
Dzie siąt ki fil mów ob ra zu ją cych,
ja ki mi wy da rze nia mi ży je So sno -
wiec i je go miesz kań cy, moż -
na już oglą dać w miej skim ser -
wi sie in ter ne to wym. Wy star czy
klik nąć: www.tv.so sno wiec.pl,
by wziąć udział w tych wy da rze -
niach. Moż na też za mó wić miej -
skie in for ma cje na te le fon ko -
mór ko wy. 

To dwie no we funk cje, któ re
zo sta ły uru cho mio ne w miej -
skim ser wi sie in ter ne to wym i są
do stęp ne dla wszyst kich in ter -
nau tów. 

– Ca ły czas roz wi ja my nasz
ser wis in ter ne to wy. W ubie -
głym ro ku otrzy ma li śmy na gro -
dę pol skie go in ter ne tu, na gro dę
ju ry i na gro dę in ter nau tów
za naj cie kaw szy ser wis. Nie
spo czę li śmy na lau rach. Idzie -
my da lej – za in au gu ro wał kon -
fe ren cję pra so wą Grze gorz Dą -
brow ski, na czel nik Wy dział In -
for ma cji i Pro mo cji Mia sta
w Urzę dzie Miej skim w So -
snow cu. 

Na stro nie www.tv.so sno -
wiec.pl uda ło się już zgro ma dzić
oko ło 180 fil mów. Au to ra mi i re -
ali za to ra mi fil mów są lo kal ni
twór cy, ośrod ki kul tu ry, klu by
spor to we, oso by pry wat ne. Ścią -
gnię to tak że fil my z you tu be.
Każ dy mo że zo ba czyć to, co go
in te re su je naj bar dziej.

Moż na zo ba czyć m.in. re la -
cję z im pre zy Miss Ślą ska i Za -
głę bia, no cy afry kań skiej w Mu -

zeum czy relacje z meczów „Za -
głę bia” So sno wiec. – Otwie ra -
my się na miesz kań ców, któ rzy
ma ją żył kę do ro bie nia fil mów,
któ rzy bę dą chcie li coś faj ne go
o So snow cu na krę cić – stwier -
dził Dą brow ski. Bę dzie tak że
moż li wość oglą da nia se sji Ra dy
Miej skiej na ży wo. 

– Zde cy do wa nym plu sem
ser wi su jest to, że wszyst kie fil -
my po ka zu ją ce, co się dzie je
w So snow cu, są w jed nym
miej scu. Bez pro ble mu moż -
na zna leźć no wo ści oraz filmy
upo rząd ko wa ne te ma tycz nie
i ka na ło wo. Ma my wie le moż -
li wo ści, że by wrzu cać no we ka -
na ły, po dział na dziel ni ce, czy
two rze nie opi sów do fil -
mów – mó wi Ra fał Ły sy z Wy -
dzia łu Pro mo cji. 

Dru ga z no wych funk cji to ser -
wis na te le fo ny ko mór ko we i smart -
fo ny. To jed na z pierw szych ta kich
moż li wo ści w kra ju, któ ra po zwa la
na ścią ga nie z in ter ne tu in for ma cji
na te mat te go, co się dzie je i bę dzie
dzia ło w So snow cu. Wy star czy
przez te le fon ko mór ko wy czy
smart fon wejść na stro nę www.so -
sno wiec.pl, www.lajt.so sno wiec.pl,
www.m.so sno wiec.pl,
www.m.wp.pl oraz www.smart.so -
sno wiec.pl. 

Rozwiązania internetowe
wdraża Grupa Etendard, sp.
z o.o. z Gdańska. 
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Miej ski ser wis in ter ne to wy pro po nu je no we roz wią za nia 

Ściągnij miasto
na komórkę 
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Dwie konferencje, o których piszemy
w tym numerze Kuriera, poświęcono
polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej. Szansa czy dużo hałasu
o nic? Czym jest prezydencja, jaką rolę
będzie w trakcie półrocza pełnić nasz
kraj, i co możemy zyskać? 

26 maja w Warszawie Prezydent RP
Bronisław Komorowski odznaczył
Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta
Sosnowca. Kazimierz Górski
otrzymał wyróżnienie za wybitne
zasługi w działalności na rzecz
społeczności lokalnej

W Sosnowcu gościli Marcin Meller oraz jego
żona Anna Dziewit-Meller. Oboje spotkali się
z Czytelnikami Świata Książki, by opowiedzieć
o swej drugiej ojczyźnie – Gruzji. O tym jak
bardzo jesteśmy do siebie podobni – Gruzini
i Polacy – można przeczytać w wywiadzie
udzielonym naszej Redakcji
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JaKub mościcKi, product manaGer firmy Grupy etendard
– Nasza firma zajmuje się opracowaniem, wdrożeniem i realizacją
podobnych projektów w całym kraju. Sosnowiec jest wyjątkowym miastem,
które ciągle wychodzi z nowymi pomysłami oraz inicjatywami i nie pozwala
nam osiąść na laurach. Teraz pracujemy także nad możliwością korzystania
ze stron miejskich przez osoby niedowidzące. Trzeba w odpowiedni sposób
zdefiniować kolory, czcionki i wprowadzić tryb wyższego kontrastu. To
wszystko umożliwi osobom niedowidzącym korzystanie z miejskiego
serwisu.

Kazimierz GórsKi, prezydent sosnowca
– Jesteśmy miastem, które budowało i buduje swój wizerunek swoimi
siłami. Nie korzystaliśmy z żadnych środków pomocowych. Dzisiaj
w dalszym ciągu zmieniamy oblicze miasta, czasem nie zauważając tego
na bieżąco, ale zauważają to osoby z zewnątrz. Zgłaszają się do nas
firmy zewnętrzne, które same wychodząc z inicjatywami, działają
w sferze nowoczesnych technologii. Cieszę się, że to, co czasami ulotne,
jest zatrzymane przez amatorskie kamery. Wydarzenia, które
wylądowałyby w rodzinnym albumie, teraz mogą zyskać większą
oglądalność, a wcześniej nie miały możliwości dotarcia do mieszkańców
nie tylko gminy, ale i regionu. 
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Prezydent Kazimierz Górski (P) mówił o wizerunku Sosnowca. Towarzyszyli mu Jakub Mościcki (S), product manager firmy
Grupy Etendard oraz Grzegorz Dąbrowski (L), rzecznik prasowy UM
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Dni Sosnowca
za nami!
Trzy dni fantastycznej zabawy
minęły bardzo szybko. 
Już teraz zapraszamy 
na równie dobrą zabawę za rok!
Przynajmniej tak dobrą,
jak podczas koncertu 
Kalwi i Remi
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Już po raz trze ci w So snow cu od był się Fe sti wal Or ga ni za -
cji Po za rzą do wych. Im pre za jest co rocz nym efek tem pra cy
nie mal pięć dzie się ciu or ga ni za cji dzia ła ją cych na te re nie
mia sta. Dzię ki fe sti wa lo wi miesz kań cy mie li oka zję za po -
znać się z dzia łal no ścią pręż nie dzia ła ją cych w na szym
mie ście or ga ni za cji po za rzą do wych, któ rych ak tyw ność nie
za wsze za uwa żal na jest na co dzień.

Pro gram im pre zy był róż no rod ny, uczest ni cy mo gli m.in.
obej rzeć spek ta kle te atral ne, kon cer ty oraz wziąć udział
w za ba wach dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych. Po nad to
moż na by ło zwie dzić wy sta wę sta rych sa mo cho dów, za tań -
czyć rock'n'rol la oraz wziąć udział w kon kur sach z na gro -
da mi. Nie za bra kło rów nież pre zen ta cji sprzę tu ra tow ni cze -
go, skosz to wać moż na by ło re gio nal nych po traw, a chęt ni
spró bo wać mo gli swo ich sił na wspi nacz ko wej ścian ce.
Uwień cze niem fe sti wa lu był kon cert ze spo łu To ma to.

Pod czas So sno wiec kie go Fe sti wa lu Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych by ła rów nież pro wa dzo na zbiór ka żyw no ści dla
naj bar dziej po trze bu ją cych miesz kań ców So snow ca.
Wszyst kie ze bra ne da ry zo sta ły prze ka za ne Pol skie mu Ko -
mi te to wi Po mo cy Spo łecz nej.

Im pre za, któ ra od by ła się w Par ku Sie lec kim, wy da je
się, że na trwa łe wpi su je się w ży cie So snow ca. Przy po -
mnij my, iż ho no ro wy pa tro nat ob jął nad fe sti wa lem pre zy -
dent So snow ca Ka zi mierz Gór ski, wśród pa tro nów me dial -
nych znaj do wa ła się z ko lei na sza Re dak cja. 

Ga brie la Ko la no

Tadeusz Urgacz 
– pożegnanie
W sobotę 4 czerwca br. odszedł
Tadeusz Urgacz – poeta i autor
tekstów piosenek. Miał 85 lat.
Literat urodzony w 1926 r. w Sosnowcu, mieszkał i tworzył
w Warszawie. Studiował prawo na Uniwersytecie
Warszawskim. Debiutował w 1946 roku wierszami „Groby
poległych” i „Na pobojowisku” w krakowskim „Odrodzeniu”.
Przez lata był związany z estradą, napisał kilkaset tekstów
do piosenek, najbardziej znane to: „Jabłuszko pełne snu”
oraz „Czarny Ali Baba”. Wiersze publikował m.in. na łamach
czasopism: „Pokolenie”; „Odrodzenie”; „Odra”; „Nowa
Kultura”; „Kultura”; „Życie Literackie”; „Tygodnik
Kulturalny”; „Tu i teraz”. Laureat wielu konkursów m. in.:
nagroda za teksty do pieśni w Międzynarodowym Konkursie
Literackim w ramach V Światowego Festiwalu Młodzieży
i Studentów w Warszawie (1955); nagroda za najlepszy tom
wierszy na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi (1973);
nagroda zespołowa II stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki
za twórczość artystyczną (1973); złota Honorowa Odznaka
ZAiKS. W ramach warszawskiej Jesieni Poezji otrzymał
Nagrodę im. Juliusza Słowackiego (1988). 
Autor 12 tomików wierszy, m.in. „Uśmiech Ojczyzny” (1952);
„Wiersze wybrane” (1979); „Lord Ptasznik” (1988); „Gdyby
Bóg” pisał wiersze oraz „Delfin” (2001).
Tadeusz Urgacz chętnie utrzymywał kontakty ze swoim
rodzinnym miastem i sosnowiecką Książnicą. W 1987 i 1992
roku był uczestnikiem Spotkań z Pisarzami
Zagłębiowskimi – imprezy regionalnej organizowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego
w Sosnowcu.

aneta wcisło, mbp w sosnowcu

I tyl ko ta ostat nia kwe stia po ru szy -
ła nie co rad nych pod czas, trze ba
przy znać, dość sen nej se sji. 

Tuż przed roz po czę ciem ob rad
raj cy ze bra li się, by prze dys ku to -
wać pod czas Ko mi sji Bu dże to wej
pro jekt zmian w bu dże cie na 2011
rok. Je go naj waż niej szą czę ścią
by ła po życz ka dla so sno wiec kie go
szpi ta la. 

Dy rek tor szpi ta la Zbi gniew
Swo bo da przed sta wił sy tu ację pla -
ców ki, stwier dza jąc jed no znacz -
nie, że w obec nej sy tu acji szpi tal
po trze bu je pil nej po mo cy ze stro -
ny mia sta. – Za kła da my, że te go -
rocz ny dług szpi ta la wy nie sie 5,2
mln zło tych – in for mo wał rad nych
dy rek tor Swo bo da. 

Kło pot w tym, że już w tej
chwi li dług osią gnął pu łap 4,6
mln zło tych. Co praw da dy na mi -
ka dłu gu spa da, ale zda niem rad -
nych ist nie je za gro że nie, że pla -
no wa ne za dłu że nie zo sta nie prze -
kro czo ne. – War to za miast
przy zna wać te raz po życz kę, za -
sta no wić się kom plek so wo
nad sy tu acją szpi ta la – ape lo wał
Ar ka diusz Chę ciń ski, prze wod ni -
czą cy RM. 

Osta tecz nie, mi mo po dob nych
ape li, dy rek tor prze ko nał do po my -
słu po życz ki rad nych, i w trak cie
po sie dze nia ko mi sji za gło so wa li
oni nie mal jed no gło śnie za pod ję -
ciem uchwa ły. 

Za po wie dzia no przy oka zji
zwo ła nie spe cjal ne go po sie dze nia
Ko mi sji Zdro wia po świę co nej sy -
tu acji w szpi ta lu.

W trak cie se sji rad ni zde cy do -
wa li tak że o roz sze rze niu stre fy
eko no micz nej o część Alei Zwy -
cię stwa. – War to się te raz za sta no -
wić, czy i jak ma w przy szło ści
wy glą dać ści słe cen trum mia sta.
Nie ste ty znów otrzy mu je my
za pięć dwu na sta pro jekt uchwa ły,
nad któ rą po win ni śmy się za sta no -
wić, za miast już dziś gło so wać.

Tym cza sem je śli dziś po dej mie my
tę uchwa łę, to stra ci my ostat nią tak
du żą dział kę w cen trum mia sta,
któ rą mo że my prze zna czyć
na stre fę wy łą czo ną z ru chu sa mo -
cho do we go, wy łącz nie dla miesz -
kań ców – mó wił Ma te usz Ry ka ła,
prze wod ni czą cy Klu bu PO.

– Ma my szan sę, jed ną z ostat -
nich, by przy cią gnąć in we sto ra dla
te go te re nu. Ape lu ję do rad nych,
by śmy tej szan sy nie tra ci li, by za -
dbać o roz wój mia sta – prze ko ny -
wał Mi ro sław Bu bel, wi ce pre zes

Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej. 

Stre fa pla nu je w tym miej scu
bu do wę no wo cze sne go biu row -
ca. – Chce my po zy skać de ve lo pe -
ra, któ ry się tą bu do wą zaj mie.
Po to, by fir my, któ re już ma my
w So snow cu za ko twi czyć. By ich
cen tra le księ go we znaj do wa ły się
u nas – ar gu men to wał pre zes Bu -
bel.

Ar gu men ta cja oka za ła się prze -
ko nu ją ca, bo rad ni więk szo ścią
gło sów uchwa łę przy ję li. RED

8. sesja Rady Miejskiej

Milion dla szpitala
Pożyczka dla szpitala miejskiego oraz przekazanie terenu pod Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną zdominowały ostatnie posiedzenie
sosnowieckiej Rady Miejskiej

Ja ro sław
 Adam

 ski

Festiwal
sosnowieckich
społeczników Jak kształ to wać do bry wi ze ru nek

pre zy den ta, jak pro mo wać mia sto
i prze ka zy wać in for ma cje, jak po -
wią zać po pu lar ność i po li ty kę, za rzą -
dzać in for ma cją w sy tu acji kry zy so -
wej, uczy li się uczest ni cy ogól no pol -
skiej VIII Kon fe ren cji Jed no stek
Sa mo rzą du Te ry to rial ne go PR w Sa -
mo rzą dzie. Trzy dnio wa kon fe ren cja
prze bie ga ją ca pod ha słem „Miesz ka -
niec -Me dia -In we stor w re la cjach
z sa mo rzą dem”, któ ra skie ro wa -
na by ła przede wszyst kim do rzecz -
ni ków in sty tu cji pu blicz nych, od by -
ła się w pierw szym ty go dniu czerw -
ca w So snow cu. 

Przez trzy dni kon fe ren cji oso -
by, na co dzień zaj mu ją ce się pu -
blic re la tions, a tak że na czel ni cy
wy dzia łów pro mo cji, ko mu ni ka -
cji spo łecz nej, pre zy den ci, słu -
cha li wy kła dów, jak i wy bie ra li
za ję cia warsz ta to we. By ły tak że
pa ne le dys ku syj ne, w któ rych
na prze ciw dzien ni ka rzy sta nę li
rzecz ni cy pra so wi. Po ru sza no ta -
kie za gad nie nia jak: stra te gia kre -
acji wi ze run ku sa mo rzą dow ca
pod czas ka den cji, jak re ago wać
na sy tu acje kry zy so we, jak wy ko -
rzy stać so cial me dia w ko mu ni ka -
cji z miesz kań ca mi re gio nów, bu -
do wać re la cje z me dia mi w sa mo -

rzą dzie oraz oma wia no skut ki
wo jen z me dia mi na po zio mie ad -
mi ni stra cji sa mo rzą do wej. 

– W tym ro ku kon fe ren cja
po raz pierw szy od by ła się w So -
snow cu, choć przez sie dem lat od -
by wa ła się w Kra śni ku i mam na -
dzie ję, że już cy klicz nie bę dzie tu -
taj or ga ni zo wa na – stwier dził dr
Se ba stian Cha cho łek, pre zes Za -
rzą du Gru pa PRC w Ka to wi cach.
Zmia na miej sca or ga ni za cji kon fe -
ren cji to de cy zja władz Kra śni ka.

Ta ka, któ ra nie ste ty nad szar pu je
wi ze ru nek te go mia sta. 

– Jest to efekt zmia ny bur mi -
strza i ne ga cji wszyst kich faj nych
po my słów, któ re by ły po my sła mi
po przed ni ka. To bar dzo po waż ny
pro blem, któ ry po wsta je w przy -
pad ku dzia łań w sa mo rzą dzie – do -
dał. 

Wśród pre le gen tów zna leź li się
m.in. Wie sław Ga łąz ka z Dol no -
ślą skiej Szko ły Wyż szej Edu ka cji
TWP we Wro cła wiu, dr Ja ro sław

Flis z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie -
go, dr Krzysz tof Koj z Wyż szej
Szko ły Ban ko wej czy Bar tło miej
Wnuk, re dak tor na czel ny mie -
sięcz ni ka „Pa no ra ma Si le sia”.
W tym ro ku każ dy dzień był po -
świę co ny in ne mu za gad nie niu,
czy li za rzą dza niu kry zy sa mi, ko -
mu ni ka cji z miesz kań ca mi i re la -
cji z in we sto ra mi. 

Przy by li rzecz ni cy pra so wi słu -
cha li, ana li zo wa li za gad nie nia, dys -
ku to wa li i wy cią ga li wnio ski
na przy szłość. – Nikt w swo jej pra -
cy nie jest do sko na ły. Cią gle mu si -
my pod no sić swo je umie jęt no ści
i kształ to wać in te li gent ny i cie ka -
wy wi ze ru nek. Czę sto nie jest ła -
two po go dzić na sze wi zje, z prze -
ko na nia mi sze fa i ocze ki wa nia mi
spo łecz ny mi. To dość kar ko łom nie
za da nie – stwier dził je den z rzecz -
ni ków pra so wych, któ ry wo lał po -
zo stać ano ni mo wy. 

Kon fe ren cję zor ga ni zo wa li PRC
Com mu ni ca tions i Urząd Mia sta
w So snow cu. Pa tro nat ho no ro wy
ob jął wo je wo da ślą ski. Part ne ra mi
kon fe ren cji by li Zwią zek Miast
Pol skich i Ślą ski Zwią zek Gmin
i Po wia tów. 

Tekst i fo to:  Syl wia Ko sman

Przez trzy dni uczy li się, jak efek tow nie i efek tyw nie sprze da wać wi ze ru nek sze fa 

PR w sa mo rzą dzie

Dr Sebastian Chachołek mówił m.in. o wizerunku samorządów



Trans fer le wi co we go po sła Grze -
go rza Pi sal skie go na li sty Plat for -
my Oby wa tel skiej wy wo łał bu rzę
do my słów, kto, gdzie i z ja kiej po -
zy cji wy star tu je w je sien nych wy -
bo rach. I kto na tym trans fe rze zy -
ska, a kto stra ci lub już stra cił. Nie
tyl ko miej sce na li ście, ale i miej sce
w Sej mie.

Re gio nal ne wła dze Plat for my
za pro po no wa ły Grze go rzo wi Pi -
sal skie mu trze cią po zy cję. Tym sa -
mym z niż szej, bo z czwar tej po zy -
cji ma wy star to wać po seł PO, Ja ro -
sław Pię ta. Trzech gra czy tej
roz gryw ki, czy li Wi told Kle pacz
z SLD, Ja ro sław Pię ta z PO, jak
i Grze gorz Pi sal ski, któ ry wy brał
li sty Plat for my, spra wę ko men tu ją
z wła snej per spek ty wy. 

Wi told Kle pacz uwa ża, że po -
seł Grze gorz Pi sal ski rok te mu
udzie lił po par cia w wy bo rach pre -
zy denc kich Bro ni sła wo wi Ko mo -
row skie mu z PO. Tym sa mym

okre ślił swo ją po li tycz ną przy -
szłość. – W wy bo rach sa mo rzą do -
wych po pie rał nie za leż ny ko mi tet
i Ma cie ja Adam ca, ja ko kan dy da ta
na pre zy den ta So snow ca. W II tu -
rze wy bo rów sa mo rzą do wych nie
udzie lił po par cia kan dy da to wi
SLD, lecz kan dy da to wi PO. Tak
więc wie lo krot nie na prze strze ni
ostat nie go ro ku okre ślił się ja ko
zwo len nik opcji pra wi co wo –kon -
ser wa tyw no –li be ral nej. Dla te go je -
go przej ście do Klu bu PO jest na -
tu ral ną kon se kwen cją ta kiej po sta -
wy. Nie do po go dze nia jest
człon ko stwo w Klu bie SLD z jaw -
nym wspie ra niem pro gra mu i kan -
dy da tów PO – utrzy mu je po seł
Kle pacz. 

Z ko lei Grze gorz Pi sal ski uwa -
ża, iż nie miał in ne go wyj ścia, jak
zna le zie nie dla sie bie in ne go miej -
sca. – Li de rzy SLD od wie lu mie -
się cy ro bi li wszyst ko, by po zbyć
się mo jej oso by ja ko – po pierw -

sze – po li ty ka nie po kor ne go, wol -
ne go od ja kichś kom plek sów wo -
bec So ju szu, i – po dru gie – sto ją -
ce go na sta no wi sku, że isto tą le wi -
co wo ści nie jest opo wia da nie
wszyst kim do ko ła, ja kim to się jest
le wi cow cem. Le wi co wość to m.in.
kie ro wa nie się w po li ty ce ele men -
tar nym po czu ciem przy zwo ito ści.
Tym cza sem mnie uka ra no pi sem -
ną na ga ną za to, iż wbrew klu bo -
wej dys cy pli nie nie bro ni łem wy -
so kich do ta cji bu dże to wych dla
par tii po li tycz nych – mó wi Grze -
gorz Pi sal ski. Po seł przy zna je, że
ko le dzy klu bo wi i tak za mie rza li
się go po zbyć.  – Nie ty le czu łem
się wy py cha ny, co by łem wy py -
cha ny. Wszyst ko za czę ło się
w związ ku z wy bo ra mi do Par la -
men tu Eu ro pej skie go z czerw -
ca 2009 r. Jak za pew ne Czy tel ni cy
„Ku rie ra Miej skie go” pa mię ta -
ją – wbrew sta no wi sku apa ra tu wo -
je wódz kiej or ga ni za cji SLD spo -

wo do wa łem jed no znacz ne po par -
cie UP dla kan dy da tu ry pro fe so ra
Ada ma Gier ka i tak sku tecz nie po -
pro wa dzi łem je go kam pa nię, że
obro nił on man dat eu ro de pu to wa -
ne go. Za to SLD -owscy apa rat czy -
cy wręcz mnie znie na wi dzi -
li – uwa ża. Jed nak Wi told Kle pacz
uwa ża, że po seł Pi sal ski sam się
ska zał na mar gi na li za cję w Klu bie
SLD, po tym jak po stę po wał
wbrew po li ty ce i uzgod nie niom
Klu bu.  Po tem by ła już tyl ko rów -
nia po chy ła we wza jem nych re la -
cjach. – Mie li śmy zła ma ne przez
So jusz po ro zu mie nie ze stycz -
nia 2010 r., za war te w Dą bro wie
Gór ni czej w obec no ści śp. Je rze go
Szmaj dziń skie go, wów czas kan dy -
da ta SLD do pre zy den tu ry, i Grze -
go rza Na pie ral skie go. Za kła da ło
ono m.in. po wo ła nie ko ali cji w wy -
bo rach sa mo rzą do wych. SLD ta -
kiej ko ali cji jed nak nie chcia ło,
w kon se kwen cji śro do wi ska sku -
pio ne wo kół so sno wiec kiej UP
star to wa ły w ra mach ko mi te tu
„Nie za leż ni” Ma cie ja Adam -
ca – do da je.

Grze gorz Pi sal ski zo stał człon -
kiem klu bu par la men tar ne go Plat -

for my, ale nie zmie nił przy na leż -
no ści par tyj nej. – By łem i po zo sta -
ję człon kiem Unii Pra cy, jej se kre -
ta rzem ge ne ral nym. I bę dę czy nić
wszyst ko, by po zo sta ła ona nie za -
leż ną od SLD si łą po li tycz -
ną. – twier dzi. 

Po seł Ja ro sław Pię ta do ca łej
spra wy pod cho dzi ze spo ko jem,
ma jąc na dzie ję, że po sło wie, któ rzy
wy bra li start z list PO, bę dą war to -
ścią do da ną. Twier dzi, że dla nie go
przej ście za rów no Ar łu ko wi cza, jak
i Pi sal skie go, nie by ło żad nym za -
sko cze niem, bo sam za po cząt ko wał
roz mo wy w spra wie ich trans fe ru.
Nie spo dzian ką by ła jed nak pro po -
zy cja miej sca, z ja kie go po seł Pię ta
ma wy star to wać. Bo na gle oka za ło
się, iż bę dzie to po zy cja za Grze go -
rzem Pi sal skim. – W trak cie mo ich
roz mów z Grze go rzem Pi sal skim
by ła mo wa o je go star cie ewen tu al -
nie z ostat nie go miej sca. Na stęp nie
roz mo wy kon ty nu owa li ze stro ny
za rzą du To masz Tom czy kie wicz
i Woj ciech Sa łu ga. Na za rzą dzie re -
gio nu tłu ma czy li, że jest to de cy zja
władz kra jo wych – mó wi Pię ta. Ta
de cy zja jed nak nie uszczę śli wi ła ani
po sła, ani je go zwo len ni ków. – Nie

ma co ukry wać, że to roz strzy gnię -
cie przy ją łem ze zdzi wie niem. Nie
spo tka ła się ta de cy zja ze zro zu mie -
niem rów nież w so sno wiec kiej PO.
Plat for ma Oby wa tel ska w So snow -
cu to naj sil niej sza i naj le piej dzia ła -
ją ca struk tu ra w ca łym Za głę biu,
o czym świad czą ko lej ne suk ce sy
wy bor cze. To tu Plat for ma Oby wa -
tel ska mia ła naj lep sze wy ni ki
wwy bo rach dopar la men tu pol skie -
go i do Par la men tu Eu ro pej skie go.
To tu za rów no w pierw szej tu rze,
jak rów nież w dru giej tu rze wy bo -
rów świet ny wy nik osią gnął Bro ni -
sław Ko mo row ski. To rów nież so -
sno wiec ka Plat for ma osią gnę ła naj -
lep szy wy nik w ca łym Za głę biu
w ostat nich wy bo rach sa mo rzą do -
wych. Stąd też nie wąt pli wie wie lu
się mnie oba wia. Po li ty ka to prze -
cież gra dru ży no wa, kto te go nie ro -
zu mie prę dzej czy póź niej mu si od -
paść. Dziś tak na praw dę miej sce już
nie ma dla mnie zna cze nia. Waż -
nym jest jed nak to, jak mo ją do tych -
cza so wą pra cę w Sej mie i re gio nie
oce nia ją wy bor cy w So snow cu
i Za głę biu – pod su mo wał. 

Syl wia Ko sman

To się do pie ro oka że. Za pół ro ku.
Uczest ni cy dwóch kon fe ren cji, do -
ty czą cych pre zy den cji Pol ski
w Unii Eu ro pej skiej, któ re od by ły
się w So snow cu, mie li oka zję de ba -
to wać nad ro lą i zna cze niem pol -
skiej pre zy den cji wRa dzie Unii Eu -
ro pej skiej. 

Pierw sza z kon fe ren cji pt.
„Wpływ Pre zy den cji Pol ski w Unii
Eu ro pej skiej na roz wój ryn ku we -
wnętrz ne go, w tym sek to ra ma łych
i śred nich przed się biorstw”, zor ga -
ni zo wa na zo sta ła przez Agen cję
Roz wo ju Lo kal ne goS.A. Dru ga de -
ba ta od by ła się wMię dzy wy dzia ło -
wej Au li Uni wer sy te tu Ślą skie go
przy Wy dzia le Na uk o Zie mi
pod ha słem „Pre zy den cja to szan sa
i wy zwa nie dla Pol ski”.

Pod czas pierw szej kon fe ren cji
na te mat po li ty ki re gio nal nej Unii
Eu ro pej skiej mó wił dr Jan Ol brycht,
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Mał go rza ta Handz lik, po słan ka
do PE, pre zen to wa ła swo je sta no wi -
sko w spra wie ryn ku we wnętrz ne go
Unii Eu ro pej skiej. Ko lej nym eu ro -
po słem, któ ry wziął udział w kon fe -
ren cji był prof. Adam Gie rek, któ -
ry mó wił o po li ty ce su row co wej
w Unii Eu ro pej skiej. Z ko lei licz -
nie zgro ma dze ni ucznio wie mie li
oka zję wy słu chać dra Mai Ży -
wioł, re pre zen tu ją cej Mi ni ster -
stwo Spraw Za gra nicz nych, dr To -
ma sza Ku bi na z Uni wer sy te tu
Ślą skie go i Łu ka sza Ła tę ze Ślą -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go. 

– Pol ska pre zy den cja ozna cza, że
m.in. pol scy mi ni stro wie iurzęd ni cy
bę dą or ga ni zo wać tem po prac i ko -
or dy no wać po ja wia ją ce się te ma ty
i za gad nie nia. Ci, któ rzy bę dą pro -
wa dzić na ra dy, mu szą tak że pro wa -
dzić ne go cja cje, a to bar dzo od po -
wie dzial na funk cja – mó wił Jan Ol -
brycht.

Eu ro po sło wie sto ją na sta no wi -
sku, że nie na le ży spo dzie wać się
prze pro wa dze nia no wych za dań

przez stro nę pol ską, ale war to za -
dbać o to, by prze my cić kil ka ini cja -
tyw waż nych z punk tu wi dze nia
pol skiej ra cji sta nu. Ma jąc tak że na -
dzie ję, że Pol ska w na stęp nym unij -
nym bu dże to wa niu otrzy ma ty le
środ ków, ile do tych czas. Z tym, że
bę dą one ina czej, niż do tąd dzie lo -
ne. Środ ki mia ły by iść przede
wszyst kim na in no wa cyj ność, ener -
ge ty kę i in fra struk tu rę. Li czyć bę -
dzie my tak że pie nią dze. – Bę dzie -
my li czyć, li czyć i jesz cze raz li -
czyć. Mu si my odejść od za sa dy, kto
wy da je wię cej, jest lep szy. Te raz,
kto wy da je sen sow niej, ten jest lep -
szy – pod kre ślał Ol brycht. – Pol ska
stro na bę dzie się kon cen tro wać
na kil ku spra wach. Mo że przez pół
ro ku na rzu cić styl pra cy nad bu dże -
tem. Bę dzie my pró bo wać za jąć się
part ner stwem wschod nim, stro ną
bez pie czeń stwa, pro ble ma mi Afry -
ki Pół noc nej i mi gra cja mi. Dla nas
naj waż niej sze bę dzie utrzy mać po -

li ty kę spój no ści, na kła dy na in fra -
struk tu rę dla ba dań na uko wych
i two rze nie miejsc pra cy – do dał. 

Kon fe ren cję, któ ra od by ła się
w au li Uni wer sy te tu Ślą skie go, zor -
ga ni zo wa li: Mło dzie żo wa Ra da
Miej ska z So snow ca, Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 7 oraz
Urząd Miej ski. Uczniów naj bar dziej
in te re so wa ło to, czy środ ki unij ne
nie mo gły by być sen sow niej in we -
sto wa ne, za miast w kon fe ren cje
i kon cer ty, to w kon kret ne in we sty -
cje i two rze nie no wych miejsc pra -
cy. – To bar dzo waż ne, że by or ga -
ni zo wać ta kie go ro dza ju spo tka nia,
bo uświa da mia nam to bar dzo wie -
le. Uwa żam, że te go ro dza ju kon -
fe ren cje nie ste ty nie do cie ra ją bez -
po śred nio do mło dzie ży. By ło wie -
le rze czy ogól nych, ale w grun cie
rze czy nie do wie dzia łam się ni cze -
go, co do ty czy ło bez po śred nio
mnie i osób po mię dzy 16. a 19. ro -
kiem ży cia. Chy ba po win na być

zmie nio na for mu ła ta kie go spo tka -
nia. W grun cie rze czy pre zy den cja
Pol ski dla osób mło dych jest rze czą
jed nak bar dzo od le głą i nie do stęp -
ną – stwier dzi ła Klau dia Owczarz,
uczen ni ca VI LO im. J. Kor cza ka
w So snow cu.

Uczniów in te re so wa ło to, ja kie
im pre zy bę dą to wa rzy szyć pre zy -
den cji na te re nie wo je wódz twa i jak
zor ga ni zo wa ły pre zy den cję in ne
pań stwa. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Kazimierz GórsKi,
prezydent sosnowca
Sosnowiec i województwo śląskie
wprowadziły pewne inicjatywy
i akcje promocyjne w zakresie
objęcia przez Polskę prezydencji.
Zainaugurowano je kongresem
gospodarczym w Katowicach.
Odbędzie się także wiele imprez
kulturalnych. Chcemy pokazać
Polskę jako nowoczesną
gospodarkę, która stosunkowo
szybko się rozwija, mimo kryzysu
ekonomicznego. Obejmujemy
prezydencję w dość trudnym
czasie, po Węgrzech. Przejmiemy
także problemy, które nie zostały
rozwiązane podczas
wcześniejszej prezydencji. Polska
powinna dać między innymi
świeży powiew optymizmu.
Będziemy dążyć do tego, by
przekonać państwa starej Unii, by
można było utrzymać spójność
finansową na starym poziomie.
Mam nadzieję, że nasz optymizm
i zapał Polski przyniosą takie
rezultaty. 
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Szan sa czy du żo ha ła su o nic? 

Po li tycz ne trans fe ry
Za trzę sło się na li stach wy bor czych do Sej mu 

Nowych połączeń nie będzie,
stare też nie powrócą

Liczą pieniądze 
Będą za to dodatkowe połączenia do
turystycznych kurortów, możliwość
zakupu biletów przez internet, bezpłatny
dostęp do sieci w części pociągów PKP
InterCity, a od 1 lipca możliwość
domagania się odszkodowania od
przewoźników, jeśli pociąg objęty
rezerwacją miejsc spóźni się co
najmniej o godzinę. Od maja w
aglomeracji śląskiej można kupić
strefowe bilety jednorazowe za
pośrednictwem telefonów
komórkowych. Transakcji można
dokonać niezależnie od sieci,
posiadanego modelu telefonu oraz bez
instalacji specjalnego oprogramowania
w telefonie. 
Kolejowy rozkład jazdy zmienił się po raz
drugi i ostatni w tym roku z dniem 1
czerwca. Zostały zlikwidowane niektóre
połączenia z Katowic do Bohumina.
Powód, jak zawsze ten sam – brak
środków. Na mieszkańców Sosnowca
nie czekały żadne niespodzianki, ale
przewoźnik też nie miał żadnych
dobrych wiadomości. Zawieszone w
grudniu połączenia, obejmujące relację
Sosnowiec-Tychy i Gliwice-Bytom,
niestety nie powrócą na rozkłady jazdy.
Pociągi zostały wycofane, bo wymagały
gruntownego remontu. Teraz już
wyremontowane i sprawne, mogłyby
ponownie obsługiwać mieszkańców,
ale na sfinansowanie połączeń nie ma
pieniędzy. 
Urząd Marszałkowski, który teraz patrzy
dokładnie na spółkę Przewozy
Regionalne, nie zamierza sfinansować
dawnych połączeń, bo finansowanie
regionalnych przewozów i tak kosztuje
krocie. 
– Decyzją Urzędu Marszałkowskiego
zawieszonych jest w dalszym ciągu 46
pociągów, w tym 26 relacji łączących
Sosnowiec z Tychami oraz jeden –
Tychy – Katowice. Urząd Marszałkowski
postanowił przywrócić jedynie dwa:
relacji Katowice – Wisła Głębce. Pociągi
te powracają na okres wakacji od 23
czerwca do końca września – wyjaśniła
Magdalena Tosza ze Śląskiego Zakładu
Przewozów Regionalnych w
Katowicach. sk

cele prezydencJi: 
Przygotowanie i sprawowanie
prezydencji w Radzie UE
oznacza  koordynowanie kilka
tysięcy spotkań, w Brukseli,
Luksemburgu oraz kraju
prezydencji, w tym także spotkań
na najwyższym szczeblu (Rada
Europejska, szczyty z przywódcami
państw trzecich). Kluczową rolą
prezydencji jest wypracowywanie
porozumień pomiędzy państwami
członkowskimi wtedy, kiedy
pojawiają się kwestie drażliwe
i kontrowersyjne.
Innym zadaniem jest
reprezentowanie Rady wobec
instytucji UE, w szczególności
wobec Komisji Europejskiej
i Parlamentu Europejskiego.  Przez
pół roku państwo sprawujące
prezydencję prowadzi prace Rady
i kształtuje jej relacje z partnerami
instytucjonalnymi, przewodniczy
spotkaniom roboczym, a także
regularnie informuje Parlament
Europejski o prowadzonych
pracach. Polska, rozpoczynająca
prezydencję w lipcu 2011 r., będzie
pierwszym i największym
państwem „naszego” tria, w skład
którego wchodzą Dania i Cypr.
Polska prezydencja będzie
kosztowała około 400 mln zł i jest
finansowana z budżetu państwa. 

Na te mat pol skiej pre zy den cji mó wio no wie le w trak cie obu
de bat, przy bli ża jąc me an dry europejskiej po li ty ki i jej wpły -
wu na Pol skę 
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Urząd
nagrodzony 
Urząd Miejski w Sosnowcu
został nagrodzony
dyplomem Złotej
Aktywności za zajęcie
I miejsca w konkursie
„Na wagę złota”
w kategorii Najaktywniejsza
Jednostka Samorządu
Terytorialnego.
Wyróżnienie zostało
przyznane za miesiąc
marzec. Organizatorem
konkursu jest serwis
samorządowy PAP
www.samorzad.pap.pl 

– W imie niu Ze spo łu Ser wi su
Sa mo rzą do we go PAP ser decz nie
gra tu lu je my I miej sca w kon kur -
sie „Na wa gę zło ta”  w ka te go rii
Naj ak tyw niej sza Jed nost ka Sa -
mo rzą du Te ry to rial ne go w mar -
cu 2011 ro ku. Pań stwa ak tyw -
ność jest im po nu ją ca. Dla Ser wi -
su każ da nad sy ła na in for ma cja
sta no wi cen ne źró dło wie dzy
o tym, co waż ne go dzie je się
w re gio nach. Dzie le nie się do -
bry mi prak ty ka mi w za kre sie
umac nia nia wi ze run ku jest waż -
ne dla Czy tel ni ków, któ rzy co -
dzien nie od wie dza ją Ser wis Sa -
mo rzą do wy  i ko rzy sta ją z po zy -
tyw nych do świad czeń in nych
JST. Dzię ku je my, że współ re da -
gu je cie z Na mi ten Ser wis. Prze -
ka zu je my dy plom oraz skrzyn kę
z du ka ta mi szczę ścia. Ży czy my
Pań stwu po wo dze nia w co dzien -
nych dzia ła niach oraz nie słab ną -
cej ener gii i za pa łu – czy ta my
w li ście, któ ry zo stał prze sła ny
do so sno wiec kie go ma gi stra tu. KP

Zo stań wo lon ta riu szem pod czas To ur de Po lo gne
Je śli chcesz po móc i wziąć
udział w or ga ni za cji jed nej z naj -
bar dziej pre sti żo wych im prez
ko lar skich na świe cie, zo stań
wo lon ta riu szem so sno wiec kie go
eta pu 68. To ur de Po lo gne UCI
World To ur

„So sno wiec. 2 sierp nia 2011r.
Go dzi na 15:53. Pe le ton prze kra -
cza gra ni cę bę dziń sko – so sno -
wiec ką. Mknie uli ca mi So snow -
ca. Do zdo by cia pierw sze punk -
ty pod czas 3. eta pu 68. To ur de
Po lo gne UCI World To ur – Pre -
mia Lot na Fiat przy Dwor cu
PKP. Dłu gość eta pu – 135,7 km,
w tym 11,5 km w gra ni cach sto -
li cy Za głę bia Dą brow skie go.
Wal ka trwa! Na tra sie nie zli czo -
ne rze sze mi ło śni ków ko lar skich

zma gań do pin gu ją swo ich fa wo -
ry tów. 

Wśród nich ci, któ rzy
nad emo cje zwią za ne ze spor to -
wą ry wa li za cją przed kła da ją
bez pie czeń stwo ko la rzy i pu -
blicz no ści oraz spraw ny prze -
bieg wy ści gu; oprócz funk cjo na -
riu szy Po li cji, Stra ży Miej skiej
oraz służb po rząd ko wych or ga -
ni za to ra do gru py tej bez wąt pie -
nia na le żą WO LON TA RIU -
SZE”.

Wszyst kich chęt nych, a tak -
że tych, któ rzy się wa ha ją, za -
pra sza my do włą cze nia się
w dzia ła nia w za kre sie prze pro -
wa dze nia wy ści gu. Wo lon ta riu -
sze ja ko służ ba po rząd ko wa bę -
dą za an ga żo wa ni 2 sierp nia

w godz. 12.00 – 17.00 (po ra
mo że ulec nie wiel kiej zmia nie)
w za bez pie cze nie każ de go od -
cin ka tra sy bie gną cej na te re nie
So snow ca.

Wo lon ta riu szom or ga ni za to -
rzy za pew nia ją:
– od bla sko wą ka mi zel kę / ko -

szul kę z na pi sem: „Służ ba po -
rząd ko wa”

– iden ty fi ka tor ze smy czą
– wo dę
– za świad cze nie (na proś bę wo -

lon ta riu sza po wy ści gu).
Po nad to wo lon ta riu sze zo sta -

ną prze szko le ni w za kre sie kie ro -
wa nia ru chem. Szko le nie teo re -
tycz ne i prak tycz ne zo sta nie
prze pro wa dzo ne w dniach 9, 10
lip ca 2011r. (każ de go dnia od bę -

dą się dwa pa ne le szko le nio -
we – każ dy wo lon ta riusz weź mie
udział w jed nym pa ne lu) w Wo -
je wódz kim Ośrod ku Ru chu Dro -
go we go Od dział w Dą bro wie
Gór ni czej. Po szko le niu wo lon ta -
riu sze otrzy ma ją za świad cze nie
upo waż nia ją ce do wy ko ny wa nia
czyn no ści zwią za nych z kie ro wa -
niem ru chem dro go wym.

Za in te re so wa nych pro si my
o nie zwłocz ne zgło sze nie
(z po da niem imie nia i na zwi -
ska, ad res, PE SEL oraz nr te le -
fo nu kon tak to we go) na ad res
ma ilo wy: wkf.sport@um.so -
sno wiec.pl lub te le fo nicz nie:
32 296 06 48, 32 296 07 41.
Zgło sze nia bę dą przyj mo wa ne
do 7 lip ca. KP

Pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski 
od zna czo ny!
Zło ty Krzyż Za słu gi tra fił do rąk
Ka zi mie rza Gór skie go, pre zy den -
ta So snow ca. Pre zy dent RP Bro ni -
sław Ko mo row ski od zna czył tym
wy róż nie niem pre zy den ta So -
snow ca za wy bit ne za słu gi w dzia -

łal no ści na rzecz spo łecz no ści lo -
kal nej. Do uro czy ste go spo tka nia
z sa mo rzą dow ca mi z ca łej Pol ski
do szło w ogro dach Pa ła cu Pre zy -
denc kie go w War sza wie z oka zji
Dnia Sa mo rzą du Te ry to rial ne go.

Na te re nie wo je wódz twa ślą skie go
wy róż nio no Zło tym Krzy żem Za -
słu gi Mał go rza tę Mań kę-Szu lik,
pre zy dent Za brza oraz pre zy den ta
Ja worz na, Paw ła Sil ber ta, któ ry
ode brał Srebr ny Krzyż Za słu gi. sk

W dniach 21-29 kwiet nia miesz kań cy So snow ca
w ra mach kon sul ta cji spo łecz nych mo gli wy ra zić
swo je opi nie w spra wie bu do wy schro ni ska dla zwie -
rząt. Kon sul ta cje po twier dzi ły ko niecz ność po wsta -
nia no we go schro ni ska w na szym mie ście. 112 osób
wy ra zi ło za do wo le nie z sa me go fak tu bu do wy przez
mia sto no wej pla ców ki. 117 po pie ra pro po zy cję bu -
do wy schro ni ska w re jo nie uli cy Jan ke go. 

Ty le miesz kań cy, na to miast rad ni wca le nie są pew ni
ani lo ka li za cji, ani też te go, czy So sno wiec po wi nien bu -
do wać schro ni sko u sie bie, czy też mo że zbu do wać je
na te re nie Dą bro wy Gór ni czej. Rad ni pod czas ko mi sji
zde cy do wa li, że urzęd ni cy mu szą po now nie prze ana li zo -
wać lo ka li za cję schro ni ska, oraz wnio ski pły ną ce z kon -
sul ta cji. 

Ce lem kon sul ta cji by ło po in for mo wa nie miesz kań ców
So snow ca o pla no wa nej przez gmi nę in we sty cji ma ją cej
na ce lu bu do wę no we go schro ni ska dla bez dom nych
zwie rząt. 

– Kon sul ta cje cie szy ły się za in te re so wa niem, o czym
świad czą zło żo ne i na de sła ne opi nie w trak cie i po obo -
wią zu ją cym ter mi nie kon sul ta cji. Wpły nę ło w su mie 489
opi nii. Po nad to w ter mi nie kon sul ta cji Wy dział In we sty -
cji Miej skich udzie lił wie lu wy ja śnień dro gą te le fo nicz ną,
jak rów nież prze pro wa dził kon sul ta cje in dy wi du al ne dla
osób zgła sza ją cych się w tym te ma cie – tłu ma czą pra cow -
ni cy WIM Urzę du Miej skie go, od po wie dzial ni za prze -
pro wa dze nie kon sul ta cji. 

Naj sze rzej ko men to wa ny był aspekt lo ka li za cji przed -
się wzię cia, któ ry bu dził wie le pro te stów, zwłasz cza
miesz kań ców ta kich dziel nic So snow ca jak: Ostro wy
Gór ni cze i Ka zi mierz Ju liusz. Miesz kań cy bro niąc wła -
sne go in te re su zgła sza li wie le uwag ogól nych i me ry to -
rycz nych, któ re zo sta ły opi sa ne we wcze śniej szych punk -
tach ni niej sze go do ku men tu, czym wy ra ża ły zde cy do wa -
ny sprze ciw re ali za cji in we sty cji – czy ta my w ra por cie
z kon sul ta cji.

Za po wsta niem no we go schro ni ska przy ul. Jan ke go
(Ostro wy Gór ni cze) opo wie dzia ło się 117 osób. Pro po -
zy cja bu do wy schro ni ska przy ul. Gre na die rów (Ka zi -
mierz Ju liusz) po par ło 68 miesz kań ców. KP, RED

Idar-Oberstein kolejnym
miastem partnerskim Sosnowca

31 ma ja w so sno wiec kim Mu zeum
pre zy dent So snow ca Ka zi mierz Gór -
ski oraz nad bur mistrz Idar-Obe rste in
Bru no Zim mer pa ra fo wa li umo wę
o współ pra cy po mię dzy nie miec kim
mia stem, a sto li cą Za głę bia Dą brow -
skie go. Idar-Obe rste in to szó ste mia -
sto part ner skie So snow ca.

Przed sta wi cie le nie miec kie go mia -
sta prze by wa li w So snow cu w dniach 26
ma ja – 2 czerw ca. Za nim pa ra fo wa no
umo wę part ner ską wy sta wio no m.in.:
„Baj kę przy jaź ni”, któ ra mia ła wza jem -
nie przy bli żyć part ne rom syl wet ki obu
miast oraz po ru szyć te ma ty zwią za ne
z prze ła my wa niem ba rier i ste reo ty pów
w re la cjach mię dzy na ro do wych. To
wspól ny pro jekt So snow ca i Idar -Obe -
rste in ma ją cy na ce lu roz wi ja nie wspól -
ne go dia lo gu i współ pra cy po mię dzy
miesz kań ca mi, a przede wszyst kim

mło dzie żą pa sjo nu ją cą się te atrem oraz
sa mo rzą dem. Do sto li cy Za głę bia Dą -
brow skie go przy je cha ła gru pa li ce ali -
stów wraz z na uczy cie la mi, któ rzy
wzię li udział m.in. w warsz ta tach te -
atral nych, dys ku sjach o idei sa mo rząd -
no ści, grach i za ba wach edu ka cyj nych,

za ję ciach spor to wych, wy ciecz ce
po mie ście oraz re gio nie. Po szcze gól ne
punk ty pro jek tu od by wa ły się na te re nie
szkół, w Klu bie Kie pu ry, Zam ku Sie lec -
kim, Mu zeum, a tak że w sa lach Urzę du
Miej skie go.

Do pod pi sa nia umo wy part ner skiej
do szło w Mu zeum w So snow cu. – Za -
my ka my klam rą la ta na szej do tych -
cza so wej współ pra cy. Te raz na da je my
jej wy miar ofi cjal ny i roz sze rza my jej
ra my. Je stem prze ko na ny, że bę dzie
ona owoc na – pod kre ślał pre zy dent
So snow ca.

Ra do ści nie krył tak że nad bur -
mistrz Idar-Obe rste in. – Cie szy my się,
że mo że my być tu taj z na szy mi przy -
ja ciół mi i snuć pla ny na dal sze la ta na -
szej współ pra cy, któ ra od daw na zna -
ko mi cie się ukła da – mó wił Bru no
Zim mer. KP

Mieszkańcy za nowym
schroniskiem

idar-oberstein – miasto
w zachodnich Niemczech, w kraju
związkowym Nadrenia-Palatynat,
w powiecie Birkenfeld. Ludność:
ok. 30 000, powierzchnia 91,56 km�.
Pozostałe miasta partnerskie
Sosnowca: Suceava (Rumunia – data
podpisania umowy partnerskiej 2003),
Les Mureaux (Francja 2004), Komárom
(Węgry 2005), Roubaix (Francja 2006)
oraz Casablanca Maârif (Maroko 2008).

Jarosław
 Adam
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W tym ro ku po raz pierw szy zgod nie z no wą
usta wą o fi nan sach pu blicz nych spra woz da nie
fi nan so we Mia sta So snow ca za rok po przed -
ni by ło ba da ne przez bie głe go re wi den ta wy -
ło nio ne go w prze tar gu i za twier dzo ne go
uchwa łą Ra dy Miej skiej. MF Ra fin Sp. z o.o.
Spół ka Ko man dy to wa nie jest wna szym mie -
ście nie zna na. Odwie lu lat ba da fi nan se Szpi -
ta la Miej skie go. Nie moż naoczy wi ście za rzu -
cić au dy to ro wi błę dy czy nie pra wi dło wo ści
po peł nio ne przy do ko na niu ba da nia, ale już in ter pre ta -
cja wy ni ków fi nan so wych mia sta po przez ich po rów na -
nie ze sta nem na ko niec 2009 ro ku świad czy o tym, że
wła ści cie le spół ki do kład nie wie dzą kto pła ci za ich pra -
cę. Stąd też ogól ne wnio ski mó wią ce o po pra wie sy tu -
acji fi nan so wej mia sta, cho ciaż więk szość pre zen to wa -
nych da nych i ze sta wień świad czy o czymś do kład nie
prze ciw nym.
Przede wszyst kim go rzej wy glą da ją wskaź ni ki zwią za -
ne z za dłu że niem mia sta. Wskaź nik ogól ne go za dłu że -
nia (WZU) wzrósł z 20,34 do 24,89 i to mi mo ra dy kal -
ne go ogra ni cze nia wy dat ków in we sty cyj nych z 137,5
mln zł do za le d wie 71,4 mln zł. Pod wyż sze niu uległ
rów nież wskaź nik spła ty za dłu że nia (WSZ) z 2,65
do3,27. No we ob li ga cje wy emi to wa ne wro ku ubie głym
oraz wzrost stóp pro cen to wych w ostat nich mie sią cach
spo wo du ją dal sze po gor sze nie sy tu acji.
Wspo mnia ne po wy żej ogra ni cze nie in we sty cji, nie ste -
ty ko niecz ne ze wzglę du na po gar sza ją cy się stan fi nan -
sów mia sta, spo wo do wa ło ob ni że nie udzia łu wy dat ków
ma jąt ko wych w sto sun ku do wy dat ków ogó łem aż
o 9% i ana lo gicz ny (te dwa wskaź ni ki są lu strza nym
od bi ciem) wzrost udzia łu wy dat ków bie żą cych w wy -
dat kach ogó łem. Co cie ka we, o ile wzrost udzia łu wy -
dat ków bie żą cych au to rzy uzna li za po gor sze nie, to już
spa dek udzia łu wy dat ków ma jąt ko wych za po pra wę.
Gdy by tak by ło, to cał ko wi tą re zy gna cję z ja kich kol -
wiek in we sty cji na le ża ło by uznać za stan ide al ny, co jest
oczy wi stym ab sur dem. Mi mo te go wła ści ciel fir my
na po sie dze niu ko mi sji re wi zyj nej szedł w za par te.
O wie le wię cej roz sąd ku wy ka za ła je go współ pra cow -
ni ca, któ ra po pro stu przy zna ła się do błę du w wy li cze -
niach in ne go wskaź ni ka do ty czą ce go po kry cia wy dat -

ków bie żą cych do cho da mi bie żą cy mi.
Zgod nie z po pra wio ny mi wy li cze nia mi
ten ostat ni wskaź nik uległ mi ni mal nej po -
pra wie (20 mln zł róż ni cy w 2010 ro ku
w po rów na niu z 14 mln zł w 2009).
W rze czy wi sto ści jed nak by ło do kład nie
prze ciw nie. Po zor na po pra wa wy ni ka ła
bo wiem z usta wo wej li kwi da cji z dniem 1
stycz nia 2010 ro ku gmin nych i po wia to -
wych fun du szów ochro ny śro do wi ska,

a co za tym idzie włą cze nia ich przy cho dów bez po śred -
nio do bu dże tów mia sta. W 2010 ro ku by ło to po -
nad 12,3 mln zł Gdy by nie ta zmia na nad wyż ka do cho -
dów bie żą cych nad wy dat ka mi bie żą cy mi wy nio sła by
nie ca łe 8 mln zł Do da jąc do te go bez ma ła 28 mln zł
do cho dów ma jąt ko wych i odej mu jąc 14 mln zł prze -
zna czo nych na wy kup ob li ga cji ma my nie ca łe 22 mln
zł wła snych środ ków, któ re mo że my wy dać na in we -
sty cje bez dal sze go za dłu ża nia mia sta. To mniej wię cej
po ło wa kosz tów bu do wy Sa li Kon cer to wej przy Szko -
le Mu zycz nej, któ ra na szczę ście do sta ła 50% do fi nan -
so wa nie z fun du szy unij nych. 
Mi ni mal nej po pra wie (o 0,02) uległ wskaź nik płyn no -
ści fi nan so wej ob li cza ny przez po dzie le nie su my do cho -
dów i przy cho dów przez su mę wy dat ków i roz cho dów.
Jest to m.in. efekt wy emi to wa nia ob li ga cji pod ko -
niec 2010, któ re w wy ni ku błęd ne go osza co wa nia ska li
ko niecz nych po trzeb fi nan so wych prze szły na rok 2011
ja ko tzw. wol ne środ ki i zo sta ły ulo ko wa ne na kon tach
ban ko wych. Oczy wi ście od set ki od tych lo kat są znacz -
nie mniej sze niż opro cen to wa nie ob li ga cji, co sta no wi
oczy wi stą stra tę dla bu dże tu So snow ca.
Spra woz daw czość fi nan so wa jest na uką ści słą – cy fry
nie kła mią. Jed nak oce na wy ni ków da je już sze ro kie
moż li wo ści in ter pre ta cyj ne. To co zro bi ła fir ma MW
Ra fin po ka zu je, że uza sad nie nie iż bia łe jest czar ne,
a czar ne jest bia łe na wet w sfe rze ra chun ko wo ści jest
moż li we. Tym sa mym szan sa na to, że wna stęp nym ro -
ku ta sa ma spół ka po now nie bę dzie ba da ła spra woz da -
nie fi nan so we Mia sta So snow ca za rok 2011 znacz nie
wzro sła.

Ka rol Wi niar ski

Za pla no wa na na 30 czerw ca bie żą ce go ro -
ku se sja Ra dy Miej skiej w So snow cu
w jed nym z naj waż niej szych punk tów pro -
po no wa ne go po rząd ku ob rad do ko ny wać
bę dzie oce ny spra woz da nia z wy ko na nia
bu dże tu mia sta za 2010 rok, a co się z tym
wią że, po dej mo wać de cy zje w spra wie ab -
so lu to rium dla pre zy den ta mia sta. Spra -
woz da nie z wy ko na nia bu dże tu za 2010
rok roz pa trzo ne zo sta ło przez Re gio nal -
na Izbę Ob ra chun ko wą, któ ra wy da ła po zy tyw ną opi -
nię. Po za tym prze pro wa dzo ne zo sta ło ba da nie rocz -
ne go spra woz da nia fi nan so we go bę dą ce go za łącz ni -
kiem do spra woz da nia z wy ko na nia bu dże tu przez
bie głe go re wi den ta, a wy pra co wa na „Opi nia i Ra -
port” z uwzględ nie niem koń co wych wnio sków za -
miesz czo nych w tym do ku men cie po twier dza ją, że
w ro ku 2010 ogól na oce na go spo dar ki bu dże to wej
oraz sy tu acja eko no micz no -fi nan so wa mia sta jest do -
bra. Nie wąt pli wie tak jest, o czym świad czą po da ne
w spra woz da niu z wy ko na nia bu dże tu wskaź ni ki,
któ ry mi w tym fe lie to nie tak że się po słu żę, i tak: do -
cho dy bu dże to we zre ali zo wa ne zo sta ły w 100,3 %
i jest to kwo ta oko ło 619 mln zło tych, wy dat ki zre -
ali zo wa no w 94,5%, co sta no wi kwo tę bli sko 643
mln zło tych. W ro ku 2010 mia sto wy emi to wa ło ob -
li ga cje w wy so ko ści 50 mln zło tych, a cał ko wi te za -
dłu że nie kształ tu je się na po zio mie 25%, co jest po -
twier dze niem te go, że je ste śmy w gro nie gmin o jed -
nym z naj niż szych wskaź ni ków za dłu że nia nie tyl ko
w re gio nie, ale na te re nie kra ju. Mam te go świa do -
mość, że opo zy cja wy ko rzy sty wać mo że fakt nie
w peł ni zre ali zo wa nia za pla no wa nych za dań in we sty -
cyj nych, któ re pla no wane by ły na po zio mie 90 mln
zło tych, a zre ali zo wa ne na kwo tę 71 mln. Nie wąt pli -
wie na le ży za dać py ta nie czy mo gło być le piej? Co
jest po wo dem nie zre ali zo wa nia w wy mia rze pla no -
wa nym wszyst kich in we sty cji? Ta kie od po wie dzi
w spra woz da niu są udzie la ne, z za zna cze niem, że in -
we sty cje te kon ty nu owa ne bę dą w ro ku 2011 ze
szcze gól nym uwzględ nie niem tych, któ rych fi nan so -
wa nie do ko nu je się z udzia łem środ ków po mo co -

wych, któ rych mia sto nie otrzy ma ło w od -
po wied nim cza sie, co mia ło wpływ na pla -
no we roz po czę cie w re ali za cji tych za dań.
Chcę jed nak za zna czyć, że w dal szym cią -
gu w mie ście ma my do czy nie nia z du żym
po zio mem in we sty cji, co po twier dza ją prze -
ka za ne w spra woz da niu wskaź ni ki i tak:
w szpi ta lu miej skim co jest nie wąt pli wie
pro spo łecz ne i chwa leb ne zre ali zo wa no in -
we sty cje na po zio mie bli sko 20 mln zło -

tych, w oświa cie na oko ło 8,5 mln, w spo rcie na 6,7
mln zło tych, a na in we sty cje dro go we wy dat ko wa -
nych zo sta ło po nad 13 mln zło tych. W świe tle tych
okro jo nych, ale nie wąt pli wie istot nych po da nych
prze ze mnie wskaź ni ków ro dzi się py ta nie: Cze go
mo że my się spo dzie wać na czerw co wej se sji Ra dy
Miej skiej, a w szcze gól no ści ja ki mo że być wy nik
gło so wa nia w kwe stii udzie le nia ab so lu to rium dla
pre zy den ta mia sta? Trud no na tak za da ne py ta nie
o udzie le nie jed no znacz nej i pre cy zyj nej od po wie dzi
ob ser wu jąc to wszyst ko co dzie je się na po sie dze -
niach sta łych ko mi sjach ra dy, w szcze gól no ści do ty -
czy to opi nio wa nia spra woz da nia z wy ko na nia bu dże -
tu w ob sza rach dzia ła nia po szcze gól nych ko mi sji,
gdzie bez za uwa żal ne go me ry to rycz ne go uza sad nie -
nia prze pla ta ją się opi nie po zy tyw ne z bra kiem ta kich
opi nii. Moż na więc przy pusz czać, że w nie któ rych
przy pad kach przy za opi nio wa niu spra woz da nia wą -
tek po li tycz ny bie rze gó rę nad me ry to rycz ną oce ną,
co nie wąt pli wie mu si nie po ko ić. Mam ci chą na dzie -
ję, że pod czas czerw co wej se sji Ra dy Miej skiej gó rę
weź mie zdro wy roz są dek więk szo ści rad nych, a po -
zy tyw na oce na spra woz da nia i udzie lo ne ab so lu to -
rium dla pre zy den ta mia sta bę dzie ko re spon do wa ło
z obiek tyw ną oce ną nie za leż nych in sty tu cji oce nia ją -
cych spra woz da nie z re ali za cji bu dże tu za 2010 rok,
a tak że in dy wi du al ną oce ną Pre zy den ta Mia sta Pa -
na Ka zi mie rza Gór skie go, któ ry w mie sią cu ma ju
za do bre wy ni ki w dzia łal no ści sa mo rzą do wej od zna -
czo ny zo stał „Zło tym Krzy żem Za słu gi”. 

To masz Bań bu ła

k o m e n t a r z      p o l i t y c z n y

Od dłu żać czy nie?Białe jest czarne, czarne jest białe

Wspól na ko ali cja po win na po wstać dla do bra lo kal nej spo łecz no ści

Rad nym de ma go gom z gó ry dzię ku ję 
Roz mo wa z Wil hel mem Zy chem, rad nym klu bu „Plat for my Oby wa tel skiej RP”

Jest szan sa na stwo rze nie ko ali cji
rad nych klu bu SLD i PO?
Uwa żam, że po win na za ist nieć ta -
ka ko ali cja. Dla do bra miesz kań -
ców So snow ca. To, co do tej po ry
się usku tecz nia w So snow cu, nie
słu ży do bru tej spo łecz no ści.

Co się tak wła ści wie usku tecz nia?
Nie po trzeb ne wy ty ka nie wza -
jem ne błę dów, wy naj do wa nie
win nych za nie po wo dze nia. To
nor mal ne, że je śli pro wa dzi się
ja ką kol wiek dzia łal ność, to
po pew nym cza sie jej pro wa dze -
nia po ja wia ją się suk ce sy i po raż -
ki. Kon so li da cja sił jest ze wszech
miar wska za na po to, aby rad ni
nie tra ci li nie po trzeb nie ener gii
na wza jem ne utarcz ki. 

Ko ali cja PO i SLD już raz się za wią -
za ła i roz pa dła. Czy war to wcho -
dzić dwa ra zy do tej sa mej rze ki?
Po raz dru gi nie wcho dzi się
do tej sa mej rze ki, a i od grza ne
ko tle ty nie sma ku ją tak, jak po -
win ny. Przy sło wia i po wie dze nia
moż na mno żyć. Ży cie ma to jed -
nak do sie bie, że pi sze nie prze -
wi dy wal ne sce na riu sze. Oczy -
wi ście, że by ła ko ali cja, ist nia ły

od po wied nie uwa run ko wa nia,
w któ rych ta ko ali cja funk cjo no -
wa ła. Mi mo że gros tych gra czy
po zo sta ło, nie jest to ten sam
skład z jed nej i z dru giej stro ny,
są już in ne wa run ki. Ce lem nad -
rzęd nym są dzia ła nia ukie run ko -
wa ne na rzecz do bra miesz kań -
ców. Być mo że jest to od bie ra ne
ja ko utar ty slo gan, ale za wie ra
w so bie nie zbi te praw dy. Wła -
śnie tym dzia ła niom ko ali cja po -
win na słu żyć. Na po cząt ku ka -
den cji każ dy z rad nych chciał by
się po ka zać, za ist nieć. To jest
ludz kie, nor mal ne. Ale to za ist -
nie nie nie za wsze słu ży do bru
mia sta. Rad ny, któ ry mó wi pu -
blicz nie, na se sji lub ko mi sji, że
trze ba zre ali zo wać ja kieś za da -
nie, bo to słu ży spo łe czeń stwu,
a do sko na le wie, że na re ali za cję
te go za da nia nie ma pie nię dzy,
to upra wia czy stą de ma go gię.
Ta kie za cho wa nia na po cząt ku
ka den cji mia ły miej sce. 

Moż na rzą dzić w mniej szo ści?
Da się rzą dzić w mniej szo ści, ale
sta no wi to du ży pro blem, dys -
kom fort. Więk szość cza su
i ener gii po żyt ku je my na ja ło we

dys ku sje, by udo wod nić pseu do -
ra cje, nie uwzględ nia ją ce, że
naj waż niej szy jest roz wój mia -
sta. Dla lep sze go i ła twiej sze go
rzą dze nia po trzeb na jest ko ali cja
więk szo ścio wa. Opo zy cja mu si
ist nieć, bo ona wy ty ka błę dy
i kon tro lu je po praw ność spra wo -
wa nia wła dzy, 

Nie któ rzy rad ni za rzu ca ją pre zy -
den to wi, że stra cił już za pał oraz
ener gię i je go ko lej na ka den cja
wy tra ca dy na mi kę i po dej mo wanie
ini cja tyw jest co raz mniej...
Trze baby za py tać pre zy den ta,
w ja kiej jest kon dy cji. Spra wą
bez sprzecz ną jest fakt, że pra ca
w uszczu plo nym kie row nic twie
urzę du, po wo du je zmę cze nie. Ja
to do sko na le ro zu miem. Pro ble -
mów w mie ście nie uby wa.
Wręcz prze ciw nie. 

Ja kie są naj po waż niej sze?
Nad rzęd nym pro ble mem jest li -
cha kon dy cja fi nan so wa gmi ny.
Za wsze wy da wa ło się, że naj -
pew niej sza pra ca jest w ma gi -
stra cie, bo gmi na nie ogło si upa -
dło ści. Tym cza sem no wa rze czy -
wi stość przy no si w tym za kre sie

pew ne nie spo dzian ki. Bo oka zu -
je się, że i gmi na mo że splaj to -
wać. Obiek tyw nie sy tu acja fi -
nan so wa So snow ca nie jest jesz -
cze tra gicz nie zła. In ne gmi ny
wpa dły w znacz nie więk sze ta -
ra pa ty. Głów nym czyn ni kiem,
któ ry po wo du je brak dys po zy cji
fi nan so wej, jest chęć wy ko rzy -
sta nia w spo sób mak sy mal ny
fun du szy unij nych w re ali za cji
waż nych in we sty cji dla mia sta.
Jed nak by moż na by ło re ali zo -
wać te in we sty cje, przy każ dym
za da niu trze ba dys po no wać wła -
snym wkła dem. Te raz po ja wia
się dy le mat, czy iść głę bo ko
w po życz ki i emi sje ob li ga cji,
za dłu ża jąc w ten spo sób mia sto,
czy z dru giej stro ny wy ko rzy stać
mak sy mal nie tę moż li wość, ja -
kie da ją unij ne środ ki. To trud ne
do wy wa że nia. Są mia sta, któ re
uwa ża ją, że trze ba wy ko rzy stać
do mak si mum tę szan sę i za dłu -
żyć mia sto. 

Czy bu dżet moż na by ło le piej skon -
stru ować?
Bu dżet zo stał skon stru owa ny
pod dik tum opo zy cji, nie sen sie
ści słym, ale od by wa ły się bar dzo

dłu gie, rze czo we dys ku sji.
Głów nym za ło że niem w tych
dys ku sjach by ło wska za nie, iż
gmi na mo że za cią gnąć ob li ga cje
tyl ko i wy łącz nie na re ali za cję
za dań in we sty cyj nych, któ re bę -
dą za si la ne środ ka mi ze wnętrz -
nym. Ob li ga cje nie mo gą być
emi to wa ne na prze ży cie, czy
prze je dze nie. 

Ja ki jest Pa na naj więk szy suk ces
ja ko rad ne go?
Dzię ki mo im wy sił kom i sta ra -
niom usku tecz ni łem ta ki pi lo ta -
żo wy pro gram re wi ta li za cji blo -
ków w Rud nej Je den. Znaj du ją
się tam blo ki po nad 50-let nie, za -
miesz ka łe przez eme ry tów, lu dzi
star szych, któ rzy ży li tam w bar -
dzo pry mi tyw nych wa run kach.

Zma ga li się z bra kiem cie płej
wo dy, czy bra kiem cen tral ne go
ogrze wa nia. W miesz ka niach
znaj do wa ły się pie ce opa la ne wę -
glem. Kie dy przy go to wy wa łem
mon taż fi nan so wy, to uwzględ ni -
łem ta kie wa run ki na ryn ku
miesz ka nio wym, ja kie ist nia ły.
Po tem oka za ło się, że ce na jed -
ne go me tra kwa dra to we go po szła
w dół i ten mon taż nie wy pa lił.
W ra mach tej re wi ta li za cji uda ło
nam się zro bić cen tral ne ogrze -
wa nie, do star czyć cie płą wo dę,
wy mie nić okna i drzwi, po ma lo -
wać klat ki. Przez nad bu do wę
uzy ska li śmy no we miesz ka nia,
w czę ści na po trze by TBS,
a w czę ści na sprze daż na wol -
nym ryn ku. Re wi ta li za cją uda ło
się ob jąć pra wie 30 blo ków.
Choć gmi na wy ło ży ła na ten cel
spo ro środ ków, a miesz ka nia
wciąż się sprze da ją, star si lu dzie
bę dą mo gli miesz kać do koń ca
ży cia w god nych wa run kach.
Mam na dzie ję, że pro gram bę -
dzie kon ty nu owa ny. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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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.
19.

Ad res lo ka lu

3 – go Maja 35a

3 – go Maja 15/I

Targowa 16

H. Ordonówny 3

Komandosów 5

Saperów 5a

Saperów 7

Saperów 7

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 124  I p. 

Dobrzańskiego 99 I piętro

pok. 112 - 113

Dobrzańskiego 99  I

piętro pok. 114 - 115

Dobrzańskiego 99  I

piętro pok. 116

Dobrzańskiego 99 I piętro

pok. 117

Dobrzańskiego 99  I

piętro pok. 108 - 110

Orląt Lwowskich 18

Niwecka 22/I

Wojska Polskiego 102

Kaliska 20

ADM 

3
3

3

4
5
5
5
5

5
5

5

5

5

5

5

8

8

8
9

Pow. użytk. 
w m2

32,26

289,24

53,27

77,73

197,01

4,30

5,50

4,14

od 4,14 do 5,60

19,20; 12,66

pok. 112 – 17,79; pok.

113 – 12,50

pok. 114 - 12,92; pok.

115 – 11,80

12,50

10,86

pok. 108 – 12,50; pok.

109 12,50; pok. 110

12,50

18,00

1331,31

39,74

14,00

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna - wspólna

Instalacja elektryczna - wspólna

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o. – kotłownia lokalna

Instalacja elektryczna, c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc (wspólne na

korytarzu)

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

Instalacja elektryczna

UWA GI

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza. 

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 od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 

Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

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.

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokalu doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokalu doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

Budynek wolnostojący. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w pawilonie handlowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Garaż wolnostojący. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Stawka
minimalna

10,00
45,00

8,00
12,00
8,00
6,00

8,00
8,00
5,00
8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
8,00

13,00

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: 

Regionalny konkurs wiedzy o zdrowiu
Ze spół Szkół Spe cjal nych nr 2
w So snow cu po raz ko lej ny był
or ga ni za to rem re gio nal ne go
kon kur su wie dzy o zdro wiu
dla dzie ci nie peł no spraw nych.
W tym ro ku o zwy cię stwo ry wa -
li zo wa ła mło dzież z ośmiu szkół
spe cjal nych z Ka to wic, My sło -
wic, Dą bro wy Gór ni czej, Cze la -
dzi oraz So snow ca, re pre zen to -
wa ne go przez trzy pla ców ki.

– Mo ty wem prze wod nim
kon kur su by ło nad uży wa nie an -
ty bio ty ków. W I eta pie czter -
dzie stu uczniów mu sia ło wy ka -

zać się wie dzą mię dzy in ny mi:
kto był pierw szym wy na laz cą
an ty bio ty ku, czy an ty bio tyk
dzia ła na wi ru sy, czy przy każ -
dej cho ro bie na le ży się gać
po an ty bio ty ki itp. py ta nia.
Uczest ni cy kon kur su zda li ten
test pra wie na szóst kę. Dru gi
etap to spraw dzian z za kre su
udzie la nia pierw szej po mo cy
przed le kar skiej. Ze staw za wie rał
jed no py ta nie i jed no za da nie
prak tycz ne. Mło dzież i tym ra -
zem po pi sa ła się nie zwy kły mi
umie jęt no ścia mi pod czas wy ko -
ny wa nia ma sa żu ser ca, sztucz ne -
go od dy cha nia, ta mo wa niu
krwo to ku, po mo cy przy ura zach,
czy po pa rze niach. Ucznio wie
z ZSS nr 7 z Ka to wic, któ rzy
mie li w swym ze spo le dzie ci po -
trze bu ją ce naj więk sze go wspar -
cia, za sko czy li wszyst kich nie
tyl ko traf ny mi od po wie dzia mi,
ale do sko na le po ra dzi li so bie
przy ta mo wa niu krwo to ku z no -
sa. W do gryw ce spor to wej też
wal czy li dziel nie o wej ście wraz
z trze ma dru ży na mi do trze cie -
go eta pu – re la cjo nu je Ur szu la
Woj na row ska z Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 2 w So snow cu.

Fi nał ro ze grał się po mię dzy
szko ła mi z So snow ca. W ka lam -
bu rach uczest ni cy mie li od gad -
nąć po ka zy wa ne na mi gi przez
ich ko le gów z dru ży ny ha sła do -
ty czą ce hi gie ny oso bi stej i oto -
cze nia. W tej kon ku ren cji naj le -

piej po ra dzi li so bie go spo da rze
kon kur su, któ rzy od nie śli zwy -
cię stwo. Dru gie miej sce zdo był
Ze spół Szkół Spe cjal nych nr 1
w So snow cu, a trze cia lo ka ta
przy pa dła ZSO nr 5 z Od dzia ła -
mi In te gra cyj ny mi i Spe cjal ny mi
w So snow cu.

– W tym kon kur sie prak tycz -
nie wszyst kie dzie ci oka za ły się
zwy cięz ca mi, dla te go ja ko or ga -
ni za to rzy dla każ de go uczest ni -
ka przy go to wa li śmy bar dzo bo -
ga te na gro dy, któ re za ku pio no
dzię ki wiel kiej hoj no ści dar czyń -
ców – mó wi jed na ze współ or ga -
ni za to rek tej im pre zy.

Wśród go ści, któ rzy za szczy -
ci li konkurs swo ją obec no ścią
by li m.in.: za stęp ca pre zy den ta
mia sta Ry szard Łu kaw ski oraz
za stęp ca Pań stwo we go Po wia to -
we go In spek to ra PSSE w So -
snow cu Da nu ta Ko gut.

Nie spo dzian ką dla wszyst -
kich uczest ni ków by ły pro fe sjo -
nal ne po ka zy ra tow nic twa me -
dycz ne go, przy go to wa ne przez
słu cha czy z Nie pu blicz ne go Stu -
dium Me dycz ne go z Bę dzi na,
któ rzy rów nież za de mon stro wa li
jak pra wi dło wo po wia do mić
służ by o wy pad ku. 

Na za koń cze nie im pre zy dy -
rek tor ZSS nr 2 w So snow cu
Ane ta Jur kow ska uro czy ście
wrę czy ła dy plo my i na gro dy
wszyst kim dzie ciom bio rą cym
udział w kon kur sie. KP
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Do dat ko we kur sy „950”
No wy przy sta nek ko mu ni ka cyj ny i ko lej ne
kur sy za stęp czej li nii nr 950 ma ją uła twić ży -
cie miesz kań com osiedla Bór w So snow cu.
Ko mu ni ka cyj ny Zwią zek Ko mu nal ny GOP
po licz nych in ter wen cjach miesz kań ców os.
Bór, któ re do ty czy ły utrud nień w ko mu ni ka -
cji za stęp czej li nii nr 950, od 27 ma ja wpro -
wa dził no we roz kła dy jaz dy. No wy przy sta -
nek Ję zor Ka plicz ka zo stał uru cho mio ny
przy ul. Pla żo wej, a przy sta nek Osie dle Bór
Ka plicz ka zmie nił na zwę na Osie dle Bór Ko -
ściół. W dni ro bo cze w go dzi nach po ran nych
zo sta ły uru cho mio ne do dat ko we kur sy tak,
aby moż li we by ło po łą cze nie prze siad ko we
na li nię nr 150 o go dzi nie 5.05 na przy stan -
ku Niw ka Tu wi ma. Jed no cze śnie go dzi -
na pierw sze go kur su zo sta ła zmie nio -
na z 4.20 na 4.10. sk

KP



Jo an na Bi niec ka
Rzecz nik Pra so wy ZUS

Wa run kiem przy zna nia eme ry -
tu ry jest roz wią za nie sto sun ku
pra cy. Prze pis ten po wró cił
od 1 stycz nia 2011 r., jed nak
wcze śniej, przez pra wie dwa
la ta nie obo wią zy wał, to też
spo ro osób wy stą pi ło o eme ry -
tu rę na dal pra cu jąc. Nie ste ty,
ta kie oso by bę dą mu sia ły al bo
wy po wie dzieć umo wę o pra cę,
al bo zre zy gno wać z eme ry tu ry.

Spre cy zuj my – przed 1 paź -
dzier ni ka wy po wie dzieć umo -
wę o pra cę bę dą mu sia ły
wszyst kie oso by, któ re prze -
szły na eme ry tu rę po mię dzy 1
stycz nia 2009 r. a 31 grud -
nia 2010 r., nie re zy gnu jąc
z za trud nie nia, bo w tym okre -
sie nie by ło ta kie go wa run ku.

Ina czej wy glą da sy tu acja
tych osób, któ re roz wią za ły
sto su nek pra cy aby otrzy mać
wcze śniej szą eme ry tu rę, a na -
stęp nie zo sta ły z po wro tem za -
trud nio ne. Bo wiem ubez pie -
cze ni, któ rzy roz wią za li sto su -
nek pra cy przed przej ściem
na wcze śniej szą eme ry tu rę
mu szą zwal niać się po raz dru -
gi przed przej ściem na ko lej ną
eme ry tu rę, bo wiem ZUS zmie -

nił in ter pre ta cję prze pi sów do -
ty czą cych za wie sza nia wy pła ty
eme ry tur na pod sta wie
art. 103a Usta wy z dnia 17
grud nia 1998 r. o eme ry tu rach
i ren tach z Fun du szu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych. W prak ty ce
z pra cy nie mu szą się zwal niać
oso by, któ re roz wią za ły sto su -
nek pra cy za war ty przed na by -
ciem pra wa do wcze śniej szej
eme ry tu ry. Jest to bar dzo ko -
rzyst na zmia na. Oso by, któ re
uzy sku ją pra wo do ko lej nej
eme ry tu ry w związ ku z osią -
gnię ciem usta wo we go wie ku
eme ry tal ne go, czy li 60 lat
w przy pad ku ko biet i 65 lat
w przy pad ku męż czyzn, zy ska -
ją na no wej in ter pre ta cji prze -
pi sów. ZUS bo wiem bę dzie
wy pła cał eme ry tu ry tym
świad cze nio bior com, któ rzy
na by li upraw nie nia do ko lej nej
eme ry tu ry po dniu 31 grud -
nia 2010 r. Po nad to ZUS
1 paź dzier ni ka nie wstrzy ma
wy pła ty ta kich eme ry tur oso -
bom, któ re uzy ska ły do nich
pra wo przed 1 stycz nia 2011 r.
Wy pła ta świad cze nia nie zo -
sta nie wstrzy ma na, nie za leż nie
od te go, ja ka by ła pod sta wa
praw na przy zna nia ko lej nej
eme ry tu ry oraz w ja ki spo sób
zo sta ła ona ob li czo na. Do ty czy
to eme ry tur przy zna nych we -
dług:
– do tych cza so wych za sad, tj.

w myśl art. 53 ust. 3 lub 4
usta wy o eme ry tu rach i ren -
tach z FUS,

– w spo sób tzw. mie sza -
ny – w myśl art. 183 wy żej
wy mie nio nej usta wy,

– we dług no wych za sad, tj.
w myśl art. 26.

ZUS sko ry gu je już wstrzy ma -
ne wy pła ty eme ry tur na wnio -
sek za in te re so wa ne go lub
z urzę du przy oka zji roz pa try -
wa nia in ne go wnio sku.

Nie ste ty, sto su nek pra cy na -
wią za ny przed na by ciem pra wa
do eme ry tu ry z Fun du szu
Ubez pie czeń Spo łecz nych mu -
szą roz wią zać oso by, któ re za -
trud ni ły się po now nie po przy -
zna niu eme ry tu ry po mo sto wej
lub na uczy ciel skie go świad -
cze nia kom pen sa cyj ne go.
Świad cze nia te nie miesz czą
się w ka te go rii wcze śniej szej
eme ry tu ry.

Przy oka zji przy po mnij my,
że po stę po wa nie o przy zna nie
eme ry tu ry wsz czy na się
na pod sta wie wnio sku oso by
za in te re so wa nej. W tym ce lu
ZUS opra co wał for mu larz
wnio sku ZUS Rp -1E – wnio -
sek o eme ry tu rę. Ta ki for mu -
larz moż na uzy skać w pla ców -
kach ZUS, moż na go też wy -
dru ko wać ze stro ny in ter ne to -
wej www.zus.pl 

Skom ple to wa ny wnio sek
na le ży zgło sić z od po wied nim
wy prze dze niem, nie wcze śniej
jed nak, niż na mie siąc
przed speł nie niem wa run ków
wy ma ga nych do przy zna nia
eme ry tu ry. ZUS przy zna je
eme ry tu rę od mie sią ca, w któ -
rym zo sta nie zgło szo ny wnio -
sek, nie wcze śniej jed nak niż
od dnia, w któ rym zo sta ną
speł nio ne wszyst kie wy ma ga -
ne wa run ki.

Wcześniejszy emeryt nie
musi się zwolnić

czerwiec 2011 nr 6
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Ba ta lia o bez płat ne prze jaz dy eme ry tów zo sta ła wy gra na, ale bi le ty i tak po dro że ją

Zapłacimy z własnej
kieszeni?
14 gło sów prze ciw, 12 „za” i 4
gło sy wstrzy mu ją ce się człon ków
zgro ma dze nia KZK GOP od rzu -
ci ło pro jekt pod wy żek cen bi le tów
au to bu so wych i tram wa jo wych
na ob sza rze ob ję tym dzia łal no ścią
związ ku. Nie prze szły tak że pro -
po zy cje za rzą du związ ku, do ty -
czą ce zrów na nia w upraw nie niach
osób po wy żej 70. ro ku ży cia
i eme ry tów. – Zo sta ła usza no wa -
na wo la człon ków zgro ma dze nia,
dla te go za rząd wy co fał się z pro -
po zy cji zli kwi do wa nia bez płat -
nych prze jaz dów eme ry tom – mó -
wi An na Ko te ras, rzecz nik pra so -
wy KZK GOP w Ka to wi cach.

Nie ozna cza to jed nak re zy -
gna cji z pod wy żek cen bi le tów.
Ce ny za prze jazd w ob rę bie jed -
ne go mia sta ma ją wzro snąć
z 2,60 na 2,80 zł, w ob rę bie
dwóch miast z 3 zł na 3,40
a w ob rę bie trzech miast z 4
na 4,20 zł. Znacz nie wię cej ma ją
jed nak kosz to wać bi le ty okre so -
we. Ce na mie sięcz ne go bi le tu au -
to bu so wo -tram wa jo we go na jed -

no mia sto ma wzro snąć z 94
do 108 zł, au to bu so wo -tram wa jo -
we go na te re nie ca łej aglo me ra cji
z 112 na 128 zł. Bi let au to bu so -
wy lub tram wa jo wy na te re nie
jed ne go mia sta ma kosz to -
wać 96 zł za miast 84 zł mie sięcz -
nie, a na te re nie ca łej aglo me ra -
cji 116 zł, za miast do tych cza so -
wych 100 zł.

So sno wiec cy rad ni sprze ci -
wia ją się pro po zy cjom władz
KZK GOP. Szcze gól nie prze -
ciw ni by li ode bra niu ulg oso bom
po wy żej 70. ro ku ży cia. – Uwa -
ża my, że pod no sze nie opłat
za bi le ty, za miast szu ka nia
oszczęd no ści we wła snym gro -
nie, jest nie po ro zu mie niem.
W 2008 r. skład ka z so sno wiec -
kie go bu dże tu na funk cjo no wa -
nie ko mu ni ka cji wy no si ła już 21
mln zł. Obec nie już jest pra -
wie 33 mln zł. Praw do po dob nie
te da ne bę dą jesz cze ro sły – mó -
wił pod czas kon fe ren cji pra so wej
Ar ka diusz Chę ciń ski, prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w So -

snow cu. KZK GOP li czy tak że
na to, że do dat ko we wpły wy
do bu dże tu zy ska tak że dzię ki
de cy zji rad nych po szcze gól nych
miast o re zy gna cji z bez płat nych
prze jaz dów.

– Oni chy ba już cał kiem zwa -
rio wa li w tym KZK GOP. Po stu -
lu ję roz pę dzić to to wa rzy stwo,
któ re je dy ne co ma do za pro po -
no wa nia, to pod wyż ki bi le tów.
W koń cu ja kość usług wca le nie
wzra sta, a czę sto jest cał ko wi cie
od wrot nie. A jeź dzić trze ba, więc
trze ba li czyć się, że ich po my sły
zno wu nas szarp ną po kie sze -
ni – mó wi An to ni Misz czek z So -
snow ca.

Je śli i tym ra zem człon ko wie
Zgro ma dze nia sprze ci wią się
pod wyż kom bi le tów, to każ de
z miast za pła ci więk szą skład kę
z wła sne go bu dże tu na utrzy ma -
nie miej skiej ko mu ni ka cji. Praw -
do po dob nie więc przed sta wi cie le
miast za gło su ją za pod wyż ka mi
bi le tów, by chro nić i tak już de fi -
cy to we bu dże ty. sk

Expo Si le sia za pro si ło mi ło śni -
ków czte rech kó łek na nie po wta -
rzal ne tar gi mo to ry za cyj ne Au to
Mo to Show, któ re od by ły się 10–
12 czerw ca w ha li wy sta wien ni -
czo -tar go wej w So snow cu. Ty -

dzień wcze śniej za de biu to wa ło
z ko lei Ki no Sa mo cho do we.

Zwie dza ją cy, jak co ro ku
mo gli li czyć na moc atrak cji.
Przede wszyst kim tar gi by ły
oka zją do pre mie ro wych pre zen -

ta cji no wych mo de li: Fiat Fre -
emont, Ci tro en DS4 oraz To yo ta
Ver so S. In te re su ją cy punkt
w pro gra mie im pre zy sta no wi ły
po jaz dy za pre zen to wa ne w Re tro
Sa lo nie, gdzie moż na by ło zo ba -
czyć na wła sne oczy po nad 50
mo de li za byt ko wych sa mo cho -
dów i mo to cy kli, wśród któ rych
znaj do wa ły się np. Ed sel Cor sa -
ir Co nver ti ble z 1959 r., De So to
Fi re Fli te z 1955 r. oraz Whip pet
z 1928 r. Nie la da atrak cję sta no -
wił rów nież od re stau ro wa ny Pa -
pa mo bi le z piel grzym ki Pa pie ża
Ja na Paw ła II do Pol ski, z 1979
ro ku. Dla mi ło śni ków tra ban tów
na to miast po wsta ło praw dzi we
Tra ban to we Mia stecz ko ro dem
prze nie sio ne z NRD -owskie go
cam pin gu.

Au to Mo to Show to rów nież
grat ka dla wiel bi cie li dwóch kó -
łek, dru gie go dnia tar gów od by -
ła się bo wiem pa ra da mo to cy kli -
stów. Na te re nie tar gów Expo Si -
le sia moż na by ło zo ba czyć
kil ka dzie siąt mo to cy kli człon -
ków sto wa rzy sze nia „Daw cy
uśmie chu”. Nie za bra kło tak że
po ka zu ra tow nic twa mo to cy klo -
we go w wy ko na niu ra tow ni ków
z udzia łem mo to cy kla.

Co cie ka we na te go rocz ne
tar gi moż na by ło do trzeć z aglo -
me ra cji ślą skiej bez płat nym au -
to bu sem So la ris Urbi no 18 Hy -
brid – jed nym z trzech au to bu -
sów miej skich o na pę dzie
hy bry do wym, ja kie jeż dżą
w Pol sce.

Tekst i zdjęcia: Ga brie la Ko la no

To mia ło za dzia łać na wy obraź nię
kie row ców! 9 czerw ca na prze jeź -
dzie ko le jo wym przy ul. Naf to wej
po li cjan ci wspól nie z ko le ja rza mi
i stra ża ka mi prze pro wa dzi li sy mu -
la cję, pod czas któ rej na wła sne
oczy moż na by ło się prze ko nać
czym skoń czy się sta ra no wa nie
sa mo cho du przez pę dzą cy po -
ciąg.

Po kaz od był się w ra mach
„Mię dzy na ro do we go dnia bez -
pie czeń stwa na prze jaz dach ko -
le jo wych”. Na prze jeź dzie ko le -
jo wym za im pro wi zo wa na by ła
ko li zja po cią gu z dwo ma sa mo -
cho da mi oso bo wy mi, po któ -
rych zo sta ła ku pa że la -
stwa. – Ta kie ćwi cze nia ma ją
na ce lu dzia ła nie na ludz ką wy -
obraź nię. Chce my una ocz nić
kie row com co mo że się stać
gdy sa mo chód wje dzie na to ry
pod pę dzą cy po ciąg. Dra ma -
tycz ne krak sy na prze jaz dach
ko le jo wych ca ły czas się zda -
rza ją, gdyż kie row cy bez na my -
słu na nie wjeż dża ją nie upew -
niw szy się, że te ren jest czy -
sty – pod kre ślą po li cjan ci ru chu
dro go we go. Tyl ko w ubie głym
ro ku w Pol sce ży cie na prze jaz -
dach stra ci ło 29 osób. Pa mię taj -
cie! Bądź cie roz waż ni. KP

Po ciąg miaż dżył sa mo cho dy

Wyjątkowy czar
czterech kółek
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Sosnowieckie granie
Za nami trzy dni świetnej
muzyki, dobrej zabawy
i artystycznych projektów
w ramach Dni Sosnowca,
które odbyły się w pierwszy
weekend czerwca. Dzień
pierwszy upłynął
pod znakiem hip-hopu,
sobotą zawładnęła
scena klubowa, a niedziela
minęła w rytmie mocnego
grania. Kilkadziesiąt tysięcy
widzów, jacy pojawili się
w trakcie trzydniowej
imprezy, z pewnością nie
żałowało udziału w imprezie

Za czę ło się od Sztu ki Uli cy,
w ra mach któ rej po dob nie, jak
w po przed nich la tach ar ty ści
po ja wi li się na so sno wiec kich
uli cach. Głów nym punk tem
dnia był pro jekt „Roz tań czo ny
So sno wiec – czy li ulicz ne po -
tycz ki ta necz ne”. Mo gli śmy
po dzi wiać gru py hip -ho po we,
for ma cje bre ak -dan ce oraz po -
ka zy tań ca Ca po ire. Nie za bra -
kło rów nież ulicz nych te atrów,
zręcz no ścio wych, cyr ko wych
wręcz po ka zów oraz pre zen ta -

cji ta len tów ulicz nych graf fi -
cia rzy.

– Ca po ire to był strzał
w dzie siąt kę! Od kil ku dni z nie -
cier pli wo ścią cze ka łam ze zna -
jo my mi na te fa scy nu ją ce po ka -
zy, a na do da tek przy oka zji mo -
głam się na wła snej skó rze
prze ko nać, jak trud na jest to
sztu ka – mó wi Mo ni ka Ro stec -
ka, miesz kan ka So snow ca.

Po  po łu dniu du żą sce nę
w Par ku Sie lec kim wzię li
w swo je po sia da nie mu zy cy.
Wy stą pi li na roz grzew kę De fe
De fe, Ka ees & Szah i Bia ły ko -
me, na stęp nie Na tu ral My stic,
któ rzy z rąk pre zy den ta So -
snow ca Ka zi mie rza Gór skie go
ode bra li klu cze do mia sta.
Do czer wo no ści pu blicz ność
roz grzał L.U.C. Py y Ky Cy Ky -
TyPff, by na stęp nie na sce nie
po ja wi ła się gwiaz da wie czo ru,
je den z założycieli le gen dar ne -
go Ka li bra 44, lau re at te go -

rocz nych Fry de ry ków – Abra -
dAb.

So bo ta za wład nę ła ser ca mi
fa nów mu zy ki klu bo wej. Pu -
blicz ność ba wi ła się przy mu zy -
ce Dj Sia sia, du etu Kal wi i Re mi
oraz Go ora la. Nie za bra kło

w tym dniu rów nież blo ku Fre -
esty le. 

– Na kon cert Kal wi i Re mi
przy je cha ły śmy aż z By to mia
i je ste śmy w sta nie wy du sić
z sie bie po go dzi nie peł nej wra -
żeń je dy nie ty le, że na praw dę

by ło war to! – mó wią San dra Ja -
kub czak i So nia Ry mar.

War to przy po mnieć, że każ -
de go dnia wi dzo wie mo gli wy -
grać atrak cyj ne na gro dy, przy -
go to wa ne przez spon so rów im -
pre zy.

Nie dzie la upły nę ła pod zna -
kiem roc ka i ta kich grup, jak:
Szar pa ni na, Mu ario lan za, Bra cia
oraz gwiaz dy wie czo ru, ze spo łu
Raz, Dwa, Trzy! Dni Sosnowca
za koń czył tra dy cyj nie po kaz
sztucz nych ogni. 

Już za rok kolejna edycja Dni
Sosnowca, już teraz serdecznie
zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: Ga brie la Ko la no



Na pi sa li ście książ kę o Gru zji, któ rą na zy -
wa cie Wa szym dru gim do mem. Wszy scy,
któ rzy bra li ją do rę ki my śle li, że bę dzie
trak to wa ła głów nie o ku li na riach, bądź po -
słu ży im za swe go ro dza ju prze wod nik.
Tym cza sem tak nie jest.
Mar cin Mel ler: To był świa do my wy -
bór. Nie chcie li śmy stwo rzyć ni cze go
w sty lu prze wod ni ka, ani też, mi mo że
gru ziń ska kuch nia jest fe no me nal na,
opo wie ści o ku li na riach z tam te go re -
gio nu. Je śli ko muś za le ży na prze pi -
sach, od sy ła my na stro nę www.gau mar -
dżos.pl. W na szej książ ce jest wszyst -
kie go po tro chu, jed nak głów nie
opo wia da my o lu dziach, o zda rze niach,
o tym, co nas spo tka ło, po ru szy ło,
na za wsze za pa dło w na szej pa mię ci. 

Kie dy sły szy cie „Gru zja”, ja kie jest Wa sze
pierw sze sko ja rze nie?
An na Dzie wit -Mel ler: Te raz to już
przede wszyst kim ko ja rzy nam się z na -
szy mi przy ja ciół mi, któ rych ma my tam
wie lu. Gru zja to nasz dru gi dom. Tu ry -
stycz ne sko ja rze nia ode szły na plan dal -
szy, bo my już nie trak tu je my te go kra -
ju, jak swe go ro dza ju cie ka wost ki tu ry -
stycz nej. My ślę: Gru zja – wi dzę:
Aczi ko Gu le da ni i je go ro dzi nę.
M. M.: W Gru zji czu je my się, jak u sie -
bie. Szcze rze mó wiąc, po za War sza wą
to ja czę ściej je stem w Tbi li si, niż w ja -
kim kol wiek in nym mie ście w Pol sce.
Wy sia da my na lot ni sku, je dzie my Ale -
ją Geo r ga Bu sha ju nio ra, mi ja my rze kę
Tkwar, za raz po tem wi ta my się ze zna -
jo my mi. Gru zja wpi sa ła się w na sze ży -
cie na do bre.

Jak tam jest? Ja ki to kraj?
M. M.: Bied niej szy niż Pol ska. Nie wiel -
ki. O nie praw do po dob nie pięk nym kra -
jo bra zie. To je den z naj bar dziej gó rzy -
stych kra jów na świe cie, prze bo ga ty
kra jo bra zo wo, zróż ni co wa ny et nicz nie,
pod każ dym wzglę dem wy jąt ko wy
i na każ dym kro ku za ska ku ją cy. 

Czę sto w Wa szej książ ce po ja wia się
stwier dze nie, że Gru zja jest ko bie tą. Prze -
ko naj cie czy tel ni ków, że tak jest w isto cie.
A. D -M.: To nie ule ga wąt pli wo ści. Je -
śli cho dzi o sym bo le, to na gó rze gó ru -
ją cej nad Tbi li si znaj du je się wiel ki po -
mnik mat ki Gru zji. Przed sta wia gi gan -
tycz ną ko bie tę, któ ra w jed nej rę ce
trzy ma mi sę wi na dla przy ja ciół, w dru -
giej miecz dla wro gów. Po za tym tak
na praw dę to ko bie ty ma ją tam ogrom ną
moc spraw czą, to one, jak by z za ple cza,
wszyst kim kie ru ją, bę dąc przy tym nie -
zwy kle dum ny mi ze swe go po cho dze -
nia. Mat ka, żo na – to są wy jąt ko wo
waż ne fi gu ry. Po za tym Gru zja jest tak
pięk na, że nie mo że być ina czej, mu si
być ko bie tą.

Przez więk szość z nas po strze ga ni je ste -
ście ja ko lu dzie z War sza wy, ogrom ne go,
gło śne go mia sta, w któ rym bar dzo szyb ko
się ży je. Jak z po cząt ku od naj dy wa li ście
się w Gru zji?
M. M.: Pierw szy raz by łem tam w 1991
ro ku, kie dy tyl ko Gru zja od zy ska ła nie -
pod le głość. Był to czas woj ny w Po łu -
dnio wej Ose tii, za raz po tem wy bu chła
woj na w Ab cha zji, nie mó wiąc o tym, że
sa mo Tbi li si by ło wów czas mia stem ban -
dyc kim, rzą dzo nym przez roz ma ite bo -
jów ki, gdzie trze ba by ło cią gle uwa żać.
Wów czas dać so bie ra dę i po tra fić
wszyst ko ogar nąć to by ła nie la da sztu ka. 
Po tem, kie dy wy jeż dża li śmy do Gru zji
już tu ry stycz nie, nie by ło pro ble mów.
Obo je z żo ną je ste śmy dzien ni ka rza mi,
więc jest dla nas rze czą nor mal ną, że
czło wiek je dzie w nie zna ne miej sce
i po pro stu mu si so bie da wać ra dę. Moż -
na rzec, że w Gru zji pa nu ją swe go ro dza -
ju ra do sna anar chia i po zor ny ba ła gan,

jed nak ja kimś dziw nym tra fem wszyst ko
dzia ła. Choć by trans port. Wpraw dzie
trze ba wie dzieć, że są wio ski, skąd au to -
bus od jeż dża dwa ra zy w ty go dniu, ale
jak ktoś ma tę wie dzę, po tra fi się zor ga -
ni zo wać. Je śli nie wie, to po pro stu
utknie na ja kiś czas w da nym miej scu
i ty le. Mi mo że by łem tam wie le ra zy,
przy ostat niej oka zji po pro stu wto pi łem.
Umó wi łem się z Anią, że ode zwę się
do niej po przej ściu przez gó ry, ale nie
spraw dzi łem, że we wsi, do któ rej bę dę
zmie rzał nie ma za się gu, nie ist nie ją sta -
cjo nar ne te le fo ny, a naj bliż szy trans port
od jeż dża do pie ro za trzy dni. Za dzia ła ła
wów czas ty po wa Gru zja. To zna czy Ania
za dzwo ni ła do na szych zna jo mych, oni
do zna jo me go w mi ni ster stwie spraw we -
wnętrz nych, ten z ko lei do kum pla po gra -
nicz ni ka. On za dzwo nił na po ste ru nek
i po wie dzia no mu: tak, prze cho dził ta ki
dwa dni te mu, po ju trze po wi nien być
w Tbi li si. 

Co, Wa szym zda niem, war to by prze nieść
z Gru zji do Pol ski i cze go Gru zi ni mo gli by
uczyć się od nas?
A. D -M: Umi ło wa nie za ba wy, wspól ne
sie dze nie przy sto le, ra dość ży cia, któ rą
ma ją, mi mo że bo ry ka ją się ze strasz ny -
mi pro ble ma mi – to wszyst ko prze nio -
sła bym na pol ski grunt. To kraj, w któ -
rym jest bar dzo wie le do zro bie nia, a je -
go miesz kań cy po tra fią się z ży cia
pięk nie cie szyć i ko rzy stać z nie go. To
nie by wa łe. War to przyj rzeć się też ich
sto sun ko wi do twór czo ści lu do wej,

do mu zy ki, tań ca. Oni się te go nie wsty -
dzą, po pro stu to uwiel bia ją. Prze nio sła -
bym też kuch nię, rzecz ja sna, bo jest ge -
nial na i ni gdy nie ma się jej do syć. 
M. M.: Gru zi ni mo gli by się od nas na -
uczyć, że war to cza sem sta nąć na czer -
wo nym świe tle, że cza sem moż na się
spóź nić na spo tka nie, ale trzy go dzi ny,
co dla nich jest nor mal ne, to już nie jest
ide al ne roz wią za nie. Mo gli by też do -
strzec, że je śli jest jed no pa smo wa uli ca
to mi ja ją się dwa sa mo cho dy, a nie czte -
ry lub pięć... Po pro stu przy da ło by się
im tro chę upo rząd ko wa nia, ujarz mie nia
pa nu ją ce go tam cha osu, ale my ślę, że to
by się u nich nie przy ję ło. 

Ile to a stów moż na wy pić?
A. D -M.: Ty le, pó ki się nie pad nie.
M. M.: Ta ka po rząd na kil ku go dzin -
na su pra ob fi tu je w kil ka dzie siąt to a -
stów i obo wią zu je oczy wi ście hie rar chi -
za cja ich wzno sze nia. Trze ba wy pić
za Bo ga, za świę te go Je rze go, pa tro -
na kra ju, za Gru zję, przod ków, ko bie ty,
mi łość, go ści, a po tem to już jest tak
zwa ny fre esty le, czy li co ko mu do gło -
wy przyj dzie. Cza sem to a sty są za dzi -
wia ją ce. Jak ktoś ma po czu cie hu mo ru
pi je się i za Dy na mo Tbi li si, cza sem
za naj bliż szy mecz. Słu cha nie te go, co
oni po tra fią wy my ślić, jest na praw dę
po ru sza ją ce. 

Re li gij ni Gru zi ni ko cha ją Sta li na?
M. M.: No wła śnie. Oka zu je się, że 20
pro cent Gru zi nów jest z nie go dum -

nych. A to zna czy, że ca łe 80 pro cent,
mi mo że stam tąd po cho dził, nie jest.
By li śmy w do mach, gdzie wi siał por tret
Sta li na, ale by li i ta cy, któ rzy wi dząc
w książ ce na jed nym ze zdjęć bu tel kę
wi na, na któ rej wid niał je go wi ze ru nek,
nie skry wa li obu rze nia. 
Nie ła two od po wie dzieć na to py ta nie,
bo na przy kład, kie dy po la tach usu -
wa no po mnik Sta li na w Go ri, zro bio -
no to no cą, bo wcze śniej spo ty ka ło
się to z nie ma ły mi pro te sta mi. Ni by
trud no się dzi wić, bo mia sto ży je
z hi sto rii. To jest cie ka wy na uko wo
te mat, bo prze cież był to Gru zin, któ -
ry od ciął się od kra ju, a jed nak za -
wsze miał wo kół sie bie Gru zi nów,
gru ziń skie śpie wał pie śni i gru ziń skie
pił wi no. Ni gdy też nie na uczył się
mó wić po ro syj sku bez gru ziń skie go
ak cen tu. Są ta cy, któ rzy go po dzi wia -
ją – choć Gru zja ucier pia ła pod je go
rzą da mi bar dziej niż in ne re pu bli -
ki – i ta cy, któ rzy chęt nie by o nim
za po mnie li. Gru zi ni sa mi ma ją z tym
pro blem i nie wie dzą, jak so bie z nim
po ra dzić. 

Jak Gru zi ni od no szą się do Ro sjan?
A. D -M.: Do Ro sji, ja ko pań stwa – jak
naj go rzej, ale trud no im się dzi wić,
zwłasz cza po 2008 ro ku, ob fi tu ją cym
w tra gicz ne hi sto rie. Do sta ty stycz ne go
Ro sja ni na też nie naj le piej. Źle o nich
mó wią. By wa, że nas cza sem bio rą
za Ro sjan. Da je się wów czas od czuć
wiel ką re zer wę. Kie dy do wia du ją się, że

je ste śmy z Pol ski, wszyst ko się zmie nia.
Jed nak kie dy do Gru zji przy jeż dża ją
Ro sja nie, a są ta cy, któ rzy ko cha ją Gru -
zję choć by ze wzglę du na sen ty ment
do daw nych wa ka cji, trak to wa ni są bar -
dzo do brze, przyj mo wa ni cie pło i ser -
decz nie. Gru zi ni sza nu ją to, że mi mo
nie ła twe go do jaz du, chcą od wie dzać ich
pięk ny kraj. 

W czym Gru zi ni po dob ni są do nas?
M. M.: Ojej, po do bieństw moż na zna -
leźć spo ro. Ma my wspól ną ce chę „za -
staw się, a po staw się”. Nie lu bią, jak
my, pla no wać, nie prze pa da ją za au to ry -
te ta mi na rzu ca ny mi z gó ry, ob se syj nie
bro nią wła snej wol no ści i nie za leż no ści.
Gdzie dwóch Gru zi nów, tam trzy par tie
i po glą dy. Łą czy nas też hi sto ria, My
mię dzy Ro sją a Niem ca mi, oni mię dzy
Ro sją a Ira nem, Tur cją, Pre sją... wiel ki -
mi mo car stwa mi. Je ste śmy po dob ni
emo cjo nal nie, Gru zi ni, jak my, wpa da -
ją ze skraj no ści w skraj ność. Spo ro tych
po do bieństw, ty le że u nich wszyst ko
jest jak by „bar dziej”.

Co zy ska li ście dzię ki wy jaz dom tam?
A.D -M: Fe no me nal nych przy ja ciół, nie -
mal ro dzi nę, któ ra wręcz nas ad op to wa -
ła, moż na po wie dzieć. Pi sząc książ kę,
wie le mu sie li śmy prze czy tać, więc Gru -
zja by ła dla nas in spi ra cją in te lek tu al ną.
Ma my mnó stwo wspo mnień, za ra zi li -
śmy tym kra jem na szych przy ja ciół,
któ rzy te raz tam jeż dżą, no i... ma my w
do mu bar dzo du żo dy wa nów z Gru zji.
A po nie waż nie ma my już gdzie ich po -
mie ścić, ku pu je my cza sem zna jo mym
na pre zen ty. 
M.M.: Gru zja po da ro wa ła nam no we
ży cie, sta ła się al ter na tyw ną ścież ką rze -
czy wi sto ści. Mo gli śmy po je chać gdzie -
kol wiek, ale wi dać tak by ło nam pi sa ne
- jak mó wi głów ny bo ha ter fil mu Slum -
dog – mi lio ner z uli cy. 

Któ ry re jon Gru zji po do ba się Wam naj bar -
dziej?
M.M.: Każ dy lu bi co in ne go. Ale
wszyst kich za chwy ca Swa ne tia ze swo -
imi ko smicz nie wy glą da ją cy mi gó ra mi.
Po wta rza ne do znu dze nia przez wszyst -
kich Gru zi nów stwier dze nie, że pan
Bóg dał im na wła sność eks tra ka wa łek
zie mi, któ ry pla no wał zo sta wić dla sie -
bie, w Swa ne tii na bie ra no we go sen su.
Pięk na jest Tu sze tia, na wet w Ka che tii,
sły ną cej z do lin peł nych wi no ro śli, ob -
ra zy za pie ra ją dech w pier si. Adża ria na
gra ni cy z Tur cją urze ka nie jed ne go.
Wszę dzie jest cud nie. Je śli ktoś ko cha
gó ry – Gru zja to wy ma rzo ny dla nie go
kraj. Trze ba też obo wiąz ko wo po znać
Tbi li si.

Dla ko go po wsta ła książ ka?
M.M.: Prze czy tać mo że ją każ dy, na
spo tka nia z na mi, na któ rych ją pro mu -
je my, przy cho dzą róż ni lu dzie. Są stu -
den ci, cie ka wi świa ta i ko bie ty po 50-
tce, któ re po pro stu ce nią książ kę, ma ją
wol ny czas i mo gą re ali zo wać swo je
ma rze nia. Ale tak na praw dę, książ kę pi -
sa li śmy dla sie bie. Po wsta wa ła w War -
sza wie, choć co ja kiś czas jeź dzi li śmy
do Gru zji. Każ de z nas pi sa ło przy swo -
im biur ku, nie wie dząc, że czę sto o tym
sa mym, nie raz nie po tra fi li śmy się do -
ga dać, co za mie ścić, a z cze go zre zy -
gno wać, dla te go po zwo li li śmy de cy do -
wać wy daw nic twu. I chy ba do brze się
sta ło. 

Kie dy pla nu je cie na stęp ny wy jazd do kra -
ju, któ ry stał się Wa szym dru gim do mem?
A.D -M.: Nie daw no stam tąd wró ci li -
śmy, ale jak znam ży cie, nie bę dzie my
zwle kać z ko lej nym wy jaz dem. My
już bez Gru zji nie po tra fi my po pro -
stu żyć.
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wywiad

Gruzja
zachwyci
każdego

Z Marcinem
Mellerem i jego
żoną Anną
Dziewit-Meller
spotkaliśmy się
w sosnowieckim
„Świecie Książki”,
podczas promocji
ich wspólnego
dzieła –
„Gaumardżos.
Opowieści z Gruzji”.
Z autorami
rozmawia Teresa
Szczepanek

G
abriela Kolano
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Uro dził się praw do po dob nie w 1530
ro ku w Sy cy nie k. Zwo le nia w ro dzi -
nie szla chec kiej her bu Kor win. Był
sy nem Pio tra, sę dzie go ziem skie go
san do mier skie go i An ny z Bia ła -
czow skich. Miał dwóch bra ci: Mi ko -
ła ja – rów nież po etę do by re ne san su
i An drze ja, któ ry prze ło żył Ene idę
We rgi liusz na ję zyk pol ski. Brak
w źró dłach hi sto rycz nych in for ma cji
o je go wcze snej edu ka cji, jed nak
wia do mo, że w 1544 ro ku pod jął stu -
dia na Aka de mii Kra kow skiej, jed -
nak po rzu cił je w 3 la ta póź niej nie
uzy skaw szy ty tu łu aka de mic kie go.
Praw do po dob nie w la tach 1547-1550
stu dio wał na któ rymś z uni wer sy te -
tów nie miec kich, a w la tach 1551-
1552 na uni wer sy te cie w Kró lew cu.
Po za koń cze niu edu ka cji w Kró lew -
cu do tarł do Pa dwy, gdzie pod jął stu -
dia na tam tej szym uni wer sy te cie.
Prze rwał je w 1555 ro ku i w to wa -
rzy stwie swo ich przy ja ciół Ja na
Krzysz to fa Tar now skie go i Mi ko ła ja

Mie lęc kie go wy ru szył w po dróż
do Rzy mu i Ne apo lu, a na stęp nie po -
wró cił do kra ju. W la tach 1555-1556
po now nie prze by wał w Kró lew cu
na dwo rze ar cy księ cia Al brech ta Ho -
chen zol ler na, któ ry praw do po dob nie
był me ce na sem pol skie go po ety.
W 1557 ro ku od był ko lej ną po dróż
do Włoch w to wa rzy stwie Pio tra
Kłocz kow skie go, a w 1558 ro ku od -
wie dził Fran cję, m.in. był w Mar sy -
lii, Pa ry żu i Akwi ta nii. W rok póź -
niej na sta łe po wró cił do Pol ski. Nie -
ste ty, zna my bar dzo nie wie le
szcze gó łów o ży ciu Ja na Ko cha now -
skie go w la tach 1559-1563. W tym
cza sie na pew no odzie dzi czył po ło -
wę Czar no la su i to czył spór są do wy
ze swo im stry jem Fi li pem. Prze by -
wał rów nież na dwo rach pol skich
ma gna tów: Tar now skich, Tę czyń -
skich, Ja na Fir le ja i bi sku pa kra kow -
skie go Fi li pa Pad niew skie go. Dzię ki
je go po par ciu oraz pod kanc le rze go
ko ron ne go Pio tra Mysz kow skie go

ok. 1564 ro ku zo stał se kre ta rzem
kró la Zyg mun ta Au gu sta. Na dwo rze
kró la słu żył do 1572 ro ku i opi sy wał
waż ne dla Rzecz po spo li tej wy da rze -
nia, m.in. unię Ko ro ny i Li twy
z 1569 ro ku. Pod czas pierw szej wol -
nej elek cji po parł Hen ry ka Wa le ze -
go,jed nak po je go uciecz ce z kra ju
wy co fał się z ży cia dwor skie go.
W 1576 ro ku po ślu bił Do ro tę Pod lo -
dow ską her bu Ja ni na, z któ rą miał
jed ne go sy na i sześć có rek. W tym
cza sie po wsta ły mię dzy in ny mi je go
zna ne utwo ry: „Od pra wa po słów
grec kich” i „Psał terz Da wi dów”. Jed -
nak naj więk szą pa mięć uzy skał dzię -
ki „Tre nom”, na pi sa nym po śmier ci
uko cha nej cór ki Ur szu li (1579). Nie
wol no za po mnieć, że był jed nym
z pierw szych po etów pi szą cych swo -
je utwo ry w ję zy ku pol skim.
Zmarł 22 sierp nia 1584 ro ku w Lu -
bli nie na atak ser ca po au dien cji
u kró la, pod czas któ rej po ru szył
spra wę za bój stwa swo je go szwa gra

Ja ku ba Pod lo dow skie go. Po cho wa ny
zo stał w ko ście le w Zwo le niu.
W świe tle naj now szych ba dań
do koń ca nie  wi do mo, gdzie osta -
tecz nie spo czy wa ją szcząt ki po ety.
W So snow cu jest on pa tro nem nie -
wiel kiej ulicz ki na po gra ni czu Kon -
stan ty no wa i Śro du li. 

Przed wy bu chem II woj ny świa to wej
w skład ta bo ru wcho dzi ło 18 wo zów
sil ni ko wych i 76 do czep nych ty pu an -
giel skie go. Po wkro cze niu do So -
snow ca 4 wrze śnia 1939 ro ku hi tle -
row ców Tram wa je Elek trycz ne S.A.
zna la zły się pod przy mu so wym za -
rzą dem nie miec kim. Niem cy po -
więk szy li ta bor o 6 wo zów sil ni ko -
wych i 15 do czep nych, jed nak spro -
wa dzo nych wa go nów ty pu „Bre men”
i „Cho rzów” nie da ło się łą czyć z an -
giel ski mi. Obok funk cji prze wo zu pa -
sa że rów w tym cza sie tram wa je peł -
ni ły do dat ko wo ro lę środ ka trans por -
tu to wa rów. Na do cze pio nych to rach
prze wo żo no m.in. czę ści do bomb
lot ni czych z hu ty „Ban ko wa” w Dą -
bro wie Gór ni czej do hu ty „Ka ta rzy -
na” w So snow cu. Po za koń cze niu
dzia łań wo jen nych na te re nie Za głę -

bia Dą brow skie go (sty czeń 1945)
stan ta bo ru tram wa jo we go nie na le -
żał do za do wa la ją cych, co spo wo do -
wa ne by ło je go nad mier ną eks plo ata -
cją oraz znisz cze niem czę ści sie ci
trak cyj nej, to rów i mo stów. Już
w koń cu lu te go spół ki tram wa jo -
we – ślą ska i za głę biow ska – prze szły
pod przy mu so wy za rząd pań stwo wy,
a w lip cu 1945 ro ku utwo rzo no
przed się bior stwo pań stwo we pn. Ko -
le je Elek trycz ne Za głę bia Ślą sko-Dą -
brow skie go. W 1951 ro ku zo sta ło
prze kształ co ne w Wo je wódz kie
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj ne
(WPK). W tym sa mym ro ku uru cho -
mio no w So snow cu od ci nek li nii 24
od hu ty „Mi lo wiec” do ko pal ni „Mi -
lo wi ce”. W na stęp nym ro ku wy bu do -
wa no to ro wi ska tra sy 26 – od ul. 1
Ma ja do Dań dów ki oraz 27 – z Dań -

dów ki do ko pal ni „Kli mon tów”.
W 1954 ro ku tram wa je li nii 26 do tar -
ły przez Niw kę do dwor ca ko le jo we -
go w My sło wi cach. Wy dłu żo no rów -
nież tra sę 27, któ ra w 1959 ro ku do -
tar ła do Po rąb ki a w rok póź niej
do Ka zi mie rza Gór ni cze go. W 1964
ro ku w Śród mie ściu So snow ca po -
wsta ła swo je go ro dza ju pę tla tram wa -
jo wa (Sien kie wi cza -Ma ła chow skie -
go -Ko ściel ną), a w 1970 ro ku od da -
no do użyt ku jed no to ro wy od ci nek
na ul. Ma ła chow skie go łą czą cy ul.
Ko ściel na z ul. 3 Ma ja. Du żą in we -
sty cją by ła mo der ni za cja mię dzy mia -
sto wej li nii 21, któ rą prze pro wa dzo -
no w po ło wie lat 70. XX w. W tym
cza sie znik nę ło to ro wi sko z ul. Or lej
i czę ści ul. Że rom skie go w So snow -
cu, a tram wa je z Dą bro wy dotar ły
do hu ty „Ka to wi ce”. Pod ko niec

lat 70. roz po czę to rów nież bu do wę
no wej li nii, któ ra pro wa dzić mia ła
z ul. 3 Ma ja (od ul. Że rom skie go)
przez Za gó rze do Dą bro wy Gór ni -
czej a stam tąd do hu ty „Ka to wi ce”.
Pro jekt ten zre ali zo wa no tyl ko czę -
ścio wo i osta tecz nie w 1980 ro ku
tram wa je przez Śro du lę do tar ły
na Za gó rze. Po 1989 ro ku do szło
do wie lu zmian or ga ni za cyj nych.
W la tach 1991-2002 tram wa ja mi
za rzą dza ło Przed sie bior stwo Ko mu -
ni ka cji Tram wa jo wej (PKT) z sie -
dzi bą w Ka to wi cach, któ re m.in. zli -
kwi do wa ło tor przy ul. Ko ściel nej
(1997). Od po cząt ku 2003 ro ku fir -
ma ta dzia ła pn. Tram wa je Ślą skie
S.A. Współ cze śnie do ob słu gi 25 li -
nii tram wa jo wych (w tym za głę -
biow skich) kie ro wa nych jest 236
wa go nów. 

Tramwaje elektryczne
w Sosnowcu cz. II

Kolbe Maksymilian 
Maria 
(1894-1941), franciszkanin, święty Kościoła
Katolickiego

Raj mund (bo tak brzmia ło je go praw dzi we
imię) Kol be uro dził się 8 stycz nia 1894 ro ku
w Zduń skiej Wo li ja ko dru gi syn Ju liu sza i Ma -
rian ny z Dą brow skich. Z po wo du trud nej sy tu -
acji fi nan so wej je go ro dzi na prze nio sła się
wkrót ce do Pa bia nic, a w 1897 ro ku do Ło dzi,
gdzie je go ro dzi ce zna leź li pra cę. Wg re la cji
póź niej sze go świę te go w 1906 ro ku w ko ście le
św. Ma te usza w Pa bia ni cach uka za ła mu się
Naj święt sza Ma ria Pan na trzy ma ją ca w rę ce bia -
łą i czer wo ną ko ro nę. W rok póź niej Raj mund
Kol be pod jął na ukę w ma łym se mi na rium fran -
cisz kań skim we Lwo wie, w trzy la ta póź niej
roz po czął no wi cjat w za ko nie fran cisz ka nów
przyj mu jąc imię Mak sy mi lian. W 1912 ro ku
roz po czął stu dia w Kra ko wie, a w kil ka mie się -
cy póź niej zo stał wy sła ny do Rzy mu. Tam zło -
żył ślu by wie czy ste przyj mu jąc imię Ma ria,
a tak że uzy skał dok to ra ty z fi lo zo fii (1915)
i teo lo gii (1919) oraz przy jął świę ce nia ka płań -
skie (1918). W 1917 ro ku za ło żył Ry cer stwo
Nie po ka la nej (zwią zek po boż ny) zaj mu ją cy się
apo stol stwem pod zna kiem Ma ryi. W 1919 ro -
ku po wró cił do nie pod le głej Pol ski. Od 1922 ro -
ku wy da wał w Kra ko wie, a na stęp nie w Grod -
nie mie sięcz nik „Ry cerz Nie po ka la nej”, któ ry
w 1938 ro ku osią gnął na kład mi lio na eg zem pla -
rzy. W 1927 ro ku za ło żył w Nie po ka la no wie
pod War sza wą klasz tor na grun tach księ cia
Druc kie go -Lu bec kie go. W la tach 1931-1935
Mak sy mi lian Ma ria Kol be pro wa dził dzia łal -
ność mi syj ną w Ja po nii. Za ło żył tam oraz
w Chi nach i In diach od po wied ni ki pol skie go
Nie po ka la no wa. W 1936 ro ku po wró cił do kra -
ju, że by po kie ro wać naj więk szym wów czas
klasz to rem ka to lic kim na świe cie, któ ry we
wrze śniu 1939 ro ku li czył ok. 700 za kon ni ków
i kan dy da tów. Pod czas II woj ny świa to wej dzia -
łal ność klasz to ru zo sta ła za wie szo na, po zo sta -
łych w Nie po ka la no wie ok. 40 za kon ni ków zo -
sta ło aresz to wa nych przez Niem ców 19 wrze -
śnia 1939 ro ku. M. Kol be po wyj ściu
z wię zie nia za ło żył w klasz to rze ośro dek usług
prak tycz nych dla lud no ści. 17 lu te go 1941 ro ku
zo stał po wtór nie aresz to wa ny i uwię zio ny na Pa -
wia ku. 28 ma ja tra fił do obo zu kon cen tra cyj ne -
go Au schwitz, gdzie otrzy mał nu mer 16670.
W obo zie wy brał do bro wol nie śmierć gło do wą
w za mian za wska za ne go współ więź nia Fran -
cisz ka Ga jow nicz ka. Kol be zmarł 14 sierp -
nia 1941 ro ku do bi ty za strzy kiem fe no lu, a je -
go cia ło spło nę ło w oświę cim skim kre ma to -
rium. 17 paź dzier ni ka 1971 ro ku zo stał
be aty fi ko wa ny przez pa pie ża Paw ła VI, a ka no -
ni zo wa ny 10 paź dzier ni ka 1982 ro ku przez Ja -
na Paw ła II. Je go pro ces wzbu dził pew ne kon -
tro wer sje ze wzglę du na je go przed wo jen ną pu -
bli cy sty kę, któ ra mia ła czę sto cha rak ter
an ty se mic ki. W 1998 ro ku świę ty zo stał ogło -
szo ny za pa tro na Zduń skiej Wo li, a w 6 lat póź -
niej tak że Pa bia nic. Jest pa tro nem wie lu pa ra fii
na te re nie pol ski i wznie sio no mu wie le po mni -
ków. Uchwa łą Se na tu RP z 21 paź dzier ni -
ka 2010 ro ku, bie żą cy 2011 rok ogło szo ny zo -
stał ro kiem Świę te go Mak sy mi lia na Ma rii Kol -
be go. W na szym mie ście jest on pa tro nem
jed nej z ulic w dziel ni cy Kli mon tów. 

Ko lum nę opra co wał: Mi chał Wę cel

Kochanowski Jan 
(1530/32-1584), poeta, filozof
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29 kwietnia 2011 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczali Jubilatom zastępcy prezydenta:
Agnieszka Czechowska-Kopeć i Ryszard Łukawski oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo

Zofia i Michał Wodowie, Anna i Jerzy Markiewiczowie, Alina i Mirosław Furgalscy, Jadwiga
i Kazimierz Debudajowie, Zofia i Waldemar Waszczukowie, Wanda i Edmund Więckowie,
Genowefa i Jan Popkowie, Urszula i Kazimierz Indykowie, Bronisława i Bronisław
Trzuskowscy, Irena i Lechosław Nielepcowie, Marianna i Zygmunt Bulscy, Zofia i Leszek
Wolscy, Aleksandra i Franciszek Ostaszewscy, Bogumiła i Zenon Grande (60-lecie), Alicja
i Henryk Boryniowie (60-lecie), Irena i Czesław Niziurscy (60-lecie), Alicja i Franciszek
Sikorowie (60-lecie), Alfreda i Mirosław Konopcy, Konrad Krosny.

Helena i Józef Supernakowie, Mirosława i Włodzimierz Szydło, Mieczysława i Wincenty
Kuskowie, Alicja i Wacław Świerczowie, Zofia i Adrian Kordeuszowie, Henryka i Stanisław
Marcowie, Zofia i Zdzisław Poczęci, Halina i Tadeusz Gruczołowie, Henryka i Wacław
Radeccy, Genowefa i Zdzisław Czajkowie, Józefa i Zdzisław Trulkowie, Alicja i Marek
Podsiadłowie, Lidia i Henryk Bilewiczowie, Jolanta i Janusz Dudzińscy, Krystyna i Zbigniew
Rabkowscy, Zenobia i Adam Żurkowie (60 lecie), Jadwiga i Tadeusz Janasowie, Zofia
i Władysław Pająkowie, Aleksandra i Henryk Kiełbasowie, Irena Rabęda.

Foto D
esign SebKam

W ostat nią so bo tę ma ja po raz ko -
lej ny w Gim na zjum nr 16 im.
Ma rii Ko nop nic kiej w So snow cu
od był się Fe styn Ro dzin ny
pod ha słem „Jar mark Cu dów”.
Or ga ni za to rzy prze wi dzie li mnó -
stwo atrak cji, pod czas któ rych
zbie ra ne by ły środ ki na re ha bi li -
ta cję jed ne go z uczniów – Ja ku ba
Maj zla cier pią ce go na po stę pu ją -
cy za nik mię śni. Cho ro ba ta jest
nie ule czal na i je dy nie po przez
kosz tow ną re ha bi li ta cję moż -
na ła go dzić i opóź niać jej po stę -
po wa nie. 

– Na fe sty nie po ja wia my się
co ro ku z ca łą ro dzi ną. To wspa -
nia ła ini cja ty wa, któ ra do sko na -
le po ka zu je, iż chcieć zna czy
móc, a wo kół nas wi docz na jest
ma sa bez in te re sow nych lu dzi,
któ rzy skłon ni są po móc po trze -
bu ją cym – mó wi Ma ria Ro kic ka,
miesz kan ka So snow ca. 

Mi mo nie sprzy ja ją cej w tym
ro ku po go dy uczest ni ków im pre -
zy nie bra ko wa ło. Pod czas jar -
mar ku od by ły się licz ne li cy ta -
cje, w pro gra mie po ja wi ły się m.
in.: wy stęp zna ne go pol skie go
mul tiin stru men ta li sty, wo ka li sty
i kom po zy to ra Jó ze fa Skrze ka,
po ka zy ka ra te oraz stra ży po żar -
nej, wy stęp szczu dla rzy, ze spo łu
che er le aders, a tak że kon cer ty
ze spo łów – Top Se cret, De vra
oraz Grze gorz Maj zel Trio.
W jar mar ku udział wzię li m. in.
prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej – Ar ka diusz Chę ciń ski oraz

rad ni Ma ciej Ada miec, Wil helm
Zych, Mi chał Za jąc oraz po seł
Grze gorz Pi sal ski, któ re mu uda -
ło się wy li cy to wać ko szul kę
dru ży ny ho ke jo wej Za głę bia So -
sno wiec oraz pił kę z pod pi sa mi
pił ka rzy na sze go klu bu. – Po -
mysł fe sty nu zro dził się kil ka lat
te mu w szko le nr 6, gdzie Ku ba
był uczniem. Gdy przy szedł
do na sze go gim na zjum, prze ję -
li śmy tą wspa nia łą ini cja ty wę.
Już dru gi rok or ga ni zu je my pik -
nik, wła śnie dla Ku by. Zbie ra my
fun du sze na po moc i re ha bi li ta -
cję, aby mógł funk cjo no wać
wśród swo ich ró wie śni ków –

mó wi dy rek tor Gim na zjum
nr 16, Iwo na Kra siń ska. Pod czas
te go rocz ne go fe sty nu uda ło się
ze brać po nad 15 tys. zł, ale
na tym po moc się nie koń czy.
W cią gu ca łe go ro ku po przez
róż ne go ro dza ju ini cja ty wy
zbie ra ne są fun du sze na le cze nie
chłop ca. Do bro wol ne dat ki
wpła cać moż na rów nież na kon -
to Sto wa rzy sze nia Po mo cy
Cho rym na Dys tro phie Mu scu -
lo rum o nu me rze: 83 8467
0001 0000 3522 2000 0001,
z do pi skiem „Jakub Majzel”. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

W ry wa li za cji, któ ra mia ła miej -
sce w ha li przy uli cy Że rom skie -
go, udział wzię ło po nad stu za -
wod ni ków z przed szko li, szkół
i ośrod ków woj. ślą skie go. 

Dru ży ny przy je cha ły m.in.
z Ka to wic, Ja worz na, Cze la dzi
i Bę dzi na, nie za bra kło rzecz ja -
sna przed sta wi cie li So snow ca.
Ry wa li zo wa no w na stę pu ją cych
kon ku ren cjach: rzu ty pił ką
do ko sza, sla lom na wóz ku in -
wa lidz kim, rzu ty wo recz ka mi
do ce lu, wy ści gi na peł za kach,
skok w dal z miej sca, rzut pił ką
le kar ską, krę gle, tor prze szkód
oraz boc cia (kon ku ren cja dru ży -
no wa, dys cy pli na pa ra olim pij -
ska).  

– Udział w za wo dach spor to -
wych dzie ci i mło dzie ży nie peł -
no spraw nej wy zwo lił w nich
wie le po zy tyw nych emo cji i do -
znań, po zo sta wił nie za po mnia ne
wra że nia.

Ra dość dzie ci, ich spon ta -
nicz ne za cho wa nie, wo la wal -
ki, chęć zwy cię stwa, mi mo
nie peł no spraw no ści, wy wo ła -
ły ogrom ne wzru sze nie ro dzi -
ców, za pro szo nych go ści oraz
licz nych spon so rów i ki bi -
ców – mó wi ła Aga ta Hes se -
-Szy mo no wicz z ZSO nr 5, or -
ga ni za tor ka im pre zy.

I choć naj waż niej sza wca le
nie by ła ry wa li za cja i osią gnię te
miej sce, to z kro ni kar skie go obo -
wiąz ku war to po in for mo wać
o wy ni kach. W te go rocz nej olim -
pia dzie wśród przed szko li w kla -
sy fi ka cji ogól nej naj lep sze oka za -
ło się Miej skie Przed szko le Nr 55
w So snow cu, na dru giej po zy cji
upla so wa ło się Przed szko le
przy ZSO Nr 5 w So snow cu, na -
to miast na trze cim miej scu zna la -
zło się Przed szko le przy ZSS
Nr 5 w Dą bro wie Gór ni czej.
W ka te go rii ośrod ków i szkół nie -
po ko na ni oka za li się ucznio wie
ZSO Nr 5 w So snow cu, na stęp ne
miej sca ko lej no zdo by li: Ośro dek

Re ha bi li ta cyj no -Wy cho waw czy
w Ja worz nie oraz ZSS Nr 5
w Dą bro wie Gór ni czej. Mi strza -
mi w boc cia zo sta li za wod ni cy
z Ośrod ka Re ha bi li ta cyj no -Wy -
cho waw cze go w Ja worz nie. 

Przy oka zji zma gań roz strzy -
gnię to tak że kon kurs pla stycz ny,
w któ rym zwy cię ży li: Se ba stian
Ja gieł ło z ZSO Nr 5 w So snow -
cu oraz Łu kasz Su chec ki i Da -
niel Woj to wicz z ZSS Nr 5
w Dą bro wie Gór ni czej.

Im pre zę uświet ni ły licz ne
wy stę py ze spo łów ta necz nych
oraz po ka zy spor to we.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Cu da dla Ku by Sport bez barier
Już po raz dziewiąty odbyła się Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Sosnowcu przy współpracy z MOSiR-em

W im pre zie li czył się przede wszyst kim udział

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Me -
cha nicz no -Elek trycz nych w ra -
mach pro gra mu Le onar do da
Vin ci w dniach 9-20 ma ja
uczest ni czy li w pro jek cie „Prak -
ty ka za wo do wa – Tech no log
pro gra mi sta ob ra bia rek CNC
na eu ro pej skim ryn ku pra cy”.

W cza sie po by tu mło dzież
mia ła stwo rzo ne do sko na łe wa -
run ki do pra cy zwią za nej z pro -
jek to wa niem oraz wy ko ny wa -
niem ele men tów na ob ra biar -
kach ste ro wa nych nu me rycz nie.

Za ję cia od by wa ły się w Ly cee
An dre Mar lo ux, śred niej szko le
za wo do wej po ło żo nej w ma low -
ni czej czę ści fran cu skich Vo ge -
zów. 16 uczniów „Ki liń skie go”
mia ło do swo jej dys po zy cji do -
sko na le wy po sa żo ne warsz ta ty
szkol ne, nie zwy kle przy ja zną
ka drę fran cu skich na uczy cie li
oraz po moc miej sco wych
uczniów w zgłę bia niu taj ni ków
no wo cze snej ob rób ki skra wa -
niem. Każ dy z uczest ni ków sta -
żu zdo był do dat ko we do świad -

cze nie za wo do we ucząc się pro -
jek to wa nia w pro gra mie So li d
Works oraz ob słu gu jąc mię dzy
in ny mi 5-osio we ob ra biar ki
CNC. Za ję cia za wo do we od by -
wa ły się w go dzi nach do po łu -
dnio wych, na to miast czas
od go dzi ny 15.00 po świę co ny
był na po zna nie kul tu ry i za byt -
ków Lo ta ryn gii oraz Al za cji.
Stras burg, Metz, Nan cy, Col -
mar, Mi lu za, to nie któ re
z miast, któ re pod czas po by tu
uda ło się zwie dzić. Ucznio wie

mie li moż li wość za zna jo mie nia
się z fran cu skim ryn kiem pra cy,
do sko na li li po słu gi wa nie się ję -
zy kiem fran cu skim oraz an giel -
skim. Zwie dzi li kil ka za kła dów
prze my sło wych, w któ rych
wy ko rzy sty wa ne są ob ra biar ki
CNC. Dla każ de go ze sta ży -
stów przy go to wa ne zo sta ły za -
świad cze nia od part ne ra przyj -
mu ją ce go oraz do ku men ty Eu -
ro pas sMo bi li ty po twier dza ją ce
zdo by cie do dat ko wych umie jęt -
no ści. KP

Ucznio wie „Ki liń skie go” wró ci li ze sta żu Zlot fa nów mer ce de sa
Mer ce des -Benz Si le sia Club Po land, je -
den z naj pręż niej dzia ła ją cych fan klu bów
mo to ry za cyj nych na Ślą sku, 28 ma ja
zor ga ni zo wał swój zlot w so sno wiec kim
Trój ką cie Trzech Ce sa rzy. W im pre zie
udział wzię ło kil ku dzie się ciu zwo len ni -
ków Mer ce de sa, któ rzy za czę li im pre zę
pod Sa lo nem Mer ce des -Benz w So -
snow cu, skąd prze je cha li ko lum ną na sta dion AKS Niw ka. W har mo -
no gra mie im pre zy zna la zły się m.in. licz ne kon kur sy (np. ele gan cji
na naj pięk niej sze go Mer ce de sa Zlo tu, kon kurs wie dzy o So snow cu),
a pre zes PTTK – Sta ni sław Cze kal ski, opro wa dził uczest ni ków zlo -
tu po Trój ką cie Trzech Ce sa rzy. 

Im pre zę zor ga ni zo wał MBSCP we współ pra cy z so sno wiec kim
PTTK oraz AKS Niw ka. GK

G
a brie la Ko la no



Tenisowa
Gimnazjada
za nami
20 maja w hali MOSiR Sosnowiec
rozegrano Finał Wojewódzkiej
Gimnazjady w Tenisie Stołowym.
W zawodach wystartowały
trzyosobowe zespoły z 27 szkół (35
dziewcząt i 45 chłopców)
gimnazjalnych województwa
śląskiego wyłonione w eliminacjach
miejskich i rejonowych.
Najlepszymi zawodnikami okazali się
Dominika Banaś z Gimnazjum nr 2
w Sosnowcu i Jan Szymczyk
z Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu.
Drużynowo zwyciężyło – wśród
dziewcząt Gimnazjum ZSS
z Mysłowic. Drugie miejsce zajęły
dziewczęta Gimnazjum nr 2
w Sosnowcu, natomiast 3 –
dziewczęta z Gimnazjum nr 2
w Tarnowskich Górach.
W kategorii chłopców zwyciężyło
Gimnazjum nr 3 w Tychach
przed Gimnazjum nr 16 z Sosnowca
i Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich
Górach. Najlepsze szkoły nagrodzone
zostały pucharami, medalami
i dyplomami. 
Dziewczęta z Gimnazjum nr 2
w Sosnowcu oprócz
wicemistrzostwa Wojewódzkiej
Gimnazjady w tym roku szkolnym
zdobyły także Mistrzostwo
Sosnowca i Mistrzostwo Rejonu.
Reprezentanci UKS Dwójka
przy Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu
zdobyli również po raz drugi z rzędu
Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca
Kazimierza Górskiego w Tenisie
Stołowym dla najlepszego
Gimnazjum w Sosnowcu oraz
zajmowali czołowe miejsca
w turniejach organizowanych
na terenie województwa śląskiego. KP
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Ko lej ny zna ko mi ty start Mar ty
Pu dy. Sza blist ka TMS Za głę bie,
zło ta me da list ka mi strzostw Pol -
ski ju nio rek oraz srebr na me da -
list ka mi strzostw świa ta ju nio rek
tym ra zem się gnę ła po srebr ny
i brą zo wy me dal Mło dzie żo -

wych Mi strzostw Eu ro py, któ re
od by ły się w Ro sji. Sre bro wy -
wal czyła w „dru ży nów ce”, brąz
w tur nie ju in dy wi du al nym.
Na po dium zna leź li się tak że na -
si sza bli ści: Da mian Sku bi szew -
ski i Ma ciej Re gu lew ski.

Pu da od po cząt ku za wo dów
im po no wa ła for mą. – Mar ta
świet nie wal czy ła wy gry wa jąc
wszyst kie wal ki eli mi na cyj ne
i do tur nie ju głów ne go awan so -
wa ła z nu me rem dwa. Dzię ki te -
mu by ła zwol nio na z wy stę pów

w ko lej nej run dzie. W wal ce
o ćwierć fi nał po ko na ła Bia ło ru -
sin kę Da rię An drey ewą 15:8,
o pół fi nał zmie rzy ła się ze swo -
ją ko le żan ką z re pre zen ta cji Ma -
tyl dą Ostoj ską wy gry wa jąc ten
po je dy nek 15:7. W wal ce pół fi -
na ło wej ule gła Wę gier ce Re ce
Ben ko 11:15. Mi strzy nią Eu ro py
zo sta ła Ro sjan ka Di na Ga lib ka -
ro wa – re la cjo no wał Krzysz tof
Wą tor, tre ner so sno wiec kich sza -
bli stów.

Bli sko po dium był tak że sza -
bli sta TMS Za głę bie Da mian
Sku bi szew ski. – Nie ste ty, po bar -
dzo kon tro wer syj nej wal ce prze -
grał wal kę o wej ście do stre fy me -
da lo wej z póź niej szym mi strzem
Eu ro py Ro sja ni nem Ka mi lem
Ibra gi mo wem 13:15 – mó wi Wą -
tor.

Sku bi szew ski za koń czył
osta tecz nie za wo dy na 7 miej -
scu. Roz po czął od wy gra nej
nad re pre zen tan tem Azer bej dża -
nu Yusi fa Bu da go wa 15:4, po -
tem po ko nał Bia ło ru si na Alek -
sie ja Li kha cheu skie go 15:14
i do pie ro wal ka z Ro sja ni nem

Ibra gi mo wem za koń czy ła zwy -
cię ską se rię na sze go za wod ni ka.

10 miej sce za jął dru gi za wod -
nik TMS Za glę bie Ma ciej Re gu -
lew ski, któ ry prze grał 12:15 wal -
kę o wej ście do ćwierć fi na łu
z Ro sja ni nem Ma xi mem Ba lo -
kiem. Mi strzem Eu ro py zo stał
wspo mnia ny Ro sja nin Ibra gi mo -
wem, któ ry w fi na le po ko nał
Wło cha Gia nie go Ame do 15:14.

Pu da po raz dru gi sta nę ła
na po dium w ry wa li za cji dru ży -
no wej. Wraz z ko le żan ka mi z re -
pre zen ta cji w pół fi na le oka za ły
się lep sze od Wę gie rek wy gry -
wa jąc 45:33 i do pie ro w wal ce
fi na ło wej ule gły Ro sjan -
kom 40:45 się ga jąc osta tecz nie
po sre bro.

Z me da la mi wró ci li tak że so -
sno wiec cy sza bli ści. Sku bi szew -
ski i Re gu lew ski w „dru ży nów -
ce” zdo by li brąz. Po po raż ce
w pół fi na le z Ro sją 37:45 Po la -
cy po ko na li w po je dyn ku o trze -
cie miej sce eki pę Azer bej dża -
nu 45:39.

Tekst i foto: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Sza bli ści TMS 
Za głę bie na po dium
Mi strzostw Eu ro py

Mar ta Pu da (P) nie zwal nia tem pa. W Ka za niu wy wal czy ła dwa me da le MME

Koszykarki JAS-FBG powalczą o mistrzostwo Polski
Ja ko je dy ne z wo je wódz twa
ślą skie go za pew ni ły so bie pra -
wo gry w fi na le Mi strzostw
Pol ski ko szy ka rek. Ze spół mło -
dzi czek U -14 JAS -FBG wy -
wal czył awans pod czas tur nie -
ju pół fi na ło we go.

Za wo dy od by ły się w So snow -
cu. W pierw szym me czu go spo dy -
nie zde mo lo wa ły ze spół ze Sta lo -
wej Wo li, wy gry wa jąc 79:55. Ko -
lej ny mecz mógł za pew nić im

awans do tur nie ju fi na ło we go
pod wa run kiem po ko na nia ze spo -
łu z Kol bud. Nie ste ty, po bar dzo
emo cjo nu ją cym i sta ją cym na wy -
so kim po zio mie me czu to dziew -
czy ny z Po mo rza by ły gó rą. Po raż -
ka 58:66 ozna cza ła, że JAS -FBG
mu siał wy grać z naj lep szym ze -
spo łem wo je wódz twa po mor skie -
go, GTK Gdy nia.

Mecz oka zał się praw dzi -
wym hor ro rem. – Pro wa dzi li śmy

do prze rwy 16 punk tów i wy da -
wa ło się, że kon tro lu je my sy tu -
ację. Nie ste ty, po prze rwie gdy -
nian ki gra ły kon cer to wo, a nasz
ze spół nie był w sta nie nic zro -
bić – re la cjo no wał tre ner so sno -
wi cza nek, Ma rek Sa ła ta. 

– Na szczę ście w czwar tej
kwar cie ze spół otrzą snął się, zła -
pał wła ści wy rytm i wszyst ko za -
sko czy ło. Osta tecz nie dru ży -
na od nio sła zwy cię stwo 61:50

i za pew ni ła so bie awans do dal -
szych gier – do dał tre ner Sa ła ta,
któ ry pro wa dzi ze spół wraz
z Jac kiem Szew czy kiem. Awans
wy wal czy ły: So nia Mą dro,
Agniesz ka Wol ny, Pau li na Maj -
da, Na ta lia Strze lec ka, Ma rze -
na Ro gal, Pau li na Hy la szek,
Alek san dra Jaź wiń ska, Do ro ta
Ku kier, Wik to ria Za charz, Ka ro -
li na Kar lik, Da ria Ogiń ska, Ma ja
Sów ka, Do mi ni ka My cek. KP

Grad medali lekkoatletów
39 medali (20 złotych, 11 srebrnych i 8 brązowych) wywalczyli lekkoatleci MKS-MOS Płomień Sosnowiec podczas rozegranych
w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego Mistrzostwach Województwa Śląskiego

So sno wi cza nie po twier dzi li do bre
przy go to wa nie do se zo nu i uzy ska -
li wie le war to ścio wych wy ni ków,
po pra wia jąc wie lo krot nie swo je re -
kor dy ży cio we. Or ga ni za to rem za -
wo dów był MKS -MOS Pło mień,
Urząd Miej ski w So snow cu i Ślą -
ski Zwią zek Lek kiej Atle ty ki
w Ka to wi cach. Na gro dy rze czo we
dla naj lep szych za wod ni ków ufun -
do wa ła Gór no ślą ska Wyż sza
Szko ła Han dlo wa w Ka to wi cach.
Po ni żej pre zen tu je my wszyst kich
me da li stów Pło mie nia.

Zło te me da le – An ge li ka Ma -
dej czyk – 400 m (58.38 s), Pau li -
na Du sza ku la (11.54 m) 

Alek san dra Du da – w dal
(5.44 m), Do mi ni ka Wię cła -
wek – w dal (5.21 m), trój skok
(11.07 m), Ad rian na Zię ta -
ra – 100 m ppł (15.78 s), Dag ma -
ra Sta la – młot (54.32 m), Je lon -
kie wicz Aga ta – młot (56.36 m),
Da mian Pa sek – 800 m (1.56.90
s), Bar tło miej Mo raw ski – ku la 6
kg (12.86 m),

Łu kasz Bo dan ka – młot
(52.75 m), Ma te usz Pio trow -
ski – młot 6 kg (61.82 m), Mar cin
Wil czyń ski – młot 5 kg (40.78
m), Da wid Że brow ski – 1500 m
(3.52.06 s), Łu kasz Gurt kie wicz-
– 1500 m (3.55.74 s), To masz

Mi kus – 1500m (4.06.50 s), Mar -
cin Ku lik – 400 m (52.18 s), Szy -
mon Fa ba – wzwyż (180 cm),
Bar tosz Sza ra wa ra – dysk 1.75 kg
(40.58 m), 4x100 m (Krzysz tof
Adam czyk, Ra fał Ku bań ski, Ja -
cek Ka ba ciń ski, Prze my sław Ku -
ba nek) 44.03 s.

Srebr ne me da le – Se ba stian
Stel mań ski – 3000 m (9.00.53 s),
Na ta lia Ja raw ka – 3000 m
(10.20.66 s), Pau li na Du -
sza – dysk (35.51 m), Na ta lia
Włosz czyk – dysk (37.69 m), Jo -
an na Ki jan ka – dysk (31.62 m),
Ka ro li na Że brow ska – w dal
(5.38 m), Mar cin Ku lik – 800 m

(2.00.67 s), Ra fał Ko by larz – ku -
la 7.26 kg (14.10 m), Woj ciech
Jesz ka – młot 5kg (34.71 m),
Prze my sław Ku ba nek – 100 m
(11.33 s), An ge li ka Ma dej -
czyk – 200 m (26.49 s).

Brą zo we me da le – Mar ty -
na Kac przyk – 400m (61.78 s),
Jo an na Ki jan ka – ku la (10.38 m),
Ja cek Ka ba ciń ski – 200m (22.84
s), Ra fał Ku bań ski– 100 m
(11.53 s), Bar tło miej Mo raw -
ski – dysk 1.75kg (34.72 m), Mi -
chał Go łom bek– 1500 m
(4.17.43 s), Ma rek Brze ziń -
ski – w dal (6.43 m), To masz
Wro za – wzwyż (175 cm). KP

Artur pływał na szóstkę
6 star tów, 6 pierw szych miejsc, 6
zło tych me da li, a za tym i 6 ty tu -
łów mi strza Pol ski. To do ro bek
so sno wi cza ni na Ar tu ra Pió ro pod -
czas Mi strzostw Pol ski w Pły wa -
niu Nie sły szą cych, któ re od by ły
się na 25-me tro wym ba se nie
w Po zna niu.

Ar tur nie miał so bie rów nych
na dy stan sach 50m i 100m sty lem
do wol nym, 50 i 100 m sty lem

mo tyl ko wym i 50 i 100 m sty lem
grzbie to wym. – Na wszyst kich
dy stan sach wy gry wał ze spo rą
prze wa gą nad ry wa la mi. Ko ron -
ne kon ku ren cje Ar tu ra to dy stan -
se na 800 i 1500 me trów, gdyż
jest dłu go dy stan sow cem. Tych
kon ku ren cji nie by ło jed nak
w pro gra mie mi strzostw – mó wi
Zbi gniew Fe sper, opie kun spor to -
wy zna ko mi te go pły wa ka. KP

Czar ni łą czą się z Za głę biem
W ubie głym ty go dniu Za rząd
KKS Czar ni So sno wiec więk -
szo ścią gło sów prze gło so wał
uchwa łę, zgod nie z któ rą Za głę -
bie S.A. przej mie od ko le jo we go
Klu bu ze spół wy stę pu ją cy
w IV li dze i 4 grupy mło dzie żo -
we.

Czar ni So sno wiec od przy -
szłe go se zo nu sku pią się na ko -
bie cej pił ce, ca ła mę ska sek cja
zo sta nie wchło nię ta przez Za głę -
bie S.A. Za uchwa łą gło so wa ło

czte rech człon ków Za rzą du, je -
den wstrzy mał się od gło su. IV-li -
go wy ze spó ł bę dzie dru ży ną re -
zerw Za głę bia, jest to nie zbęd ny
ele ment w sys te mie szko le nia
mło dzie ży, by naj zdol niej si pił ka -
rze mo gli ogry wać się w se nior -
skiej pił ce. W dru giej po ło wie
czerw ca Ślą ski Zwią zek Pił ki
Noż nej usto sun ku je się do ca łej
ope ra cji i po za ak cep to wa niu de -
cy zji, prze ję cie mę skiej sek cji
Czar nych sta nie się fak tem. KP



Je rzy Gru za

Rok osła
Świat Książ ki 2011
Pre mie ra 25 ma ja
Kon tro wer syj na – tak z pew no ścią
moż na po wie dzieć o no wej książ -
ce mi strza Gru zy, bę dą cej swo -
istym, moc nym, pie prz nym i zde -
cy do wa nie nie po praw nym po li -
tycz nie, pa mięt ni kiem ro ku 2010. 
Dłu go nie za po mni my tych mie się -
cy. Pa mięt ny rok przy niósł tra ge dię
pod Smo leń skiem i po grze by, by ły
wy bo ry pre zy denc kie, Wal ka
o Krzyż, z Krzy żem, na Krzy żu,
na cho dzi ły nas po wo dzie i upa ły.
„Rok osła” to oczy wi ście tak że
rzecz o sa mym Je rzym Gru zie, wy -
ja śnia ją cym co zna czą dla nie go
pa trio tyzm, po stęp, oj czy zna, so cja -
lizm, mi łość, seks, ...

rozrywka
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WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

KINO

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 4 lipca 2011 r. Wśród au to rów
po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem
„Krzy żów ka nr 6”) 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 – po dob no krze pi, 5 – ma go ge niusz, 8 – je -
sien ny kwiat, 9 – wa fel, 10 – Gre cja ja ko pro win cja rzym -
ska, 11 – wy trzy ma ły koń ro bo czy, 12 – opos, 14 – srebr -
ne przy man kie tach ko szu li, 16 – au tor książ ki „Jak do -
brze wy glą dać po 40”, 17 – stos, 19 – ra ko twór czy
skład nik eter ni tu, 21 – ro dzaj spraw dzia nu, 22 – ry sun ko -
wy lub miesz kal ny, 25 – opła ta za miesz ka nie, 28 – si -
ła, 29 – ob raz w cer kwi, 30 – czy ni zło dzie ja, 32 – ele -
ment wo zu po mię dzy koń mi, 34 – zgiełk, 35 – ro dzaj jasz -
czur ki, 36 – gó ro twór, 37 – an kra, 38 – wy szło
z wor ka, 39 – w mu zy ce ozna cza po wo li.
Pio no wo: 1 – wę gier ski ta niec, 2 – wę drow ni ko me dian -
ci, 3 – aro ma tycz na wód ka ga tun ko wa, 4 – z niej wo da
czer pa na wia dra mi, 5 – część po życz ki pań stwo -
wej, 6 – fiń ski ośro dek spor tów zi mo wych, 7 – ten za kon -
nik ma na kaz mil cze nia, 13 – na uka o pra wi dło wym ży -
wie niu, 15 – ga cek lub no cek, 18 – ko le ga Rom ka i Atom -
ka, 20 – je den z trzech, na któ re po dzie lo na by ła
Pol ska, 23 – mi mo wol ne ru chy gał ki ocznej, 24 – de kla -
mo wa ny śpiew, 26 – jed no do dru gie go i zbie rze się miar -
ka, 27 – przy bysz z in nej pla ne ty, 28 – zaj mu je się m. in.
przyj mo wa niem i zwal nia niem pra cow ni ków, 31 – wy -
uczo ny lub wy ko ny wa ny, 33 – bu dy nek go spo dar czy.

Rozwiązanie krzyżówki numer 5/2011: JAMES GRIPPANDO -  „FORSY JAK LODU”
Nagrody otrzymują: Anna Kalita, Anna Pająk i Elżbieta Srokosz.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ła księ gar nia „Świat Książ ki", miesz czą -
ca się w So snow cu przy ul. Mo drze jow skiej 20. Księ gar nia
za pra sza Czy tel ni ków od po nie dział ku do piąt ku, w godz.
od 9 do 19, w so bo ty od 10 do 14.

krzyżówka nr  6

Z „Ku rie rem” po mie ście

10. 05. – w klu bie Spor to wym
„Bu dow la ni” zor ga ni zo wa no Mi -
strzo stwa Pierw szej Po mo cy
Przed me dycz nej Pol skie go Czer -
wo ne go Krzy ża. Or ga ni za to rem mi -
strzostw by ło so sno wiec kie Biu ro
Za rzą du Re jo no we go PCK.
12. 05. – w Mu zeum w So snow cu
od by ła się Kon fe ren cja Na uko wa
oraz otwar to wy sta wę  pt. „Za głę -
bie Dą brow skie a po wsta nia ślą -
skie”. Re fe ra ty wy gło si li: prof. Dr
Senft z In sty tu tu Ślą skie go w Opo -
lu, prof. Dr Zyg munt Woź nicz ka
UŚl. w Ka to wi cach, prof. Dr Bog -
dan Ci ma ła z Uni wer sy te tu Opol -
skie go oraz dr Mał go rza ta Śmia łek
i Zbi gniew Stu denc ki z Mu zeum w
So snow cu.
14. 05. – te go rocz ną NOC MU ZE -
ÓW w so sno wiec kim Pa ła cu Scho -

ena zdo mi no wa ły afry kań skie ryt -
my, kul tu ra współ cze sna i pra sta ra
Czar ne go Lą du, afry kań skie tra dy -
cje i oby cza je. Noc za in au gu ro wał
wer ni saż wy sta wy pt. „ Od Sa ha ry
do Atlan ty ku. Kul tu ra Afry ki Za chod -
niej”.
17. 05. – od by ła się X Spar ta kia da
Ra tow ni cza, zor ga ni zo wa na z my ślą
o uczniach kształ cą cych się w za -
wo dzie ra tow nik me dycz ny. Udział
w niej wzię ło 15 szkół z wo je wódz -
twa ślą skie go. Naj lep si oka za li się
ra tow ni cy ze Szko ły Me dycz nej w
So snow cu. Or ga ni za to rem Spar ta -
kia dy by ło Re gio nal ne Cen trum
Kształ ce nia Usta wicz ne go z So -
snow ca.
21. 05. – na bo isku w Macz kach od -
by ła się Macz kow ska Ma jów ka. Wy -
stą pi li m.in.: Dj Ar tur, ze spół ta necz -
ny Gi mo ne, Ta gay oraz DE PRESS.
24. 05. – Da nu ta Wi tek, kie row nik

Fi lii Nr 5 Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej, uho no ro wa na zo sta ła Na gro dą
Ślą skie go Śro do wi ska Bi blio te kar -
skie go im. Jó ze fa Lom py. Przy zna je
ją Fo rum Dy rek to rów Pu blicz nych
Bi blio tek Sa mo rzą do wych Wo je -
wódz twa Ślą skie go. Na gro da ho no -
ru je oso by, któ re ma ją wy bit ne osią -
gnię cia w pro mo cji czy tel nic twa
oraz oraz re ali zu ją twór cze po my sły
w pra cy bi blio tecz nej.
27. 05. – w Pa ła cu Kul tu ry Za głę bia

w Dą bro wie Gór ni czej od był się X fi -
nał Miss Ślą ska i Za głę bia. Naj pięk -
niej szą Za głę bian ką zo sta ła 18-let nia
Pa try cja Maj da z Bę dzi na. Miss Ślą -
ska – 22-let nia ka to wi czan ka Ża ne ta
He isel betz. Ko ro na Miss Na sto la tek
tra fi ła do 15-let niej Do mi ni ki Ko nar -
skiej z So snow ca, na to miast szar fę
Mi ste ra Za głę bia otrzy mał Ka mil
Ryb nik z Dą bro wy Gór ni czej. U

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
10.06. – 16.06.2011
PREMIERA: „BEAT THE
WORLD: TANIEC TO MOC”
12.00, 14.00, 18.30, 20.30, 22.30.
dramat, od 12 lat, Kanada, 91 min.
„MELANCHOLIA” 16.00, 20.15.
akcja, od 15 lat, Dania/Francja, 130
min.
POZOSTAŁE TYTUŁY: 
„KAC VEGAS W BANGKOKU”
10.00, 12.15, 14.30, 16.45, 19.00,
21.15. komedia, od 15 lat, 110 min.
„KUNG FU PANDA 2” 3D
9:00, 13.30, 15.45, 18.00.
dzieci, b/o, USA, 95 min.

„KUNG FU PANDA 2” 2D
11.15. dzieci, b/o, USA, 95 min.
„PIRACI Z KARAIBÓW: 
14.00, 16.45, 19.30, 22.15.
NA NIEZNANYCH WODACH” 3D
przygodowy, od 12 lat, USA, 137
min. „GNOMEO I JULIA” 3D
10.00, 12.00. dzieci, b/o,
USA/Wielka Brytania, 85 min.
„DELFIN PLUM”
10.15. dzieci, b/o, Brazylia, 86 min.
W TYM TY GO DNIU RE PER TU -
ARO WYM FIL MA MI ZA STRZE -
ŻO NY MI SĄ:  “GNO MEO I JU -
LIA” 3D,”KUNG FU PAN DA 2”
3D, „PRA CI Z KA RA IBÓW: NA
NIE ZNA NYCH WO DACH” 3D,
„KAC VE GAS W BANG KO KU”.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków
ma my do wy gra nia 14 po je dyn -
czych bi le tów do ki na. Za pra sza my
do na szej re dak cji (So sno wiec, ul. 3
Ma ja 22, pok. 9) z naj now szym wy -
da niem „Ku rie ra Miej skie go” Nr 6.

co? gdzie? kiedy?
           reklama

           reklama

15 czerw ca godz.18.00 Au la Bi blio te ki Głów nej przy ul. Ko ściel nej 6 - wy da rze nie Ro ku
Cze sła wa Mi ło sza. Spo tka nie z An drze jem Fra nasz kiem li te ra tu ro znaw cą, kry ty kiem li te -
rac kim. Roz mo wę po pro wa dzi Bar ba ra Grusz ka -Zych; 
17 czerw ca godz. 18.00Ener ge tycz ne Cen trum Kul tu ry przy ul. Bę dziń skiej 65 - kon -
cert uczest ni ków za jęć Ogni ska Mu zy ki Roz ryw ko wej So und Im pres sion, za my ka ją cy
rok szkol ny 2010/2011. Wstęp wol ny.
25 czerw ca od godz. 16.00 –  hap pe ning przy Pla cu 100-le cia pod na zwą Jo dło wi sko.
30 czerw caSCS Za mek Sie lec ki – wer ni saż wy sta wy ma lar stwa Mał go rza ty Wie lek -
-Man dre la pt. „Z ar chi wum ar che ty pów”.

Sa bi na Ber man

Dziew czy na, któ ra 
pły wa ła z del fi na mi
tłum. Mał go rza ta Moś
Wyd. ZNAK
da ta pre mie ry: 16 czerw ca 2011
Ka ren za wsze by ła in na. Kie dy ciot ka
od na la zła ją w pu stym do mu, dziew -
czyn ka nie po tra fi ła mó wić, czy tać, pi -
sać ani prze by wać wśród lu dzi. Nie
wie dzia ła, co zna czy smu tek, ra dość
czy mi łość. Mia ła za to nie mal fo to gra -
ficz ną pa mięć i nie zwy kle ory gi nal ne
spoj rze nie na świat. Do brze czu ła się
tyl ko, nur ku jąc w głę biach oce anu,
wśród ryb i del fi nów. Że by żyć wśród
lu dzi, mu sia ła się na uczyć naj trud niej -
sze go – wy ra ża nia naj prost szych emo -
cji. Nie zwy kle uzdol nio na, o po nad -
prze cięt nej in te li gen cji Ka ren nie jest
we dług in nych zdol na do mi ło ści. 

Manuela Gretkowska

Trans 
Świat Książ ki, 2011
Pre mie ra 18 ma ja 
Współ cze sna po wieść oby cza jo -
wa. Mał żeń stwo mło dej emi -
grant ki w Pa ry żu oka zu je się dra -
ma tycz ną po raż ką. Po roz sta niu
z mę żem po zna je słyn ne go re ży -
se ra La skie go, od lat miesz ka ją -
ce go i two rzą ce go we Fran cji.
Mi łość do star sze go ar ty sty to
wy ra fi no wa na sa do -ma so chi -
stycz na gra. In try gu ją ca, na pi sa -
na ostrym ję zy kiem, po wieść
„z klu czem” o mi ło snym „tran -
sie”, sek sie, nar ko ty kach, nie mo -
cy twór czej i tok sycz nym uza leż -
nie niu. Książ ka do stęp na rów nież
w wer sji au dio w in ter pre ta cji
Ma rii Se we ryn.
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HO RO SKOP

ba ran (21.03. – 19.04.) – Cze ka
Cię wy jąt ko wo szczę śli wy okres.
Gwiaz dy wró żą po pra wę w każ dej
dzie dzi nie. Roz wią żesz pro ble my, któ -
re od daw na Cię gnę bią. Pod ko niec
mie sią ca wy raź na po pra wa do cho -
dów. Wte dy też bę dzie moż li wa da le ka
po dróż za gra nicz na. Szczę śli wy dzień
to wto rek.
byK (20.04. – 20.05.) – W cią gu naj -
bliż szych ty go dni po zbę dziesz się do -
tych cza so wych za ha mo wań. Sta niesz
się otwar ty na no we, trud ne wy zwa -
nia. Na dej dą suk ce sy za wo do we, moż -
li wy też bę dzie awans. Na to miast w ży -
ciu oso bi stym za cho waj ostroż ność.
Do brym dniem dla Cie bie bę dzie pią -
tek.
bliŹ niĘ ta (21.05. – 21.06.) – Nad -
cho dzą ce dni przy nio są wie le suk ce -
sów to wa rzy skich i za wo do wych. Ale
pod wa run kiem wier no ści w przy jaź -
niach oraz sys te ma tycz no ści w pra cy.
Sa mot ne oso by ma ja do bry czas, by
zde cy do wać się na sta ły zwią zek. Mo -
że na wet za koń czo ny mał żeń stwem.
Naj lep szym dniem na suk ces bę dzie
śro da. 
raK (22.06. – 22.07.) – Jesz cze
przed wa ka cja mi mo żesz zmie nić pra -
cę i miej sce za miesz ka nia. Do brze to
wpły nie na Two je sa mo po czu cie i sy -
tu ację ma te rial ną. Przy pływ go tów ki
po zwo li nie tyl ko na urzą dze nie się
w no wym do mu, ale wy star czy jesz -
cze na urlop. Przy ja zny dzień to czwar -
tek.
lew (23.07. – 22.08.) – Nad szedł
okres pod zna kiem licz nych kon tak -
tów z oso ba mi z za gra ni cy. Otrzy -
masz pre zen ty, wia do mo ści lub
atrak cyj ne pro po zy cje. Pod ko niec
mie sią ca umoc ni się Two ja po zy cja
za wo do wa. Przed To bą go rą ca mi -
łość. Sa mot nym Lwom gwiaz dy wró -
żą mał żeń stwo. Szczę śli wy
dzień – nie dzie la. 
pan na (23.08. – 22.09.) – Przed To -
bą moż li we zmia ny i no wo ści w ży ciu
ro dzin nym. Wię cej mi ło ści i po go dy.
Wię cej zro zu mie nia. Przy pływ go tów ki
na pew no się po czę ści do te go przy -
czy ni. „Gro zi” Ci wy gra na w szczę śli wy
nu me rek. Za czniesz in we sto wać. Po -
wo dze nie bę dzie Ci przy no sić śro da. 

wa Ga (23.09. – 22.10.) – Na resz cie
przed To bą no we, in te re su ją ce związ ki
uczu cio we. Mi łość Cię uskrzy dli i bę -
dziesz od no sić suk ce sy nie tyl ko to wa -
rzy skie, ale tak że fi nan so we. Wa gi,
któ re sku pią się na kul tu rze, od nio są
spo re suk ce sy. Na resz cie bę dziesz
wie dział co zro bić ze swo ją przy szło -
ścią. Twój dzień – to pią tek.
sKor pion (23.10. – 21.11.) – Dzię ki
pra co wi to ści w naj bliż szych dniach
uda Ci się wyjść z kło po tów. Co praw -
da przy bę dzie Ci obo wiąz ków. Mo że
bę dzie to zmia na sta no wi ska? W spra -
wach ser co wych moż li we nie win ne
nie po ro zu mie nia. Przed To bą rów nież
sil ne na mięt no ści. Naj lep szy dzień dla
Cie bie to wto rek.
strze lec (22.11. – 20.12.) – Do -
bro czyn ny Jo wisz, któ ry Ci pa tro nu je,
za pew ni Ci suk ce sy przez ca ły mie siąc.
Po nad to po pu lar ność, sła wę i ka rie rę
w po li ty ce. War to so lid nie pra co wać,
by mieć więk szą szan sę na do brą po -
zy cję za wo do wą. Roz wią za nie wie lu
spraw na dej dzie nie ste ty póź niej.
Czwart ki to naj lep sze dni. 
Ko zio ro Żec (21.12. – 20.01.) – Na -
resz cie Two je spra wy za wo do we znaj -
dą się pod do brą gwiaz dą. Masz szan -
se na za wo do wy awans. Już po czą tek
przy szłe go ty go dnia bę dzie sprzy jał re -
ali za cji am bit nych pla nów. Ma rze nia
o mi ło ści speł nią się, nie ste ty, do pie ro
po wa ka cjach. Urlop naj le piej za re zer -
wuj na re mont miesz ka nia. Je że li
szczę ście – to tyl ko w so bo ty.
wod niK (21.01. – 20.02.) – W koń -
cu bę dziesz bar dziej ko mu ni ka tyw ny
i oka żesz wię cej wy ro zu mia ło ści. To
za pew ni Ci po wo dze nie w wie lu spra -
wach. Prze ży jesz fa scy na cję kimś wy -
jąt ko wym. Przed To bą wspa nia ła po -
dróż we dwo je. Wod nicz ki roz pocz ną
z kimś atrak cyj ną współ pra cę. Do bry
dzień – to so bo ta. 
ry by (21.02. – 20.03.) – W po ło -
wie mie sią ca za czniesz wal czyć
o wie le spraw. Ale nie ża łuj sił i ener -
gii, gdyż bę dzie to pro cen to wa ło
w na stęp nych mie sią cach. Ogól nie
wszyst kim Ry bom po pra wi się sy tu -
acja fi nan so wa. Przy oka zji nie za nie -
dbuj re la cji ro dzin nych. Do bre sto -
sun ki za owo cu ją po pra wą w uczu -
ciach. Twój dzień to czwar tek. Ve na

TEATR

16.06. godz. 19.00 J.Chapman, J.Lloyd
„Biznes" 
17.06. godz. 19.00 Francis Veber „Plotka”
18.06. godz. 18.00 Eugene Ionesco „Łysa
śpiewaczka” abon. ważne
19.06. godz. 18.00 Z. Książek „Sztuka
kochania czyli Sceny dla dorosłych” abon.
ważne

UWA GA!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my do wy gra nia:
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl pt. „Biz -
nes” w dniu 16 czerw ca (czwar tek)
o godz. 19.00.

1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl pt. „Plot -
ka” w dniu 17 czerw ca (pią tek) o godz. 19.00.

Pierw sze 2 oso by, któ re przyj adą z naj now szym
wy da niem „Ku rie ra Miej skie go” nr 6 do na szej
re dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja, po kój nr 9), po -
dadzą swo je imię i na zwi sko, otrzy mają bez -
płat ne za pro sze nie, któ re bę dzie do ode bra nia
w ka sie Te atru. 

Wa run kiem ode bra nia bi le tu jest za pła ce nie
za 1 po dwój ne za pro sze nie sym bo licz nej kwo -
ty 2 zł. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za zmia ny w re per tu arze.

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr.
tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/266-04-94, 
e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona internetowa:
www.teatrzaglebia.pl 

19 maja Przedszkole Miejskie
nr 57 przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Urzędem Miasta Sosnowiec
zorganizowało XII Lekkoatlety
czną Olimpiadę Przedszkolaka

W zma ga niach wzię ło udział 18
przed szko li. Uczest ni cy ry wa li -
zo wa li w czte rech kon ku ren -
cjach w ka te go riach dla dziew -
czy nek i chłop ców: bieg na 30
m, rzut pi łecz kę pa lan to wą, skok
w dal z miej sca oraz bieg
na 250m. Do dat ko wo zor ga ni zo -
wa no bieg na 30 m na uczy cie -
lek. 

I miej sce w XII Olim pia dzie
wy wal czy ło Przed szko le Miej -
skie nr 45 z Za gó rza. W skład
zwy cię skiej dru ży ny we szli:
Oli wia Olech, An na Mok szyc,
We ro ni ka Ro dak, Oli wia Bąk,
Nor bert Be re żew ski, Ja kub Za -
sa da, Teo dor Broś, Wik tor Trza -
skow ski. – Zwy cię stwo w za wo -
dach jest dla nas wiel ką du mą,
gdyż po raz pierw szy uda ło się

nam za jąć naj wyż sze miej sce
na po dium – po wie dzia ła Jo lan -

ta Ku tek, tre ner zwy cię skiej
dru ży ny. 

– Na sze dzie cia ki do star czy -
ły nam spo ro emo cji, czu łam się
jak na praw dzi wej olim pia -
dzie – do da ła dru ga z opie ku -
nek Jo lan ta Wiel gus. 

Na po dium zna la zło się tak -
że Przed szko la nr 57 i 14. 

Dla zwy cięz ców by ło po -
dium, naj lep si do sta li pu cha ry
i me da le oraz na gro dy rze czo -
we. Dzię ki spon so rom każ de
dziec ko otrzy ma ło trzy go dzin -
ny kar net do ba wial ni Ba by -
fit. – Za wo dy w tym ro ku by ły
bar dzo uda ne, do pi sa ła nam
po go da i fre kwen cja przed -
szko li. Chcia łam po dzię ko wać
wszyst kim za udział i po moc
przy or ga ni za cji olim pia -
dy – mó wi ła Be ata Ko ścień
z Przed szko la nr 57, głów ny ko -
or dy na tor za wo dów. – Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia or ga ni za -
to rzy kie ru ją do Urzę du Miej -
skie go w So snow cu, dru kar ni
„Gold press” z So snow ca oraz
Mo ni ki Mo tłoch -Lis, wła ści -
ciel ki si łow ni „Po wer -fit”
za ufun do wa nie na gród dla za -
wod ni ków – do da ła. KP

KONKURS WYDAWNICTWA „ZNAK” KM
NR 6/2011: w którym roku stefan
wyszyński został prymasem?
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja,
22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 6 i prawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie
otrzymają nagrodę książkową.

KONKURS WYDAWNICTWA „ŚWIAT
KSIĄŻKI” – KM NR 6/2011: Kto czyta
wersję audio powieści pt. „trans”?
Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja
22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 6 i prawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie
otrzymają nagrodę książkową.

Przedszkolaki mają swoją olimpiadę 
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??????/WA

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Niepubliczne Gimnazjum Językowe

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

UCZ SIĘ ZA DARMO!
� Dobre przygotowanie

– dobre wyniki maturalne
� Fachowa i życzliwa kadra

– wspaniała atmosfera
� Najniższe czesne.
� Stypendia, upusty.
� Przyjdź, zobacz, zostaniesz.

Sosnowiec, ul. Racławicka 25
�� 032 266-29-60

www.som.edu.pl

Szkoła
Otwartego
Myślenia
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Co naj mniej pół to ra mi lio -
na miesz kań bra ku je w kra ju.
Za jed ną mie sięcz ną pen sję
brut to sta ty stycz ny Po lak mo -
że ku pić za le d wie 0,8 me tra
kwa dra to we go wła sne go „M”.
Je go są sie dzi z za chod nich
państw eu ro pej skich, za mie -
sięcz ną wy pła tę są w sta nie
ku pić 2,3 me tra kwa dra to we -
go. To pra wie czte ry ra zy wię -
cej. Prze cięt ny Ko wal ski nie
jest jed nak w sta nie ku pić
wła sne go miesz ka nia, a wła -
sne czte ry ką ty na za wsze po -
zo sta ną w sfe rze je go ma rzeń.
O miesz kal nic twie i re wi ta li -
za cji oraz zwią za ny mi z tym
wy zwa nia mi dla miast roz ma -
wia li uczest ni cy dwu dnio we -
go VI Fo rum Miesz kal nic twa
i Re wi ta li za cji, któ re od by ło
się w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu. Fo rum zor ga ni -
zo wa li Ślą ski Zwią zek Gmin
i Po wia tów oraz Zwią zek
Miast Pol skich przy współ -
udzia le In sty tu tu Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi w Ka to wi -
cach. 

– Kon fe ren cji od by wa się
wie le, ale wnio sków pod su mo -
wu ją cych nie ma. Dzi siej sza
de ba ta bę dzie o wie le szer sza.
Po ka że my, co jest istot ne i co
nas bo li – za pew niał Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca. – Pro blem miesz kal -
nic twa i re wi ta li za cji jest bar -
dzo zło żo ny i trud ny. Chce my
za po cząt ko wać waż ną de ba tę
na te mat miesz kal nic twa. Już
oko ło 100 gmin zma ga się
z bar dzo po waż ny mi pro ble -
ma mi fi nan so wy mi. Ma my
do re ali za cji trzy pod sta wo we
ob sza ry za dań. Naj waż niej sze
dla miesz kań ców są zdro wie,
miesz ka nie i pra ca – pod kre -
ślał pre zy dent. 

Uczest ni cy kon fe ren cji,
czy li przed sta wi cie le szkół
wyż szych, In sty tu tu Go spo dar -
ki Nie ru cho mo ścia mi, Ślą skie -
go Związ ku Gmin i Po wia tów,
to wa rzystw bu dow nic twa spo -
łecz ne go i władz ślą skich

miast oma wia li i dys ku to wa li
nad ta ki mi za gad nie nia mi jak
pro ble ma ty ka miesz kal nic twa,
kie run ki i ce le pro gra mu
wspie ra nia roz wo ju bu dow nic -
twa miesz ka nio we go, ofer ta
pro gra mu po li ty ki rzą do wej,
bu dow nic twa so cjal ne go
i miesz kań chro nio nych, pro -
gra my miesz ka nio we w lo kal -
nym pro gra mie re wi ta li za cji. 

Ra port na te mat sy tu acji
miesz ka nio wej w Pol sce przed -
sta wi ła Mo ni ka Kra mek z In sty -
tu tu Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi w Ka to wi cach. – Prze -
pro wa dzo ne ba da nia an kie to we
wska zu ją, że po nad 50 pro cent
mał żeństw nie po sia da wła sne -
go miesz ka nia. Wy naj mu ją za -
zwy czaj miesz ka nia od ro dzi ny
lub zna jo mych. Co nie po ko ją ce, są
to oso by po sia da ją ce wyż sze lub
śred nie wy kształ ce nie. Ogra ni cze -
nie pro gra mu „Ro dzi na na swo -
im” tak że unie moż li wia moż li -
wość po sia da nia wła sne go miesz -
ka nia – stwier dzi ła Kra mek. 

Uczest ni cy kon fe ren cji,
pod su mo wu jąc dwu dnio wą de -
ba tę pod ję li de kla ra cję w spra -

wie rzą do we go pro gra mu po li -
ty ki miesz ka nio wej, wska zu jąc
na głów ne man ka men ty pro gra -
mu rzą dow go. Naj więk sze za -
strze że nia wzbu dzi ły: brak ana -
li zy po trzeb miesz ka nio wych
w ukła dzie grup do cho do wych
lud no ści, brak in for ma cji o ska -
li wspar cia fi nan so we go miesz -
kal nic twa do 2020 ro ku, nie -
uwzględ nie nie opi nii śro do wisk
sa mo rzą du te ry to rial ne go wo -
bec nie któ rych pro po no wa nych
roz wią zań fi nan so wych, in sty -
tu cjo nal nych i re gu la cyj nych,
ni ski prio ry tet dla re mon tów
i mo der ni za cji za so bów miesz -
ka nio wych, brak wspar cia in -
we sty cji miesz ka nio wych czy
cią gło ści funk cjo no wa nia pro -
gra mów po li ty ki miesz ka nio -
wej. Jed no cze śnie za de kla ro wa -
li go to wość me ry to rycz nej
współ pra cy z przed sta wi cie la -
mi rzą du do ty czą cych kształ tu
kon kret nych roz wią zań praw -
no -fian so wych w ra mach rzą -
do we go pro gra mu po li ty ki
miesz ka nio wej. 

Tekst i foto: Syl wia Ko sman

M jak mieszkanie i wielkie wyzwanie dla miast. Na ten temat debatowali uczestnicy VI Forum
Mieszkalnictwa i Rewitalizacji

Jak zdobyć
własne „M”?

Zna my naj lep szych szó sto kla si stów
W Ze spo le Szkół nr 1 przy uli cy
Zam ko wej od by ło się uro czy ste
za koń cze nie pierw szej edy cji
kon kur su „Miej ska Li ga Klas
Szó stych o Pu char Prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej w So -
snow cu”. Go spo da rzem im pre zy
by ła dy rek tor szko ły An -
na Krzysz to fik, a go ściem spe -
cjal nym im pre zy – prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w So -
snow cu Ar ka diusz Chę ciń ski.

„Miej ska Li ga Klas Szó -
stych” to cykl czte rech tur nie jów
te ma tycz nych dla re pre zen tan tów
uczniów ostat nich klas szkół
pod sta wo wych. W mar cu miał
miej sce pierw szy etap ma te ma -
tycz no -przy rod ni czy pod ha słem
„Licz by na co dzień”, w kwiet niu
uczest ni cy ry wa li zo wa li w czę ści
hu ma ni stycz nej „Po tycz ki ję zy -
ko we pod Grun wal dem”. Zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go spraw -
dza na by ła w ma ju pod czas „Wy -
ciecz ki do sto lic Zjed no czo ne go
Kró le stwa”. Na to miast w czerw -
cu ucznio wie wraz z opie ku na mi

pró bo wa li swo ich sił w tur nie ju
„Ta niec i sport”.

W po szcze gól nych eta pach
wy gry wa ły ko lej no szko ły pod -
sta wo we nr 16 oraz 40, w eta -
pie II bez kon ku ren cyj na oka za ła
się SP nr 6, naj lep szą zna jo mo -
ścią ję zy ka an giel skie go wy ka -
za li się przed sta wi cie le SP nr 20,
na to miast uta len to wa ni spor to wo
i ta necz nie ucznio wie SP 40.

W kla sy fi ka cji ogól nej naj -
wyż szą ilo ść punk tów zdo by ła
Szko ła Pod sta wo wa nr 40, tym

sa mym otrzy mu jąc z rąk prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej
Ar ka diu sza Chę ciń skie go zwy -
cię ski pu char oraz na gro dy.

Kon kurs cie szył się du żym
za in te re so wa niem, wzię ło w nim
udział 9 so sno wiec kich szkół
pod sta wo wych. Wszy scy uczest -
ni cy Li gi oraz ich opie ku no wie
otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my,
a zwy cięz cy po szcze gól nych eta -
pów rów nież na gro dy rze czo we.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Prze wod ni czą cy RM Ar ka diusz Chę ciń ski prze ka zał naj lep -
szym szó sto kla si stom na gro dy

so sno wiec w licz bach:
Miesz ka nia: 11 727 lo ka li miesz kal nych
658 bu dyn ków:
• 320 bu dyn ków – wła sność gmi ny (13 pro cent ogó łu miesz kań)
• 262 – bu dyn ki wspól not miesz ka nio wych z udzia łem gmi ny 
• 76 – bu dyn ki pry wat ne 

wyroKi sądowe o eKsmisJe w latach 2005-2010 (podmioty
zewnĘtrzne):
• 2005 r.: 147 wy ro ków zło żo nych do re ali za cji – 44 zre ali zo wa nych wy ro ków
• 2006 r.: 105 – 62 zre ali zo wa nych wy ro ków
• 2007 r.: 85 – 54
• 2008 r.: 68 – 112
• 2009 r.: 61 – 185
• 2010 r.: 66 – 156

miesz Ka nie z Gmi ny nie dla KaŻ de Go
O gmin ne miesz ka nie mo gą ubie gać się oso by o ni skich do cho dach. Li stę
osób upraw nio nych do otrzy ma nia miesz ka nia gmin ne go two rzy się raz w ro -
ku. Wszyst kie wnio ski speł nia ją ce okre ślo ne kry te ria, zło żo ne do koń ca ro ku
po przed nie go, kie ro wa ne są do za opi nio wa nia przez Spo łecz ną Ko mi sję
Miesz ka nio wą, a na stęp nie roz pa tru je je pre zy dent mia sta. Two rzy on li stę
pod sta wo wą upraw nio nych do wy naj mu miesz ka nia, a na stęp nie li stę do dat -
ko wą. Wnio ski nieroz pa trzo ne po zy tyw nie w da nym ro ku, prze cho dzą na rok
na stęp ny. 
2005 r.: 605 wnio sków – 167 upraw nień do naj mu
2006 r.: 622 – 178 upraw nień
2009 r.: 443 – 268 upraw nień
2010 r.: 350 – 117 upraw nień

Świę to klu bu Kie pu ry

28 ma ja od był się Pik nik Ener ge tycz ny, świę to Klu bu Kie -
pu ry, pod czas któ re go jak co ro ku pre zen tu ją się na klu -
bo wej sce nie licz ne ze spo ły i sek cje pla ców ki.

W cza sie te go rocz nej im pre zy za pre zen to wa ły się m.
in. Skan dal i Kie pur ki, Gru pa Te atral na „Kwa dry ga” oraz
ta necz na Flo ore ski. By ła rów nież moż li wość zwie dza nia
sal z pra ca mi: Gru py Pla stycz nej Re la cje, Sto wa rzy sze nia
Mi ło śni ków Fo to gra fii oraz in nych grup dzia ła ją cych
w Klu bie.

Im pre zę uświet ni ły kon cer ty ze spo łów m. in: 100 Twa -
rzy Grzy bia rzy, Mo on sto ne i Se ar ching For Calm. Oprócz
ze spo łów lo kal nej sce ny, wy stą pi ła rów nież gwiaz da
więk sze go for ma tu czy li ze spół Se da ti va z Da vi dem Por -
ta szem (Ja fia Na mu el) i Pau li ną Przy bysz z ze spo łu Si -
stars. Świę to klu bu za koń czo no wy pusz cze niem w nie bo
pa pie ro wych lam pio nów na wzór azja tyc kich, któ re to
od ty sią ca lat tra dy cyj nie przy oka zji świąt pusz cza ne są
w nie bo wraz z ży cze nia mi za pi sa ny mi na pa pie rze lam -
pio nu. GK

G
a brie la Ko la no

Pa weł Zuch nie wicz

Oj ciec wol nych 
lu dzi
Wyd. ZNAK
da ta pre mie ry: 2 czerw ca 2011

Oj ciec wol nych lu dzi to po wieść opar ta
na fak tach z ży cia czło wie ka uzna wa ne go
przez Po la ków za dru gi au to ry tet po Ja nie
Paw le II – kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie -
go, Pry ma sa Ty siąc le cia. Po zna je my je go
ży cie od mo men tu, gdy jesz cze ja ko zwy -
kły ksiądz jest świad kiem wy bu chu II woj -
ny świa to wej. W trak cie woj ny jest aresz to -
wa ny przez ge sta po, po zna je gru pę dziew -
cząt zwa nych póź niej Ósem ka mi, dla
któ rych sta nie się kie row ni kiem du cho -
wym, pra cu je ja ko ka pe lan po wstań cze go
szpi ta la. Po woj nie zo sta je mia no wa ny bi -
sku pem, a w 1948 ro ku zo sta je pry ma sem. 
Dzię ki wcią ga ją cej nar ra cji je ste śmy nie mal
bez po śred ni mi świad ka mi wal ki Pry ma sa
o nie za leż ność Ko ścio ła w ko mu ni stycz nej
Pol sce – wal ki oku pio nej licz ny mi cier pie -
nia mi i dy le ma ta mi. Istot ną część książ ki sta -
no wi opis uwię zie nia Pry ma sa przez wła dze
ko mu ni stycz ne i prób zła ma nia go przez UB.
Po zna je my tak że sto su nek Wy szyń skie go
do re form Dru gie go So bo ru Wa ty kań skie go
i je go wła sną wi zję Ko ścio ła w Pol sce. 


