom ogrom za gro żeń ja kie
nie sie ze so bą sy tu acja, kie dy
roz pę dzo ny po ciąg ude rza w po -
jazd, w tym wy pad ku w au to bus
ko mu ni ka cji miej skiej prze wo żą -
cy pa sa że rów.

Za raz po zde rze niu do dzia łań
ra tun ko wych włą czy li się stra ża -
cy. Uga si li po żar, któ ry we dług
in sce ni za cji ogar nął wrak au to -

bu su w wy ni ku roz la nia się ben -
zy ny z ba ku i znisz czo ne go sil ni -
ka. Ra tow ni cy mu sie li też czę -
ścio wo od ko pać wrak po jaz du
– po to że by z je go wnę trza wy -
cią gnąć ran nych i za bi tych. Od -
gry wa li ich za rów no sta ty ści, jak
i ma ne ki ny. Po szko do wa ni tra fia li
do na mio tów me dycz nych, roz -
sta wio nych przez służ by ra tun ko -
we. Po moc po szko do wa nym nio -
sło pięć ze spo łów po go to wia ra -
tun ko we go – czte ry z Ka to wic
i je den z So snow ca.

To masz Bie nek

Sy mu lo wa ne zde rze nie po cią gu z au to bu sem by ło pierw szą ta ką in sce ni za cją w kra ju

Muzeum w Sosnowcu
ul. Chemiczna 12,
tel. (32) 363 45 10,

363 16 70
www.muzeum.org.pl

A P E L 
do byłych mieszkańców
Pałacu Schöna przy ul.

Chemicznej 12
w Sosnowcu

Muzeum w Sosnowcu
przygotowuje spotkanie
byłych mieszkańców
Pałacu Schöna, które
odbędzie się 10 września
br. o godz. 16.00 w ramach
obchodów jubileuszu 25-
lecia powstania placówki.
To wydarzenie stanie się
okazją do spotkania
z dawnymi sąsiadami,
znajomymi i przyjaciółmi
oraz wspomnień. Liczymy,
że wzbogacą one wiedzę
o obiekcie i jego historii. 
Serdecznie zapraszamy!



prosto z miasta wrzesień 2010 nr 8 11

Co raz czę ściej mó wi się o moż -
li wo ści re ak ty wa cji zli kwi do wa -
nej 11 lat te mu ko pal ni wę gla
„Niw ka -Mo drze jów”. Gdy by tak
się sta ło – a dą ży do te go nie -
miec ki in we stor – pra cę mo gło -
by zna leźć na wet ty siąc gór ni -
ków z So snow ca. Są jed nak po -
waż ne prze szko dy, głów nie
po stro nie władz Ja worz na, by
po now nie otwo rzyć za kład.

Okres do 1999 był cza sem
roz kwi tu za kła du. Przy ko pal ni
dzia łał ze spół ba le to wy, któ ry
od no sił suk ce sy w kra ju i za gra -
ni cą, a w la tach 80. XX wie ku
w ko pal ni dzia ła ło Za kła do we
Ko ło To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol -
sko -Li bij skiej. By ły pra cow ni cze
prze wo zy au to bu so we, klu by
pra cow ni cze i ho te le za kła do we.
Roz wi ja ły się dziel ni ce wo kół
za kła du, po wsta wa ły no we osie -
dla. To już jed nak za mierz chła
prze szłość. Naj waż niej sze by ło
jed nak to, że ko pal nia gwa ran to -
wa ła pra cę. Za mknię cie w 1999
ro ku ko pal ni by ło szo kiem dla
za trud nio nych w niej miesz kań -
ców. Dla dziel nic ta kich jak Mo -
drze jów, Bór, Niw ka czy Bo brek
ozna cza ło to za paść. Z dnia
na dzień zo sta ły ze pchnię te
do ro li pe ry fe ryj nych ob sza rów
mia sta do tknię tych bez ro bo ciem
i za po mnie niem. Roz go ry cze nie
pra cow ni ków wiel kie go w isto -
cie za kła du (oprócz ko pal ni
„Niw ka -Mo drze jów” obej mo wa -
ła po wią za ne z wy do by ciem wę -

gla za kła dy prze twór cze, dwor ce
ko le jo we itd.) po głę biał fakt, iż
za mknię ty za kład miał wiel kie
szan se, by po ra dzić so bie na ryn -
ku, a za pa sy wę gla w po kła dach
Niw ki oce nia ne by ły na 50 mln
ton wę gla.

– Nie dłu go przed li kwi da cją
w ko pal ni zo sta ła uru cho mio -
na no wa ścia na. Jej za so by oce -
nia no na 6 mln ton – mó wi rad -
ny Zyg munt Wit kow ski, by ły
pra cow nik ko pa ni. 

Rad ny nie jed no krot nie wska -
zy wał na ab surd za mknię cia
KWK „Niw ka -Mo drze jów”.
W kwiet niu 1999, gdy na gle ko -
pal nię po sta wio no w stan cał ko -
wi tej li kwi da cji, za kład dzia łał
peł ną pa rą. 

Ab surd ten do strze ga ją tak że
in we sto rzy z Nie miec. Są po -
waż nie za in te re so wa ni roz po czę -
cia po now nej eks plo ata cji po tęż -
nych, a le żą cych odło giem złóż
wę glo wych. Już w czerw cu 2008
w Kra jo wym Re je strze Są do -
wym zo sta ła za re je stro wa -
na spół ka HMS Niw ka Co al
Pro duc tion Com pa ny z sie dzi bą
w Ka to wi cach, bę dą ca spół ką -
-cór ką ber liń skiej HMS Berg bau
AG, nie miec kie go po ten ta ta
bran ży wy do byw czej. Wte dy też
opra co wy wa no pro jekt wzno -
wie nia wy do by cia w KWK
„Niw ka -Mo drze jów”. Mie siąc
póź niej HMS Niw ka CPC zło ży -
ła ofi cjal ny wnio sek do Ślą skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go

w Ka to wi cach o wy da nie de cy -
zji o śro do wi sko wych uwa run ko -
wa niach zgo dy na re ali za cję in -
we sty cji, któ ra mia ła po le gać
na uru cho mie niu wy do by cia wę -
gla ka mien ne go na ob sza rze zli -
kwi do wa nej ko pal ni „Niw ka -
-Mo drze jów” w So snow cu.

Dzia ła nia te z na dzie ją śle dzą
miesz kań cy Niw ki i Mo drze jo -
wa, któ rym wszyst ko jed no jest,
ja ki in we stor uru cho mi ko pal nię.
Dla nich li czy się to, by za kład
ru szył. A to nie ste ty mo że być
dość trud ne do zre ali zo wa nia.
O ile wła dze So snow ca pa trzą
przy chyl nym okiem na wzno -
wie nie eks plo ata cji ko pal ni, o ty -
le ini cja ty wę nie miec kie go kon -
cer nu tor pe du ją wła dze Ja worz -
na. 

– Pod kre ślam i za wsze pod -
kre śla łem, że ja ko Urząd Miej ski
nie wy stę pu je my prze ciw ko gór -
nic twu wę glo we mu – ro zu mie -
my, że otwar cie ko pal ni Niw ka
ozna cza za trud nie nie dla wie lu
miesz kań ców So snow ca, ro zu -
mie my te pro ble my tym bar -
dziej, że tra dy cje gór ni cze są
obec ne rów nież w Ja worz nie.
Jed nak sprze ci wia my się, że pry -
wat ny in we stor pod czas pierw -
szych roz mów z wła dza mi Ja -
worz na nie po in for mo wał ni ko -
go, że aż 90 pro cent wy do by cia
od by wać się ma pod Ja worz nem.
Fakt ten wy szedł na jaw do pie ro,
gdy otrzy ma li śmy ra port o od -
dzia ły wa niu na śro do wi sko.

Urząd bro ni in te re sów miesz -
kań ców, bo lu dzie z dziel nic ta -
kich jak Dą bro wa Na ro do wa czy
Osie dle Sta łe z pew no ścią od -
czu ją skut ki eks plo ata cji wę gla,
tym bar dziej, że szko dy gór ni cze
da wa ły się już we zna ki, gdy
dzia ła ła ko pal nia Jan Kan ty.
Wczu wa jąc się w sy tu ację
miesz kań ców mu si my też brać
pod uwa gę, że w po wo jen nej hi -
sto rii Pol ski nie by ło jesz cze pry -
wat nych ko pal ni – nie wia do mo
więc, ja kie szan se mie li by
miesz kań cy Ja worz na, gdy by
pró bo wa li uzy skać od ko pal ni
od szko do wa nia, je śli w wy ni ku
szkód gór ni czych po pę ka ją im
do my – pod kre śla Mar cin Ma -
rzyń ski, kie row nik Biu ra Pro mo -
cji i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
Urzę du Miej skie go w Ja worz nie. 

Na ra zie wia do mo, że na de -
cy zję władz Ja worz na do SKO
po skar ży ła się nie miec ka fir ma,
i kil ka dni te mu przy zna no jej ra -
cję. Sa mo rzą do we Ko le gium
Od wo ław cze w Ka to wi cach
uchy li ło de cy zję pre zy den ta Ja -
worz na, w spra wie ne ga tyw nej
de cy zji władz mia sta do ty czą cej
uzgod nie nia kon ce sji na wzno -
wie nie wy do by cia wę gla. SKO
na ka za ła pre zy den to wi Ja worz -
na po now nie roz pa trzyć wnio sek
nie miec kiej fir my. Na efek ty de -
cy zji trze ba bę dzie za tem cze -
kać. 

To masz Bie nek

Szan sa dla dziel ni cy i na dzie ja dla miesz kań ców

Niwka wznowi
wydobycie?

Re kre acyj ny cha rak ter Pla cu Pa pie skie go bez zmian

Su per mar ke tu nie bę dzie
W ostat nim cza sie w So snow -
cu spo re kon tro wer sje wzbu -
dzi ła in for ma cja, ja ko by pry -
wat na fir ma za mie rza ła wy bu -
do wać na Pla cu Pa pie skim
w dziel ni cy Za gó rze cen trum
han dlo we. Pod nio sły się gło sy
obu rze nia. 

Wszyst ko za czę ło się od pi -
sma skie ro wa ne go do miesz -
kań ców Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „Hut nik”. Spół dziel ni,
któ rej no wym pre ze sem jest
Ma ciej Ada miec – so sno wiec -
ki rad ny. 

– Urząd Miej ski ma ni pu lu -
je fak ta mi w ca łej spra wie
zwią za nej z pla na mi bu do wy
mar ke ty w re jo nie – a do kład -
nie mó wiąc na ty łach Pla cu
Pa pie skie go. Pew ne jest, że
wła dze mia sta już daw no te mu
mo gły pod jąć kro ki, by za blo -
ko wać moż li wość bu do wy ta -
kie go obiek tu w tym miej scu.
Spół dziel nia Miesz ka nio wa
„Hut nik” już pod czas po -
przed niej ka den cji po dej mo -
wa ła dzia ła nia, by prze ciw sta -
wić się bu do wie skle pu w tym
miej scu. Wte dy miesz kań cy
za blo ko wa li moż li wość bu do -
wy dro gi do jaz do wej do miej -
sca, gdzie miał by po wstać
sklep. By łem i je stem prze -
ciw ny bu do wie mar ke tu obok
pla cu, mo im zda niem, i zda -
niem wie lu miesz kań ców,
w re jo nie tym po wi nien znaj -
do wać się tyl ko i wy łącz nie
park.

Zgod nie z pla nem, po wsta -
ją ca wła śnie in fra struk tu ra
Pla cu Pa pie skie go ma słu żyć
miesz kań com, być miej scem
kon tem pla cji i wy po czyn ku,
zie lo ną wy spą wśród osie dla.
Po wsta je tu stre fa sa crum,
w cen trum któ rej znaj dzie się
oł tarz – sce na, oraz stre fa re -
kre acyj na, z bo iska mi oraz
alej ka mi spa ce ro wy mi. O ta -
kim kształ cie i cha rak te rze
Pla cu Pa pie skie go za de cy do -
wa li rad ni, prze zna cza jąc
na ten cel pie nią dze. – Nikt
nie ku pił te re nu na Pla cu Pa -
pie skim, jak stwier dzo no
w kon tro wer syj nym ar ty ku le.

Mia sto do kła da szcze gól nych
sta rań, by Plac Pa pie ski
oraz ob szar do nie go przy le gły
by ły i po zo sta ły miej scem
spo tkań i re kre acji – wy ja śnia
Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik
pra so wy Urzę du Miej skie go
w So snow cu. 

– Miesz kań ców wpro wa -
dzo no w błąd przez in for ma -
cję, że su per mar ket ma sta nąć
na Pla cu Pa pie skim. To ko lej -
na nie praw da! Te ren, o któ rym
mo wa znaj du je się ok. 300
me trów od Pla cu, w po bli żu
ulic: Gwiezd na, Zie lo no gór -
ska oraz We so łow skie go.
Na Pla cu Pa pie skim jest bu do -
wa ny wy łącz nie park.

Wła dze mia sta pod kre śla ją,
że wy da nie de cy zji o wa run -
kach za bu do wy jest stan dar do -
wą czyn no ścią ad mi ni stra cyj -
ną i nie sta no wi po zwo le nia
na bu do wę su per mar ke tu.
Część te re nu, na któ rym in we -
stor chciał by wy bu do wać mar -
ket jest wła sno ścią gmi ny. 

– Z ca łą sta now czo ścią
chce my pod kre ślić, że gmi -
na nie za mie rza ła, ani nie za -
mie rza sprze da wać lub wy -
dzier ża wiać tych dzia łek – do -
da je Grze gorz Dą brow ski.

Tak że wła dze ko ściel nie
dy stan su ją się od po my słu bu -
do wy skle pu w ob rę bie Pla cu
Pa pie skie go. 

– Ku ria Die ce zjal na in for -
mu je, że nie jest stro ną w spo -
rze o bu do wę hi per mar ke tu
w po bli żu tzw. Pla cu Pa pie -
skie go w So snow cu. Na wet
gdy by do bu do wy skle pu do -
szło, po wsta nie on w pew nej
od le gło ści od miej sca spo tka -
nia z Oj cem Świę tym w 1999
ro ku – uspo ka ja ksiądz Ja ro -
sław Kwie cień, rzecz nik pra -
so wy Die ce zji So sno wiec kiej.
– Nie praw dą jest, że no wy su -
per mar ket po wsta nie na Pla cu
Pa pie skim. Plac ten ma już za -
twier dzo ny pro jekt za go spo da -
ro wa nia, któ ry re ali zo wa ny
jest w prak ty ce już od kil ku na -
stu mie się cy. 

To masz Bie nek

Po mi mo wie lo krot nych ape li po -
li cji, ostrze ga ją cych przed oszu -
sta mi po da ją cy mi się za krew -
nych, wciąż no to wa ne są przy pad -
ki wy łu dzeń pie nię dzy me to dą
„na wnucz ka”. W ostat nich ty go -
dniach ofia rą prze stęp ców pa dła
so sno wi czan ka w po de szłym wie -
ku. Dwie in ne oso by wy ka za ły się
przy tom no ścią umy słu i nie po -
zwo li ły się ogra bić.

Me to da „na wnucz ka” to je -
den z ulu bio nych spo so bów
oszu stów. Sys tem jest dość pro -
sty, lecz jak po ka zu je ży cie,
nie ste ty sku tecz ny. Prze stęp ca
dzwo ni do star szej oso by, po da -
jąc się za krew ne go, naj czę ściej
sio strzeń ca lub wnu ka. Wy ja -
śnia, że na gle za bra kło mu go -
tów ki, a ma szan sę oka zyj nie
ku pić np. no wy sa mo chód. Wy -
ja śnia jed nak, że nie mo że
po po życz kę przyjść sam, tyl ko
przy śle za ufa ne go ko le gę, by
oka zja nie prze pa dła. Po da je
na zwi sko zna jo me go, któ ry ma
zgło sić się po pie nią dze. Po da -
jąc się za nie go po tem sam uda -
je się do ofia ry. Od bie ra go tów -
kę – nie raz oszczęd no ści ca łe -
go ży cia star szej oso by
– i zni ka.

W So snow cu ofia ra mi zło dziei
dzia ła ją cych tą me to dą pa dło wie -
le osób. Po li cjan ci wie lo krot nie
ape lo wa li i na dal ape lu ją do osób
star szych, by nie by ły ła two wier ne
i spraw dza ły, czy proś ba o po życz -
kę nie jest wła śnie mi sty fi ka cją
ban dy tów. Wy star czy prze cież od -
dzwo nić do au ten tycz ne go wnu ka,
i spy tać, czy to on fak tycz nie te le -
fo no wał przed chwi lą z proś bą
o pie nią dze. Pro blem był swe go
cza su na ty le po waż ny, że na uli -
cach So snow ca prak ty kan ci z po -
li cji roz da wa li ulot ki in for mu ją ce
oso by star sze o za gro że niu. Mi mo
te go wciąż nie bra ku je po dob nych
przy pad ków. 

– W ostat nim cza sie so sno -
wiec ka po li cja od no to wa ła aż
trzy przy pad ki, kie dy to oszu ści
kon tak to wa li się te le fo nicz nie ze
star szy mi oso ba mi – re la cjo nu je
Han na Mich ta, ofi cer pra so wy
so sno wiec kiej ko men dy po li cji.
– Prze ko ny wa li je, że są ich sio -
strzeń ca mi lub wnucz ka mi
i w ten spo sób chcie li wy łu dzić
od nich pie nią dze. W dwóch
przy pad kach star sze ko bie ty wy -
ka za ły się czuj no ścią i roz sąd -
kiem, w trze cim nie ste ty łu pem
oszu stów pa dło 2 000 zł.

Do wszyst kich zda rzeń do -
szło w fe ral ny pią tek 13 sierp nia.
Ist nie ją więc prze słan ki, że
za oszu stwem i je go dwie ma
pró ba mi sto ją te sa my oso by
bądź oso ba. O go dzi nie 11.45
na uli cy Pa trio tów nie zna -
na spraw czy ni dro gą te le fo nicz -
ną, po da jąc się za sio strze ni cę
usi ło wa ła wy łu dzić od miesz -
kan ki So snow ca 10 ty się cy. Ko -
bie ta wy ka za ła się zde cy do wa ną
po sta wą i od mó wi ła, nie da jąc
się oszu kać. O wszyst kim po -
wia do mi ła też po li cję. O go dzi -
nie 12.00 przy uli cy Hal le ra nie -
zna na ko bie ta dzwo niąc te le fo -
nicz nie do miesz ka nia pew nej
so sno wi czan ki przed sta wi ła się,
że jest jej sio strze ni cą i pil nie po -
trze bu je kwo tę rów nież 10 tys.
zł. Ko bie ta na szczę ście dla sie -
bie od mó wi ła. 

– Tu taj rów nież star sza pa ni
wy ka za ła się czuj no ścią
i o wszyst kim po wia do mi ła po -
li cję – do da je Han na Mich ta.
– W trze cim przy pad ku łu pem
oszust ki pa dło 2000 zł. O go dzi -
nie 14.20 nie zna na spraw czy ni
za dzwo ni ła do miesz ka nia
przy uli cy Kli mon tow skiej, po -
da jąc się tym ra zem za wnucz kę.

Do pie ro po fak cie miesz kan ka
So snow ca zo rien to wa ła się, że
zo sta ła oszu ka na. Te raz oszu stek
szu ka ją po li cjan ci.

Po li cjan ci przy po mi na ją: by
unik nąć kra dzie ży wy star czy
prze strze gać kil ku pod sta wo wych
za sad. Bę dąc w do mu za wsze na -
le ży za my kać drzwi wej ścio we
na zam ki i nie otwie rać ich bez
spraw dze nia, kto i po co przy -
szedł. Je śli trze ba ko goś wpu ścić,
nie moż na zo sta wiać go ani
na chwi lę sa me go w miesz ka niu.
Moż na też po pro sić o po moc są -
sia da by to wa rzy szył przy nie -
spo dzie wa nych od wie dzi nach.
Pod żad nym po zo rem nie moż -
na da wać pie nię dzy akwi zy to -
rom, ani też pod pi sy wać z ni mi
ja kich kol wiek umów – pa mię tać
na le ży, że każ da sza nu ją ca się fir -
ma trans ak cje za wie ra w swo jej
sie dzi bie lub za po śred nic twem
pocz ty. Ma jąc w do mu pie nią dze
na le ży cho wać je w miej scu trud -
no do stęp nym. Po li cjan ci ape lu ją
tak że do lu dzi mło dych, by przy -
po mi na li te ra dy swo im bab ciom
i dziad kom, w tro sce o ich bez pie -
czeń stwo.

To masz Bie nek

Nadal nie brakuje oszustów żerujących na starszych osobach

Nie daj się okraść!

reklama

Odwiedzili ziemię przodków
Na po cząt ku sierp nia mia sta Za -
głę bia, w tym tak że So sno wiec,
od wie dzi ła kil ku dzie się cio oso -
bo wa de le ga cja z Izra ela. Człon -
ko wie Świa to we go Związ ku Ży -
dów Za głę bia zło ży li hołd ofia -
rom Ho lo cau stu, od wie dzi li też
gro by swo ich przod ków. Człon -
ko wie de le ga cji, ra zem z prze -
wod ni czą cym związ ku Abra ha -
mem Gre enem zmó wi li ka disz

na kir ku cie w Cze la dzi. Oka zją
do licz nych wzru szeń by ły spa -
ce ry uli ca mi So snow ca, Bę dzi -
na i Dą bro wy Gór ni czej, gdzie
go ście z Izra ela znaj do wa li
miej sca, któ re pa mię ta ją z dzie -
ciń stwa lub opo wie ści ro dzi ców.
Oka zją do zor ga ni zo wa nia de le -
ga cji by ła 67. rocz ni ca li kwi da -
cji gett w za głę biow skich mia -
stach. TB



15 sierp nia br. mi nę ła set na rocz -
ni ca kon se kra cji za gór skie go ko -
ścio ła p. w. św. Jo achi ma. Uro -
czy sto ści ko ściel ne upa mięt nia ją -
ce wy da rze nia sprzed 100 lat
od bę dą się w pa ra fii 11 wrze śnia
br. Jest więc oka zja aby przy bli -
żyć czy tel ni kom tro chę hi sto rii
za gór skiej świą ty ni, któ ra swo je
dzie je nie ro ze rwal nie wią że z hi -
sto rią sa mej dziel ni cy. Wszak li -
czy so bie ona prze szło 800 lat,
a pierw sze wzmian ki o osa dzie
ry cer skiej po cho dzą z XIII w.
Na po cząt ku XVIII w. nie opo dal
ry cer skiej wa row ni wy bu do wa no
ka pli cę w któ rej obec nie znaj du -
je się La pi da rium Żoł nie rzy Ar -
mii Kra jo wej. Naj bar dziej zna ną
po sta cią w hi sto rii Za gó rza by ła
Ja dwi ga Mie ro szew ska, dru ga
żo na hra bie go Jó ze fa. Ja ko oso -
ba nie zwy kle re li gij na w 1848 r.
zbu do wa ła ko ściół, któ ry w nie -
zmie nio nej po sta ci (oczy wi ście
na prze strze ni lat od na wia ny) stoi
do dnia dzi siej sze go i sta no wi
kruch tę wej ścio wą do obec ne go
ko ścio ła p. w. św. Jo achi ma, zbu -
do wa ne go w 1910 r. Z je go po -
wsta niem wią że się cie ka wa hi -
sto ria. Po pół wie ku ist nie nia,
ma ły ko śció łek był już za ma ły
dla roz wi ja ją cej się osa dy. Z te go
też po wo du w 1898 r. ów cze sny
pro boszcz, ks. Jó zef Do tkie wicz
zło żył proś bę do car skich władz
o po zwo le nie na bu do wę no wej
świą ty ni. Wnio sek zo stał od rzu -
co ny, ale zgo dzo no się na re mont
sta re go. Spryt ny pro boszcz
umie jęt nie to wy ko rzy stał
i do ist nie ją ce go już ko ściół ka
do bu do wał no wą, trój na wo wą
świą ty nię we dług pro jek tu Jó ze -
fa Po mian -Po mia now skie go. Ko -
ściół zo stał kon se kro wa ny przez
bp. kie lec kie go Au gu sty na Ło -
siń skie go 15 sierp nia 1910 r.
O świą ty ni mó wi się, że jest Mat -
ką Ko ścio łów w Za gó rzu.
Oprócz pa ra fii św. Jo achi ma
na ob sza rze Za gó rza po wsta ło
jesz cze sześć in nych. We wnątrz
ko ścio ła nie wąt pli wie in te re su ją -

ca jest fi gu ra Mat ki Bo żej,
czczo na od po cząt ki ist nie nia
świą ty ni, któ ra zo sta ła po świę co -
na przez Ja na Paw ła II w cza sie
je go po by tu w So snow cu
w dniu 14 czerw ca 1999 r. oraz
oł ta rze są au tor stwa dwóch ar ty -
stów rzeź bia rzy Prze smyc kie go
i Paw ła Tur ba sa. 

Na prze strze ni lat gwał tow nie
zwięk sza ła się licz ba pa ra fian.
Na po cząt ku 1886 r. prze kro czy -
ła 6 tys. a w 1908 r. li czy ła już
bli sko 40 tys. Te ren pa ra fii obej -
mo wał dzi siej sze Macz ki, daw -
niej zwa ne Gra ni cą, Niw kę, Kli -
mon tów, Po rąb kę, Ostro wy Gór -
ni cze, zwa ne Niem ca mi oraz
Sta ry i No wy Sie lec. Pierw szym
pro bosz czem w Za gó rzu był ks.
Wa len ty Ma cha a je go na stęp cą
zo stał, ks. Jó zef Do tkie wicz. Ko -
lej ny mi trze ma pro bosz cza mi

by li: ks. Win cen ty Za moj ski, ks.
Sta ni sław Sen ko (za bi ty pod czas
na pa du na ple ba nie 17 wrze -
śnia 1939) i ks. Sta ni sław Grzy -
wak (za mor do wa ny przez czer -
wo no ar mi stów 3 mar ca 1945 r.,
kie dy sta nął w obro nie gwał co -
nej go spo dy ni). Po II woj nie
świa to wej ko lej ny mi pro bosz -
czem by li ks. An to ni Uchto, ks.
An drzej My słek i ks. Wa cław
Wi ciń ski. Od 1986 r. do chwi li
obec nej funk cję pro bosz cza peł -
ni ks. Sta ni sław Ko cot. To wła -
śnie z je go ini cja ty wy po wsta ło
La pi da rium Żoł nie rzy AK.
Wmu ro wa no ta bli ce pa miąt ko we
ks. Je rze go Po pie łusz ki oraz
Ofiar Zbrod ni Ka tyń skich.
Z wiel kich ka mien nych gła zów
przy wie zio nych z Beł cha to wa 6
czerw ca br. od sło nię ty zo stał po -
mnik be aty fi ko wa ne go wła śnie

w tym dniu ks. Je rze go Po pie -
łusz ki. O ile w pa ra fii by ło do -
tych czas 9 pro bosz czów, to or ga -
ni stów, kan ce li stów i dy ry gen tów
ko ściel ne go chó ru za ło żo ne go
przed 120 la ty, by ło za le d wie
trzech. Obec nie jest nim An to ni
Gó ral, któ ry swo ją pra cę roz po -
czął 12 stycz nia 1970 r. Pi sząc
o świą ty ni na le ży tak że wspo -
mnieć o cmen ta rzu pa ra fial nym.
Spo czy wa na nim wie lu zmar -
łych. Są wśród nich wy bit ni sy -
no wie i cór ki za głę biow skiej zie -
mi. Jest tu m. in. gro bo wiec
Alek san dra Wi de ry, le ka rza
– pro to pla sty dok to ra Ju dy ma
z „Lu dzi Bez dom nych” Że rom -
skie go, a tak że gro by ro dzi ny
Ga dom skich, Wejt ków, Do bro -
wol skich i Gier ków.

Hen ryk Ko cot
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Konstanty Ildefons
Gałczyński
(1905-1953), poeta 

Uro dził się 23 stycz nia 1905 ro ku w War sza -
wie w ro dzi nie drob no miesz czań skiej Kon -
stan te go i Wan dy z Ło pu szyń skich.
W związ ku z fak tem, że je go oj ciec był ko -
le ja rzem w 1912 ro ku roz po czął na ukę
w Szko le Tech nicz nej Ko lei War szaw sko
– Wie deń skiej. Po wy bu chu I woj ny świa to -
wej ro dzi na Gał czyń skich zo sta je ewa ku owa -
na i w la tach 1914-1918 prze by wa w Mo -
skwie. Wła śnie tam przy szły po eta uczy się w Szko le Ko mi te tu Pol -
skie go pod kie run kiem wy bit nych pe da go gów m.in. Wła dy sła wa
Gi życ kie go. Pod czas na uki w Mo skwie prze ja wia za in te re so wa nia li -
te ra tu rą, mu zy ką i te atrem oraz ma pierw szy kon takt z re wo lu cyj ną
po ezją ro syj ską i ma ni fe sta mi po li tycz ny mi. Po po wro cie do kra ju po -
mi mo sprze ci wu ro dzi ców Kon stan ty wraz z bra tem Mie czy sła wem
po dej mu ją dal szą na ukę w od le głym Wierzb nie. W 1923 ro ku zda je
ma tu rę, a kil ka mie się cy wcze śniej ma miej sce je go de biut w pra sie.
Wstę pu je na Uni wer sy tet War szaw ski, na któ rym stu diu je fi lo lo gię
an giel ską oraz kla sycz ną. W okre sie stu denc kim pu bli ku je wie le swo -
ich utwo rów i wią że się z gru pą po etyc ką Kwa dry ga. Je go za mi ło -
wa nie do po ezji bie rze gó rę nad rze czy wi sto ścią i po mi mo kil ka krot -
ne go po dej mo wa nia pra cy urzęd ni czej ni gdzie nie po tra fi na dłu żej
za grzać miej sca. W 1930 ro ku po ślu bia Na ta lie Awi łow, a rok póź -
niej otrzy mu je po sa dę at ta ché kul tu ral ne go w Kon su la cie Ge ne ral -
nym RP w Ber li nie. W 1933 ro ku zo sta je zwol nio ny za sa mo wol ny
urlop, pod czas któ re go zwie dził m.in. Ho lan dię i Bel gię. Rok póź niej
z po wo du pro ble mów fi nan so wych Gał czyń scy opusz cza ją War sza -
wę i za miesz ku ją w Wil nie. Pod czas po by tu na Li twie roz wi ja się
współ pra ca ar ty sty z wie lo ma cza so pi sma mi li te rac ki mi (Szpil ki, Pro -
sto z Mo stu). W 1936 ro ku prze pro wa dza ją się do pod war szaw skie -
go Ani na. 24 sierp nia 1939 ro ku po eta otrzy mu je kar tę mo bi li za cyj -
ną i uda je się do Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza do jed nost ki na gra -
ni cy wschod niej. 17 wrze śnia 1939 ro ku do sta je się do nie wo li
ra dziec kiej i tra fia do obo zu w Ko ziel sku, jed nak już w paź dzier ni ku
wraz z in ny mi sze re gow ca mi zo sta je wy mie nio ny na oby wa te li ra -
dziec kich, któ rzy po zo sta li po za chod niej stro nie Bu gu. Po cząt ko wo
prze by wa w obo zie przej ścio wym w Mühlber gu, a na stęp nie zo sta je
ode sła ny do kar nej kom pa nii mię dzy na ro do wej sta la gu Al ten gra bow.
W nie wo li nie za prze sta je swo jej twór czo ści, a kil ka wier szy uda je
mu się prze słać do żo ny. Po od zy ska niu wol no ści z rąk Bry tyj czy ków
do 1946 ro ku prze by wa po za gra ni ca mi Pol ski. W 1948 ro ku Gał -
czyń scy prze no szą się do Szcze ci na, gdzie Kon stan ty Il de fons za kła -
da „Klub 13 Muz”. Jed nak za wał ser ca po wo du je, że szyb ko po wra -
ca ją do War sza wy. Je go po wo jen ne utwo ry czę sto pi sa ne by ły w kon -
wen cji so cre ali stycz nej. Sam po eta stał się obiek tem wal ki
ide olo gicz nej i je go twór czość zo sta ła po tę pio na na Zjeź dzie Li te ra -
tów Pol skich (czer wiec 1950) przez Ada ma Wa ży ka. W tym sa mym
ro ku po raz pierw szy wy je chał do le śni czów ki Pra nie na Ma zu rach,
gdzie współ cze śnie znaj du je się Mu zeum je go imie nia. W 1952 ro -
ku prze cho dzi dru gi za wał, a stan je go zdro wie co raz bar dziej się po -
gar sza. 6 grud nia 1953 ro ku po eta umie ra w wy ni ku ko lej ne go za -
wa łu ser ca, a w trzy dni póź niej zo sta je po cho wa ny na Cmen ta rzu
Woj sko wym na Po wąz kach. Ten zna ny naj bar dziej z pa ra dra ma tycz -
nej se rii hu mo re sek „Te atrzyk Zie lo na Gęś” ar ty sta, w So snow cu jest
pa tro nem uli cy znaj du ją cej się Ostro wach Gór ni czych. 

Uro dził się 6 stycz nia 1913 r. w Po -
rąb ce (So sno wiec) w ro dzi nie gór -
ni czej, Ja na i Pau li ny z do mu Goj -
ny. W 1923 r. wy emi gro wał
do Fran cji. Od 13. ro ku ży cia pra -
co wał w gór nic twie. Brał ak tyw ny
udział w dzia łal no ści związ ków za -
wo do wych, a w 1931 ro ku wstą pił
do Fran cu skiej Par tii Ko mu ni stycz -
nej. Za udział w jed nym ze straj ków
wy sie dlo ny zo stał z Pol ski (1934).
W la tach 1937 – 48 miesz kał
w Bel gii. Dzia łał w Ko mu ni stycz -
nej Par tii Bel gii, uczest ni czył w ru -
chu opo ru, a po za koń cze niu woj ny
or ga ni zo wał Pol ską Par tię Ro bot ni -
czą i kie ro wał Ra dą Na ro do wą Po -
la ków (1946-48). Dzia łal ność po li -

tycz ną kon ty nu ował po po wro cie
do kra ju. Peł nił funk cję se kre ta rza
(od 1949) i I se kre ta rza (1957-70)
Ko mi te tu Wo je wódz kie go Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej
(KW PZPR) w Ka to wi cach.
Od1954 r. do1980 r. był człon kiem
Ko mi te tu Cen tral ne go (KC) PZPR,
od 1956 r. se kre ta rzem KC i człon -
kiem Biu ra Po li tycz ne go. W la -
tach 1976 – 1980 czło nek Ra dy
Pań stwa. Był rów nież po słem
do Sej mu PRL (1952 – 1980).
W 1970 r. w wy ni ku tzw. wy da rzeń
gru dnio wych na Wy brze żu ob jął
sta no wi sko I se kre ta rza KC PZPR.
Spra wu jąc tę funk cję re ali zo wał po -
li ty kę mo der ni za cji go spo dar czej

Pol ski opar tą na kre dy tach za gra -
nicz nych i szer szych sto sun kach
z pań stwa mi Eu ro py Za chod niej.
Był kon se kwent nym in spi ra to rem
prze bu do wy miast, bu do wy za kła -
dów pra cy, two rze nia no wych
miejsc pra cy i roz wo ju bu dow nic -
twa miesz ka nio we go. W okre sie je -
go rzą dów prze bu do wa no cen trum
So snow ca, wy bu do wa no no we
osie dla miesz ka nio we, utwo rzo no
wy dzia ły Uni wer sy te tu Ślą skie go
i Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej.
W sierp niu 1980 r., pod pre sją ma -
so wych straj ków, zmu szo ny zo stał
do ustą pie nia. Po wpro wa dze niu
sta nu wo jen ne go był in ter no wa ny.
Usu nię ty z KC (1980) i PZPR

(1981). Zmarł 29 lip ca 2001 r. Po -
cho wa ny zo stał na cmen ta rzu
w So snow cu – Za gó rzu.

Za pre zen to wa ny wy żej bio -
gram jest nie wąt pli wie „po praw ny”
po li tycz nie i wła ści wie moż na go
za mie ścić w każ dym pod ręcz ni ku
hi sto rii. Jed nak nie wąt pli wie po sta -
ci Edwar da Gier ka szcze gól nie
w So snow cu na le ży po świę cić
wię cej uwa gi. W 2002 ro ku de cy -
zją ów cze snej Ra dy Miej skiej do -
łą czył (wspól nie z Ja nem Kie pu rą
i Mar tą Eg gerth) do gro na Ho no -
ro wych Oby wa te li Mia sta. De cy zja
ta do dnia dzi siej sze go wy wo łu je
wie le dys ku sji. W tym sa mym ro -
ku po wsta ło rów nież Spo łecz ne

Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie im.
Edwar da Gier ka. W ostat nim cza -
sie w na szym mie ście po dej mo wa -
no sze reg ini cja tyw pro mu ją cych tę
po stać, cze go efek tem by ło m.in.
utwo rze nie in sty tu tu na uko we go,
a rad ny Ma ciej Ada miec za pro po -
no wał utwo rze nie Mu zeum Edwar -
da Gier ka w Pa ła cu Scho -
na przy ul. 1 Ma ja. Na po cząt ku
lip ca pod czas kam pa nii pre zy denc -
kiej wszyst kich nie mal że za sko czył
pre zes Pra wa i Spra wie dli wo ści Ja -
ro sław Ka czyń ski, któ ry w So -
snow cu na zwał E. Gier ka. „ko mu -
ni stycz nym, ale jed nak pa trio tą”.
Nie pod wa ża jąc w ża den spo sób
je go zasług na le ży jed nak, pa mię -

tać, że to wła śnie pod je go rzą da mi
wpi sa no do kon sty tu cji PRL „wie -
czy stą przy jaźń z ZSRR”, wy rzu -
co no z pra cy i po bi to ro bot ni ków
w Ur su sie i Ra do miu, a tak że za -
mor do wa no Stasz ka Py ja sa. Jed -
nak in dy wi du al ną oce nę I se kre ta -
rza KC PZPR po zo sta wiam czy tel -
ni kom. W So snow cu imię
Edwar da Gier ka no si ron do, -
 na któ rym nie ma ru chu okręż ne -
go, co spra wia szcze gól nie przy -
jezd nym kie row com pro ble my, tak
jak nie wąt pli wie obiek tyw na oce -
na oso by je go pa tro na współ cze -
snym hi sto ry kom. 

100 – lecie konsekracji

Sprytny proboszcz

Kolumnę re da gu je Mi chał Węcel

Edward Gierek
(1913-2001), działacz komunistyczny, polityk
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Wy daw nic two Re gio ny, Sto wa -
rzy sze nie Dzien ni ka rzy RP oraz
Zwią zek Za głę biow ski – or ga -
ni za to rzy kon kur su „Sa mo rzą -
do wiec Ro ku 2010” woj. ślą -
skie go zwra ca ją się z uprzej mą
proś bą do Czy tel ni ków o zgła -
sza nie kan dy da tów do wy żej
wy mie nio ne go kon kur su. Pra -
gnie my by ście współ uczest ni -
czy li w wy bo rze naj lep szych
dzia ła czy sa mo rzą do wych ze
swo je go re gio nu.

Kon kurs ma na ce lu wy ło -
nie nie li de rów sa mo rzą dów
gmin nych, miej skich oraz po -
wia to wych. Oce nia ny bę dzie
wkład i do ko na nia w roz wo ju
swo jej gmi ny, mia sta czy po -
wia tu, po sta wa mo ral no -etycz -
na, za an ga żo wa nie w pra cy
sa mo rzą du i jej styl, otwar tość
na pro ble my swo ich wy bor -
ców oraz kre atyw ność w pro -
wa dze niu po li ty ki lo kal nej
oraz współ pra ca z biz ne sem

i trze cim sek to rem w bu do wie
spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go. W kon kur sie rów nież pod -
da ny zo sta nie oce nie wkład
w po szu ki wa niu ak tyw nych
form ko mu ni ko wa nia się
władz ze spo łecz no ścia mi lo -
kal ny mi. 

Na zgło sze nia cze ka my do 15
wrze śnia br. pod ad re sem e -ma -
ilo wym: sa mo rzą dow cy@in te -
ria.eu. Szcze gó ły na stro nie
www.ra tusz.in fo.pl. koc

Cze ka my na gło sy

Konkurs „Samorządowiec Roku”

11. 07. – na dzie dziń cu Zam ku
Sie lec kie go roz po czę ły się kon -
cer ty z cy klu Let nie Gra -
nie 2010. 
15. 07. – zmarł Teo fil Fa ry na,
wi ce pre zes Świa to we go Związ -
ku Żoł nie rzy AK w So snow cu.
Miał 86 lat. Msza ża łob na od by -
ła się w so sno wiec kiej Ka te drze,
a po grzeb na Cmen ta rzu Ko mu -
nal nym przy ul. Bę dziń skiej.
17. 07. – Za gór skie Sto wa rzy -
sze nie Re gio nal ne „Pa kosz ni ca”
zor ga ni zo wa ło wy ciecz kę edu -
ka cyj ną pod na zwą PRZY ROD -
NI CZE SKAR BY ZA GÓ RZA
– OD KRY WA MY – OCHRA -
NIA MY – OCA LA MY
17. 07. – przy pa dła 100. rocz ni -
ca uro dzin Ma ria na Po ręb skie -
go, wy bit ne go so sno wi cza ni na,
świa to wej sła wy śpie wa ka ope -
ro we go. Ar ty sta od no sił nie po -
wta rzal ne suk ce sy w te atrach
ope ro wych Fran cji i Bel gii,
śpie wa jąc naj trud niej sze par tie
ope ro we. W Pol sce wy stę po wał
go ścin nie. Ma rian Po ręb ski dys -
po no wał wy jąt ko wym gło sem
i nie za wod ną tech ni ką in ter pre -
ta cyj ną. W je go pro gra mie ope -
ro wym był naj trud niej szy dla
wy ko naw cy re per tu ar: fran cu -
ski, wło ski, nie miec ki, ro syj ski
i pol ski. Był nie tyl ko so li stą,
ale tak że wy bit nym pe da go -
giem, któ ry wy cho wał gro no
uczniów. W 2000 ro ku za -
miesz kał wraz z żo ną w miej -
sco wo ści Bil cza nie da le ko

Kielc. Zmarł 24 lip ca 2008 ro ku
wie ku 98 lat.
17. 07. – Sto wa rzy sze nie Fa la
Ini cja tyw i Miej ski Dom Kul tu -
ry „Ka zi mierz” zor ga ni zo wa ły
w Am fi te atrze – Park Le śna Ka -
zi mierz Gór ni czy im pre zę z cy -
klu Pro gres si ve Sum mer. By ło
to pierw sze te go ty pu spo tka nie
z mu zy ką Tech no i Pro gres si ve. 
0d 20. 07. – oso ba nad uży wa ją -
ca al ko ho lu lub czło nek ro dzi ny
oso by nad uży wa ją cej al ko ho lu
mo że uzy skać po moc w Po rad ni
Od wy ko wej lub Miej skim
Ośrod ku Psy cho te ra pii i Le cze -
nia Uza leż nie nia od Al ko ho lu
w So snow cu przy ul. 3 Ma -
ja 33, III pię tro (bu dy nek daw ne -
go Szpi ta la nr 2). Oso by uza leż -
nio ne mo gą pod jąć le cze nie
w try bie am bu la to ryj nym (w po -
rad ni) lub w ra mach od dzia łu
dzien ne go.
01. 08. – ob cho dzo no 66. rocz -
ni cę Po wsta nia War szaw skie go.
O go dzi nie „W” 17.00 zo sta ły
włą czo ne sy re ny alar mo we
w ce lu upa mięt nia nia wy bu chu
po wsta nia. 
06. 08. – już po raz szó sty, dzię -
ki współ pra cy fran cu skie go sto -
wa rzy sze nia Se co urs Po pu la ire
Français, 36 so sno wiec kich
dzie ci z jed no stek opie kuń czo -
-wy cho waw czych i ro dzin o ni -
skim sta tu sie ma te rial nym wy je -
cha ło na 3-ty go dnio we wa ka cje
do Fran cji. 19 prze by wa ło na let -
nim obo zie w miej sco wo ści Gra -

ve li nes nad Mo rzem Pół noc -
nym, na to miast po zo sta łe dzie ci
go ści ły u ro dzin fran cu skich spę -
dza jąc z ni mi wspól nie wa ka cje. 
09. 08. – w Miej skim Do mu
Kul tu ry „Ka zi mierz” otwar to
wy sta wę ha ftu krzy ży ko we go.
Swo je pra ce za pre zen to wa ła Ka -
ta rzy na Po lań ska. 
12. 08. – 100. rocz ni cę uro dzin
ob cho dzi ła miesz kan ka So snow -
ca Zo fia To po row ska. Z tej oka -
zji w do mu Ju bi lat ki od by ła się
uro czy stość wrę cze nia dy plo mu
oraz na gro dy ju bi le uszo wej, któ -
rą so le ni zant ka ode bra ła z rąk
Zbi gnie wa Ja skier ni, za stęp cy
pre zy den ta m. Wśród ży czeń,
któ re na pły nę ły do Ju bi lat ki zna -
la zły się tak że gra tu la cje prze sła -
ne przez Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów Do nal da Tu ska
15. 08. – w związ ku z przy pa da -
ją cym w tym dniu Świę tem
Woj ska Pol skie go oraz 90. rocz -
ni cą Bi twy War szaw skiej tzw.
Cu du nad Wi słą w La pi da rium
Ar mii Kra jo wej, któ re się mie ści
w Za gó rzu przy uli cy ks. J. Po -
pie łusz ki od by ły się zwią za ne ze
świę tem uro czy sto ści.
28. 08. – Miej ski Dom Kul tu ry
„Ka zi mierz” oraz Sto wa rzy sze -
nie Fa la Ini cja tyw zor ga ni zo wa li
w Par ku Le śna w Ka zi mie rzu
Gór ni czym IV Fe sti wal Mu zy ki
Reg gae, Art Dzia łań Róż nych
i Spor tu Nie co dzien ne go.
Gwiaz dą wie czo ru był Dr. Ring
Ding & The Sharp Axe Band. U

Z „Ku rie rem” po mie ście

28 lip ca w ha li MO SiR - u przy ul.
Że rom skie go (po pu lar ny Do rJan)
w so sno wiec kiej dziel ni cy Za gó rze
od by ła się ofi cjal na pre zen ta cja pił -
ka rzy „Za głę bia” So sno wiec. 

Pra wie trzy go dzin na im pre -
za roz po czę ła się to wa rzy skim

po je dyn kiem Ki bi ce Za głę bia
vs. Za głę bie S.A. W ze spo le
„Za głę bia” wy stą pi li m. in. tre -
ner Ma rek Choj nac ki, To masz
Łu czy wek i pre zes klu bu Ma rek
Adam czyk (z nu me rem 11).
Spo tka nie trwa ło 40 mi nut

(2x20), a zwy cię stwo od nio sła
dru ży na pro wa dzo na przez kie -
row ni ka Pio tra Ca liń skie go. Za -
głę bia cy wy gra li z ki bi ca -
mi 9: 3. 

Tekst i Fo to UP

Zagłębie przed sezonem 

Jed ni ma rzą o awan sie, in ni chcą
utrzy mać się w da nej kla sie roz gryw -
ko wej. Pił ka rze i pił kar ki na sze go mia -
sta roz po czę li zma ga nia se zo -
nu 2010/2011. W naj wy żej kla sie roz -
gryw ko wej So sno wiec re pre zen to wać
bę dą pił karki Czar nych, w pił kar -
skiej II li dze męż czyzn „Za głę bie”,
w IV li dze Czar ni, w li dze okrę go wej
AKS Niw ka, a w A -kla sie ZEW Ka zi -
mierz.

Pił kar ki Czar nych to be nia mi nek
ko bie cej eks tra li gi. So sno wi czan ki,
któ re nie zbyt uda nie za in au gu ro wa ły
roz gryw ki, prze gry wa jąc trzy pierw -
sze me cze ma rzą o utrzy ma niu się
w eli cie. – To nasz cel. Co z te go wyj -
dzie zo ba czy my. Skład w po rów na niu
z po przed nim se zo nem prak tycz nie się
nie zmie nił, nie ste ty stra ci li śmy naj lep -
szą na past nicz kę Mo ni kę Ko ziar ską.
To dla nas ogrom na stra ta. Zro bi my
wszyst ko, aby wy stę po wać w naj wy -
żej kla sie roz gryw ko wej dłu żej niż rok
– za pew nia Agniesz ka Droz dow ska,
gra ją ca tre ner Czar nych.

Po raz trze ci z rzę du o awans na za -
ple cze eks tra kla sy wal czyć bę dą pił ka -
rze „Za głę bia”. Okien ko trans fe ro we
zo sta ło za mknię te z koń cem sierp nia,
choć – jak wspo mi na pre zes Ma rek
Adam czyk – już w lip cu ka dra by ła
skom ple to wa na nie mal w ca ło ści. Pra -
wie wszy scy no wi za wod ni cy zo sta li
po zy ska ni na za sa dzie wol ne go trans -
fe ru. 

Naj bar dziej opła cal nym trans fe rem
dla klu bu by ła sprze daż Ma te usza Pru -
sa. Do tych cza so we go bram ka rza „Za -
głę bia” wy ku pił ho len der ski klub Ro da

JC Ker kra de.– Pił ka rze ma ją spo ry po -
ten cjał, a my ro bi my wszyst ko, by za -
wod ni cy mie li jak naj lep sze wa run ki
do tre nin gów. Już te raz są one nie mal
na po zio mie ide al nym. Od stro ny spor -
to wej po win ni śmy być co raz lep si
– twier dzi Ma rek Adam czyk. A tre ner
ze spo łu do da je: – Trze ba wy zna czać so -
bie ce le, trze ba grać o punk ty, o awans. 

Nie co in ne ce le ma ją pił ka rze
Czar nych. – Ze spół prze szedł grun -
tow ną prze mia nę, jest no wy tre ner,
prak tycz nie no wy ze spół. Po sta wi li -
śmy na mło dość, chce my dać szan sę
chło pa kom. Niech się spraw dzą, niech
po ka żą na co ich stać. Ce lem jest
na pew no utrzy ma nie ze spo łu w IV li -
dze. Uwa żam, że ze spół na to stać, ale
wszyst ko zwe ry fi ku je bo isko – mó wi
z ko lei Je rzy Gra ba ra, tre ner Czar nych
So sno wiec.

Am bit ne pla ny ma ją tak że dzia ła -
cze Niw ki. – W po rów na niu z po -
przed nim se zo nem ro ta cja w skła dzie
jest nie wiel ka. Stra ci li śmy He po, któ -
ry po sta no wił spró bo wać swo ich sił li -
gę wy żej, wa żą się jesz cze lo sy Ba nar -
skie go. Po za tym resz ta dru ży ny zo sta -
ła. Cie szę się, że nie opu ści li klu bu,
choć gra ją tu taj prak tycz nie za uścisk
dło ni. Am bi cji i wo li wal ki nie moż -
na im od mó wić. Je sie nią chce my zdo -
być oko ło 30 punk tów. Ta ki do ro bek
po zwo li nam wio sną po wal czyć
o awans do IV li gi. Chce my ten cel
zre ali zo wać w cią gu dwóch lat, ale już
te raz bę dzie my o to wal czyć – mó wi
Mar cin La tos, pre zes AKS.

KP, Mi chał No wak

Piłkarski Sosnowiec 2010/2011
Skarb ki bi ca

„ZA GŁĘ BIE” SO SNO WIEC (II LI GA)
BRAM KA RZE: Adam Bensz (1985),
To masz Mo raw ski (1992), Olek sii
Shlia ko tin (1989)
OBROŃ CY: To masz Ba lul (1983),
Woj ciech Bia łek (1987), Ma te usz
Ma dej (1990), Ad rian Ma rek, Mar cin
Stro jek (1991), Vla di mir Bed nar
(1979), Mi chał Zio ło (1982), Ar ka -
diusz Mróz (1992)
PO MOC NI CY: Ra fał Bie law ski
(1991), Ad rian Mie lec, Mi chał Cy ga -
nek (1992), Li lo (1983), Ad rian Pa -
jącz kow ski (1979), To masz Sza tan
(1988), To masz Łu czy wek (78), Mi -
chał Skór ski (1987), Da wid Skrzy pek
(1978), Se ba stian Ste fań ski (1990)
NA PAST NI CY: Mar cin Folc (1981),
Mi chał Fi li po wicz (1986), Mar cin La -
chow ski (1981), Ja kub Snad ny (1990)
TRE NER: Ma rek Choj nac ki
PRZY BY LI: Cy ga nek, Bie law ski (z ju -
nio rów), Folc (KSZO Ostro wiec Św.),
Snad ny (Cra co via), Zio ło, Mie lec (Ruch
Ra dzion ków), Shlia ko tin (Czar no mo -
rec -d Ode ssa), Mo raw ski (Go sław Je -
dłow nik), Mróz, Skrzy pek (Ko le jarz
Stró że), Skór ski (Ra do miak Ra dom)
UBY LI: Krzysz tof Bo dzio ny (Flo ta
Świ no uj ście), Ma te usz Prus (Ro da JC
Ker kra de), Da riusz Kłus (ŁKS Łódź),
Krzysz tof My śli wy, Ra do sław Flej ter -
ski (Czar ni Ża gań), Sła wo mir Pach
(Choj ni czan ka Choj ni ce), Hu bert Ja -
ro min (GKS Ty chy), Dženan Hošić
(roz wią zał kon trakt), Ar ka diusz Kło da
(kon tu zja), Ra fał Pie trzak (Gór nik Za -
brze), Da wid Ryn dak (Orzeł Ba lin)

CZAR NI SO SNO WIEC (IV LI GA)
BRAM KA RZE: Da mian Wilk (1983),
Pa weł Wę gier (1991)
OBROŃ CY: Mi łosz Bu jak (1987),
Se ba stian Stan kie wicz (1990), Ka -
mil Su larz (1991), Pa weł Żu chow ski
(1991), Ja ro sław Ku la (1990)
PO MOC NI CY: Pa tryk Kor ci pa
(1988), Pa weł Do mań ski (1993),
Bar tosz Bar chan (1990), Łu kasz
Duc ki (1989), Ma te usz Bo rek
(1988), Ka mil Mio dek (1989), Ma te -
usz Mi ska (1992), Ra fał Ba nar ski
(1990), Ro bert Wię cek (1991), Ra fał
Mi zier ski (1991)
NA PAST NI CY: Grze gorz Obe raj
(1978), Pa weł Mo roń (1990), Se ba -
stian Złoc ki (1992), Ma riusz Gier czuk
(1989), Da wid Skrzy piec (1989)
TRE NER: Je rzy Gra ba ra
PRZY BY LI: Bo rek (Unia Dą bro wa
G.), Duc ki (MCKS Cze ladź), Gier -
czuk (Gór nik We so ła),  Su larz (obaj
Za głę bie), Skrzy piec (Gór nik Pia ski),
Wilk (Za po ra Prze czy ce).
UBY LI: Ma te usz Mań dok, Ra fał Si ko -
ra, Mi łosz Mań dok Miś kie wicz, Ja -
nusz Pio trow ski, Ja cek Ma rzec (wszy -
scy Stra żak Mie rzę ci ce), Da wid Po ty -
ka, Ma te usz Bo bro wicz (Unia Ząb ko -
wi ce), Piotr Wol ny, Ni ko dem Mo ty ka,
Łu kasz Ci choń (wszy scy Orzeł Ba lin)

AKS NIW KA (LI GA OKRĘ GO WA)
BRAM KA RZE: Ma rek Ki jow ski
(1992), Ma riusz Ku sy (1988)
OBROŃ CY: Grze gorz Tej man
(1990), Piotr Si ko ra (1978), Mar cin
Mę drek (1988), Ire ne usz Waj da
(1976), Da mian So ko łow ski (1984),

Ma riusz Cza pla (1990), Mar cin Dłu -
gaj (1990), Mar cin Ga jów ka (1992)
PO MOC NI CY: Da niel Sob czyk
(1990), Ma riusz Ko rep ta (1985),
Woj ciech Sta now ski (1988), Ma riusz
Lu dwi czek (1988), Pa weł Ja je śniak
(1990), Ro bert Pań tak (1993), Ma -
ciej Ja strzem ski (1994)
NA PAST NI CY: Da riusz Ko rep ta (1993),
Łu kasz Sza ły ga (1988), Ja kub Ste fań ski
(1990), Bar tło miej Śluf cik (1984)
TRE NER: Da riusz Wro na
PRZY BY LI: Ma ciej Ja strzem ski, Da -
riusz Ko rep ta (ju nio rzy), Da mian So -
ko łow ski (po wró cił z 09 My sło wi ce),
Pa weł Ja je śniak (po wrót po kon tu zji),
Se ba stian Hof man (06 My sło wi ce)
UBY LI: Se ba stian He po (Za głę biak
Dą bro wa Gór ni cza), Ra fał Ba nar ski
(Czar ni So sno wiec)

CZAR NI SO SNO WIEC (EKS TRA -
KLA SA KO BIET)
BRAM KA RZE: An na Po lok (1983)
OBROŃ CY: Jo an na Za jąc (1974),
Ka ro li na Ryn dak (1990), Pa try cja
Lu ty (1990), Pa try cja Rost (1987),
Mag da le na Gol ba (1982)
PO MOC NI CY: An ge li ka Gęb ka
(1993), Ju sty na Wa len dziuk (1984),
Ka ta rzy na Wen t kow ska (1991),
Mar le na Ko niecz na (1990), Pau la
Wa chu lec (1986), Agniesz ka Droz -
dow ska (1975), Ka ro li na Dec
(1988)
NA PAST NI CY: Ur szu la By dliń ska
(1977), Ża ne ta So bo ta (1990)
TRE NER: Agniesz ka Droz dow ska
Przy by li: So bo ta (KKS Za brze)
Uby li: Ko ziar ska (AZS Wro cław)
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rozrywka
BA RAN 21.03. – 20.04. W naj bliż szych
dniach po myśl ny układ pla net za pew ni Ci
przy pływ po zy tyw nej ener gii i spra wi, że
Two je sza re ko mór ki bę dą pra co wać nanaj -
wyż szych ob ro tach. Nie za brak nie Ci więc
do brych po my słów, to też nie zwle kaj z ich
re ali za cją.
BYK 21.04.- 21.05. Ktoś nie spo dzie wa nie
spo wo du je cha os i za mie sza nie w Two im
ży ciu. Bę dziesz roz ko ja rzo ny iner wo wy. Ra -
dzę więc do brze się za sta no wić za nim po -
dej miesz ja ką kol wiek de cy zję. Na pew no
bę dzie ona wła ści wa. Pod ko niec mie sią ca
Ty bę dziesz gó rą.
BLIŹ NIĘ TA 22.05.- 21.06. Roz po czy na się
po myśl ny okres w Two im ży ciu. Urlop moc -
no zmo bi li zo wał Cię do dzia ła nia, roz bu dził
Two ją cie ka wość i wy obraź nię. Nie ocze ki -
wa nie przyj dą Ci do gło wy no we po my sły.
Za ra zisz ni mi sze fa, a on to do ce ni i wy na -
gro dzi.
RAK22.06. – 22.07. Za po wia da się spo koj -
ny czas po zba wio ny więk szych wy da rzeń.
Po sta raj się wy ko rzy stać ten okres na fi na li -
za cję za le głych spraw. Po stę puj jed nak
z roz wa gą, gdyż to co uwa żasz za ma ło
waż ne mo że oka zać się nad wy raz waż ne.
Pil nuj zwłasz cza ter mi nów.
LEW 23.07. – 22.08. W tym ty go dniu mo -
żesz być pod de ner wo wa ny i ła two ule gać
zmien nym na stro jom. Na wet bła he spra wy
mo gą Cię wy pro wa dzić z rów no wa gi i wy -
wo łać kon flikt. Uni kaj więc ra czej dys ku sji
z prze ło żo ny mi. Zaj mij się po pro stu spra -
wa mi oczy wi sty mi. 
PAN NA23.08. – 23.09. Cze ka ją Cię trud ne
roz mo wy wspra wach za wo do wych. Wy każ
cier pli wość i umiar, ale nie ustę puj, bo
w więk szo ści spraw to Ty masz ra cję. Two je
kło po ty fi nan so we po wo li się wy pro stu ją
i na resz cie ode tchniesz. Sa mot ne Pan ny
mo gą prze żyć ro man tycz ną i burz li wą przy -
go dę.
WA GA24.09. – 23.10. Masz szan sę naza -
war cie ko rzyst nych kon tak tów za wo do wych.
War to rów nież wy star to wać zno wym po my -
słem, któ ry mo że przy nieść Ci nie tyl ko po -
chwa ły i uzna nie, ale rów nież cał kiem wy -
mier ne re zul ta ty fi nan so we. Nie lek ce waż
nie dy spo zy cji zdro wot nych.
SKOR PION 23.10.-22.11. Waż ne spra wy
za ła twiaj na po cząt ku lub koń cu ty go dnia,
gdyż je go śro dek za po wia da się nie co ner -
wo wo. Na szczę ście dzię ki swe mu uro ko wi
mo żesz li czyć na po par cie i po moc wie lu lu -
dzi. Ko niec mie sią ca za po wia da się nie zwy -
kle in te re su ją co.
STRZE LEC 23.11. – 21.12. Wcho dzisz
w bar dzo sprzy ja ją cy okres. W spra wach
za wo do wych nie bę dzie dla Cie bie rze czy
nie moż li wych, nie trać więc cza su naskom -
pli ko wa ne stra te gie i zmie rzaj do ce lu pro -
stą dro gą. Uwa żaj, bo i tak znaj dą się ta cy,
któ rzy bę dą chcie li Ci za szko dzić.
KO ZIO RO ŻEC 22.12. – 20.01. Po zy tyw ne
na sta wie nie do ży cia spra wi, że z po wo dze -
niem upo rasz się ze wszyst ki mi za da nia mi
i pod pi szesz in trat ną umo wę. W per spek ty -
wie wpły nie to ko rzyst nie na Two ją sy tu ację
fi nan so wą, a to zde cy do wa nie po pra wi Two -
je re la cje z part ne rem.
WOD NIK 21.01. – 20.02. Po święć wię cej
uwa gi swo je mu zdro wiu. Nie tyl ko pra cą
czło wiek ży je. Obo wiąz kom i za da niom
służ bo wym i tak bez pro ble mów po do łasz.
W spra wach ser co wych nie spo dzie waj się
sen sa cji. Peł na sta bi li za cja. Tak bę dzie co
naj mniej przez mie siąc.
RY BY 21.02 – 20.03. W naj bliż szych
dniach po ja wią się no we moż li wo ści
w spra wach ma te rial nych. Uni kaj jed nak
ry zy ka i nie sta wiaj wszyst kie go na jed ną
kar tę. Wię cej uwa gi po święć swo im re la -
cjom z oto cze niem. Two ja draż li wość
w pew nych mo men tach jest nie do wy trzy -
ma nia. VE NA

horoskop
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 20 września br. 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.

Po zio mo: 1 – coś z dro biu, 5
– pierw sze ucie ka ją z to ną ce go
stat ku, 8 – zna ny bram karz, wie -
lo krot ny re pre zen tant Pol ski, 9
– ro śli na z cha rak te ry stycz ną pał -
ką ro sną ca na ba gnach, 10
– moż na go le czyć od po wied nim
szam po nem do wło sów, 11
– rzeź ba Mat ki Bo skiej z mar -
twym Chry stu sem na ko la -
nach, 12 – oka mgnie nie, 14
– sys tem ra dio na wi ga cji, 16
– nie mną ca tka ni na, 17 – pięk nie
mó wi, 19 – po dob ny do za ją -
ca, 21 – mie wa ją go wier tar ki, 22
– ła zien ko wa lub ku chen na, 25
– ziem nia ki sma żo ne w tłusz -
czu, 28 – by wa ją z ma kiem, se -
za mem, bądź so lą, czę sto my lo -
ne z ob wa rzan ka mi, 29 – spo rzą -
dza ny z ziół za la nych

wrząt kiem, 30 – ska ła mag mo wa
na po mni ki, 32 – nie kwas, 34
– pię tra ro ślin ne w Ta trach, 35
– te le fo nicz ne lub re je stra cyj -
ne, 36 – prze moc, 37 – krwi to
np. „0”, 38 – Czar ny Ląd, 39
– mi ni mal na ilość człon ków
do pod ję cia uchwa ły.

Pio no wo: 1 – dro go we zda rze nie
z więk szą ilo ścią po jaz dów, 2
– ży to lub jęcz mień, 3 – od twa -
rzacz płyt ana lo go wych, 4 – nie -
zbęd ny na prze sył ce, 5 – kom pu -
ter, sa mo chód lub ro wer wy ko na -
ny z in dy wi du al nie do bra nych
czę ści, 6 – naj da lej wy su nię ty
w mo rze, 7 – jed na z cho rób za -
kaź nych wie ku dzie cię ce go, 13
– cho ro ba zwy rod nie nio wa na -
czyń krwio no śnych, 15 – usu nię -
cie ze szko ły, 18 – je dzon ko ko -
nia, 20 – po jazd z pe da ła mi, 23
– cór ka Kli taj me stry, 24 – jed -
nost ka wa gi, 26 – pod stęp ne knu -
cie, 27 – naj wyż szy punkt roz wo -
ju, 28 – ro dzaj si ta, rze szo to, 31
– „mi ga” za miast mó wić, 33
– sta no wi jed ną z naj waż niej -
szych ro ślin zbo żo wych cie płych
re gio nów świa ta.

Rozwiązanie krzyżówki numer 7/2010: Brian Freeman „Osaczeni”.
Nagrody otrzymują: Krystyna Dejczer, Aleksander Rejment i Grażyna Śliwoń

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 8

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.

Konkurs Wydawnictwa ZNAK KM 8:

Ilu braci ma Ala Makota? 

Pierwsze 6 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja, 22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 8
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Konkurs Wydawnictwa Świat Książki KM 8:

Co wszczepiono Jackowi z powieści „Mechanizm serca”?

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 8
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
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Wojciech Mann

RockMann, czyli jak 
nie zostałem saksofonistą 
data premiery: 6 października 2010 
Wydawnictwo ZNAK

Barw ne wspo mnie nia zna ne go dzien ni ka -
rza mu zycz ne go i le gen dy pol skie go ra dia.
Na po cząt ku był od bior nik ra dio wy AGA
z mnó stwem ta jem ni czych świe cą cych lamp
w środ ku. Póź niej po ja wił się gra mo fon ty -
pu deck i pierw sze pły ty od twa rza ne
z pręd ko ścią 33 1/3 ob ro tów na mi nu tę.

A wraz z ni mi trąb ka Lo uisa Arm stron ga,
głos Elvi sa Pre sleya czy dźwięk or ga nów
Ham mon da. I tak na ro dzi ła się mi łość Woj -
cie cha Man na do mu zy ki… W tej peł nej
cie płe go hu mo ru i no stal gii książ ce Woj -
ciech Mann opo wia da o swo ich przy go dach
z mu zy ką i mu zy ka mi.

Na za wsze za pa mię ta cie ma łe go Jac ka – tak,
jak pa mię ta się Ma łe go Księ cia, Ali cję
w Kra inie Cza rów czy Pio tru sia Pa na. Zo sta -
ną w Was za rów no je go nie zwy kła hi sto ria,
jak i jej ko lej ne, ma low ni cze sce ny. Po cząw -
szy od pierw szej, przed sta wia ją cej naj zim -
niej szy dzień świa ta w Edyn bur gu, gdy lu dzie
za ma rza ją w ru chu, a ko ty za mie nia ją się
w gar gul ce z wto pio ny mi w ryn ny pa zu ra mi.

Te go dnia, 17 kwiet nia 1874, ro dzi się
Jack. A jest tak po twor nie zim no, że drob ny,
ru dy chło piec ma za mar z nię te ser ce. By
prze żył, eks cen trycz na pa ni dok tor Ma de le -
ine wsz cze pia mu me cha nizm ze ga ra z ku -
kuł ką. – Każ de go ran ka trze ba mnie bę dzie
od no wa na krę cać za po mo cą klu cza. Bez te -
go mógł bym za snąć na za wsze – wy zna je
Jack. Nie ste ty, me cha nizm je go ser ca nie jest
dość so lid ny, aby znieść za wód mi ło -
sny. I dla te go nasz bo ha ter ni gdy nie po wi -

nien się za ko chać. Wów czas je go ze ga ro ser -
ce nie odwo łal nie pęk nie. Ale czy da się żyć
bez mi ło ści? Ma ły Jack za ko chu je się nie mal
od ra zu i osta tecz nie. Je go wy bran ką jest ta -
jem ni cza Miss Aca cia, nie do wi dzą ca tan ce -
recz ka fla men co i śpie wacz ka, za któ rą po -
dą ży na ko niec Eu ro py aż do go rą cej An da -
lu zji. 

Ta peł na kul tu ro wych od nie sień opo wieść
ocza ru je i mło dzież, i do ro słych – „Pu bli -
shers We ekly”

Mathias Malzieu urodził się w 1974 roku
w Montpellier na południu Francji. Od
1993 roku jest wokalistą w popularnym
francuskim zespole rockowym o nazwie
Dionysos. Powieść Mechanizm serca, która
ukazała się w październiku 2007 roku,
nakładem wydawnictwa Flammarion, jest
jego debiutem literackim.

Mathias Malzieu 

Mechanizm serca
Przeł. Magdalena Krzyżosiak
Świat Książki, 2010

Mał go rza ta Bu dzyń ska

Ala Makota. Maksymalnie ja 1, 
Maksymalnie ja 2
Wy daw nic two ZNAK

Po nad 200 000 sprze da nych eg -
zem pla rzy. Z no wą książ ką po wró -
cą rów nież wcze śniej sze ty tu ły. 

Ala Ma ko ta po wra ca! Po zna my
jej pierw sze za pi ski, wcze śniej sze niż
No tat nik sfru stro wa nej na sto lat ki – zu -
peł nie no we i peł ne zwa rio wa nych
wy da rzeń. Ma my wresz cie pol ską,
wy da wać by się mo gło, zwy czaj ną
dziew czyn kę, któ ra wlek ki, za baw ny

spo sób opi su je swój świat – ro dzi nę
(wtym dwóch star szych bra ci), szko -
łę zna uczy cie la mi i nie zno śny mi ko -
le ga mi, przy jaź nie ipierw sze uczu cia.
Ala uwiel bia wszel kie go ro dza ju zło -
te my śli, któ re wpro wa dza do swo je -
go „dzien ni ka”. Te krót kie afo ry zmy
sta no wią do dat ko wą atrak cję obu
ksią żek, są i za baw ne, i mą dre, i za -
chę ca ją do re flek sji. 
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sport
Czesi z Trzyńca wygrali w Sosnowcu

Międzynarodowe 
granie na Zimowym
Cze ski HC Oceláři Třin ec zwy -
cię ży li w tur nie ju „Ho ke iści po -
wo dzia nom”, któ ry w dniach 19-
21 sierp nia ro ze gra ny zo stał
na Sta dio nie Zi mo wym w So -
snow cu. Cze si wy gra li wszyst kie
trzy me cze i pew nie się gnę li
po oka za ły pu char. Go spo darz
im pre zy, dru ży na Za głę bia prze -
gra ła wszyst kie me cze i za ję ła
ostat nie miej sce. 

Na dru gim miej scu zma ga -
nia ukoń czy li za wod ni cy ło tew -
skie go Me ta lurgs Li pa wa, trze -
cią lo ka tę za ję ła re pre zen ta cja
Pol ski, a staw kę za mknę ła dru -
ży na Za głę bia, któ ra nie ste ty
prze gra ła wszyst kie trzy me cze.
Dru ży na pro wa dzo na przez
Woj cie cha Mat cza ka, dla któ rej
był to ostat ni szlif, przed roz po -
czy na ją cy mi się we wrze śniu
roz gryw ka mi li go wy mi prze gra -
ła 3:6 z re pre zen ta cją Pol ski, 2:5
z dru ży ną z Ło twy i 2:7 w star -
ciu ze zwy cięz cą zma gań.
– Oczy wi ście za miast grać z sil -
ny mi ry wa la mi mo gli śmy się
sku pić na spa rin gach z eki pa mi
z dru giej li gi, np. sło wac kiej.
Uzna li śmy jed nak, że le piej grać
z sil ny mi spa ring part ne ra mi.
Wy ni ki na tym eta pie nie są naj -
waż niej sze. Ma my w ka drze
dzie wię ciu no wych gra czy.
Zgry wa my ze spół i to jest te raz
naj waż niej sze. Przyj dzie li ga,
waż ne bę dą wy ni ki – pod kre śla
Adam Ber nat, pre zes so sno -
wiec kie go klu bu. 

So sno wi cza nie pod czas tur -
nie ju nie ode gra li zna czą cej ro li,
na osło dę po zo stał im fakt, że ty -
tuł MVP tur nieju przy padł
w udzia le na past ni ko wi Za głę bia,
Vla di mi ro wi Lu ce, któ ry zdo był

czte ry z sied miu strze lo nych
przez nasz ze spół go li. – Cie szę
się, że przy po mo cy władz mia -
sta uda ło nam się zor ga ni zo wać
ko lej ny mię dzy na ro do wy tur niej
w na szym mie ście. Ki bi ce mo gli

zo ba czyć w ak cji m.in. re pre zen -
ta cję Pol ski – do da je Ber nat.

Cał ko wi ty do chód z me czu
Za głę bia z re pre zen ta cją Pol ski
zo stał prze ka za ny na rzecz po -
wo dzian. KP

Wy ni ki

Za głę bie So sno wiec – Pol ska 3: 6 (1: 2, 1: 2, 1: 2)
Bram ki: 1: 0 – Lu ka – Ba cul (6.00), 1: 1 – Ma la siń ski – Dziu -
biń ski (8.47), 1: 2 – L. Lasz kie wicz – Ma la siń ski (16.41 w osła -
bie niu), 1: 3 – L. Lasz kie wicz – Waj da (27.49), 2: 3 – Lu ka
– Ba cul (33.27), 2: 4 – L. Lasz kie wicz – Ma la siń ski
(35.45), 3: 4 – Lu ka – Ga lvas – Ba cul (40.41 w prze wa -
dze), 3: 5 – Wró bel (50.53 w prze wa dze), 3: 6 – Pa siut – Lasz -
kie wicz – Ma la siń ski (53.14). 
Za głę bie: Raj ski – Ga lvas (2), Ba nasz czak (2), Ba cul (2), An -
to no vic (2), Lu ka – Cy chow ski, Mar ciń czak, Ja ros, Sar nik, Ko -
la nos (2) – Pod sia dło, Du szak (2), Ko złow ski M, Ko złow ski T,
Do łę ga – Twar dy, Ma zu rek, Ber nat (2), Vo znik, Ba ra nyk.

Za głę bie So sno wiec – Me ta lurgs Li pa wa 2: 5 (0: 2, 2: 1, 0: 2)
Bram ki: 0: 1 – Gni den ko – Fi li mo nov (0.24), 0: 2 – Ka tu lis
– Brah ma nis (15.03), 0: 3 – Ma mo nov – Na va ren ko
(31.00), 1: 3 – Ba cul – Lu ka (32.24), 2: 3 – Ba ra nyk – Mar ciń -
czak (37.17), 2: 4 – Fi li mo nov – Ma mo nov (42.42), 2: 5 – Gni -
den ko – Fi li mo nov (59: 51). 
Za głę bie: Dzwo nek – Ga lvas (4), Stę pień (2), Ba cul, An to no -
vic, Lu ka – Cy chow ski (4), Mar ciń czak, Ja ros (10), Sar nik (2),
Ko la nos – Ma zu rek (4), Du szak, M. Ko złow ski, Do łę ga, Pod -
sia dło (2) – Ki siel, Bia łek, Twar dy, Vo znik, Ba ra nyk. 

Za głę bie So sno wiec – HC Oce la ri Tri nec 2: 7 (0: 0, 1: 3, 1: 4)
Bram ki: 0: 1 Czuy (20: 38), 0: 2 Czuy – Ko la fa (24: 29, w osła -
bie niu), 0: 3 Or sa va – Ka pi ca (26: 43), 1: 3 Vo znik – Ko złow -
ski M. (34: 39), 1: 4 Ostri zek – Or sa va (48: 56), 1: 5 Or sa va
– Ostri zek – Mi cul ka (51: 46), 1: 6 Vrba – Baj tek (53: 31), 2: 6
Lu ka – An to no vic (56: 52), 2: 7 – Ostri zek (58: 59).
Za głę bie: Raj ski (od 31: 30 Dzwo nek) – Ga lvas, Stę pień, Ba -
cul, An to no vic, Lu ka – Ko złow ski K., Mar ciń czak, Ja ros, Sar -
nik, Ko la nos – Ma zu rek, Du szak, Ko złow ski M., Do łę ga, Pod -
sia dło – Ki siel, Bia łek, Twar dy, Vo znik, Ba ra nyk.

Lie pa jas Me ta lurgs – Hoc key Club Oce la ri Tri nec 2: 4
(1: 1, 1: 2, 1: 1)
Pol ska – Liepājas Me ta lurgs 1: 2 (0: 1, 0: 1, 1: 0)
Pol ska – Oce la ri Trzy niec 0: 1 (0: 1, 0: 0, 0: 0)

Naj lep si za wod ni cy po szcze gól nych dru żyn:
Tri nec: Mi ro slav Sku mat
Pol ska: Le szek Lasz kie wicz
Lie pa jas: Vents Feld ma nis
Za głę bie: Vla di mir Lu ka
Naj lep si za wod ni cy na po szcze gól nych po zy cjach:
Bram karz: Mar tin Voj tek (Tri nec)
Obroń ca: Mi ro slav Za tko (Pol ska)
Na past nik: Vla di mir Lu ka
MVP: Vla di mir Lu ka

Koszykarki  JAS-FBG Sosnowiec podbiły Italię

Wspa nia ły suk ces so sno wiec kich ko szy ka rek.
Dru ży na JAS -FBG zwy cię ży ła w mię dzy na -
ro do wym tur nie ju mi niko szy ków ki, któ ry
w dniach 10-17 lip ca od był się we Wło szech.
W fi na le im pre zy pod opiecz ne Mar ka Sa ła ty
i Le cha Wa si lew skie go w obec no ści 2 tys. wi -
dzów po ko na ły wło ski ze spół Giants Mar ghe -
ra 74: 49. To pierw szy triumf ze spo łu z Pol -
ski w 25-let niej hi sto rii im pre zy. Ko szy kar ki
JAS -FBG to w więk szo ści uczen ni ce kla sy
spor to wej w Szko le Pod sta wo wej nr 45 w So -
snow cu.

Na sze ko szy kar ki roz po czę ły zma ga nia
od zwy cię stwa 56:43 nad Giants Mar ghe ra,
na stęp nie po ko na ły Pal la ca ne stro To ri no
68:7, In terc lub Mug gia 70:24, Fu tu ro sa
Trie ste 64:34, Olim pie Pe sa ro 50:29, Ba sket
Brin di si 52:20 zaj mu jąc w fa zie eli mi na cyj -
nej pierw sze miej sce. W fi na le JAS -FBG
po now nie spo tkał się z ze spo łem Giants

Mar ghe ra. – Mecz fi na ło wy to nie sa mo wi ta
wal ka od pierw szych mi nut. Po pierw szej
kwar cie ze spół pro wa dził 16:10, po dru giej
już tyl ko 26:23, a jak by te go by ło ma ło stra -
ci ły śmy klu czo wą za wod nicz kę, któ ra zła pa -
ła pięć prze wi nień. Trze cia kwar ta, któ ra za -
de cy do wa ła o na szym suk ce sie, koń czy się
przy sta nie 50:34. W ostat niej kwar cie
Włosz ki zbli ży ły się na dzie więć punk tów,
ale koń ców ka spo tka nia to po pis w wy ko na -
niu na szych za wod ni czek. Wy gra ły śmy osta -
tecz nie ten po je dy nek 74:49 – re la cjo no wał
tre ner Sa ła ta.

JAS -FBG wy stą pił w na stę pu ją cym skła -
dzie: Ni co la Ber nac ka, Syl wia Woj ty las,
Emi lia Man ty kie wicz, Alek san dra Pią ta,
Klau dia Da wid, Na ta lia Mi gas, Mar ta Ku bik,
Ka ta rzy na Misz czak Ka ta rzy na oraz Pau li -
na Maj da  – wy bra na naj lep szą za wod nicz ką
tur nie ju. KP

Góralka z Sosnowca
mistrzynią Polski 
Ko lej ny suk ces re pre zen tant ki Gru py Ko lar skiej Za głę -
bie So sno wiec. Pod czas za wo dów Olim pia dy Mło dzie -
ży w ko lar stwie gór skim, któ ra od by wa ła się w Zie lo -
nej Gó rze zwy cię stwo od nio sła Elż bie ta Fi gu ra.

Na sza za wod nicz ka po pa sjo nu ją cej wal ce po ko na -
ła dru gą na fi ni szu Sa bi nę Za mro zniak z UKS Pod wik
oraz Alek san drę Pod gór ską z UKS Dre am -Te am Bie -
la wa, któ ra ukoń czy ła ry wa li za cję na trze cim miej scu.
– To była pa sjo nu ją ca wal ka do ostat nich me trów.
Osta tecz nie Ela od Za mro ziak by ła szyb sza o dzie sięć
se kund, a od na stęp nej za wod nicz ki o dwa dzie ścia pięć
se kund. Na sza za wod nicz ka świet nie roz ło ży ła si ły
i na fi ni szu po ko na ła dep czą ce jej po pię tach ry wal ki.
Dzię ki te mu ty tuł mi strza Pol ski w ka te go rii ju nior ka
młod sza po wę dro wał w rę ce re pre zen tant ki GK Za głę -
bie. To ko lej ny wspa nia ły suk ces na szych za wod ni ków
w te go rocz nym se zo nie. Po raz ko lej ny na si za wod ni -
cy po ka za li, że na le żą do naj lep szych w kra ju – nie
krył ra do ści Ry szard Bu jak, pre zes GK Za głę bie.
W su mie do ry wa li za cji w ka te go rii ju nior ka młod sza
na tra sie w Zie lo nej Gó rze wy star to wa ło 35 za wod ni -
czek z ca łej Pol ski. – Suk ces miał miej sce 4 sierp nia.
Dzień po tym jak pre zen to wa li śmy na szą sek cję w pro -
gra mie „Ka wa czy Her ba ta”. O na szych suk ce sach mo -
gli usły szeć miesz kań cy ca łe go kra ju. Jak wi dać mó -
wiąc o tym, że nie mal z każ dej im pre zy, na któ rej star -
tu je my przy jeż dża my z me da la mi nie rzu ca li śmy słów
na wiatr. Wie rzę, że dzię ki ta kim osią gnię ciom adep -
ci ko lar stwa bę dą się do nas gar nąć – do da je Bu jak. KP

Brzozowski
z olimpijskim złotem!
Obie cał zło to i sło wa
do trzy mał. Ku lo miot
Krzysz tof Brzo zow ski
mi strzem olim pij skim
Mło dzie żo wych
Igrzysk, któ re od by ły
się w Sin ga pu rze! Re -
pre zen tant MKS MOS
Pło mień So sno wiec
wy ni kiem 23,23 po bił
jed no cze śnie re kord
świa ta ka de tów.

Brzo zow ski wy gra -
ną za pew nił so bie już w pierw szym, naj dal szym rzu -
cie. W ko lej nych pró bach pchnął ku lę na na stę pu ją ce
od le gło ści: 22,75 m, 23,02 m i 23,14 m. Re pre zen tant
Pło mie nia wy prze dził m.in.: naj groź niej sze go kon ku -
ren ta, No wo ze land czy ka Jac ko Gill, któ ry z wy ni -
kiem 22,60 się gnął po sre bro. 

– Lek ko atle ty ka to mój oce an. Je stem w nim re ki -
nem. Resz ta nie po tra fi na wet pły wać – mó wił
przed wy lo tem na igrzy ska Brzo zow ski.

Ty mi sło wa mi za im po no wał wie lu, tak że Jac ko wi
Mar kow skie mu, dy rek to ro wi klu bu MKS -MOS Pło -
mień. – Krzy siek ma cha rak ter do spor tu. In nych za do -
wo liłby już sam wy jazd na ta ką im pre zę. To dla nas
ogrom na fraj da i po wód do du my, że re pre zen tu ją nas
ta cy za wod ni cy – pod kre śla dzia łacz so sno wiec kie go
klu bu. KP
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4.09 godz. 18.00 Sła wo mir Mro -
żek „Tan go” PRE MIE RA
5.09 godz. 18.00 Sła wo mir Mro -
żek „Tan go"abon. waż ne
11.09 godz. 18.00 Edward Tay lor
"Sto sun ki na szczy cie"abon. waż -
ne
12.09 godz. 18.00 Edward Tay lor
"Sto sun ki na szczy cie"abon. waż -
ne
15.09 godz. 10.00 "Kró lew na
Śnież ka"  wg ba śni bra ci Grimm
16.09 godz. 19.00 J.Chap man,
J.Lloyd   "Biz nes"
17.09 godz. 19.00 Sła wo mir Mro -
żek "Tan go"
18.09 godz. 19.30 Z. Ksią żek
"Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla
do ro słych" Me tro po li tal na Noc

Te atrów
19.09 godz. 18.00 Wi told Gom -
bro wicz   "Por no gra fia" abon.
waż ne
21.09 godz. 10.00 Sła wo mir Mro -
żek "Tan go"
22.09 godz. 10.00 Lu cy Maud
Mont go me ry "Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza"
23.09 godz. 10.00 Lu cy Maud
Mont go me ry "Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza"
24.09 godz. 19.00 Edward Tay lor
"Sto sun ki na szczy cie"
25.09 godz. 18.00 Wi told Gom -
bro wicz   "Por no gra fia" abon.
waż ne
26.09 godz. 18.00 Jan Szur miej
"Cy mes! Cy mes!" abon. waż ne

29.09 godz. 10.00 Sła wo mir Mro -
żek "Tan go"
30.09 godz. 19.00 J.Chap man,
J.Lloyd   "Biz nes"

Dla na szych Czy tel ni ków ma my do
wy gra nia: 1 po dwój ne za pro sze nie
na spek takl „Biz nes” w  dniu 16
wrze śnia (czwar tek) o godz. 19.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek -
takl „Biz nes” w  dniu 30wrze śnia
(czwar tek) o godz. 19.00.
Pierw sze dwie oso by, któ re przyj dą
z naj now szym wy da niem „Ku rie ra
Miej skie go” nr 8 do na szej re dak cji
(So sno wiec, ul. 3 Ma ja, po kój nr
9), po da dzą swo je imię i na zwi sko,
otrzy ma ją bez płat ne za pro sze nia,
któ re bę dą do ode bra nia w ka sie
Te atru.

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4 
Sekr. tel./fax 032/266-07-91, cen tra la tel. 032/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

TEATR ZAGŁĘBIA

TANGO
Premiera  04.09.2010 godz. 18.00
Sławomir Mrożek

Reżyseria: Bogdan Ciosek
Scenografia: Jerzy Kalina
Choreografia: Henryk
Konwiński 

Przy go to wa nie mu zycz ne: 
Ma rze na Mi ku ła -Dra bek

Ob sa da:
Ar tur – Mi chał Ba ła ga
Ele ono ra – Ry szar da Ce liń ska
Sto mil – Zbi gniew Le ra czyk
Eu ge nia – Elż bie ta La skie wicz
Eu ge niusz – An drzej Śle ziak
Edek – Ar tur Hau ke
Ala – Mał go rza ta Ja ku biec -Hau ke

„Tan go” Sła wo mi ra Mroż ka po -
dej mu je pro ble ma ty kę ro li
i miej sca in te lek tu ali sty we
współ cze snym świe cie. Ak cja
dra ma tu roz gry wa się w ro dzi nie
Sto mi la, któ ra ży je hi sto rią na -
gro ma dzo ną w ich do mu. Uka -
za ny jest kon flikt po ko leń,

w któ rej przed sta wi ciel mło dej
ge ne ra cji, syn Ar tur szu ka idei,
for my, któ ra po zwo li ła by mu
upo rząd ko wać sto sun ki w ro dzi -
nie i za pro wa dzić ład. Osta tecz -
nie do cho dzi do wpro wa dze nia
dyk ta tu ry przez bez myśl ne go
i bru tal ne go lo ka ja Ed ka. RED

Po wie ści Ga val dy po krze pią naj -
więk sze go po nu ra ka. Utka ne
z iście fran cu ską fi ne zją ze świet -
nie pod chwy co nych dia lo gów, peł -
nych hu mo ru ob ser wa cji i bez pre -
ten sjo nal nych re flek sji o współ cze -
snym świe cie i lu dziach ta kich jak
my, za chę ca ją, by wi dzieć wszyst -
ko ja śniej i trak to wać lżej. Ta ka też
jest naj now sza po wieść au tor ki
„Po pro stu ra zem”.

Po zna je my w niej sym pa tycz -
ne ro dzeń stwo trzy dzie sto lat ków.
Tro je z nich – dwie sio stry i brat
z żo ną – je dzie sa mo cho dem
na ślub ku zy na. Aku rat na, po -
waż na bra to wa zu peł nie nie pa su -
je do resz ty. Ku jej zdu mie niu Si -
mon, jej mąż, wraz z Lo lą i sza lo -
ną Ga ran ce uciek ną z we sel ne go
przy ję cia, by spo tkać się z Vin -
cen tem, do peł nia ją cym ro dzin ną

czwór kę. W zam ku, po któ rym
Vin cent opro wa dza tu ry stów,
po raz pierw szy od daw na bę dą
sa mi, ze swo ją sio strza no -bra ter -
ską mi ło ścią, wspo mnie nia mi i...
bez co dzien nych kło po tów. Kie -
dy ży cie w koń cu nas roz dzie li?
– za sta na wia się Ga ran ce. – Bo
już tak jest. Bo czas roz dzie la
tych, któ rzy się ko cha ją i nic nie
trwa. Za tem: car pe diem!

Anna Gavalda

Ostatni raz
Przeł. Magdalena Krzyżosiak
Świat Książki, 2010 


