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W sosnowieckim Muzeum odbyło się
uroczyste podpisanie umowy
w sprawie opracowania i wydania
monografii Sosnowca. Publikację
o historii miasta przygotują:
Uniwersytet Śląski wraz z Muzeum
w Sosnowcu

Zbigniew Leraczyk, aktor związany
z Teatrem Zagłębia od ponad
trzydziestu lat, będzie zarządzał sceną
przez najbliższe trzy lata. Wygrał
konkurs pokonując kilku konkurentów.
Tym samym z pełniącego obowiązki
dyrektora stał się szefem teatru

Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza oraz
Będzin ugoszczą 68. Tour de Pologne.
Kilkadziesiąt profesjonalnych ekip,
ponad setka kolarzy, ciekawe etapy,
i Czesław Lang mają kibicom
zagwarantować ucztę kolarską tego lata.
Tour rozpocznie się 31 lipca
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W Parlamencie Europejskim,
nie występują jakieś wielkie
różnice pomiędzy polskimi
parlamentarzystami
z poszczególnych frakcji.
W zasadzie w sprawach
dotyczących gospodarki
naszego kraju jesteśmy
zgodni – mówi profesor
Adam Gierek w wywiadzie
udzielonym Kurierowi 
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Rok Wła dy sła wa Szpil ma na za in au gu ro wa ny

Mu zy kę miał w ge nach
Przed bu dyn kiem Urzę du Miej -
skie go w So snow cu od był się
kon cert in au gu ru ją cy „Rok Wła -
dy sła wa Szpil ma na”. Przed sce -
ną zja wi ło się kil ku set wi dzów,
i z pew no ścią nie ża ło wa ło po -
świę co ne go cza su. 

Przy po mnij my, że w grud niu
mi nie set na rocz ni ca uro dzin
wiel kie go kom po zy to ra, stąd nie
dzi wi, że Ra da Miej ska w So -
snow cu ogło si ła 2011 „Ro kiem
Wła dy sła wa Szpil ma na”. Kon -
kurs Pio sen ki AL LE GRO TRI -
BU TE TO SZPIL MAN, któ re -
go in au gu ra cję so sno wi cza nie
mie li oka zje zo ba czyć i wy słu -
chać 6 lip ca (w 11. rocz ni cę
śmier ci), zo sta nie pod su mo wa -
ny kon cer tem ga lo wym w grud -
niu 2011 ro ku w Te atrze Za głę -
bia. 

– To jed no z naj waż niej szych
i naj więk szych te go rocz nych
przed się wzięć kul tu ral nych
w So snow cu – in for mu je Piotr
Ce lej, rzecz nik pra so wy Kon -
kur su. – Chce my jak naj sze rzej
przy bli żyć po stać Wła dy sła wa
Szpil ma na miesz kań com re gio -
nu, po przez róż no rod ne kul tu ral -
ne przed się wzię cia, któ rych fi -

na łem bę dzie gru dnio wy Kon -
cert Ga lo wy – do da je. 

Pod czas lip co we go kon cer tu
wy ko na no ta kie utwo ry, jak:
„Sto lat”, „Nie wie rzę pio sen ce”,
„Deszcz”, „Za ko cha ni”, „W ma -
łym ki nie” czy „Trzej przy ja cie -
le z bo iska”. O mu zycz ną opra -
wę za dbał ze spół Cra zy Band
pod czuj nym okiem Ewy Zug,
na to miast wśród ar ty stów śpie -
wa ją cych utwo ry Szpil ma -
na zna leź li się m. in. Ma rek Ma -
lisz, Je rzy Głów czew ski i An -
drzej Ru sek. 

– Nie da le ko stąd, w ka mie ni -
cy przy uli cy Tar go wej uro dził
się pier wo rod ny syn Sa mu ela
i Edwar dy Szpil ma nów – Wła -
dy sław. Je go prze zna cze niem
by ło zo stać mu zy kiem, bo wiem
na zwi sko ja kie no sił za rów no
w ję zy ku ji dysz, jak i nie miec -
kim ozna cza ło nie nic in ne go jak
gra jek, mu zy kant. Je go oj ciec
by ł skrzyp kiem, a mat ka pia nist -
ką i to u niej po bie rał pierw sze
lek cje gry na pia ni nie – tym zda -
niem w świat twór czo ści wiel -
kie go kom po zy to ra i mu zy ka
wpro wa dził wi dzów pro wa dzą cy
kon cert Ja cen ty Ję dru sik.

Przy po mnij my – im pre za by -
ła pre lu dium głów ne go wy da rze -
nia te go rocz nych ob cho dów:
Ogól no pol skie go Kon kur su Pio -
sen ki Al Le gro Tri bu te To Szpil -
man, któ ry od bę dzie się w grud -
niu na de skach so sno wiec kie go
Te atru Za głę bia. Pla no wa ne są
tak że m.in.: ple ne ro wa pro jek cja

fil mu „Pia ni sta” w re ży se rii Ro -
ma na Po lań skie go, na ro gu ul.
Tar go wej i Szklar nia nej w So -
snow cu oraz spo tka nia z Ma riu -
szem Ku bi kiem – twór cą re por ta -
żu o Szpil ma nie – i Ka mą Kieł -
biń ską, któ ra na świe tli po stać
kom po zy to ra z per spek ty wy
twór cy Kwin te tu War szaw skie go.

Or ga ni za to rem im pre zy, fi nan so -
wa nej ze środ ków UM w So -
snow cu, jest Biu ro Kon kur su Pio -
sen ki AL LE GRO TRI BU TE TO
SZPIL MAN. Pa tro nat nad or ga -
ni zo wa nym kon kur sem spra wu je
Re dak cja „Ku rie ra Miej skie go”.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

WładysłaW
szpilman

Uro dził się w So -
snow cu 5 grud -
nia 1911 ro ku,
ja ko naj star sze
dziec ko Sa mu -
ela i Edwar dy

Szpil ma nów. Ab sol went war szaw -
skiej Wyż szej Szko ły Mu zycz nej im.
F. Cho pi na, od 1935 ro ku pia ni sta
Pol skie go Ra dia. Zy skał po pu lar -
ność two rząc mu zy kę m. in. do fil -
mów: Wrzos, Dr Mu rek. W trak -
cie II woj ny świa to wej prze żył li kwi -
da cję Get ta War szaw skie go. To
wte dy stra cił ca łą swo ją ro dzi nę.
Po upad ku Po wsta nia War szaw -
skie go ukry wał się po aryj skiej czę -
ści sto li cy. Pod ko niec woj ny zo stał
oca lo ny przez nie miec kie go ofi ce ra
Wil ma Ho sen fel da, któ ry nie tyl ko
go nie wy dał, ale wspie rał do star -
cza jąc mu żyw ność. Szpil man
po za koń cze niu woj ny po wró cił
do pra cy w ra diu, zaś je go nie miec -
ki wy baw ca zgi nął w ra dziec kim
obo zie. Hi sto rię, w tym udział nie -
miec kie go ofi ce ra ze kra ni zo wał Ro -
man Po lań ski w „Pia ni ście”.
Wła dy sław Szpil man to twór ca wie -
lu zna ko mi tych pio se nek, któ rych
stwo rzył po nad pół ty sią ca. Wśród
nich zna la zły się ta kie prze bo je jak
„Tych lat nie od da nikt”, „W ma łym
ki nie”, „Pio sen ka ma riensz tac ka”
czy „Au to bus czer wo ny”. Kom po zy -
tor zmarł 6 lip ca 2000 ro ku w War -
sza wie.

Elżbieta Wacławek-Czmok w fantastycznym stylu zaprezentowała część dorobku
Władysława Szpilmana, akompaniowała jej orkiestra Crazy Band
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Nowe tramwaje i torowiska 
46 km to ro wisk, 30 no wych ni sko po dło go wych tram -
wa jów i mo der ni za cja 75 już jeż dżą cych – za kła da pro -
jekt sy gno wa ny przez spół kę Tram wa je Ślą skie. In we -
sty cja pla no wa na na 2 la ta ma kosz to wać oko ło 590 mln
zł. Obec nie trwa przy go to wy wa nie do ku men ta cji i uzy -
ski wa nie nie zbęd nych po zwo leń. Część bu dow la na po -
win na się roz po cząć z koń cem pierw sze go kwar ta -
łu 2012 r., a za koń czyć do 2014 r. Łącz na war tość pro -
jek tu to oko ło 650 mln zł net to, z cze go 590 zo sta nie
prze zna czo nych na ko mu ni ka cję tram wa jo wą. 59 proc.
kosz tów in we sty cji po kry je Unia Eu ro pej ska. Po zo sta ła
część środ ków bę dzie po cho dzi ła z wkła du wła sne go
TŚ. Spół ka bę dzie mu sia ła po ży czyć środ ki z ze wnątrz.
Tram wa je Ślą skie SA świad czą usłu gi prze wo zo we
na rzecz Ko mu ni ka cyj ne go Związ ku Ko mu nal ne go
GOP w Ka to wi cach. 25 li nii tram wa jo wych w kil ku na -
stu mia stach Ślą ska i Za głę bia ob słu gu je dziś po nad 200
wa go nów. sk

Po wrót Ba czyń skie go

Jak trwoga, to do…
Baczyńskiego
Brak awansu do I ligi, fatalna sytuacja spółki
i kiepska atmosfera wokół klubu sprawiły, że
podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
odwołano z funkcji prezesa klubu Marka
Adamczyka, a jego następcą został wspomniany
na początku Leszek Baczyński
Dla no we go, choć… sta re go pre ze sa to trze cie po dej -
ście w pra cy na tym sta no wi sku. Po raz pierw szy kie -
ro wał Za głę biem po li kwi da cji klu bu w po ło wie lat 90.
ub. wie ku, gdy ten zna lazł się na dnie i od li gi okrę go -
wej roz po czął wspi nacz kę ku wyż szym li gom, któ ra
w 2000 ro ku za koń czy ła się awan sem na za ple cze eks -
tra kla sy. W 2002 ro ku Ba czyń ski, peł nią cy wów czas
funk cję dy rek to ra klu bu, roz stał się z Za głę biem po tym
jak po padł w kon flikt z wło ski mi wła ści cie la mi. Wró -
cił la tem 2007 ro ku gdy ze spół awan so wał do eks tra -
kla sy, ale ma riaż z Krzysz to fem Sza ta nem, ów cze snym
wła ści cie lem, nie trwał dłu go i w grud niu Ba czyń ski
od szedł z klu bu. – Wra cam, bo tak jak za wsze pod kre -
śla łem, ko cham ten klub. Otrzy ma łem pro po zy cję ob -
ję cia tej funk cji i po sta no wi łem ją przy jąć. Na ra zie nie
chcę skła dać żad nych de kla ra cji, po pro stu mu szę za -
po znać się z rze czy wi stą sy tu acją klu bu. Cza su nie ma
zbyt wie le, dla te go trze ba brać się do ro bo ty – mó wi
Ba czyń ski.

Już 20 lip ca so sno wi cza nie za gra ją pierw szy mecz
w no wym se zo nie. Wpraw dzie w roz gryw kach Pu cha -
ru Pol ski, ale li ga ru szy kil ka dni po tem. Tym cza sem
na dal nie wie my kto po pro wa dzi ze spół i kto bę dzie bro -
nił je go barw. Do tych cza so wy pre zes wi dział na tym
sta no wi sku Ro ber ta Gó ral czy ka, któ ry pro wa dził na wet
tre nin gi z ze spo łem, ale naj praw do po dob niej no wym
szko le niow cem zo sta nie Piotr Stach i to on przej mie pa -
łecz kę po Lesz ku Oj rzyń skim. Ten prze niósł się do Ko -
ro ny Kiel ce. Z pił ka rzy, któ rzy wio sną gra li na Lu do -
wym nie ma już w klu bie Ja ku ba Dziół ki, Krzysz to fa
Mar kow skie go, Mar ka Su ke ra, Ire ne usza Gry bo sia, Mi -
chała Żół tow skie go, któ rym skoń czy ły się umo wy,
a tak że wy po ży czo nych Da wi da To man ka, Se ba stia -
na Bia ła sa i Ad ria na Je re mi cza. Wa żą się lo sy do świad -
czo nych Mar ci na La chow skie go, Vla di mi ra Bed na ra
oraz Mi cha ła Fi li po wi cza. Naj pew niej wszy scy oni
opusz czą klu b, w któ rym nie zbęd ne są fi nan so we cię -
cia, gdyż spół ka jest za dłu żo na na pra wie 3 mln zło tych.
Wszyst ko wska zu je na to, że ze spół zo sta nie opar ty
na wy cho wan kach i mło dych pił ka rzach z re gio nu.
Wię cej zna ków za py ta nia po win no się wy ja śnić w naj -
bliż szych dniach. KP

Do kład ne i szcze gó ło we spra woz da -
nie z wy ko na nia bu dże tu mia sta,
przed sta wio ne przez pre zy den ta Ka -
zi mie rza Gór skie go, rad ni przy ję li
ze… zro zu mie niem, ale i tak pre zy -
dent mia sta nie otrzy mał ab so lu to -
rium z wy ko na nia bu dże tu za 2010
r. Mi mo że tyl ko tro je rad nych za -
gło so wa ło prze ciw uchwa le. Ko lej -
nych 13 wstrzy ma ło się od gło su,
tym sa mym 10 gło sów „za” nie
przy nio sło spo dzie wa ne go przez
pre zy den ta wy ni ku. 

Rad ni za to zgod nie przy zna li, że
de ba ta nad udzie le niem ab so lu to -
rium prze bie ga ła w wy jąt ko wo spo -
koj nej i przy ja znej at mos fe rze, bez
zbęd nych kłót ni i zło śli wo ści.
Do za gło so wa nia za udzie le niem
ab so lu to rium nie prze ko na ła ich jed -
nak ani po zy tyw na opi nia Re gio nal -
nej Izby Ob ra chun ko wej, ani bie głe -
go re wi den ta. 

– My ślę, że dzię ki dzia ła niom
Ra dy Miej skiej po przed niej i rad -
nym tej ka den cji wie le ty się cy
miesz kań ców nie od czu wa skut ków
świa to we go kry zy su, o któ rym mó -
wi się, że jest po rów ny wal ny do kry -
zy su przed wo jen ne go, a we dług nie -
któ rych znacz nie po waż niej -
szy – prze ko ny wał Ka zi mierz
Gór ski. – Zda je my so bie wszy scy
spra wę ze sła bo ści, z któ ry mi mu si -
my się bo ry kać i mo że my so bie ży -
czyć, że by by ło le piej. Bio rąc
pod uwa gę spo koj ne de ba ty nad bu -
dże tem, spo koj ne opra co wy wa nie
pro jek tów uchwał, dzi siaj nie ma my

ta kich pro ble mów jak in ne sa mo rzą -
dy – pod kre ślał pre zy dent, przy po -
mi na jąc, że rad nych i wła dze mia sta
cze ka trud ne za da nie wy pusz cze nia
ob li ga cji. 

W trak cie de ba ty ab so lu to ryj nej
raj cy chwa li li i ga ni li dzia ła nia
władz mia sta. Ma te usz Ry ka ła,
prze wod ni czą cy klu bu rad nych Plat -
for my Oby wa tel skiej, na wo ły wał
do przed ło że nia in te re su mia sta
i miesz kań ców nad wła sne po li tycz -
ne am bi cje i ce le. – Je stem prze ko -
na ny, że umie jęt ność po wie dze nia
nie – nie te raz, nie w tej ka den cji,
nie w ten spo sób, nie wszyst ko na -
raz, nie każ de mu… To pod sta wo wy
in stru ment upra wia nia po li ty ki sa -
mo rzą du, któ re go być mo że nam
wszyst kim bra ku je. Słu cha jąc gło -
sów na po szcze gól nych ko mi sjach,
od no szę czę sto wra że nie, że nie po -
tra fi my wziąć peł nej od po wie dzial -
no ści. Być mo że de cy zje, któ re nam
przyj dzie w tej ka den cji pod jąć, bar -
dzo trud ne zresz tą, bę dą skut ko wać
dla nas bar dzo róż nie, ale dla mia sta
mo gą być ra tun kiem – pod kre ślał
rad ny Ry ka ła in for mu jąc, że klub
PO wstrzy ma się od gło su w spra -
wie udzie le nia pre zy den to wi ab so -
lu to rium. 

Z ko lei Ma ciej Ada miec, prze -
wod ni czą cy klu bu „Nie za leż ni”, wy -
li czał po raż ki władz mia sta: – Pre zy -
dent bar dzo ład nie opo wia dał o tym,
jak od nie śli śmy suk ces w mar gi nal -
nych spra wach, mniej waż nych dla
miesz kań ców. Przy po mi nam je dy nie,

że nie da ło się jeź dzić po So snow cu
w zi mie, bo dro gi by ły nie od śnie żo -
ne, nie po so lo ne i wszy scy sta li śmy
w gi gan tycz nych kor kach. Nie ma co
uda wać, że to był suk ces. Tak sa mo
jak KZK GOP nie speł nia po kła da -
nych na dziei i być mo że na le ży za -
sta no wić się nad stwo rze niem KZK
Za głę bie. – mó wił Ada miec. – Je śli
zaś cho dzi o spra wy za sad ni cze, ma -
my dwóch wi ce pre zy den tów. Urząd
nie po wi nien być ta ni, ale sku tecz ny
i spraw ny. Pa nie pre zy den cie, czas
skoń czyć z ta nim po pu li zmem
i wresz cie dać pra cow ni kom nor mal -
ne pod wyż ki, po wo łać ko lej ne go za -
stęp cę pre zy den ta. Pod su mo wu jąc
Klub „Nie za leż ni” nie po prze ab so -
lu to rium – do dał Ma ciej Ada miec. 

Zu peł nie ina czej oce niał wy ko -
na nie bu dże tu prze wod ni czą cy klu -
bu SLD, To masz Bań bu ła: – Bu dżet
zo stał wy ko na ny do brze i zy skał po -
zy tyw ną opi nię ca łe go klu bu. In ną
kwe stią, ja ką chciał bym po ru szyć,
to kwe stia za dłu że nia mia sta, któ re

kształ tu je się na po zio mie 25 pro -
cent. Nie za dłu ża li śmy spół ek, jak
in ne sa mo rzą dy. Czy to do brze, czy
źle, czas po ka że. Ale na tle in nych
gmin wy pa da my do brze – mó wił
Bań bu ła.

– Mo gę się zgo dzić z rad nym
Bań bu łą, że nie za dłu ża my spół ek,
ale kon se kwen cją te go jest to, że te
spół ki czę sto dre nu ją bu dżet mia sta
i to mia ło wła śnie miej sce w ubie -
głym ro ku. Za pla no wa ny zwrot po -
życz ki ze stro ny szpi ta la miej skie go
nie zo stał zre ali zo wa ny na wet w 40
pro cen tach. Od bi ja się nam czkaw -
ką re struk tu ry za cja dłu gu przy in we -
sty cji na Rud nej – mniej ła ska wy
w oce nie był To masz Mę drzak,
prze wod ni czą cy klu bu PiS. 

Cho ciaż rad ni po wie dzie li nie
dla ab so lu to rium, nie ja ko nie kon se -
kwent nie zo sta ło po zy tyw nie przy -
ję te spra woz da nie z wy ko na nia bu -
dże tu. 

– Mo że my oma wiać każ dą kwe -
stię po ko lei. Ale war to zo sta wić
za drzwia mi po li ty kę i skon cen tro -
wać się na spra wach waż nych dla
mia sta. Spró buj cie jed nak nie bić
w pre zy den ta, czy bu dżet, bo kie dy
ja przy zna ję dy rek to rom na gro dy
za wy ko na nie bu dże tu, za nad wyż -
ki, bu dżet mia sta nie jest za twier -
dzo ny, cho ciaż jest wy ko na ny w stu
pro cen tach. To nas po pro stu
wszyst kich ośmie sza – pod su mo wał
pre zy dent Gor ski. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Po mysł Ra dy Kra jo wej SLD, by
w So snow cu zor ga ni zo wać kon fe -
ren cję do ty czą cą służ by zdro wia,
po łą czo ną z pik ni kiem zdro wot nym
spo tkał się z wiel ką apro ba tą władz
na sze go mia sta. Spo tka nie prze bie -
ga ło pod ha słem „Zdro wie to nie to -
war, szpi tal to nie fa bry ka”. W Par -
ku Sie lec kim zgro ma dzi ło się wie -
lu so sno wi czan, cie ka wych te go, co
mo że zmie nić się w naj bliż szej
przy szło ści. Wspól nie z kon fe ren -
cją, któ ra mia ła wie lu słu cha czy,
od by wał się pik nik zdro wot ny.
Moż na by ło przyj rzeć się pra cy ra -
tow ni ków me dycz nych, sko rzy stać
z po rad die te ty ków i wy ko nać ba -
da nia po zio mu cu kru, czy cho le ste -
ro lu. I choć ko lej ka by ła dłu ga, so -
sno wi cza nie chęt nie się w niej usta -
wia li, zgod nie twier dząc, że
wy ko na nie li pi do gra mu, czy po -
mia ru ci śnie nia tęt ni cze go, ra zem
z po zo sta ły mi ba da nia mi, któ re
moż na by ło wy ko nać bez płat nie, to
bar dzo do bry po mysł. 

– To do bra oka zja do wy ko na nia
pro fi lak tycz nych ba dań. Chcę
zmie rzyć so bie cu kier i zba dać po -
ziom cho le ste ro lu. Nie każ dy mo że
po zwo lić so bie na ba da nia pry wat -
ne, a na bez płat ne trze ba czę sto dłu -
go cze kać – mó wi ła Iwo na Kruk.

Pro gram pro po no wa nych zmian
w służ bie zdro wia przed sta wił szef
SLD – Grze gorz Na pie ral ski.
W gro nie po zo sta łych eks per tów
zna leź li się mię dzy in ny mi Zbi -

gniew Swo bo da, dy rek tor so sno -
wiec kie go Szpi ta la Miej skie go
i pro fe sor Je rzy Sza flik. 

– Przez wie le mie się cy na si eks -
per ci, w tym par la men ta rzy ści przy -
go to wy wa li pro gram do ty czą cy
zdro wia. Wcze śniej wy szli śmy
do lu dzi i py ta li śmy, jak oni wy -
obra ża ją so bie ide al ną służ bę zdro -
wia. Oka za ło się, że nasz pro gram
jest zbież ny z ocze ki wa nia mi Po la -
ków. Chce my za pro po no wać coś,
co kie dyś by ło stan dar dem, a te raz
jest luk su sem. W każ dej szko le
i w każ dym przed szko lu bę dzie ga -
bi net le kar ski. Stwo rzy my cen tra
opie ki nad ro dzi ną, gdzie bę dzie
kom plek so wa opie ka zdro wot -
na po to, aby pa cjent nie był od sy -
ła ny od drzwi do drzwi – mó wił
Grze gorz Na pie ral ski. – Dla par tii,
któ rą re pre zen tu ję to pa cjent jest
naj waż niej szy, dla obec ne go rzą du
prio ry te tem jest ubez pie cze nie, je -

go nu mer i ko lor kar ty kre dy to -
wej – do dał, obie cu jąc jed no cze -
śnie, że służ ba po wró ci do zdro -
wia. – Je ste śmy po to, by słu żyć lu -
dziom – prze ko ny wał. 

W roz mo wie z me dia mi pod -
kre ślał prio ry te ty. – Naj waż niej sza
jest pro fi lak ty ka, któ ra bez -
względ nie mu si wró cić do szkół.
Chce my, by znik nę ły ko lej ki, by
nie trze ba by ło mie sią ca mi cze kać
na przy ję cie przez spe cja li stów.
Opie ka zdro wot na mu si zo stać
roz cią gnię ta na oso by star sze, któ -
re mu szą czuć się bez piecz nie
i wie rzyć, że mo gą li czyć na po -
moc pań stwa. Naj waż niej sza jed -
nak jest wspól na fi lo zo fia my śle -
nia o zdro wiu. Szpi tal nie mo że
być przed się bior stwem. W przy -
pad ku szpi ta li nie moż na na sta -
wiać się na zysk, tak jak nie wy -
ma ga się zy sku od po li cji – wy li -
czał prze wod ni czą cy SLD. 

Zbi gniew Swo bo da w swo im
krót kim wy stą pie niu pod kre ślał, że
we dług pla nu obec nie rzą dzą cych
służ ba zdro wia ma być zor ga ni zo wa -
na w for mie spół ek. Ta kie zmia ny
wpro wa dza wcho dzą ca w ży cie
z dniem 1 lip ca usta wa. – Tyl ko
od kształ tu przy szłe go par la men tu za -
le ży, czy cze ka nas klę ska, czy mo że
mo że my jesz cze w ja kiś spo sób wy -
bro nić się z tej sy tu acji – mó wił. Po -
ru sza jąc kwe stię roz dzia łu środ ków
przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia
pod kre ślał: – Je śli po czte rech la tach
tej rze ko mej re for my pa cjen ci w sta -
nie bez po śred nie go za gro że nia zdro -
wia mu szą ocze ki wać na świad cze nia,
to zna czy, że sys tem w kon wen cji pro -
po no wa nej przez ak tu al nie rzą dzą -
cych po niósł cał ko wi tą po raż kę. 

Zor ga ni zo wa na w So snow cu
kon fe ren cja przy cią gnę ła do Par ku
Sie lec kie go tych, któ rym pro ble my
służ by zdro wia nie są ob ce. By li
i ta cy, któ rzy oso bi ście pro si li prze -
wod ni czą ce go SLD o po moc
w roz wią za niu ich pro ble mów. Py -
ta ny, dla cze go SLD zde cy do wał się
na or ga ni za cję im pre zy w So snow -
cu od po wie dział: – Tu taj sku pia się
wszyst ko, co naj waż niej sze. So sno -
wiec po ka zu je jak sa mo rząd ra dzi
so bie z tym pro ble mem, jak do bry
dy rek tor sta ra się, aby ten szpi tal,
któ ry pro wa dzi, był dla wszyst kich,
mi mo że i je go ogra ni cza ją li mi ty. 

Tekst i fo to: Te re sa Szcze pa nek

Kon fe ren cja i pik nik zgro ma dzi ły rze sze so sno wi czan

Zdro wie to nie to war

9. sesja RM

Sesja bez absolutorium

Prezydent Kazimierz Górski
przekonywał radnych do
swoich racji

Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski w ostrych słowach
podsumował funkcjonowanie służby zdrowia w naszym kraju



Ja�ro�sław�Adam�ski:�Pa�nie�Pro�fe�so�rze,�nie�da�się
uciec�od naj�waż�niej�sze�go�chy�ba�w tej�chwi�li�py�-
ta�nia�–�o pol�ską�pre�zy�den�cję.�W ostat�nim�nu�me�-
rze�pi�sa�li�śmy�na ten�te�mat,�py�ta�jąc�czy�to�szan�-
sa,�czy�też�wie�le�ha�ła�su�o nic.�Jak�Pan�Pro�fe�sor
od�bie�ra�na�szą�pre�zy�den�cję?

Adam Gie rek:Rze czy wi ście moż na tak po -
wie dzieć: wie le ha ła su o nic. Dla te go, że
moż li wo ści kra ju, któ ry speł nia tę funk cję,
moż li wo ści dzia ła nia wspie ra ją ce go wła sne
ce le są w prak ty ce mi ni mal ne. Ta ki kraj bo -
wiem mu si szcze gól nie po ka zać, że wszyst -
ko, co ro bi, to ro bi w imię so li dar no ści z in -
ny mi. Mu si re pre zen to wać wspól ne sta no -
wi sko – unij ne. Za tem in te re sy Pol ski
mu szą być w tym szcze gól nym cza sie ab -
so lut nie zgod ne z in te re sa mi ca łej Wspól -
no ty. Do pie ro wte dy ta pre zy den cja mo że
być uzna na za do brą. Na to miast, je że li coś
jest nie zgod ne z ge ne ral ną li nią Unii, jak to
mia ło miej sce w cza sie pre zy den cji Czech,
to wów czas mó wi się, że pre zy den cja nie
speł ni ła ocze ki wań. 

Pa�nie�Pro�fe�so�rze,�nie�spo�sób�o to�nie�za�py�-
tać.�Czy�pol�scy�par�la�men�ta�rzy�ści�po�tra�fią
wznieść�się�w Bruk�se�li�po�nad par�tyj�ne�po�-
dzia�ły,�tak�wi�docz�ne�w kra�ju? I dzia�łać
na rzecz�kon�kret�nych,�ko�rzyst�nych�dla�Pol�ski
pro�jek�tów?�
Tak się skła da, że tu taj, w Par la men cie Eu -
ro pej skim, nie wy stę pu ją ja kieś wiel kie róż -
ni ce po mię dzy pol ski mi par la men ta rzy sta -
mi z po szcze gól nych frak cji. W za sa dzie
w spra wach do ty czą cych go spo dar ki na sze -
go kra ju je ste śmy zgod ni. W wie lu przy -
pad kach do ty czą cych rol nic twa nie ma kon -
tro wer sji. In ne po dej ście ma miej sce wów -
czas, gdy cho dzi o kwe stie so cjal ne. Np.
w spra wie cza su pra cy, usług. Tu na si ko le -
dzy z EPP (m.in. PO i PSL – dop. au tor)
chcie li by roz sze rzyć udział usług ty po wo
ko mer cyj nych, z ko lei my – so cja li ści mó -
wi my, że część usług pod sta wo wych, np.
za opa trze nie w wo dę, edu ka cja, in for ma cja
itp. po win na być za rzą dza na głów nie przez
pań stwo lub sa mo rzą dy wra mach usług pu -
blicz nych. 
Swe go cza su (w po przed niej ka den cji PE)
by ły jed nak ta kie kon tro wer sje. Chciał bym
przy po mnieć re zo lu cję w spra wie ho mo fo -
bii, czy też pro ble ma ty kę an ty se mi ty zmu.
Mie li śmy wte dy ta kich m.in. przed sta wi cie -
li, jak np. pan Gier tych, któ ry wy raź nie, na -
wet w pu bli ka cjach, pod czas gło so wa nia
w de ba tach, w or ga ni zo wa nych wy sta wach
de mon stro wał in ne zda nie od więk szo ści. 
Re zo lu cja ta do ty czy ła mniej szo ści i w tej
wła śnie kwe stii na si po sło wie wy po wia da li
się róż nie. Pol ska by ła wy mie nio na w tym
do ku men cie kil ka krot nie ja ko kraj, w któ -
rym do cho dzi do przy pad ków an ty se mi ty -
zmu, czy też ho mo fo bii. Pra wi ca gło so wa -
ła w więk szo ści prze ciw ko tej re zo lu cji, le -
wi ca – za, a ja, po nie waż uwa ża łem, że jest
to jed nak nie spra wie dli wy osąd, ja ko je dy -
ny z le wi cy wstrzy ma łem się od gło su, gdyż
mo im zda niem go dził on w do bre imię,
a więc w in te re sy Pol ski.

W kon�tek�ście�te�go�pa�trio�ty�zmu,�o któ�rym�Pan
Pro�fe�sor�wie�lo�krot�nie�mó�wił.�Gdy�cho�dzi�o gry�in�-
te�re�sów,�o to,�co�tak�zna�ko�mi�cie�ro�bią�Niem�cy
w par�la�men�cie,�czy�li�dba�nie�o wła�sne�spra�wy.�

No więc wła śnie, tu taj ist nie ją pew ne nie -
do po wie dze nia, jak cho dzi o pod kre śla nie
pew nych kwe stii. Le wi ca np. za bar dzo nie
pod no si już pro ble ma ty ki ru ro cią gu pół noc -
ne go – Nord Stre am, bo wiem i tak wia do -
mo, że bę dzie on funk cjo no wać. Na to miast
stro na pra wi co wa cią gle do tej spra wy wra -
ca, choć nie ma to już naj mniej sze go sen su. 
Rów nież, jak cho dzi o tzw. wy miar
wschod ni, to tu ist nie ją kon tro wer sje. Po li -
ty ka za gra nicz na jest tym, co czę sto nas
dzie li, na wet w ra mach tej sa mej frak cji.
Nie któ rzy pod kre śla ją ro lę post -ra dziec kich
państw i ubo le wa ją nad „nie do lą” Gru zji.
Po ja wia się ten den cja, nie ste ty, re ak ty wo -
wa nia swo istej „no wej po li ty ki ja giel loń -
skiej”.
Spra wą spor ną nie wąt pli wie by ła pró ba
spo rzą dze nia re zo lu cji PE po tę pia ją cej Ro -
sję za Ka tyń. Spór do ty czył wte dy sło -
wa – lu do bój stwo. Na to się nie go dzi li
przed sta wi cie le in nych państw w par la men -
cie. Cho dzi ło o zgod ność z pra wem mię -
dzy na ro do wym. By ła zgo da na okre śle nie
„zbrod nia wo jen na” ze zna mio na mi lu do -
bój stwa.

Mam�wra�że�nie,�że�część�eu�ro�par�la�men�ta�rzy�-
stów�jest�bar�dziej�ak�tyw�na po�li�tycz�nie�w kra�ju,
nie�zaś�w Bruk�se�li.�Stąd�wie�le�kon�tro�wer�sji,�stąd
od�wo�ły�wa�nie�się�do hi�sto�rii.�Stąd�spo�ry�prze�no�-
szo�ne�do Eu�ro�par�la�men�tu.�
To też mo że się z tym wią zać. To jest dość
dziw ne, że cią gle się wi du je nie któ rych
w Sej mie, w te le wi zji, a nie w Bruk se li. Tu,
tj. w Bruk se li pró bu ją się oni sta ty stycz nie
po pra wić, i po ka zać w na wet ba nal nych
wy stą pie niach. Ale to chy ba tyl ko Po la cy
tak dzia ła ją. In ne na cje, np. Niem cy, nie są
tak ak tyw ni w kra jo wych par la men tach.
Jest wręcz od wrot nie, tu nie miec cy par la -
men ta rzy ści, bar dzo zna ni w świe cie, zu -
peł nie są nie zna ni u sie bie w kra ju.
Na przy kład Mar tin Schulz, oso ba, któ ra
praw do po dob nie wkrót ce za stą pi Je rze go
Buz ka w ro li prze wod ni czą ce go Par la men -
tu Eu ro pej skie go. 

Jak�Pan�po�strze�ga�pro�jekt�pod na�zwą�Unia
Eu�ro�pej�ska?�Czę�sto�sły�szy�my:�biu�ro�kra�ty�za�-
cja,�zgni�ła�Eu�ro�pa,�kło�po�ty�z po�dej�mo�wa�-
niem�de�cy�zji.�W kon�tek�ście�np.�CO2,�wy�da�je
się,�że�Eu�ro�pa�wy�bie�ga�przed sze�reg,�kie�dy
in�ne�kra�je,�jak�In�die,�Chi�ny�nie�ogra�ni�cza�ją
się�w ten�spo�sób.�Tym�cza�sem�fakt�emi�sji
dwu�tlen�ku�wę�gla�wciąż�nie�jest�do koń�ca
zba�da�ny�na�uko�wo�i nie�wie�my,�czy�na�sze
ogra�ni�cze�nia�ma�ją�ja�ki�kol�wiek�sens.�A z dru�-
giej�stro�ny�jest�to�bar�dzo�dro�gie�dla�spo�łe�-
czeństw.�
Wpeł ni się zPa nem zga dzam. To jest kwe -
stia te go, że je śli pew ne lob by (gru pa in te -
re sów) do cho dzi do gło su i jest ono wspo -
ma ga ne przez Bar ro so (José Ma nu el Bar -
ro so – Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Eu ro pej skiej – przyp. au to ra) i Ko mi sję, to
sta je się to wy jąt ko wo wi docz ne. A tak się
sta ło.
Bar ro so ma w tym swój cel – chce się
po pro stu za pi sać w hi sto rii unij nej wiel ki -
mi zgło ska mi. Jest to szcze gól nie nie ko -
rzyst na dla Pol ski glo bal na gra Unii dwu -
tlen kiem wę gla. W glo ba li zu ją cym się
świe cie po wsta ją ogrom ne sku pi ska
państw i to są part ne rzy w grze glo bal nej.
Unia Eu ro pej ska jest tu po waż nym part ne -
rem. Na to miast po je dyn cze pań stwa tu taj,
w tej grze in te re sów nic by nie zna czy ły.
Co dal sza glo ba li za cja przy nie sie zo ba czy -
my. Jed nak w sy tu acji bra ku su row ców,
ener gii, bę dą mu sia ły po wstać glo bal ne
roz wią za nia. Pierw sze już się za ry so wu ją.
Np. po da tek od prze pły wów fi nan so wych.
Ale my ślę, że ten cha otycz nie dzia ła ją cy
układ glo ba ly mo że być po rząd ko wa ny je -
dy nie przez du że struk tu ry po li tycz ne, ta -
kie jak Unia. Już obec nie two rzy się unia
państw Ame ryk za rów no Pół noc nej, jak
i Po łu dnio wej oraz Azji, a tak że wo kół Fe -
de ra cji Ro syj skiej. Wy ni ka to z fak tu, że
po je dyn cze pań stwa nie są po waż ny mi
gra cza mi. 

Wróć�my�do wy�mia�ru�eko�no�micz�ne�go�pro�ble�mu
zwią�za�ne�go�z emi�sją�CO2.�Nie�wąt�pli�wie�za kil�ka
lat�mo�że�my�mieć�z tym�ogrom�ny�pro�blem.
Zwłasz�cza,�że�na�sza�go�spo�dar�ka�wciąż�opar�ta
jest�o wę�giel�ka�mien�ny�(przy spa�la�niu�któ�re�go
emi�tu�je�się�znacz�nie�wię�cej�CO2,�niż�ko�rzy�sta�-
jąc�np.�z ener�gii�ato�mo�wej)�przede�wszyst�kim.
Zbyt�szyb�ko�nie�po�wsta�ną�też�elek�trow�nie�ato�-
mo�we,�ani�też�tzw.�zie�lo�na ener�gia�nie�przej�mie
szyb�ko�ro�li�wę�gla.�Zwłasz�cza�że�nas�na zie�lo�ną
ener�gię�nie�stać�w ta�kim�wy�mia�rze,�jak�np.
Niem�cy,�czy�Skan�dy�na�wię.
Nie stać nas, to praw da. W tej chwi li już
je ste śmy „bi ci” z te go ty tu łu. My ślę, że
Pol ska na le ży do tych skraj nie nie ko rzyst -
nie w tym wzglę dzie umiej sco wio nych
go spo dar czo państw, po nie waż w Pol sce
ener ge ty ka naj bar dziej jest opar ta na wę -
glu. Ma my do czy nie nia z ele men tem nie -
zwy kle waż nym. Z ele men tem kon ku ren -
cyj no ści. Prze cież mó wi my o grze glo bal -
nej, to przede wszyst kim mu si my przy jąć,
że tam to czy się wal ka, wal ka o kon ku ren -
cyj ność. Ten, kto bę dzie bar dziej kon ku -
ren cyj ny, np. w wy ni ku lep szej or ga ni za -
cji w sfe rze go spo dar czej, bę dzie wy gry -
wał. De cy zje Unii w kwe stii CO2 by ły
ten den cyj ne i bar dzo nie ko rzyst ne dla Pol -
ski. Mu si my wal czyć o swo ją kon ku ren -
cyj ność. 

Ja�ki�jest�po�mysł�na to?�Co�mo�że�my�zro�bić?
W sy�tu�acji,�kie�dy�pew�ne�umo�wy,�pew�ne�za�pi�sy
zo�sta�ły�pa�ra�fo�wa�ne.
My ślę, że rząd pol ski mu si wy stą pić do UE
o we ry fi ka cję pa kie tu kli ma tycz ne go. 

Czy�li�re�fe�ren�dum?�Jak�ro�zu�miem,�ła�twiej�by�ło�by
pol�skie�mu�rzą�do�wi�wy�stą�pić�z ja�kimś�zde�cy�do�-
wa�nym�gło�sem�sprze�ci�wu,�gdy�by�ta�kie�re�fe�ren�-
dum�od�rzu�ci�ło�za�pi�sy�pa�kie�tu.
Ja o tym, tj. o re fe ren dum, nie my śla łem.
Ale mo że i do te go dojść. Po trze ba mi lio -
nagło sów, by po przeć wnio sek. Wtej chwi -
li nie wiem, czy nasz rząd ma ja kieś al ter -
na tyw ne roz wią za nia. Są dzę, że w mię dzy -
cza sie te kwe stie się tu taj, w Bruk se li,
po ja wią. Prze cież Niem cy też mu szą coś
zro bić ze swo ją ener ge ty ką. Bę dą mu sia ły
po sta wić na efek tyw ność ener ge tycz ną. 

Kanc�lerz�Mer�kel�za�po�wie�dzia�ła�po Fu�ku�shi�mie
odej�ście�od ener�gii�ato�mo�wej.�
Jest to de cy zja czy sto po li tycz na. Nie ro ku -
ję w związ ku z tym nic do bre go kwit ną cej
obec nie go spo dar ce nie miec kiej. Mo im
zda niem naj lep szą de cy zją po li tycz ną by ło -
by po sta wie nie na efek tyw ność ener ge tycz -
ną. Je że li bę dzie my mie li szan sę na bu do -
wę du żej elek trow ni wę glo wej o wy so kiej
efek tyw no ści brut to, to jesz cze jest wie le
przed na mi. Je ste śmy przy go to wa ni, by bu -
do wać ta kie elek trow nie. Już te raz na sze
elek trow nie cha rak te ry zu ją się efek tyw no -
ścią na po zio mie po nad 40 pro cent. Gdy
do dać do te go jesz cze zga zo wa nie wę gla
i przej ście na tur bi ny ga zo we, w opar ciu
o gaz wod ny wy pro du ko wa ny z wę gla, to
bę dzie to na wet po nad 60 pro cent. 

Wra�ca�jąc�do lo�kal�no�ści,�chcia�łem�Pa�nie�Pro�fe�so�-
rze�za�py�tać�o So�sno�wiec.�O po�li�ty�kę,�o to,�co�wy�-
da�rzy�ło�się�pod�czas�ostat�nich�wy�bo�rów�sa�mo�-
rzą�do�wych.�Pa�na jed�no�znacz�ny�głos�opo�wia�da�ją�-
cy�się�za pre�zy�den�tem�Ka�zi�mie�rzem�Gór�skim
wie�le�zna�czył�w dru�giej�tu�rze. I mam�w związ�ku
z tym�wra�że�nie,�że�Pa�na dro�gi�z kan�dy�da�tem�Nie�-
za�leż�nych�–�Ma�cie�jem�Adam�cem�oraz�po�słem
Grze�go�rzem�Pi�sal�skim�–�się�ro�ze�szły.�Czy�mam
ra�cję,�czy�wy�glą�da�to�mo�że�ina�czej?
No cóż, tak się sta ło w dru giej tu rze wy bo -
rów pod ko niec kam pa nii sa mo rzą do wej.
W pierw szej czę ści kam pa nii kon ku ren cja
ze stro ny kan dy da ta Ma cie ja Adam ca by ła
po trzeb na, po nie waż w dys ku sji pro gra mo -
wej moż na by ło wska zać pro ble my fun da -
men tal ne dla in te re sów So snow ca. Kie dy
jed nak Nie za leż ni po par li pra wi co we go
kan dy da ta na pre zy den ta So snow ca, gdy
am bi cje per so nal ne wzię ły gó rę nad kwe -
stia mi me ry to rycz ny mi, mu sia łem po przeć
kan dy da tu rę Ka zi mie rza Gór skie go.

Grze�gorz�Pi�sal�ski�bę�dzie�kan�dy�do�wać�z list�Plat�-
for�my�do Sej�mu.
Ży czę mu po wo dze nia. To z jed nej stro ny
je go pry wat na de cy zja, któ rą z pew no ścią
jed no znacz nie pu blicz nie oce nią wy bor cy.
Z dru giej zaś, przy czy nek do dys ku sji
nad tym, jak to na si mło dzi po li ty cy z róż -
nych frak cji da le ko ode szli od ide olo gii.
Ko lej na par tia sta je się dla nich tyl ko miej -
scem do raź nej obec no ści, za ję ciem wy god -
ne go krze sła, a nie spo so bem słu że nia wyż -
szym war to ściom. Ale nie prze są dzaj my
spra wy, bo mo że Grze gorz Pi sal ski

po ewen tu al nych po zy tyw nych dla nie go
wy bo rach bę dzie re pre zen to wał li nię le wi -
co wą w przy szłym Klu bie.

Z tym,�że�Pan�Pro�fe�sor�też�mógł�by�mieć�tro�chę
ża�lu�do SLD�za usta�la�nie�list�wy�bor�czych�do Eu�ro�-
par�la�men�tu.�
Ow szem, mia łem tro chę ża lu. Nie o mo je
miej sce na li ście, ale o me to dy, że tak po -
wiem zwal cza nia mnie pod czas kam pa nii.
Ale to już jest hi sto ria. Obec nie rów nież,
w przeded niu wy bo rów par la men tar nych,
czę sto po pro stu in te res pry wat ny zwy cię ża
w kon ku ren cji z okre ślo nym pro gra mem.
Wi dzę, że prze ska ki wa nie z jed ne go ugru -
po wa nia do dru gie go sta je się zja wi skiem
na gmin nym. Bar dzo cie kaw je stem re ak cji
wy bor ców na wy czy ny tych po li tycz nych
akro ba tów.

Pił�kar�skie�trans�fe�ry.�
Omal, że tak. Oczy wi ście nie o po glą dy
w tych że trans fe rach naj czę ściej cho dzi. Jest
to jesz cze je den przy czy nek do dys ku sji
nad pol ską de mo kra cją.

Je�śli�już�mó�wi�my�o So�snow�cu,�to�ja�kie�pro�ble�-
my,�wy�zwa�nia�sto�ją�przed sto�li�cą�Za�głę�bia?�Ja�-
kie�szan�se�zwią�za�ne�z Unią�Eu�ro�pej�ską?�
Wi dzę wie le ta kich wy zwań. Przede
wszyst kim po li ty ce in no wa cyj nej win no
słu żyć stwo rze nie w So snow cu par ku na -
uko wo -tech no lo gicz ne go. Wi dzę bar dzo
istot ny pro blem go spo dar ki od pa da mi.
Trze ba go roz wią zać no wo cze śnie, z sys -
te mem re cy klin gu, a nie skła do wa nia.
Pro ble mem jest tak że ter mo mo der ni za cja.
Po trze bę tę wi dać go łym okiem, kie dy się
je dzie przez nie któ re dziel ni ce So snow -
ca – wiel kie, nie ocie plo ne. Jest też kwe -
stia ko lek to ra Bo brek. Ma my du ży kło pot
z bu dow nic twem, bra ku je miesz kań,
zwłasz cza dla mło dych osób. Wiel ki pro -
blem z two rze niem ma łych i śred nich
przed się biorstw, któ re mo gły by za stą pić
to, co tak szyb ko pod czas trans for ma cji
zli kwi do wa no w So snow cu i dać mło dym
bez ro bot nym miej sce pra cy. Ta kich te ma -
tów – wy zwań du żo jesz cze by się zna la -
zło.
Bar dzo waż ną kwe stią jest współ pra ca wra -
mach sub re gio nu so sno wiec ko -dą brow sko -
-za wier ciań skie go. Do brze się sta ło, że Bę -
dzin, So sno wiec i Dą bro wa Gór ni cza są
rzą dzo ne przez pre zy den tów tej sa mej le wi -
co wej frak cji. Do brze by by ło, gdy by pa no -
wie ci spo tka li się i za sta no wi li nad kom -
plek so wym roz wo jem sub re gio nu. Np. do -
tych czas nie roz wią za na jest kwe stia
po cią gnię cia DTŚ przez Za głę bie. Moż li we
są wspól ne in we sty cje eko lo gicz ne tak, jak
to ro bią in ne są sia du ją ce ze so bą gmi ny. Ta -
kie go wspól ne go po dej ścia za bra kło
w prze szło ści.

Mam�ta�kie�wra�że�nie,�że�gmi�ny�ra�czej�ry�wa�li�zu�ją
ze�so�bą.
Je że li to jest ry wa li za cja, któ ra pro wa dzi
dokon kret nej współ pra cy, to do brze. Ale je -
że li jest to ry wa li za cja na za sa dzie „mo ja
cha ta z kra ja”, to war to ją za rzu cić. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wiał: Ja ro sław Adam ski
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W sprawie gospodarki
jesteśmy zgodni!
Roz mo wa z Pro fe so rem Ada�mem�Gier�kiem, Eu ro par la men ta rzy stą za sia da ją cym w Gru pie Po stę po we go So ju szu So cja li stów & De mo kra tów w Par la men cie Eu ro pej skim (S&D)

Jarosław
 Adam

ski



lipiec 2011 nr 74

miasto

Umowa w sprawie monografii podpisana
28 czerw ca w Mu zeum w So -
snow cu od by ło się uro czy ste
pod pi sa nie umo wy w spra wie
opra co wa nia i wy da nia mo no -
gra fii So snow ca. Pod pi sy
pod umo wą zło ży li JM Rek tor
prof. zw. dr. hab. Wie sław Ba -
nyś, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca Agniesz ka Cze chow -
ska -Ko peć oraz dy rek tor Mu -
zeum w So snow cu Zbi gniew
Stu denc ki.

Pu bli ka cję o hi sto rii mia sta
przy go tu ją: Uni wer sy tet Ślą ski,
re pre zen to wa ny przez JM Rek -
tor prof. zw. dr. hab. Wie sła wa
Ba ny sia oraz Mu zeum w So -
snow cu, re pre zen to wa ne przez
dy rek to ra Zbi gnie wa Stu denc -
kie go. Uni wer sy tet Ślą ski pod -
jął się na uko we go i me ry to -
rycz ne go wspar cia przed się -
wzię cia. Funk cję re dak to rów
na uko wych pu bli ka cji obej mą:

prof. UŚ dr hab. An to ni Bar -
ciak z Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych oraz prof. zw. dr hab. An -
drzej Jan kow ski z Wy dzia łu
Na uk o Zie mi. Mo no gra fia So -
snow ca ma się przy czy nić nie
tyl ko do upo wszech nia nia wie -
dzy o dzie jach mia sta, ale rów -
nież sta no wić ma for mę ochro -
ny dzie dzic twa kul tu ro we go
gmi ny. Pu bli ka cja ma po wstać
do 2014 ro ku. KP

Drogowe inwestycje w mieście
Grze gorz Dą brow ski, do tych cza -
so wy rzecz nik pra so wy i na czel -
nik Wy dzia łu In for ma cji i Pro -
mo cji Mia sta w Urzę dzie Miej -
skim w So snow cu, bę dzie
zma gał się z no wy mi wy zwa nia -
mi za wo do wy mi. Od 1 lip ca jest
człon kiem za rzą du Agen cji Roz -
wo ju Lo kal ne go S.A. Po ośmiu
in ten syw nych la tach pra cy
w Urzę dzie Miej skim, po sta no -
wił przy jąć pro po zy cję pre zy -
den ta Ka zi mie rza Gór skie go
i roz po cząć pra cę w ARL. Zresz -
tą z Agen cją Roz wo ju Lo kal ne -
go jest zwią za ny od daw na, bo
od wie lu lat jest człon kiem Ra dy
Nad zor czej ARL. 

– Postwo rze niu odpod staw biu -
ra pra so we go, a po tem wy dzia łu,
uda ło mi się zgro ma dzić ty le do -
świad czeń, iż pre zy dent stwier dził,
że te do świad cze nia mo gą być wy -
ko rzy sta ne na po lu Agen cji Roz wo -
ju Lo kal ne go. Przy szedł czas na ko -
lej ny etap za wo do wy w mo im ży -
ciu – mó wi Grze gorz Dą brow ski.
Zaj mie się mię dzy in ny mi mar ke -
tin giem, szko le nia mi, do radz twem
i fun du sza mi unij ny mi. 

– Chciał bym, aby Agen cja by -
ła wi docz na, od po wied nio pro mo -
wa na i by miesz kań cy utoż sa mia li
się z tą in sty tu cją, zwłasz cza ci,
któ rzy pro wa dzą dzia łal ność go -
spo dar czą. Agen cja Roz wo ju Lo -
kal ne go dzia ła do brze, wy pra co -
wu je zysk, ale nie jest wi docz -
na – przy zna je Dą brow ski, któ ry
w pierw szej ko lej no ści zaj mie się
bu do wą po zy tyw ne go wi ze run ku
spół ki.  Grze gorz Dą brow ski jest
ab sol wen tem Wy dzia łu Tech ni ki
Uni wer sy te tu Ślą skie go. Pra co wał
m.in. w Mu zeum Ślą skim w Ka to -
wi cach, w biu rze po sel skim, pro -
wa dził wła sną dzia łal ność go spo -
dar czą, aż w koń cu pra cę za pro po -
no wał mu obec ny pre zy dent. Był
pierw szym rzecz ni kiem pra so wym
w so sno wiec kim Urzę dzie Miej -
skim, a po tem or ga ni za to rem i na -
czel ni kiem Wy dzia łu In for ma cji
i Pro mo cji Mia sta, or ga ni za to rem
kam pa nii wy bor czych obec ne go
pre zy den ta. Na sta no wi sku za stą pi
go do tych cza so wy współ pra cow -
nik w ma gi stra cie Ra fał Ły sy,
a kon tak ty z me dia mi przej mie
Krzysz tof Po lacz kie wicz. sk

13 czerw ca roz po czę ła się prze -
bu do wa ul. Le nar to wi cza – frag -
ment od ul. Bra ci Mie ro szew -
skich do re jo nu ul. Pa de rew skie -
go. W związ ku z tym kie row cy
mu szą li czyć się z utrud nie nia mi
w ru chu i ko niecz no ścią ko rzy -
sta nia z ob jaz dów.

Ruch na od cin ku pro wa dzo -
nych ro bót zo stał ogra ni czo ny
za wy jąt kiem do jaz dów do po se -
sji, punk tów han dlo wych i usłu -
go wych oraz ko mu ni ka cji miej -
skiej. Ob jazd za mknię te go od -
cin ka pro wa dzo ny bę dzie
uli ca mi Bra ci Mie ro szew skich,
Ry dza Śmi głe go i Pa de rew skie -
go – po in for mo wał Woj ciech
Gu zik, na czel nik Wy dzia łu Or -
ga ni za cji Za rzą dza nia Dro ga mi
i Ru chem Dro go wym. Pla no wa -
ny ter min za koń cze nia re ali za cji
to po ło wa paź dzier ni ka. Wy ko -
naw cą ro bót jest Przed się bior -
stwo Bu do wy Dróg „DRO GO -
POL -ZW” Sp. z o.o. z sie dzi bą
w Ka to wi cach przy ul. Sie mia -
no wic kiej 52d. 

Prze bu do wa ul. Le nar to wi cza
to nie je dy na in we sty cja dro go -
wa w mie ście. – Do 25 lip ca po -
trwa pierw sza część re mon tu ul.

Bę dziń skiej od wia duk tu nad ul.
Bę dziń ską do ul. Sta ro po goń -
skiej. Za kres ro bót obej mu je re -
mont na wierzch ni jezd ni wraz
z wy mia ną kra węż ni ka  i do bu -
do wą miejsc po sto jo wych, pla -
nu je się do bu do wę 7 po dwój -
nych sta no wisk par kin go wych
i 3 za tok po sto jo wych. 

W trak cie re ali za cji jest tak że
bu do wa miejsc po sto jo wych
przy ul. Ja giel loń skiej w re jo nie
Aka de mii Me dycz nej, prze bu do -

wa wia duk tu ko le jo we go w cią -
gu ul. Ko lo nia Cie śle w So snow -
cu (w tym przy pad ku pra ce ma -
ją się za koń czyć w paź dzier ni ku
przy szłe go ro ku – przyp. red.),
re mont przejść pod ziem nych (ul.
Pił sud skie go – ul. Ja strzę bia i ul.
Pił sud skie go – ul. Pa wia) – do -
da je Gu zik.
Po nad to Wy dział Or ga ni za cji
Za rzą dza nia Dro ga mi i Ru chem
Dro go wym Urzę du Miej skie go
w So snow cu pla nu je w bie żą -

cym ro ku na stę pu ją ce re mon ty:
– re mont  wia duk tu w cią gu DK -

-94 nad ul. Bra ci Mie ro szew -
skich w So snow cu – ogło szo -
no po stę po wa nie o udzie le nie
za mó wie nia pu blicz ne go,

– prze bu do wa ul. Teo fi la Le nar -
to wi cza cz. II – frag ment w re -
jo nie zjaz du do PKM do ul.
Wiej skiej (z po mi nię ciem
wia duk tu, któ ry jest obec nie
w trak cie re ali za cji na zle ce nie
Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad w Ka -
to wi cach).

Miej ski Za kład Ulic i Mo stów
w So snow cu w bie żą cym ro ku
pla nu je na stę pu ją ce re mon ty:
– ul. Bo ra – Ko mo row skie go

(frag men ty),
– ul. Go spo dar cza – za to ki po -

sto jo we,
– ul. Łącz na – miej sca po sto jo -

we oraz re mont uli cy (frag -
men ty),

– ul. To wa ro wa – po łą cze nie
z ul. Te atral ną,

– ul. Woj ska Pol skie go (frag -
men ty),

– ul. 1 Ma ja – w re jo nie ul. Par -
ty zan tów – w trak cie re ali za -
cji. KP

Olimpijczycy
nagrodzeni

13 czerw ca 2011 ro ku w sa li se -
syj nej UM w So snow cu od by ło
się spo tka nie z lau re ata mi i fi na -
li sta mi olim piad i kon kur sów
przed mio to wych z pre zy den tem
mia sta Ka zi mie rzem Gór skim,
któ ry wspól nie z prze wod ni czą -
cym Ra dy Miej skiej Ar ka diu -
szem Chę ciń skim wrę czył na -
gro dy lau re atom.

Licz ba lau re atów wo je wódz -
kich kon kur sów przed mio to -
wych ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjów wy nio sła w tym ro -
ku 68 osób, w tym 10 ze szko ły
pod sta wo wej i 58 z gim na zjum.
W la tach ubie głych ta licz ba
kształ to wa ła się od po wied nio

na po zio mie: 2008/2009 18
i 42, 2009/2010 15 i 43.

– Kon kur sy i olim pia dy
przed mio to we są waż nym ele -
men tem dzia łal no ści dy dak tycz -
nej i wy cho waw czej szkół, Przy -
czy nia ją się do lep sze go przy go -
to wa nia uczniów do na uki
w szko łach wyż sze go stop nia.
Zdol no ści i ta len ty lu dzi mło dych
są ra do ścią i na dzie ją ro dzi ców,
na uczy cie li – wy cho waw ców.
W do mu, w szko le naj do god niej
moż na ob ser wo wać pre dys po zy -
cje fi zycz ne, du cho we i in te lek tu -
al ne dziec ka. Wy bit ne osią gnię -
cia szkol ne za le żą bo wiem nie
tyl ko od po zio mu in te li gen cji, ale

rów nież od mo ty wa cji, zdol no ści
twór czych, zdol no ści do ko ny wa -
nia trud nej oce ny sie bie i ota cza -
ją ce go świa ta. O osią gnię ciach
de cy du ją też war to ści, ja kie czło -
wiek pre fe ru je, a tak że ce le, któ -
re so bie sta wia i do któ rych dą ży.
Zdol ni ucznio wie przy no szą
okre ślo ne ko rzy ści szko le, na -
uczy cie lom i re gio no wi. Pro mu -
ją swo je szko ły i swo je miej sco -
wo ści. Oni zdo by wa ją na gro dy,
wy róż nie nia i lau ry w kon kur -
sach, olim pia dach przed mio to -
wych – mó wi Bar ba ra Ma ro szek
z Wy dzia łu Edu ka cji UM. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Prezydent
zainaugurował nabór
29 czerw ca pre zy dent mia sta
So snow ca Ka zi mierz Gór ski
wraz z Agniesz ką Cze chow -
ską -Ko peć, za stęp cą pre zy -
den ta do ko na li in au gu ra cji
elek tro nicz ne go przy dzia łu
kan dy da tów do klas pierw -
szych szkół po nad gim na zjal -
nych.

Wzo rem lat ubie głych na bór
do szkół po nad gim na zjal nych

na rok szkol ny 2010/2011, dla
któ rych or ga nem pro wa dzą cym
jest mia sto So sno wiec, pro wa -
dzo ny jest w for mie elek tro -
nicz nej w sys te mie Kse on Opti -
vum, gdzie gro ma dzo ne są da -
ne na te mat szkół, two rzo nych
przez nie od dzia łów oraz in for -
ma cje na te mat kan dy da tów
z więk szo ści gmin na te re nie
wo je wódz twa ślą skie go. Dla te -

go rocz nych gim na zja li stów
przy go to wa no po nad 2.300
miejsc w 79 kla sach pierw -
szych (27 w li ce ach ogól no -
kształ cą cych, 2 w li ce ach pro fi -
lo wa nych, 36 w tech ni kach
oraz 14 w za sad ni czych szko -
łach za wo do wych).

Na sze szko ły po nad gim na -
zjal ne wy bra ło 1.557 ab sol wen -
tów. KP

Najmłodsi olimpijczycy odebrali nagrody od prezydenta Kazimierza Górskiego
i przewodniczącego Rady Miejskiej Arkadiusza Chęcińskiego

Monografia ma powstać do 2014 roku, zdecydowali sygnatariusze umowy

Zo sta wiam wy dział w do brych rę kach – mó wi na czel nik Grze gorz
Dą brow ski, od cho dząc z Urzę du Miej skie go 

Czas na ARL 

Kierowcy mogą się liczyć z utrudnieniami na
remontowanych odcinkach dróg
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Plan gry był pro sty. Za stęp ca pre zy den ta
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć mia ła po -
twier dzić po wta rza ną od mie się cy in for ma -
cję – pie nię dzy na pod wyż ki dla nie pe da go -
gicz nych pra cow ni ków pla có wek oświa to -
wych nie ma. Wte dy prze wod ni czą cy klu bu
SLD To masz Bań bu ła miał zgło sić wnio sek
o pod wyż ki dla naj mniej za ra bia ją cych po -
przez zrów na nie ich pła cy za sad ni czej z pen -
sją mi ni mal ną (obec nie 1386 zł brut to).
W cią gu wa ka cji pie nią dze mia ły się „zna leźć” i we wrze -
śniu pra cow ni cy mie li do stać pod wyż ki. Cel gry był oczy -
wi sty. Paź dzier ni ko we wy bo ry par la men tar ne zbli ża ją się
wiel ki mi kro ka mi. So sno wiec kie SLD nie ma za bar dzo
czym się po chwa lić. A naj ni żej upo sa że ni pra cow ni cy szkół
i przed szko li wraz z ro dzi na mi to kil ka ty się cy po ten cjal nych
wy bor ców. To mo że przy nieść do dat ko wy man dat.
Re ali za cja pla nu po cząt ko wo szła spraw nie. Pa ni pre zy dent
po wie dzia ła to, co mia ła po wie dzieć. Prze wod ni czą cy klu -
bu SLD zgło sił swój wnio sek wy wo łu jąc en tu zjazm zgro -
ma dzo nych woź nych i sprzą ta czek. Ich do tych cza so we bo -
żysz cze, li der Nie za leż nych Ma ciej Ada miec, cał ko wi cie
zbi ty z pan ta ły ku za czął cha otycz nie ata ko wać swo ich daw -
nych par tyj nych ko le gów. I kie dy wy da wa ło się, że rad ni
SLD osią gną peł ny suk ces do szło do ka ta stro fy. Na sa li ob -
rad po ja wił się pierw szy za stęp ca pre zy den ta Ry szard Łu -
kaw ski oświad cza jąc, że pod wyż ki we wrze śniu bę dą. Tym
jed nym zda niem cał ko wi cie skom pro mi to wał swo ją ko le -
żan kę, któ ra w oczach zgro ma dzo nych wy pa dła jak po zba -
wio na re al nej wła dzy pa prot ka, któ rą pre zy dent Gór ski do -
ko op to wał do rzą dzą cej eki py wy łącz nie w ce lach wi ze run -
ko wych. Przy oka zji też zbu rzył na dzie je tych, któ rzy są dzi li,
że rad ni SLD cho ciaż raz wy bi li się na nie za leż ność od pre -
zy den ta.
Czy moż na po tę piać za cho wa nie rad nych SLD? Jesz cze pa -
rę lat te mu wzbu dzi ło by to po wszech ne obu rze nie. Ale te -
raz ku po wa nie wy bor ców pu blicz ny mi pie niędz mi sta ło się
po wszech nym zja wi skiem, co PR -owscy ma gi cy na zy wa ją
„za rzą dza niem elek to ra tem”. Nie dzi wi na wet fakt, że osta -
tecz nie rad ni SLD wstrzy ma li się od gło su w cza sie gło so -
wa nia nad wła snym wnio skiem, gdy za pro po no wa łem je go

uzu peł nie nie o po stu lat pod wyż sze nia płac tak że dla
per so ne lu ad mi ni stra cyj ne go śred nie go szcze bla.
Gdy by po prze stać wy łącz nie na zrów na niu pen sji
za sad ni czej z mi ni mal ną, ich śred nie wy na gro dze -
nie we dle wy li czeń Wy dzia łu Edu ka cji by ło by za -
le d wie o 50 zł brut to wyż sze niż sprzą ta czek i woź -
nych. A prze cież za rów no ich kwa li fi ka cje, za kres
obo wiąz ków, a tak że od po wie dzial ność są zde cy do -
wa nie więk sze. Ale pra cow ni ków tej gru py za wo -
do wej jest o wie le mniej, a ich przed sta wi cie li nie

by ło na sa li. Z punk tu wi dze nia in te re su wy bor cze go in we -
sto wa nie w ich za rob ki jest cał ko wi cie nie ra cjo nal ne. 
O wie le bar dziej dzi wi za cho wa nie Pa ni pre zy dent. Pierw -
sze mie sią ce jej dzia łal no ści da wa ły na dzie ję na znacz ną
zmia nę nie tyl ko wi ze run ku, ale tak że spo so bu dzia ła nia re -
pre zen tan ta urzę du Pre zy den ta. Mło da, wy kształ co na,
otwar ta na po my sły, ra cjo nal na w po dej mo wa nych de cy -
zjach i przy naj mniej czę ścio wo nie za leż na od do tych cza so -
wych ukła dów. Ta kie spra wia ła wra że nie. Ostat nie ty go dnie,
a zwłasz cza za cho wa nie Pa ni pre zy dent na fe ral nej ko mi sji,
bru tal nie we ry fi ku ją złu dze nia. Wbrew po cząt ko wym su ge -
stiom oka za ło się, że Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć nie jest
bez wol ną pa prot ką i nie zo sta ła wy ko rzy sta na przez cy nicz -
nych rad nych SLD i jesz cze bar dziej bez względ ne go Ry -
szar da Łu kaw skie go. Pa ni pre zy dent od po cząt ku uczest ni -
czy ła w re ali za cji par tyj ne go pla nu, któ ry miał przy spo rzyć
SLD tak cen nych wy bor czych gło sów. I tyl ko nie udol ność
par tyj nych ko le gów spo wo do wa ła jej pu blicz ne ośmie sze -
nie. Żal. 
Po zo sta je spra wa za sad ni cza – pod wyż ki. Trzy mie sią ce te -
mu pro po no wa łem roz ło że nie pro ce su rów na nia pła cy za -
sad ni czej z mi ni mal ną na kil ka lat. Wy da wa ło się, że ta ki
kie ru nek zmian zo stał po wszech nie za ak cep to wa ny (po -
za bez po śred nio za in te re so wa ny mi, któ rzy dość wy raź nie
wy ra zi li to po mru ka mi nie za do wo le nia). Wy bor czy in te res
SLD oka zał się jed nak waż niej szy. Mam na dzie ję, że wrze -
śnio wa pod wyż ka nie oka że się na dłu gie la ta ostat nią.
Wszak ko lej ne wy bo ry (sa mo rzą do we) od bę dą się do pie ro
w 2014 ro ku. 

Ka rol Wi niar ski

Pro ble my pra cow ni ków nie pe da -
go gicz nych za trud nio nych w pla -
ców kach oświa to wych mia sta So -
snow ca do ty czą ce pła cy za sad ni -
czej tej gru py za wo do wej by ła
te ma tem czę sto pod no szo nym
na fo rum so sno wiec kie go sa mo -
rzą du. Sam pro blem tkwi w tym,
że w wie lu pla ców kach oświa to -
wych mia sta ta gru pa pra cow ni -
ków, a od no si się to w szcze gól no ści do tych
z dłuż szym sta żem pra cow ni czym, za trud nio -
na jest ze staw ką za sad ni czą po ni żej usta lo nej
naj niż szej kra jo wej a więc 1.386 zł, a ge ne ral -
nie pro blem ten ła go dzą po zo sta łe skład ni ki
pła co we. Na le ża ło by w tym miej scu za dać na -
stę pu ją ce py ta nia, dla cze go są szko ły, w któ -
rych ten pro blem nie ist nie je, a dy rek to rzy
tych pla có wek znacz nie wcze śniej z tym pro -
ble mem się upo ra li? Na to miast ist nie ją szko -
ły, w któ rych pod no szo na prze ze mnie w tym
fe lie to nie pro ble ma ty ka ma miej sce. Zaj mu -
ją cy się tą kwe stią od sa me go po cząt ku obec -
nej ka den cji so sno wiec ki sa mo rząd już
w pierw szym kwar ta le 2011 ro ku na po łą czo -
nym po sie dze niu Ko mi sji Oświa ty i Bu dże tu
zo bo wią zał pre zy den ta mia sta i od po wie dzial -
ne za pro ble ma ty kę oświa to wą służ by
do przy go to wa nia kon cep cji roz wią zu ją cej tę
kwe stię, z usta lo nym ter mi nem do koń ca ma -
ja bie żą ce go ro ku. Spra wa po wró ci ła na fo rum
po łą czo nych Komi sji Oświa ty i Bu dże to -
wej 20 czerw ca bie żą ce go ro ku. W oce nie
klu bu rad nych So ju szu Le wi cy De mo kra tycz -
nej nie wol no by ło roz wią za nia te go na -
brzmia łe go spo łecz nie pro ble mu prze cią gać
w nie skoń czo ność. Wie dzie li śmy przy tym,
że środ ki prze zna czo ne w ro ku bie żą cym
na zła go dze nie te go pro ble mu usta lo ne na po -
zio mie 4 proc. nie są w sta nie tej kwe stii roz -

wią zać do koń ca, tym bar dziej, że
przy zna na dy rek to rom pla có wek
oświa to wych pu la środ ków fi nan so -
wych mo że być przez nich roz dy spo -
no wa na zgod nie z wła sną kon cep cją.
Uwzględ nia jąc po wyż sze klub rad -
nych So ju szu Le wi cy De mo kra tycz -
nej za pro po no wał aby od wrze śnia
bie żą ce go ro ku dla pra cow ni ków
nie pe da go gicz nych za trud nio nych

w so sno wiec kich szko łach na stą pi ła re gu la cja
płac do po zio mu naj niż szej staw ki za sad ni -
czej obo wią zu ją cej w kra ju. Rad ni po łą czo -
nych Ko mi sji Oświa ty i Bu dże to wej za ak cep -
to wa li zgło szo ną pro po zy cję i od stro ny for -
mal nej te mat wy da je się roz strzy gnię ty, a co
się z tym wią że, na le ża ło by po gra tu lo wać tej
gru pie za wo do wej osią gnię te go ce lu i zre ali -
zo wa nia ich po stu la tów. Po zo stał jed nak pro -
blem zna le zie nia wy star cza ją cej ilo ści środ ków
fi nan so wych, któ rych na chwi le obec ną brak
by móc zre ali zo wać wy pra co wa ną przez Ko -
mi sje kon cep cję roz wią za nia te go pro ble mu.
Zna jąc jed nak opi nię na ten te mat pre zy den ta
mia sta So snow ca, któ ry do zgło szo nej pro po -
zy cji Ko mi sji nie wno si za strze żeń je stem
prze ko na ny o tym, że za rów no pre zy dent, jak
i służ by fi nan so we mia sta, a tak że dy rek to rzy
tych pla có wek oświa to wych, któ re do obec nej
chwi li te go pro ble mu nie roz wią za ły, wspól ny -
mi si ła mi znaj dą sto sow ne roz wią za nie tej
kwe stii. Na pew no w mie sią cu wrze śniu wra -
ca jąc do pod nie sio nej w fe lie to nie pro ble ma -
ty ki za dam py ta nie pre zy den to wi mia sta o spo -
sób osta tecz ne go roz wią za nia pro ble mów pła -
co wych pra cow ni ków nie pe da go gicz nych
za trud nio nych w so sno wiec kich pla ców kach
oświa to wych. 

To masz Bań bu ła

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

Rozwiązujemy problemZarządzanie elektoratem

Klub PiS -u po wie sta now cze „nie” nie prze my śla nym roz wią za niom i dra stycz nym oszczęd no ściom w oświa cie

No wi so sno wi cza nie po trzeb ni od za raz
Roz mo wa z Prze�my�sła�wem�Wy�drą, rad nym klu bu „Pra wo i Spra wie dli wość”
Ja�ką�zaj�mu�je�cie�obec�nie�po�zy�cję
w Ra�dzie�Miej�skiej?�Opo�zy�cja�czy�ko�-
ali�cja?
Klub rad nych „Pra wa i Spra wie dli -
wo ści” two rzy opo zy cję. Ko ali cja
z pre zy den tem i klu bem rad nych
SLD jest wy klu czo na, ale je śli cho -
dzi o słusz ne i do bre de cy zje dla na -
sze go mia sta, to za wsze je po pie ra -
my i bę dzie my po pie rać. 

Nie�za�wią�że�cie�ko�ali�cji�z klu�bem�rad�-
nych�SLD?
Z pa nem pre zy den tem, dla któ re go
SLD sta no wi po li tycz ne za ple cze,
bar dzo trud no się współ pra cu je.
Obie cu je wie le rze czy, ale czę sto się
z tych obiet nic nie wy wią zu je. Mo -
że le piej jest obie cy wać mniej, a ro -
bić wię cej? Wie le po czy nań władz
mia sta jest nie zgod nych z na szą wi -
zją roz wo ju So snow ca. 

Co�ją�za�kłó�ca?�
Po ja wi ły się pro po zy cje oszczęd no -
ści w oświa cie, li kwi da cji kil ku
szkół, a tak że po nad stu eta tów stró -
żów w szko łach i za stą pie niu ich
mo ni to rin giem. Mo ni to ring jest po -
trzeb ny. Stró że jed nak nie tyl ko pil -
nu ją szko ły, ale tak że wy ko nu ją
sze reg prac po rząd ko wych, na praw,
ko szą traw ni ki, prze pro wa dza ją
drob ne re mon ty. Jak pęk nie ru ra
w szko le w no cy, to trud no so bie

wy obra zić, że na pra wi ją mo ni to -
ring. Ja ko rad ny i pe da gog nie bę -
dę się mógł zgo dzić na ta kie nie -
prze my śla ne roz wią za nia. Chcie li -
by śmy re ali zo wać nasz pro gram
wy bor czy. Je śli bę dzie ta ka wo la ze
stro ny pre zy den ta i rad nych z in -
nych klu bów. 

Co�zro�bi�li�by�ście�w pierw�szej�ko�lej�no�-
ści?
Chciał bym do koń czyć ter mo mo -
der ni za cję szkół. Wraz z gru pą rad -
nych wnie śli śmy wnio sek owy mia -
nę okien w szko łach. Pro jekt zo stał
pra wie w ca ło ści zre ali zo wa ny. Ter -
mo mo der ni za cja to nie tyl ko na pra -
wa okien, ale tak że ocie ple nie ścian,
da chów. Chcie li by śmy, że by te pra -
ce by ły kon ty nu owa ne. Po za tym
dą ży my do te go, aby zwięk szo -
na zo sta ła sprze daż miesz kań ko -
mu nal nych. Jest to bar dzo waż -
na kwe stia dla miesz kań ców. Pry -
wat ny wła ści ciel le piej za dba
o swo ją wła sność. Wpły nę ło by to
też do brze naspa dek cen lo ka li, któ -
re są w na szym mie ście bar dzo wy -
so kie. Mo że to tak że za chę cić
miesz kań ców in nych miast i oko lic
do te go, by się osie dlać w So snow -
cu. Chcie li by śmy wpro wa dzić
więk szą bo ni fi ka tę na za kup miesz -
kań ko mu nal nych. Głów ną bo lącz -
ką So snow ca jest to, że jest co raz

mniej miesz kań ców. Rocz nie oko ło
dwóch ty się cy mniej. A każ dy
miesz ka niec to prze cież do dat ko wy
do chód do bu dże tu gmi ny. By ra to -
wać do cho dy mia sta, mu si my nie
ty le utrzy mać obec ną licz bę miesz -
kań ców, ale sys te ma tycz nie ją
zwięk szać. Za le ży mi na tym, by
zwłasz cza mło dzi lu dzie mo gli
w So snow cu miesz kać, za kła dać
ro dzi ny i pła cić po dat ki. Ostat nio
rad ni na wnio sek pre zy den ta pod ję li
uchwa łę i pod nie śli opła ty w przed -
szko lu. Ja ko je dy ny klub za gło so -
wa li śmy prze ciw pod wyż kom. Je -
śli chce my ścią gnąć do mia sta mło -
dych lu dzi, któ rzy chcą za kła dać
ro dzi ny, to na sza po li ty ka po win -
na być cał kiem in na. Pod wyż sza nie
opłat w przed szko lach to jak strze -
la nie so bie w sto pę. 

Po�prze�cie�po�mysł�ob�niż�ki�diet�rad�-
nych?
Nie roz ma wia li śmy w klu bie jesz -
cze na ten te mat. Jak bę dzie my
mieć usta lo ne sta no wi sko, to
na pew no przed sta wi my je opi nii
pu blicz nej. 

Start�w wy�bo�rach�pre�zy�denc�kich�to
by�ła�jed�no�ra�zo�wa�przy�go�da�czy�bę�-
dzie�Pan�pró�bo�wał�wal�czyć�o fo�tel�pre�-
zy�den�ta�mia�sta�za trzy�la�ta?
Chy ba za wcze śnie o tym mó wić. 

To�dla�cze�go�w ubie�głym�ro�ku�pró�bo�-
wał�Pan�zdo�być�wła�dzę?
Nie zga dza łem się i nie zga dzam
z po li ty ką, ja ką pro wa dzi Ka zi -
mierz Gór ski. Uwa ża łem i na dal
uwa żam, że wie le rze czy moż -
na zro bić le piej, dla te go zde cy do -
wa łem się wy star to wać w wy bo -
rach. Po par ło mnie Pra wo i Spra -
wie dli wość. Je stem bar dzo
wdzięcz ny za to po par cie. Po wy -
bo rach usły sza łem wie le po zy tyw -
nych opi nii na mój te mat. Naj bar -
dziej chy ba cie szy ły po zy tyw ne
opi nie ze stro ny mo ich prze ciw ni -
ków po li tycz nych. Bar dzo dzię ku -
ję mo im wy bor com za gło sy. Po -
par cie, ja kiego mi udzie lo no, wska -
zu je mi tak że pe wien kie ru nek
dzia ła nia i da je pew ność, że to co
ro bię, ma sens. 

Pre�zy�dent�idzie�złą�dro�gą?
Pan pre zy dent przez te wszyst kie
la ta sta je się co raz mniej kre atyw -
nym pre zy den tem i co raz mniej
ela stycz nym. So sno wiec po trze bu -
je no we go i ener gicz ne go go spo da -
rza, ale na to mu si my po cze kać
jesz cze trzy la ta. 

Bę�dzie�rzą�dził�bez�więk�szo�ści?
Usta wa o sa mo rzą dzie gmin nym
da je jed nak pre zy den to wi pew ną
prze wa gę nad Ra dą Miej ską. Pre -

zy dent mo że rzą dzić bez rad nych.
Je śli jed nak chce za dłu żać da lej
mia sto, bę dzie mu siał po pro sić
o zgo dę rad nych, a na to ze stro ny
klu bu PiS nie bę dzie ra czej zgo dy.
My ślę, że pan pre zy dent bę dzie
szu kał ko ali cji. Z PiS -em ze wzglę -
dów pro gra mo wych jest to jed nak
nie moż li we, ale z Plat for mą Oby -
wa tel ską, któ ra tak za ja dle ata ko -
wa ła go pod czas ubie gło rocz nej
kam pa nii wy bor czej, jak naj bar -
dziej praw do po dob ne. 

Czy�wia�do�mo,�ko�go�PiS�wy�sta�wi�w So�-
snow�cu�na li�stach�do par�la�men�tu?
Li sty nie są jesz cze za mknię te. Ja
na to miast je stem bra ny pod uwa gę,
ale jesz cze nie pod ją łem de cy zji,
czy bę dę kan dy do wał. 

To�nie�pierw�szy�start�w wy�bo�rach
do par�la�men�tu?
Star to wa łem już wcze śniej, ale bez
więk szej na dziei na wy gra ną. Zbie -
ra łem do świad cze nie. Za in we sto -
wa łem 200 zł, a zdo by łem ty siąc
gło sów. Oka za ło się, że nie trze ba
mieć du żych pie nię dzy, by zro bić
cał kiem do bry wy nik. 

Co�uda�ło�się�Pa�nu�zro�bić�ja�ko�rad�ne�-
mu�w po�przed�niej�ka�den�cji?
Szcze rze po wie dziaw szy oprócz
spraw oświa to wych, mo im

oczkiem w gło wie jest Plac Pa pie -
ski. Uda ło się wy ko nać sce nę, tzw.
bar kę, gdzie mo gą od by wać się
kon cer ty i msze. Wy bu do wa no ka -
len da rium pa pie skie. W naj bliż -
szym cza sie mam na dzie ję, że uda
się tam wy bu do wać obiek ty spor -
to we. Bar dzo chciał bym, że by
obok pla cu po wstał Or lik. 

Któ�ryś�z Pa�na po�my�słów�nie�zna�lazł�ak�-
cep�ta�cji?
Bar dzo chciał bym stwo rzyć sieć
bo isk do siat ków ki pla żo wej. Moż -
na ta kie bo isko zro bić za 26 tys. zł,
tak jak to uczy nił dy rek tor jed nej
z so sno wiec kich szkół. Trze ba wło -
żyć spo ro pra cy, wy ka zać ini cja ty -
wę, ale da się to zro bić sto sun ko wo
ni skim kosz tem. Nie ste ty, mam
świa do mość, że ta kie bo isko, któ re
jest re ali zo wa ne przez urzęd ni ków,
kosz tu je już nie ste ty, jak się oka zu -
je, 400 tys. zł. Po wsta nie sie ci bo -
isk, kie dy każ de za miast 26 tys.
kosz tu je 400 tys. zł, to wiel kie ob -
cią że nie dla bu dże tu. I jed no cze -
śnie ma ło re al ne, by ta kie bo isko
po wsta ło w każ dej dziel ni cy. Nie
tra cę jed nak na dziei, że ta kie bo -
iska bę dą po wsta wać i nie bę dą
kosz to wać for tu ny.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.
Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman



17 czerw ca od by ło się uro czy ste
otwar cie kom plek su bo isk spor to -
wych przy Ze spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 13 w So snow cu -
-Mi lo wi cach, któ re po wsta ły w ra -
mach re ali za cji za dań Gmin ne go
Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią -
zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo -
wych oraz Prze ciw dzia ła nia Nar -
ko ma nii.

Kom pleks to dwa bo iska (wie -
lo funk cyj ne i do siat ków ki) z na -
wierzch nią po li ure ta no wą, czte ro -
to ro wa bież nia o dłu go ści 60 m
i skocz nia do sko ków w dal. W uro -

czy stym otwar ciu wzię li udział
przed sta wi cie le władz pań stwo -
wych, lo kal nych i oświa to wych.
Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi
do ko nał pre zy dent So snow ca Ka -
zi mierz Gór ski w to wa rzy stwie
Kry sty ny Bła żu siak, wie lo let niej
dy rek tor szko ły i pro mo tor ki spor -
tu oraz zdro we go sty lu ży cia. 

Po czę ści ofi cjal nej na bo iskach
po ja wi li się ucznio wie, dla któ rych
przy go to wa no sze reg za wo dów
mię dzy kla so wych. 

– Otwar cie te go kom plek su to
wiel ka spra wa dla ca łej spo łecz no -

ści szkol nej, jak rów nież miesz -
kań ców Mi lo wic, któ rym ten

obiekt bę dzie słu żył. To wy da rze -
nie jest za ra zem waż nym ele men -
tem pro mo wa nia zdro we go sty lu
ży cia, któ ry od lat sta no wi je den
z głów nych ce lów wy cho waw -
czych i wi zy tów kę ZSO nr 13.
Dziś ini cju ję i wspie ram wszel kie
dzia ła nia na rzecz sze rze nia kul tu -
ry fi zycz nej i zdro we go sty lu ży -
cia wśród wy cho wan ków. W prze -
szło ści sa ma upra wia łam sport,
by łam siat kar ką, więc do sko na le
wiem jak te go ty pu przed się wzię -
cia dzia ła ją na uczniów. W tym
miej scu war to pod kre ślić, że
uczniem na szej szko ły był sza bli -
sta Mar cin Ko niusz, olim pij czyk
z Pe ki nu czy też zna ko mi ty siat -
karz, a po tem dru gi tre ner re pre -
zen ta cji Pol ski Ma rian Kar das.
Chcę tak że po dzię ko wać pre zy -
den to wi Gór skie mu za wspar cie
przy re ali za cji te go nie ła twe go za -
da nia – po wie dzia ła dy rek tor
szko ły Kry sty na Bła żu siak. KP,
Jakub Kubasik
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Ad res lo ka lu

3 – go Maja 35a

3 – go Maja 15/I

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

Wrzosowa 10

Warszawska 3/33

Kościelna 32/1

ADM 

3
3

4

5
5
5
5
5

5

5

5

5

5

5

8
8

8
8
9

9

Pow. użytk. 
w m2

32,26

289,24

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

14,40

19,30

72,45

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

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 

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,  wc

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

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 przynależy do budynku warsztatowego ADM – 8.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany  w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym.  Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr

telefonu 368-17-75. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna – typu bar fast – food w których

wytwarzane są opary tłuszczu.

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym z wejściem od  strony frontowej budynku.  Dotychczasowy Najemca

przekaże klucze do lokalu w ciągu 2 tygodni od daty przydziału.

Stawka
minimalna

10,00
45,00

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
10,00

30,00

12,00

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: 

Spor to wy obiekt ucie szył Mi lo wi ce

           reklama

Dwa nowe boiska powstały przy ZSO nr 13

Ja kub Ku ba sik

Powstanie Park imienia Kuronia?

Pieniądze na podwyżki się znajdą 

Idee Jac ka Ku ro nia by ły te ma -
tem kon fe ren cji na uko wej,
któ ra 17 czerw ca od by ła się
w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas
w So snow cu. W kon fe ren cji
uczest ni czy li m.in. ro dzi -
na i przy ja cie le Jac ka Ku ro -
nia, pra cow ni cy na uko wi
i stu den ci. 

Głos za bra li m.in. dr hab.
Mi ro sław Gre wiń ski, któ ry mó -
wił o trans for ma cji pań stwa
opie kuń cze go w Pol sce, pod su -
mo wu jąc do ro bek i do ko nu jąc
re wi zji po glą dów Jac ka Ku ro -
nia; dr Wal de mar Woj ta sik,
kon fron tu jąc ze so bą wy klu -
czo nych i ob da ro wa nych; dr
To masz Słu pik, któ ry pró bo wał
od po wie dzieć na py ta nie, czy
moż li we jest pro wa dze nie po li -
ty ki, opar tej na war to ściach. 

Od by ła się tak że de ba ta za -
ty tu ło wa na „Idee Jac ka Ku ro -
nia we współ cze snej Pol sce”.
Za pro sze nia do dys ku sji przy -
ję li: ak tor An drzej Se we ryn,

An drzej Ku roń, brat Jac ka Ku -
ro nia, prof. dr hab. Jan Wi dac -
ki i Ka ta rzy na Skrzy dłow ska –
Ka lu kin, dzien ni kar ka i au tor -
ka książ ki „Gaj ka i Ja cek Ku -
ro nio wie”. Pod czas kon fe ren cji
omó wio no związ ki Jac ka Ku -
ro nia z So snow cem. Po seł Ja ro -
sław Pię ta, je den z pre le gen -
tów, zwró cił uwa gę na ko niecz -
ność pro wa dze nia po li ty ki
skie ro wa nej na czło wie ka, ta ką
ja ką pro wa dził Ja cek Ku roń.
Na to miast rad ny Ma te usz Ry -
ka ła, prze wod ni czą cy klu bu
PO, po in for mo wał o zło że niu
wnio sku o nada nie par ko wi
w Ka zi mie rzu Gór ni czym
imie nia Jac ka Ku ro nia ze
wzglę du na zwią zek ro dzi ny
Ku ro nia z So snow cem. To wła -
śnie w So snow cu uro dził się oj -
ciec Jac ka Ku ro nia. Kon fe ren -
cję zor ga ni zo wa ła Wyż sza
Szko ła Hu ma ni tas we współ -
pra cy ze Sto wa rzy sze niem Gai
i Jac ka Ku ro niów. sk

Pra cow ni cy nie pe da go gicz ni
po dłu gich bo jach wresz cie mo -
gą li czyć na pod wyż ki i wy rów -
na nie pen sji za sad ni czej do pen -
sji mi ni mal nej, wy no szą cej
obec nie ok. 1386 zł brut to. Do -
kład nie bę dzie my wie dzieć, ile
pie nię dzy zo sta ło po re ali za cji
okre ślo nych prze tar gów – mó wi
Ry szard Łu kaw ski, za stęp ca pre -

zy den ta mia sta. – Rocz nie do -
dat ko wo pen sje pra cow ni ków
nie pe da go gicz nych bę dą kosz to -
wać bu dżet mia sta oko ło 3,5 mln
zł. Gru pa pra cow ni ków nie pe da -
go gicz nych jest licz na i wy no si
ok. pół to ra ty sią ca osób – do dał.

Pra cow ni cy nie pe da go gicz ni
ma ją otrzy mać pod wyż ki
od wrze śnia. sk



Zbi gniew Le ra czyk, ak tor zwią -
za ny z Te atrem Za głę bia od po -
nad trzy dzie stu lat, bę dzie za rzą -
dzał sce ną przez naj bliż sze trzy
la ta. Wy grał kon kurs po ko nu jąc
kil ku kon ku ren tów. Tym sa mym
z peł nią ce go obo wiąz ku dy rek -
to ra stał się sze fem te atru. 

Ko mi sja kon kur so wa, ob ra -
du ją ca w skła dzie m.in. Agniesz -
ka Cze chow ska-Ko peć, za stęp ca
pre zy den ta So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski, prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej, prof. dr hab.
Kry sty na Dok to ro wicz, dzie kan
Wy dzia łu Ra dia i Te le wi zji UŚ,
Ze non But ki wiecz, dy rek tor De -
par ta men tu Na ro do wych In sty -
tu cji Kul tu ry, Elż bie ta La skie -

wicz i Kry sty na Gaw roń ska,
przed sta wi ciel ki NSZZ So li dar -
ność przy Te atrze Za głę bia zde -
cy do wa ła, że wi zja roz wo ju te -
atru, przed sta wio na przez Zbi -
gnie wa Le ra czy ka jest
naj bar dziej opty mal na. 

Do ku men ty kon kur so we zło -
ży ło 13 kan dy da tów. W dru gim
eta pie o sta no wi sko dy rek to ra
wal czy ło dzie więć osób – ar ty -
stów i me na dże rów kul tu ry z ca -
łej Pol ski. Osta tecz nie Zbi gniew
Le ra czyk uzy skał 4 gło sy spo -
śród 7 moż li wych. W kon kur sie,
mi mo za po wie dzi, nie wziął
udzia łu Pa weł Du sza, na czel nik
Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki Urzę -
du Miej skie go w So snow cu. 

Człon ko wie ko mi sji kon kur -
so wej przy zna ją, że do kan dy da -
tu ry Zbi gnie wa Le ra czy ka naj -
bar dziej prze ko na ła ich kon cep -
cja roz wo ju i zmian w te atrze,
któ ra wy da wa ła się naj bar dziej
kon kret na, spój na i moż li wa
do re ali za cji. 

– Oso bi ście, po wy słu cha -
niu wszyst kich kan dy da tów,
mia łem trzech fa wo ry tów.
Osta tecz nie uzna łem, że naj -
lep sza jest kan dy da tu ra pa -
na Zbi gnie wa Le ra czy -
ka – przy zna je Ar ka diusz
Chę ciń ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej  w So snow -
cu. – Przed sta wio na przez
nie go wi zja te atru by ła naj -
bar dziej re ali stycz na i moż li -
wa do prze pro wa dze nia
w cią gu naj bliż szych mie się -
cy, a nie lat, tak jak w przy pad -
ku in nych kan dy da tów. Nie -
któ re wi zje roz wo ju te atru by ły
wpraw dzie pięk ne, ale jed no -
cze śnie zbyt fan ta stycz ne, bo
za kła da ły spro wa dze nie do te -
atru naj lep szych pol skich re ży -
se rów i wy sta wie nia świet nych

spek ta kli, a to wy ma ga ol brzy -
mich środ ków – do dał Chę ciń -
ski. 

No wy dy rek tor Zbi gniew Le -
ra czyk przy zna je, że przyj dzie
mu się zmie rzyć z po tęż nym wy -
zwa niem. Cze ka go nie tyl ko
mnó stwo pra cy, ale tak że spo ro
na uki. Sku pi się na za rzą dza niu
te atrem i ra czej nie bę dzie łą czył
ról dy rek to ra i ak to ra. Wy wią że
się ze swo ich zo bo wią zań ar ty -
stycz nych i bę dzie re ali zo wać
swo ją kon cep cję roz wo ju te atru. 

Zbi gniew Le ra czyk jest ab -
sol wen tem Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Te atral nej im. Lu dwi ka
Sol skie go w Kra ko wie. Na de -
skach so sno wiec kie go te atru de -
biu to wał w 1979 ro ku ro lą clow -
na w „Ope rze za trzy gro sze”
Ber tol da Brech ta. Do tej po ry
za grał po nad 120 ról.

Ra zem z no wym dy rek to rem
bę dzie pra co wać w te atrze Do ro ta
Igna tiew, ak tor ka, któ ra przez kil ka
lat by ła m.in. zwią za na z Te atrem
Pol skim w War sza wie i pra co wa ła
ja ko asy stent ka dy rek to ra ar ty stycz -
ne go w Te atrze Na ro do wym. Star -

to wa ła tak że w kon kur sie na dy rek -
to ra Te atru Za głę bia i zro bi ła bar dzo
do bre wra że nie naczłon kach ko mi -
sji kon kur so wej. Naj praw do po dob -
niej przej mie obo wiąz ki Grze go rza

Kem piń sky’ego, kie row ni ka ar ty -
stycz ne go, któ ry ma pod pi sa ną
umo wę do koń ca sierp nia. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman 

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

Zda rza ją się sy tu acje, kie dy ko -
bie ta w nie dłu gim cza sie po uro -
dze niu dziec ka, np. po dwóch ty -
go dniach, za mie rza wró cić
do pra cy. Jed nak w świe tle prze -
pi sów jest to nie moż li we.

Otóż ko bie ta mu si wy ko rzy -
stać 14 ty go dni urlo pu ma cie rzyń -
skie go. Z po zo sta łe go okre su mo -
że zre zy gno wać, ale tyl ko i wy -
łącz nie na rzecz oj ca dziec ka.
W prze ciw nym ra zie, tj. je śli oj -
ciec nie chce sko rzy stać z pra wa
do te go urlo pu, dla ko bie ty 20 ty -
go dni urlo pu jest obo wiąz ko we.
Na to miast ko lej ne, mak sy mal nie
dwa ty go dnie, sta no wią tzw. do -
dat ko wy urlop ma cie rzyń ski i ko -
rzy sta nie z nie go jest cał ko wi cie
do bro wol ne. Co wię cej – ist nie je
moż li wość ko rzy sta nia z do dat ko -
we go urlo pu i jed no cze śnie wy ko -
ny wa nia obo wiąz ków za wo do -
wych. 

W świe tle art. 182 i 183 Ko -
dek su pra cy, pra cow ni ca upraw -
nio na do do dat ko we go urlo pu ma -
cie rzyń skie go lub do dat ko we go
urlo pu na wa run kach urlo pu ma -
cie rzyń skie go, mo że łą czyć ko -
rzy sta nie z te go urlo pu z wy ko ny -
wa niem pra cy u pra co daw cy, któ -
ry udzie lił urlo pu. 

Pra ca mo że być wy ko ny wa -
na w wy mia rze nie wyż szym niż
po ło wa peł ne go wy mia ru cza su
pra cy. W ta kim przy pad ku do dat -

ko we go urlo pu udzie la się na po -
zo sta łą część do bo we go wy mia ru
cza su pra cy. W pi sem nym wnio -
sku o pod ję cie pra cy w cza sie do -
dat ko we go urlo pu, pra cow ni ca
wska zu je wy miar cza su pra cy
oraz okres, przez któ ry za mie rza
łą czyć ko rzy sta nie z do dat ko we go
urlo pu w wy ko ny wa niem pra cy.
Pra co daw ca jest zo bo wią za ny ten
wnio sek uwzględ nić.

Na su wa się py ta nie – co z za -
sił kiem ma cie rzyń skim?

A więc wy so kość za sił ku ma -
cie rzyń skie go, na mo cy art. 29
ust. 7 usta wy z 25 czerw ca 1999
r., ule ga po mniej sze niu pro por cjo -
nal nie do wy mia ru cza su pra cy,
w któ rym pra cow ni ca wy ko nu je
pra cę w cza sie ko rzy sta nia z do -
dat ko we go urlo pu. 

Ja to wy glą da w prak ty ce? 
Oto kil ka przy kła dów. Je że li

pra cow ni ca przed urlo pem ma cie -
rzyń skim:

* wy ko ny wa ła pra cę w peł nym
wy mia rze cza su pra cy, a w cza sie
do dat ko we go urlo pu wy ko nu je
pra cę w wy mia rze ¼ eta tu, to wy -
so kość przy słu gu ją ce go za sił ku
w okre sie wy ko ny wa nia tej pra cy
po win na ulec zmniej sze niu o ¼
(1/4: 1 = ¼),

* wy ko ny wa ła pra cę w po ło -
wie peł ne go wy mia ru cza su pra -
cy, a w cza sie do dat ko we go urlo -
pu wy ko nu je pra cę w wy mia rze ¼
eta tu, to wy so kość za sił ku po win -
na ulec zmniej sze niu nie o ¼ lecz
o po ło wę (1/4: ½ = ½)

* wy ko ny wa ła pra cę w po ło -
wie peł ne go eta tu, a w cza sie
urlo pu wy ko nu je pra cę w wy mia -
rze 1/8 eta tu, to wy so kość za sił ku
po win na ulec zmniej sze niu nie
o 1/8 lecz o ¼ (1/8: ½ =1/4). 

* wy ko ny wa ła pra cę w wy mia -
rze ¾ eta tu, a w cza sie do dat ko -
we go urlo pu wy ko nu je pra cę

w wy mia rze ½ eta tu, to wy so kość
za sił ku po win na ulec zmniej sze -
niu nie o ½ lecz o 2/3 (1/2: ¾
= 2/3). 

Wy ni ka z te go, że pra cow ni ca
ma moż li wość sko rzy sta nia z do -
dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie -
go z wy ko ny wa niem pra cy za rów -
no, gdy jest za trud nio na w peł -
nym, jak i nie peł nym wy mia rze
cza su pra cy. Na to miast je śli jest
za trud nio na na pół eta tu, to mo że
łą czyć ko rzy sta nie z do dat ko we go
urlo pu ma cie rzyń skie go z wy ko -
ny wa niem pra cy w wy mia rze niż -
szym niż po ło wa peł ne go wy mia -
ru cza su pra cy.

Te raz po ra wy ja śnić, ja kie
prze pi sy znaj du ją za sto so wa nie
w przy pad ku, gdy ko bie ta, któ ra
łą czy do dat ko wy urlop ma cie rzyń -
ski z wy ko ny wa niem pra cy za wo -
do wej, za cho ru je lub mu si sko rzy -
stać z za sił ku opie kuń cze go. Otóż
je że li przed ło ży ona pra co daw cy
za świad cze nie le kar skie o nie zdol -
no ści do pra cy z po wo du cho ro by
lub spra wo wa nia opie ki, na bę dzie
pra wo do wy na gro dze nia za okres
cho ro by, za sił ku cho ro bo we go al -
bo za sił ku opie kuń cze go.

Na to miast pra cow ni cy, któ ra
wy stą pi ła do pra co daw cy z wnio -
skiem w spra wie pod ję cia pra cy
w cza sie urlo pu do dat ko we go,
jed nak tej pra cy nie roz po czę ła
z po wo du cho ro by lub ko niecz no -
ści spra wo wa nia opie ki nad dziec -
kiem i nie zdą ży ła rów nież za cząć
ko rzy stać z urlo pu, przy słu gu je
za si łek ma cie rzyń ski w wy so ko ści
po mniej szo nej pro por cjo nal nie
do wy mia ru cza su pra cy, w któ -
rym za de kla ro wa ła chęć łą cze nia
do dat ko we go urlo pu z pra cą. Po -
nad to przy słu gu je jej świad cze nia
z ty tu łu cho ro by (wy na gro dze nie
za czas cho ro by i za si łek cho ro bo -
wy) lub za si łek opie kuń czy.

Praca w czasie urlopu

Ad rian na Peć
Miej ski Rzecz nik Praw Kon su men ta

Kon su men ci zwy kle nie wie dzą czym są ba -
zy da nych, w któ rych gro ma dzo ne są in for ma -
cje o zo bo wią za niach np. kre dy to wych lub
myl nie je oce nia ją. Wszyst kim zna ny BIK
zwy kle źle się ko ja rzy ja ko in sty tu cja gro ma -
dzą ca „złe” in for ma cje, któ re sto ją na prze -
szko dzie uzy ska niu kre dy tu w ban ku. Tym cza -
sem w rze czy wi sto ści sy tu acja wy glą da ina -
czej. Ba zy da nych ma ją na ce lu gro ma dze nie,
udo stęp nia nie i wy mia nę in for ma cji do ty czą -
cych wia ry god no ści płat ni czej. Hi sto ria płat -
ni cza i zdol ność do wy wią zy wa nia się z zo bo -
wią zań ma co raz więk sze zna cze nie w ob ro -
cie go spo dar czym. In for ma cje gro ma dzo ne
w ba zach ma ją przede wszyst kim zna cze nie
dla ban ków w za kre sie udzie la nia kre dy tów.
BIK – czy li Biu ro In for ma cji Kre dy to wej jest
ba zą, w któ rej gro ma dzo ne są, prze twa rza ne
i udo stęp nia ne da ne do ty czą ce zo bo wią zań
kre dy to wych klien tów ban ków i Spół dziel -
czych Kas Oszczęd no ścio wo -Kre dy to wych
(SKOK -ów). W BIK -u są wszel kie da ne
od mo men tu zło że nia przez klien ta wnio sku
kre dy to we go aż do je go spła ty. Ma ło kto wie,
że w BIK -u prze cho wy wa ne są przede
wszyst kim po zy tyw ne da ne o klien tach – tj.
o su mien nym i pra wi dło wym spła ca niu zo bo -
wią zań kre dy to wych. Te po zy tyw ne da ne
w BIK -u sta no wią wię cej niż 90 proc. wszyst -
kich da nych. W przy pad ku gdy kre dyt nie jest
spła ca ny ter mi no wo da ne w BIK -u mo gą być
prze twa rza ne na wet 5 lat po za mknię ciu ra -
chun ku bez zgo dy kon su men ta. Po zy tyw -
na hi sto ria w BIK -u bu du je na to miast wia ry -
god ność klien ta. 

BIG – czy li Biu ro In for ma cji Go spo dar czej
jest ba zą, w któ rej prze cho wu je się i udo stęp -
nia da ne o za dłu że niu osób fi zycz -
nych – kon su men tów oraz przed się bior ców.
BIG za tem za wie ra da ne o za dłu że niu nie so -
lid nych dłuż ni ków z róż nych dzie dzin go spo -
dar ki – np. ban ko wych, te le ko mu ni ka cyj -
nych, do staw ców me diów, czyn szo wych itp.
W przy pad ku kon su men tów nie spła co ne
przez 60 dni za dłu że nie na kwo tę mi ni -
mum 200 zł po zwa la na wpi sa nie da nych
do BIG -u. Zgod nie z prze pi sa mi usta wy
z dnia 9 kwiet nia 2010 r. o udo stęp nia niu in -
for ma cji go spo dar czych i wy mia nie da nych
go spo dar czych wie rzy ciel mo że prze ka zać
do biu ra in for ma cje go spo dar cze o zo bo wią -
za niu dłuż ni ka bę dą ce go kon su men tem wy -
łącz nie wów czas, gdy są speł nio ne łącz nie
na stę pu ją ce wa run ki:
1) zo bo wią za nie po wsta ło w związ ku z okre -
ślo nym sto sun kiem praw nym, w szcze gól no -
ści z ty tu łu umo wy o kre dyt kon su menc ki 
2) łącz na kwo ta wy ma gal nych zo bo wią zań
dłuż ni ka bę dą ce go kon su men tem wo bec wie -
rzy cie la wy no si co naj mniej 200 zło tych oraz
są one wy ma gal ne od co naj mniej 60 dni;
3) upły nął co naj mniej mie siąc od wy sła nia
przez wie rzy cie la li stem po le co nym
al bo do rę cze nia dłuż ni ko wi bę dą ce mu kon su -
men tem do rąk wła snych, we zwa nia do za pła -
ty, za wie ra ją ce go ostrze że nie o za mia rze
prze ka za nia da nych do biu ra, z po da niem fir -
my i ad re su sie dzi by te go biu ra.
Sys tem BAN KO WY RE JESTR – pro wa dzo -
ny jest przez Zwią zek Ban ków Pol skich.
W re je strze tym gro ma dzo ne są da ne do ty -
czą ce kon su men tów i przed się bior ców nie -
wy wią zu ją cych się ze swo ich zo bo wią zań
wo bec ban ków. Je że li opóź nie nie w spła cie
za dłu że nia prze kra cza 2 mie sią ce, a łącz -
na war tość zo bo wią zań kon su men ta wy no si
co naj mniej 200 zł da ne tra fia ją do re je stru,
w któ rym mo gą być prze twa rza ne bez zgo -
dy klien ta na wet przez 5 lat po za mknię ciu
ra chun ku.

Bazy danych, w których
gromadzone są informacje
o zobowiązaniach konsumenta

lipiec 2011 nr 7
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Zbi gniew Le ra czyk wy grał kon kurs na dy rek to ra Te atru Za głę bia

No we otwar cie

Powołany dy rek tor Te atru – Zbi gniew Le ra czyk



68. Tour de Pologne

lipiec 2011 nr 78

So sno wiec, Dą bro wa Gór ni cza oraz Bę dzin ugosz czą 68. To ur de Po lo gne

Ma być naj lep szy!

Naj cie kaw szy, naj wspa nial szy,
ta ki ma być naj bliż szy wy ścig
ko lar ski do oko ła Pol ski. Kil ka -
dzie siąt pro fe sjo nal nych ekip,

po nad set ka ko la rzy, cie ka we
eta py i Cze sław Lang ma ją ki bi -
com za gwa ran to wać ucztę ko lar -
ską te go la ta. Nie za brak nie nie -

spo dzia nek, w tym moż li wo ści
ści ga nia się dla ama to rów.
Przy oka zji war to wspo mnieć, iż
na sza re dak cja ob ję ła pa tro nat

me dial ny nad 68. To ur de Po lo -
gne. 

To ur roz pocz nie się ostat -
nie go lip ca i po trwa do 6 sierp -
nia. Tra sa 7 eta pów wie dzie
od Prusz ko wa po Kra ków. Już
dru gie go dnia ko la rzy zo ba czy -
my na dro gach Dą bro wy Gór -
ni czej. Po win ni się po ja wić
po go dzi nie 17, by kil ka dzie siąt
mi nut po tem fi ni szo wać. To
wła śnie w tym mie ście za koń -
czy się dru gi dzień zma gań ko -
la rzy. Na stęp ne go dnia za wod -
ni cy wy star tu ją z po bli skie go
Bę dzi na (ok. go dzi ny 15.30),
a na tra sie wja dą tak że do So -
snow ca, by dzień za koń czyć
na run dach w Ka to wi cach. 

Pierw sze eta py to ty po wo
sprin ter skie zma ga nia. Bę dzie
pła sko, a więc szyb ko. Z pew -
no ścią nie za brak nie spek ta ku -
lar nych ucie czek, dra ma tycz -
nych kraks, a na de wszyst ko
fan ta stycz nych fi ni szy. Nie tyl -
ko na me cie, ale i na wie lu lot -
nych pre miach punk to wych. Ki -
bi ce na tra sie te go rocz ne go To -
uru z pew no ścią nie bę dą się
nu dzić. 

Te naj trud niej sze zma ga nia
przyj dą na ko la rzy pod czas
dwóch eta pów gór skich, jed ne go
wio dą ce go przez Za ko pa ne,
a ko lej ne go w trak cie prze jaz du
z Ter my Bu ko vi ny do Bu ko wi ny
Ta trzań skiej. To wła śnie pod czas
tych eta pów po zna my naj praw -
do po dob niej zwy cięz cę. Ostat ni
etap to prze jazd przez Kra ków
po 128-ki lo me tro wej tra sie. 

– Je ste śmy co raz bli żej ko lar -
skie go świę ta ja kim jest To ur de
Po lo gne. To bę dzie pięk ny wy -
ścig, po łą czo ny z wie lo ma in ny -
mi atrak cja mi. Za pra szam
wszyst kich do ki bi co wa nia naj -
lep szym za wod ni kom na świe -
cie. I do zo ba cze nia na tra -
sie – mó wi Cze sław Lang, dy -
rek tor To ur de Po lo gne.

W wy ści gu wy star tu ją 23 ze -
spo ły li czą ce po 8 ko la rzy, nie
za brak nie re pre zen ta cji Pol ski,
któ ra jest opar ta o ko la rzy eki py
Ban ku BGŻ. W su mie w staw ce
po win no się po ja wić po nad 20
Po la ków. – Mo im ma rze niem
jest, by zwy cięz cą zo stał Po lak,
ale wszyst ko roz strzy gnie się
na tra sie – pod kre śla Cze sław
Lang. Tra dy cyj nie w mia stach,
w któ rych koń czyć się bę dą

eta py wy ści gu, od bę dą się za -
wo dy dla naj młod szych – Nu -
tel la Mi ni To ur de Po lo gne.
Tak że w tym ro ku nie za brak -
nie (5 sierp nia) To ur de Po lo -
gne Ama to rów. Nie pro fe sjo nal -
ni ko la rze bę dą mo gli spró bo -
wać swych sił, na tra sie, któ ra
jest prze zna czo na dla za wo -
dow ców. 

Tekst i fo to: Ja ro sław Adam ski

Trasa 3. Etapu rozpocznie się w Będzinie,
by poprzez Sosnowiec zakończyć się

w Katowicach. Dzień wcześniej wyścig
przejedzie ulicami Dąbrowy Górniczej

Tour w liczbach
2 
rowery przygotowane dla każdego
kolarza jadącego w wyścigu

7 km 
banerów reklamowych

14 miast 
starty i mety poszczególnych
etapów

13 km 
płotków wygrodzeniowych

15 km 
przewodów elektrycznych

16 
osób w każdej ekipie kolarskiej

22 
tiry scenografii

50 
pojazdów w kolumnie reklamowej

300
osób ekipy technicznej
i organizacyjnej

350
osób Komitetu Organizacyjnego
w miastach etapowych

400
osób w ekipach sportowych

400 km
taśmy zabezpieczającej trasę
wyścigu

400
miast i miejscowości, przez które

przejeżdża wyścig

420
aut w kolumnie wyścigu

450
elementów scenografii
przestrzennej (balony, bramy,
namioty)

700 kg 
spaghetti zjedzonych przez kolarzy
podczas wyścigu

770 
opon rowerowych przygotowanych
na każdy etap

1200
osób przemieszczających się
codziennie wraz z wyścigiem

6000
piktogramów opisujących
i wyznaczających trasę wyścigu

7000
identyfikatorów

14 000
bidonów zużytych podczas wyścigu

21 000 
osób biorących udział
przy zabezpieczeniu trasy całego
wyścigu

30 000 m2

mobilnego miasteczka Tour de
Pologne (scenografia, prezentacje
zawodników i sponsorów, animacje,
imprezy towarzyszące, koncerty
i parady, dwa mobilne biura
MOVICO)

2 000 000
publiczności na trasie wyścigu
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Ple ja da wy bit nych spor tow ców,
a wśród nich m.in. Sła wo mir
Szmal i Łu kasz Pisz czek, uświet -
ni ła II Ty dzień Olim pij ski or ga ni -
zo wa ny przez Ze spół Szkół Ogól -
no kształ cą cych nr 14 w So snow -
cu. Im pre za trwa ła od 16 do 20
czerw ca i zgro ma dza ła wie lu
mło dych mi ło śni ków spor tu.

Ty dzień olim pij ski roz po czął
się szkol nym kon kur sem pio sen -
ki. W ra mach im pre zy zor ga ni zo -
wa no m.in. „Tur nie j Pił kar ski Na -
dziei Olim pij skich” dla so sno -
wiec kich
przed szko la ków, VII In te gra cyj -
ny Fe styn Re kre acyj no -Spor to wy
dla osób nie peł no spraw nych oraz
licz ne spor to we tur nie je. Uczest -
ni cy zmie rzy li się w pił ce noż nej,
ko szy ków ce i pił ce ręcz nej. Miał

miej sce tak że be ne fis pił ka rza
Wła dy sła wa Sza ryń skie go. Pod -
czas „ty go dnia olim pij skie go”
w szko le zo sta ła od sło nię ta rów -
nież ta bli ca upa mięt nia ją ca olim -
pij czy ków z Za głę bia.

Im pre zę za koń czy ło uro czy -
ste roz da nie dy plo mów i pu cha -
rów oraz spo tka nie z gwiaz dą
pol skiej pił ki ręcz nej Sła wo mi -
rem Szma lem. So sno wiec ki Ty -
dzień Olim pij ski od był się
pod pa tro na tem ho no ro wym Pol -
skie go Ko mi te tu Olim pij skie go,
pre zy den ta So snow ca Ka zi mie -
rza Gór skie go i pre zy den ta Bę -
dzi na Łu ka sza Ko mo niew skie go
oraz Fun da cji im. Grze go rza
Dol nia ka „Spor to wa szan sa”. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Olim pij ski ty dzień
Sła wo mir Szmal – nasz re pre zen ta cyj ny bram karz w pił ce
ręcz nej – wspie rał w So snow cu mło de ta len ty

W pierw szej ko lej no ści mu si my za dbać o to, że by nie wy pu ścić firm ze stre fy eko no micz nej 

Ko twi ca i kla ster
Roz mo wa z wi ce pre ze sem Mi�ro�sła�wem Bu�blem, za rzą dza ją cym Pod stre fą So sno wiec ko -Dą brow ską Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej 

Pod�stre�fa�So�sno�wiec�ko�-Dą�brow�ska
ob�cho�dzi�w tym�ro�ku 15-le�cie�ist�-
nie�nia.�Co�jest�jej�naj�więk�szą�si�łą?
Na szą si łą jest ka dra pra cow ni -
ków, wy kształ co nych i przy go to -
wa nych do wy ko ny wa nia róż -
nych za wo dów. Atu tem jest kul -
tu ra tech nicz na na sze go re gio nu
i tra dy cja. Jak ana li zu je my i roz -
ma wia my z pra co daw ca mi, któ -
rzy funk cjo nu ją w stre fie, to
chwa lą kul tu rę pra cy, umie jęt no -
ści i za an ga żo wa nie. Du żym atu -
tem jest tak że po ło że nie ka to -
wic kiej aglo me ra cji, bo ma my
do bre po łą cze nia. Nie ma my
tak że trud no ści do prze cho dze -
nia do go spo dar ki in no wa cyj nej.
Istot ne jest tak że sa mo na sta wie -
nie sa mo rzą dów i gmin, je śli
cho dzi o za miar prze pro wa dza -
nia zmian, prze kształ ceń i chęć
roz wo ju. 

So�sno�wiec�tak�że�jest�pro�ro�zwo�jo�-
wy?
Bez wąt pie nia. By li śmy mia stem
ko palń i hut. Dziś ma my już fir -
my, któ re są fir ma mi wy twór czy -
mi i to nie w bran ży su row co wej,
ale w bran ży wy twór czej, sa mo -
cho do wej, agd, bu dow la nej. Atu -
ty plus in we sty cje ka pi ta łu po -
zwo li ły na to, by So sno wiec zmie -
nić. My ślę, że przed na mi jesz cze
da le ka dro ga. Nie jest to pro ces
za koń czo ny, cho ciaż w So snow cu
jest już prak tycz nie za mknię ta
stre fa. Zo sta ło nam oko ło 10 hek -
ta rów do sprze da nia. Pro wa dzi my
już roz mo wy z kil ko ma fir ma mi.
Nie ozna cza to jed nak, że koń czy
się na sza pra ca. Te raz sto ją
przed wa mi no we za da nia…
Dziś pró bu je my ko ja rzyć in te re sy
tych firm ze szkol nic twem i na uką
oraz po wią zać fir my ko ope ra cyj -
nie, fir my ze stre fy z fir ma mi,
któ re są ulo ko wa ne po za stre fą.
Pró bu je my two rzyć kla stry. Te raz
ini cju je my kla ster Au to mo tiv Sa -
fe ty Po land z in ny mi fir ma mi
zwią za ny mi z mo to ry za cją. Istot -
ne jest to, by przy cią gać fir my
z bran ży pro jek to wej, na uko wo -
-ba daw czej, in no wa cyj nej, któ re
bę dą wspie ra ły tych in we sto rów,
któ rzy już dzia ła ją w stre fie.

Czy�coś�spę�dza�Pa�nu�sen�z po�-
wiek?�
Mo ją je dy ną bo lącz kę jest tyl -
ko to, że by ka pi ta łu by ło jesz -
cze wię cej, zwłasz cza ka pi ta łu
pol skie go. Chciał bym wię cej,
niż jest to w tej chwi li moż li we.
Mu si my roz wi jać się po wo li,
ale bez prze rwy. W pierw szej
ko lej no ści mu si my za dbać o to,
że by nie ode szły fir my ze stre -
fy. Mu si my dzia łać tak, by wyj -
ście ze stre fy by ło droż sze
i bar dziej kosz tow ne niż utwo -
rze nie no we go przed się wzię cia
w Moł da wii czy na Ukra inie.
Dla te go pro wa dzi my dzia ła nia
w kie run ku za ko twi cza nia tych
firm, po wią zań ko ope ra cyj nych
i kla stro wych. Pew nym nie do -
stat kiem jest tak że zbyt ma ła
współ pra ca na szych uczel ni
z fir ma mi. Na le ża ło by stwo -
rzyć coś w ro dza ju spe cjal nych
stref na uko wych. My ślę, że
do te go doj dzie i bę dzie to
zmia na nie unik nio na, ale po -
wol na, ewo lu cyj na. Czy li ma -
my już fir mę, ka pi tał, zro bi my
pew ne po wią za nia, a to wy mu -
si współ pra cę z uczel nia mi.
Nie wąt pli we ko niecz ne jest
wspar cie rzą du w for mie pew -
nych do ta cji fi nan su ją cych
okre ślo ne pro gra my. 

Du�żo�kon�tro�wer�sji�wzbu�dził�ostat�-
nio�po�mysł�bu�do�wy�no�wo�cze�sne�go
biu�row�ca�u zbie�gu�al.�Zwy�cię�stwa
i ul. 3�Ma�ja.�Biu�ro�wiec�fak�tycz�nie
po�wsta�nie?�
W sa mym cen trum znaj du ją się
trzy te re ny, któ re mo gą być za bu -
do wa ne bu dyn ka mi usłu go wy mi
we dług pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Uwa żam, że pro -
po zy cja bu do wy biu row ca kla sy
A jest jak naj bar dziej sen sow na,
zwłasz cza że użyt kow ni cy ta kie -
go biu row ca, obję te go stre fą eko -
no micz ną, mo gą ko rzy stać z ulg
po dat ko wych. Ofer tę zgło si ło
mia sto, a rad ni ją za ak cep to wa li.
Choć ro zu miem, że rad ni,
zwłasz cza opo zy cji, mu szą mieć
in ne zda nie. Zo ba czy my, czy
w ogó le znaj dą się chęt ni. Naj -
pierw mu szą być speł nio ne okre -
ślo ne wa run ki, ob ję cie te go ob -
sza ru stre fą, do cze go jest po -
trzeb na zgo da mi ni ster stwa. Je śli
de cy zja bę dzie po zy tyw na, resz -
ta za le ży od wie lu osób, władz
mia sta, rad nych, miesz kań ców.
War to bu do wać po zy tyw ną at -
mos fe rę wo kół dzia łań, któ re są
waż ne dla roz wo ju Za głę bia.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.)
została powołana
rozporządzeniem Rady Ministrów
z 18 czerwca 1996 roku. Jej
podstawowym celem jest
wsparcie i przyspieszenie
procesów restrukturyzacyjnych
oraz stworzenie nowych miejsc
pracy w regionie.

Katowicka SSE
ustanowiona została na okres
dwudziestu lat (do 8 sierpnia 2016
r.), a z końcem 2008 roku okres
ten został przedłużony do końca
roku 2020. Strefą
zarządza Katowicka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. z siedzibą
w Katowicach. Strefa, co warto
przypomnieć, jest strefą
rozproszoną, składającą się
z czterech podstref: gliwickiej;
jastrzębsko-żorskiej;
sosnowiecko-dąbrowskiej oraz
tyskiej. Ogółem strefa
obejmuje 1917 ha powierzchni,
w tym ponad 40 różnych
obszarów, co umożliwia
inwestorom wybór
najdogodniejszej lokalizacji.
Większość obszarów znajduję się
w pobliżu międzynarodowych tras:
wschód-zachód
(Lwów-Wrocław-Berlin)
i północ-południe
(Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz
planowanego węzła autostrad A1
i A4.

Podstrefa
Sosnowiecko-Dąbrowska jest
jedną z czterech podstref
w Katowickiej SSE. Obejmuje
Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą,
Częstochowę, Siewierz, Sławków,
Siemianowice Śląskie, Zawiercie
i Koniecpol. Składa się z 36
obszarów o łącznej powierzchni
ponad 419 hektarów. Obszar
w Sosnowcu liczy 95,23 ha.
Na terenie Podstrefy
Sosnowiecko-Dąbrowskiej
funkcjonuje 30 inwestorów
z ważnymi zezwoleniami,
a kolejnych trzech rozpoczęło
inwestycje. 

Sosnowiecki WOPR i stowarzyszenie Ostrowy nie doszli do porozumienia, ale zakończyli spór

Znaleźli swoje miejsce
Miej ski Od dział WOPR w So -
snow cu i Sto wa rzy sze nie Roz -
wo ju Kul tu ry Fi zycz nej, Hi po -
te ra pii i Jeź dziec twa Ostro wy
Gór ni cze nie zo sta ną są sia da mi.
Cho ciaż umo wa tej sa mej nie ru -
cho mo ści przy ul. Naf to wej 1
zo sta ła pod pi sa na przez jed ną
i dru gą stro nę, osta tecz nie go -
spo da rzem te re nu zo stał
WOPR. Sto wa rzy sze nie Ostro -
wy zre zy gno wa ło z umo wy
dzier ża wy, kie dy otrzy ma ło

od władz mia sta in ną pro po zy -
cję – dzier ża wę dział ki przy ul.
Ba czyń skie go. – Nie bę dzie my
z ni kim się kłó cić i brać udziału
w wy po wie dzia nej przez
WOPR woj nie – mó wi zre zy -
gno wa ny Ro man Ku ra kow ski,
pre zes sto wa rzy sze nia Ostro wy
Gór ni cze. 

WOPR już pla no wał prze -
pro wadz kę z So snow -
ca. – W obec nej sy tu acji nie wi -
dzę wyj ścia z im pa su. Nie wy -

obra żam so bie, by moż na na szą
dzia łal ność po go dzić z dzia łal -
no ścią sto wa rzy sze nia – mó wił
przed mie sią cem Sła wo mir
Dęb ski, pre zes za rzą du Miej -
skie go Od dzia łu WOPR w So -
snow cu, kie dy oka za ło się, że
nie bę dzie je dy nym dzier żaw cą
dział ki przy ul. Naf to wej. 

Wła dze mia sta za rów no od -
dzia ło wi WOPR, jak i sto wa rzy -
sze niu, za pro po no wa ły dzier ża -
wę tej sa mej nie ru cho mo ści li -

cząc, że uda im się pro wa dzić
dzia łal ność na ob sza rze zaj mu ją -
cym oko ło 9 tys. me trów kwa -
dra to wych. Za rów no, od dział
WOPR, jak i sto wa rzy sze nie mu -
szą opu ścić do tych cza so we sie -
dzi by. 

Pro po zy cja władz mia sta,
wska zu ją ca nie ru cho mość przy ul.
Naf to wej, zo sta ła wstęp nie za ak -
cep to wa na. Człon ko wie WOPR
za czę li już po rząd ko wać nie ru -
cho mość, wy wo zić śmie ci i szy -

ko wa li się do pod pi sa nia umo wy
dzier ża wy 1 czerw ca, kie dy…
oka za ło się, że mu szą się po -
dzie lić ze sto wa rzy sze niem. 

Osta tecz nie wła dze mia sta
za pro po no wa ły sto wa rzy sze niu
Ostro wy no wą lo ka li za cję, li czą -
cą pra wie 4 tys. me trów kwa dra -
to wych dział kę przy ul. Ba czyń -
skie go. – Pod pi sa łem już umo -
wę dzier ża wy, wstęp nie na trzy
mie sią ce i mam na dzie ję, że da -
my so bie ze wszyst kim ra -

dę – stwier dził Ro man Ku ra -
kow ski. 

– Je śli ktoś ko muś da ję rę kę,
a ten chce ją opluć i od gryźć, to
tak się nie po stę pu je. Trze ba by -
ło po móc jed nym i dru gim i dla -
te go wstęp nie pod ję li śmy de cy -
zję o wspól nym są sia do wa niu.
Osta tecz nie uda ło się jed nak te -
go unik nąć Nie bę dę wię cej ko -
men to wał tej spra wy – stwier dził
Ry szard Łu kaw ski, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta. sk
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Uro dził się 1 kwiet nia 1750 ro ku
w De der ka łach Wiel kich na Wo ły -
niu, w ro dzi nie szla chec kiej her bu
Ko twi ca. Po cząt ko wo kształ cił się
w Piń czo wie, a na stęp nie w Aka de -
mii Kra kow skiej, gdzie uzy skał sto -
pień dok to ra fi lo zo fii (1768). W la -
tach 1770-1774 stu dio wał w Wied -
niu, a po tem w Rzy mie, gdzie
uzy skał dok to rat z pra wa i teo lo gii
oraz przy jął świę ce nia ka płań skie.
Po po wro cie do Pol ski zo stał ka no -
ni kiem kra kow skim oraz peł nił po -
słu gę ka płań ską w Piń czo wie i Krzy -
ża no wi cach Dol nych. Dzia łał w To -
wa rzy stwie Ksiąg Ele men tar nych
i Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz
był twór cą pla nu roz bu do wy sie ci
szkół w ca łym kra ju. W la tach 1777-
1780 z ra mie nia Ko mi sji do ko nał re -
for my Aka de mii Kra kow -
skiej – wpro wa dził m. in. wy kła dy
z na uk przy rod ni czych i li te ra tu ry

pol skiej, umoż li wił do stęp do na uki
stu den tom po cho dzą cym z miesz -
czań stwa, upo rząd ko wał spra wy ma -
jąt ko we uczel ni, a tak że umoż li wił
roz wój po stę po wych idei i po pra wił
jej po ziom na uko wy. W la tach 1782-
1786 peł nił funk cję rek to ra. Za swo -
je za słu gi w 1786 ro ku zo stał od zna -
czo ny Or de rem Świę te go Sta ni sła -
wa, a w pięć lat póź niej zo stał
ka wa le rem Or de ru Or ła Bia łe go.
Brał udział w two rze niu Kon sty tu -
cji 3 Ma ja oraz na le żał do naj ak tyw -
niej szych dzia ła czy stron nic twa pa -
trio tycz ne go. Wie le pu bli ko wał, był
m. in. zwo len ni kiem dzie dzicz no ści
tro nu, znie sie nia li be rum ve to i wie -
lu in nych ra dy kal nych po stu la tów.
Po uchwa le niu Kon sty tu cji Hu go
Koł łą taj mia no wa ny zo stał pod kanc -
le rzym ko ron nym i za ło żył Zgro ma -
dze nie Przy ja ciół Kon sty tu cji Rzą do -
wej. Jed nak w cza sie woj ny pol sko -

-ro syj skiej (1792) po parł de cy zję
kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow -
skie go o je go przy stą pie niu do kon -
fe de ra cji tar go wic kiej. Przy go to wy -
wał i uczest ni czył w in su rek cji ko -
ściusz kow skiej, wcho dząc w skład
Ra dy Naj wyż szej Na ro do wej, obej -
mu jąc w niej Wy dział Skar bu. 

4 li sto pa da 1794 ro ku po ta jem nie
opu ścił ob lę żo ną War sza wę i udał się
na emi gra cję. Aresz to wa ny 6 grud nia
przez Au stria ków i osa dzo ny w Prze -
my ślu. Na stęp nie osa dzo ny w Oło -
muń cu, gdzie w la tach 1802-1808
na pi sał pra cę na tu ry geo gra ficz nej
„Roz biór kry tycz ny za sad hi sto rii
o po cząt ko wych ro du ludz kie go”.
Po opusz cze niu wię zie nia udał się
na Wo łyń, gdzie współ two rzył Li -
ceum Krze mie niec ki. W la tach 1807-
1808 po dej rza ny o kon tak ty z Na po -
le onem zo stał wy wie zio ny i prze trzy -
my wa ny przez Ro sjan w Mo skwie.

Zmarł 28 lu te go 1812 ro ku w War -
sza wie po dłu giej i cięż kiej cho ro bie.
Zo stał po cho wa ny na war szaw skich
Po wąz kach, ale urna z je go ser cem
zo sta ła zło żo na w ko ście le w Wi śnio -
wej, gdzie miesz kał je go brat Ra fał.
W So snow cu Hu go Koł łą taj jest pa -
tro nem uli cy znaj du ją cej się w Śród -
mie ściu So snow ca. 

Nie wąt pli we to ha sło nie mó wi nic
mło dym miesz kań com So snow ca,
a co nie któ rzy ze star szych mo gą pa -
mię tać, że to po tocz na i po pu lar na na -
zwa za kła du, któ ry spe cja li zo wał się
przed la ty w pro duk cji rur. Wy bu do -
wa ny zo stał w la tach 1881-1888
przez gli wic kie go przed się bior cę S.
Huld schyn skie go na grun tach od ku -
pio nych od wła ści cie li Po go ni i Siel -
ca. Po cząt ko wo by ła to fi lia za kła dów
z Gli wic, któ ra obej mo wa ła kil ka hal
pro duk cyj nych, warsz tat ślu sar ski
i me cha nicz ny, kuź nię, ma ga zy ny,
biu ra, staj nie i wo zow nie. Pierw szym
dy rek to rem był inż. K. Re iss,
a w 1894 ro ku sta no wi sko to ob jął
inż. O. Preyss. W trzy la ta póź niej fa -
bry kę prze kształ co no w spół kę ak cyj -
ną pn. To wa rzy stwo Ak cyj ne So sno -
wiec kich Fa bryk i Rur Że la za z ka pi -
ta łem za kła do wym w wy so ko ści 3
mi lio nów ru bli, któ ry w 1900 ro ku
pod nie sio no do 6 mi lio nów. Na prze -

ło mie XIX i XX wie ku fa bry ka za -
trud nia ła bli sko 2 ty sią ce ro bot ni ków.
Za kład zo stał w tym cza sie roz bu do -
wa ny, po wsta ły pie ce mar te now skie,
pie ce do wy ro bu rur ga zo wych i ko -
tło wych, wy dział pro duk cji łącz ni -
ków, od lew nia, wal cow nia blach i rur
bez szwu i in. W 1901 ro ku To wa rzy -
stwo wy bu do wa ło no wą hu tę w Za -
wier ciu i dla te go wów czas ogra ni czo -
no w So snow cu pro duk cję sta li a roz -
wi nię to wy dzia ły prze rób ki.
Asor ty ment wy ro bów przy go to wy -
wa nych przez za kład tuż przed wy bu -
chem I woj ny świa to wej wy glą dał im -
po nu ją co, obej mo wał on m.in. słu py
ru ro we, bla chy ko tło we, zbior ni ko we,
okrę to we i da cho we, bu tle i becz ki
sta lo we, żer dzie wiert ni cze, stal na le -
miesz oraz uni wer sal ną i in ne pro duk -
ty. Przed się bior stwo to utrzy my wa ło
w So snow cu szko łę rze mieśl ni czo -
-prze my sło wą dla męż czyzn, szko łę
go spo dar stwa do mo we go dla dziew -

cząt, ochron kę dla dzie ci i bi blio te kę
dla pra cow ni ków. To wa rzy stwo by ło
rów nież wła ści cie lem 7 do mów,
w któ rych miesz ka ło 80 ro dzin ro bot -
ni czych, a po nad to zor ga ni zo wa ło dla
nich opie kę le ka rza, fel cze ra i nie -
wiel ki szpi tal. Pod czas I woj ny świa -
to wej za kład zo stał nie mal że cał ko wi -
cie zde wa sto wa ny. Nie czyn ne ma szy -
ny, urzą dze nia i pro duk ty zo sta ły
wy wie zio ne do Nie miec. Przy pra -
cach kon ser wa tor skich w 1915 ro ku
za trud nio nych by ło nie wie le po -
nad 300 ro bot ni ków. Po za koń cze niu
dzia łań wo jen nych za kład zo stał uru -
cho mio ny dzię ki sta ra niom inż. Szy -
mo na Ru dow skie go i po cząt ko wo
pro du ko wał płu gi dla rol nic twa oraz
czę ści do nich. W dwu dzie sto le ciu
mię dzy wo jen nym wła ści cie lem za -
kła du by ło po now nie To wa rzy stwo
So sno wiec kich Fa bryk i Rur Że la -
za jed nak ja ko spół ka z ka pi ta łem
fran cu skim, któ ry od po wied nio

w 1924 ro ku wy niósł 24 mi lio ny zło -
tych, a w 1936 ro ku – 40 mi lio nów
zło tych. Za kład w tym okre sie zo stał
zmo der ni zo wa ny. Naj więk szą in we -
sty cją by ła nie wąt pli wie wal cow nia
rur bez szwu ty pu an giel skie go
(1928). Przed wy bu chem II woj ny
świa to wej za ło ga „Rur kow ni” li czy ła
bli sko 2000 osób. Pod czas oku pa cji
hi tle row skiej za kład prze jął nie miec -
ki za rząd ca i pro duk cja przy sto so wa -
na zo sta ła dla po trzeb prze my słu
zbro je nio we go. W tym cza sie za trud -
nio nych by ło tu taj 4300 ro bot ni ków,
w tym jeń cy wo jen ni i ze sła ni do obo -
zów pra cy cu dzo ziem cy. Po za koń -
cze niu dzia łań wo jen nych za kład zo -
stał upań stwo wio ny a dy rek to rem zo -
stał inż. Sta ni sław Gay, by ły
peł no moc nik Rzą du Tym cza so we go.
Ja ko sa mo dziel ny za kład Hu ta „So -
sno wiec”,bo ta ką no si ła wów czas na -
zwę, prze trwa ła do 1961 ro ku kie dy
to po łą czo no ją z hu tą im. M. Bucz ka
(daw na Hu ta „Ka ta rzy na”). Po łą czo -
ny za kład spe cja li zo wał się w pro duk -
cji rur że liw nych i wal ców hut ni -
czych. Zre ali zo wa no na je go te re nie
wie le in we sty cji, roz bu do wa no i zmo -
der ni zo wa no wy dzia ły pro duk cyj ne.
Wy bu do wa no m.in. cią gar nię rur ze
szwem, uru cho mio no spa war ki
do spa wa nia rur wy so ko sto po wych.
W la tach 1968-1980 za trud nie nie wa -
ha ło się na po zio mie 3,5 – 4,5 ty sią ca
pra cow ni ków. Po prze mia nach ustro -
jo wych 1989 ro ku za kład prze szedł
grun tow ną re or ga ni za cję. W 1995 ro -
ku prze kształ co no go w jed no oso bo -
wą Spół kę Skar bu Pań stwa pn. Hu ta
Bu czek S.A. Od 2003 ro ku funk cjo -
nu je on ja ko Tech no lo gie Bu -
czek S.A. i pro du ku je ru ry w sze ro -
kim asor ty men cie. Obec nie w fir mę
za in we sto wał ka pi tał za gra nicz ny,
przede wszyst kim ło tew ski, a pro duk -
cja skie ro wa na zo sta ła na po trze by
roz wi ja ją ce go się ryn ku mo to ry za cyj -
ne go. 

Rurkownia
Huldczyńskiego

Ko nop nic ka
Ma ria
(1842-1910), pol ska po et ka i no we list ka

Uro dzi ła się 23 ma ja 1842 ro ku w Su wał kach
w ro dzi nie Jó ze fa Wa si łow skie go i Scho la sty ki
z Tur skich. W 1849 ro ku ro dzi na Wa si łow skich
prze nio sła się do Ka li sza. W 5 lat póź niej zmar -
ła mat ka Ma rii Ko nop nic kiej, któ ra zo sta ła po -
cho wa na na tam tej szym Cmen ta rzu Miej skim.
Jej oj ciec, któ ry sam po śmier ci żo ny wy cho wy -
wał cór ki w tra dy cji chrze ści jań skiej i du chu żar -
li we go pa trio ty zmu, był praw ni kiem. W la -
tach 1855-1856 M. Ko nop nic ka wraz z sio strą
uczy ła się na pen sji u sióstr sa kra men tek w War -
sza wie i tam ze tknę ła się z Eli zą Paw łow ską
póź niej szą Orzesz ko wą. Przy jaźń ta sce men to -
wa na za mi ło wa niem do li te ra tu ry prze trwa ła ca -
łe ży cie. We wrze śniu 1862 ro ku wy szła za mąż
i za miesz ka ła po cząt ko wo w Bro no wie ko ło
Pod dę bic, a na stęp nie w Gu si nie (obec nie wo je -
wódz two łódz kie). Ma ria Ko nop nic ka w związ -
ku mał żeń skim uro dzi ła ośmio ro dzie ci, z cze -
go dwo je zmar ło za raz po uro dze niu. Za de biu -
to wa ła w 1870 ro ku wier szem Zi mo wy po ra nek
a w póź niej szym okre sie już cy klicz nie dru ko -
wa na by ła jej po ezja. W 1876 ro ku po et ka roz -
sta ła się z mę żem, a w dwa la ta póź niej
po śmier ci oj ca za czę ła uczest ni czyć w kon spi -
ra cyj nych i jaw nych ak cjach spo łecz nych. W la -
tach 1877-1890 wraz z dzieć mi miesz ka ła
w War sza wie, gdzie pra co wa ła ja ko ko re pe ty tor -
ka. W tym cza sie wy jeż dża ła m. in. do Włoch
i Au strii, a w Cze chach po zna ła J. Vrchlic kie go,
z któ rym na wią za ła ko re spon den cję. W la -
tach 1884-1887 re da go wa ła pi smo dla ko biet
„Świt”, zaj mo wa ła się rów nież kry ty ką li te rac -
ką. Rów nież w la tach 80. za czę ła pi sać no we le
czer piąc po cząt ko wo in spi ra cje z do świad czeń
B. Pru sa i E. Orzesz ko wej. Oko ło ro ku 1890 po -
ja wi ły się w jej twór czo ści no we za in te re so wa -
nia te ma tycz ne, zwłasz cza dzie ja mi kul tu ry eu -
ro pej skiej oraz no we spo so by na wią zań do tra -
dy cji. Jej utwo ry za wie ra ją pro test prze ciw ko
nie spra wie dli wo ści spo łecz nej oraz ustro jo wi
nio są ce mu ucisk i krzyw dę. Na ce cho wa ne są
pa trio ty zmem, li ry zmem i sen ty men ta li zmem.
Bra ła udział w wal ce o pra wa ko biet, ak cji po -
tę pia ją cej re pre sje władz pru skich (prze śla do wa -
nie dzie ci pol skich we Wrze śni) i po mo cy
na rzecz więź niów po li tycz nych. Na 25-le cie
pra cy pi sar skiej (1903) otrzy ma ła w da rze na ro -
do wym dwo rek w Żar now cu ko ło Kro sna na Po -
gó rzu Kar pac kim. Stąd od by wa ła po dró że
do Włoch, Nie miec, Au strii i Szwaj ca rii.
W 1908 ro ku Ma ria Ko nop nic ka opu bli ko wa ła
słyn ną „Ro tę”, jed ną z naj waż niej szych pol skich
pie śni pa trio tycz nych. Zmar ła na za pa le nie
płuc 8 paź dzier ni ka 1910 ro ku we Lwo wie i po -
cho wa na zo sta ła na tam tej szym cmen ta rzu Ły -
cza kow skim. Jej po grzeb stał się wiel ką ma ni -
fe sta cją pa trio tycz ną, w któ rej udział wzię ło bli -
sko 50 ty się cy osób. W ro dzin nych Su wał kach
znaj du je się Mu zeum im. Ma rii Ko nop nic kiej,
a w So snow cu jest ona pa tron ką jed nej z ulic
w dziel ni cy Śro du la. 

Ko lum nę opra co wał: Mi chał Wę cel

Hu go Koł łą taj 
(1750-1812), du chow ny, po li tyk, pu bli cy sta
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Nie sa mo dziel nie, ale w ra -
mach part ner stwa pu blicz no -
-pry wat ne go chce bu do wać
spa lar nię od pa dów Gór no ślą -
ski Zwią zek Me tro po li tar ny.
Po tym, jak GZM nie wy ro bił
się z cza sem i prze pa dła szan -
sa na sfi nan so wa nie pro jek tu
ze środ ków unij nych, te raz
GZM chce szu kać pry wat ne go
in we sto ra. 

– Gór no ślą ski Zwią zek Me -
tro po li tal ny nie re zy gnu je z bu -
do wy za kła du uty li za cji od pa -
dów na te re nie me tro po lii. Mu -
si my roz wa żyć, czy pro jekt
bę dzie my re ali zo wać w opar ciu
o sys tem kon ce syj ny, czy też
w for mu le part ner stwa pu blicz -
no -pry wat ne go – mó wił Da wid
Ko stemp ski, prze wod ni czą cy
GZM. O wy bo rze wa rian tu
zwią zek miał zde cy do wać pod -
czas ob rad zgro ma dze nia
GZM, 21 czerw ca. Ty le, że ob -
ra dy nie przy nio sły de cy zji.
Wia do mo jed nak, że to for ma
part ner stwa pu blicz no-pry wat -
ne go jest tym, za czym opo wia -
da ją się człon ko wie GZM. 

– Do wrze śnia ze wszyst kich
miast bę dą cych człon ka mi GZM
ma ja spły nąć da ne do ty czą ce ilo -
ści wy twa rza nych od pa dów.

Przez ca ły ten czas zgła szać się
bę dą fir my za in te re so wa ne
współ fi nan so wa niem i bu do wą
spa lar ni od pa dów ko mu nal nych.
Za in te re so wa nie pry wat nych
pod mio tów tą spra wą jest du -
że – in for mu je Ko stemp ski.

Przy po mnij my, że bu do wa
spa lar ni dla aglo me ra cji sta nę ła
pod zna kiem za py ta nia, gdy
osta tecz nie oka za ło się, że wart
oko ło mi liar da zło tych pro jekt
stra cił szan sę na bli sko 600 mln
zł unij ne go do fi nan so wa nia. Aby
wcze śniej sze przy go to wa nia nie
po szły na mar ne, w lu tym re sort
roz wo ju re gio nal ne go przy znał
ok. 13 mln zł na do ku men ta cję
tech nicz ną pro jek tu. GZM nie
sko rzy stał jed nak z tych środ ków
i zmie nił kon cep cję fi nan so wa -
nia bu do wy spa lar ni. 

Da wid Ko stemp ski pod kre -
śla, iż to na part ne ra pry wat ne -
go spad nie m.in. obo wią zek
prze pro wa dze nia kon sul ta cji
spo łecz nych, któ re przy wcze -
śniej szym pro jek cie nie by ły
do koń ca efek tyw ne, a tak że
umoż li wi np. prze nie sie nie
na nie go do pro wa dze nia do te -
re nu przy szłej spa lar ni spraw ne -
go po łą cze nia ko mu ni ka cyj ne go
od au to stra dy A4. 

Obec nie trwa ją roz mo wy
z po ten cjal ny mi part ne ra mi
z ob sza ru ener ge ty ki, m.in. kon -
cer na mi Tau ron i For tum. Przy -
szła spa lar nia sta nie praw do po -
dob nie w po bli żu elek tro cie -
płow ni, czy elek trow ni ze
wzglę du na prze sył pro du ko wa -
nej ze śmie ci ener gii. GZM

chciał by, by po prze pro wa dze -
niu prze tar gu na wy bór kon ce -
sjo na riu sza, bu do wa ru szy ła
na po cząt ku 2012 r. 

Roz mo wy przed sta wi cie li
GZM opar te są na tym, co mo -
gli oni za ob ser wo wać pod czas
po by tu we Fran cji. Fran cu ska
Izba Prze my sło wo-Han dlo wa za -

pro si ła przed sta wi cie li GZM
do pod pa ry skie go Cre te il, mia -
sta, w któ rym dzia ła spa lar nia
wy bu do wa na na 225 ty się cy ton
od pa dów ko mu nal nych rocz nie.

– Bu do wa po chło nę ła 120
mi lio nów eu ro. Spa lar nia przyj -
mu je rocz nie 180 ty się cy ton od -
pa dów ge ne ro wa nych przez 660

ty się cy miesz kań ców z te re nu,
ja ki obej mu je. Bio rąc pod uwa -
gę, że na na szym te re nie ma my
czte ry ra zy wię cej miesz kań ców,
po trzeb ne by ły by dwie ta kie spa -
lar nie jak w Cre te il – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w So -
snow cu do da jąc, że spa lar nia nie
tyl ko uty li zu je od pa dy, ale też
wy twa rza ener gię ciepl ną i elek -
trycz ną.

Czy znaj dzie się po waż ny in -
we stor, któ ry ze chce za an ga żo -
wać się w bu do wę spa lar ni
na na szym te re nie? Przed sta wi -
cie le GZM są prze ko na ni, że tak,
mi mo że na przed się wzię cie po -
trze ba bę dzie oko ło 250 mi lio -
nów eu ro. 

Przed sta wi cie le GZM pod -
kre śla ją, że za kład bu do wa ny
na Ślą sku po wsta nie w naj lep -
szej do stęp nej tech no lo gii.
Współ cze sne in sta la cje te go ty -
pu nie emi tu ją diok syn, a ilość
tra fia ją cych do at mos fe ry za nie -
czysz czeń jest mi ni mal na i zgod -
na z ostry mi eu ro pej ski mi nor -
ma mi. Nie ma też przy krych za -
pa chów, ko ja rzą cych się zwy kle
z prze ro bem od pa dów. In sta la cja
pro du ku je prąd i cie pło, za ra bia -
jąc na ich sprze da ży. RED

GZM chce budować spalarnię

No wo cze sna spa lar nia, jak ta z Au strii, po zwo li nie tyl ko po zbyć się śmie ci, ale jesz cze na nich za ro bić

arc

Zanieczyszczenia
głównie spoza miasta
Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny Śro do -
wi ska w Ka to wi cach przed sta wił ra port
do ty czą cy pro wa dzo ne go w 2010 ro ku
mo ni to rin gu śro do wi ska w na szym mie -
ście. Spraw dza no stan po wie trza, wód po -
wierzch nio wych, wód pod ziem nych, ha -
ła su i pól elek tro ma gne tycz nych.

Nie ste ty ani wo dy Bry ni cy, ani też
Prze mszy je śli spoj rzy my na ra port do ty -
czą cy za war to ści che micz nej wo dy, nie są
w sta nie za do wa la ją cym. Tyl ko część Bia -
łej Prze mszy ma wo dę do brej ja ko ści.
Przy oka zji ba dań za no to wa no wy so kie
stę że nie kad mu, oło wiu i cyn ku. Mniej sze
stę że nie azo tu mo że być za li czo ne
na plus, ale już po ziom że la -
za wzrósł. – Głów nym pro ble mem dla
wód z te re nu So snow ca są za nie czysz cze -
nia na pły wa ją ce z te re nu Bu kow na i Bo -
le sła wia – in for mu je An drzej Szczy gieł,
kie row nik dzia łu mo ni to rin gu WIOŚ. 

Oce na sta nu wód pod ziem nych pro wa -
dzo na by ła w So snow cu w punk cie znaj -
du ją cym się przy uli cy Che micz nej. Przy -
zna no im tyl ko III kla sę.

Je śli cho dzi o stan po wie trza, to zba -
da no go w opar ciu o 159 sta no wisk po -
mia ru. Dla py łu za wie szo ne go PM10
i PM2,5 oraz ben zo pi re nu, dwu tlen ku
siar ki i ozo nu stwier dzo no kla sę C, co
wska zu je na ko niecz ność opra co wa nia
pro gra mu ochro ny po wie trza, uchwa lo ne -
go przez Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go
w czerw cu 2010 ro ku. – Wciąż głów ną
przy czy ną wy stę po wa nia prze kro czeń do -
pusz czal nych stę żeń py łu za wie szo ne go
i ben zo (a) pi re nu jest emi sja z in dy wi du -
al ne go ogrze wa nia bu dyn ków i bli skość
głów nych dróg z in ten syw nym ru chem –
mó wi An drzej Szczy gieł.

Za koń czo no też trzy let ni cykl po mia -
ro wy po zio mów pól elek tro ma gne tycz -
nych w śro do wi sku, jed nak nie za no to wa -
no tu na tę że nia prze kra cza ją ce go war to -
ści do pusz czal ne. RED

Zie lo ne szko ły od lat cie szą się nie słab ną cym po -
wo dze niem. Dla wie lu uczniów to je dy na szan sa
na od po czy nek w śro do wi sku przy ja znym dla na -
sze go or ga ni zmu. Przy tym nie tak dro gim w po -
rów na niu z in ny mi ofe ro wa ny mi na ryn ku moż li -
wo ścia mi. Zwłasz cza że po byt naj młod szych
trwa 2 ty go dnie, a nierzad ko 3.

Koszt wy jaz du to kwo ta rzę du 1100 zło tych,
z tym, że część tej kwo ty jest re fi nan so wa na przez
gmi ny, a tak że Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.

– Każ de go ro ku, ja ko je dy ni w kra ju do kła da -
my na ten cel. W su mie do 25 ty się cy wy jaz dów
do ło ży my 6 mln zło tych – mó wi Piotr Bier nat,
rzecz nik WFO ŚiGW w Ka to wi cach. 

300 ty się cy zło tych z po da nej po wy żej kwo ty
tra fia do dzie ci z te re nu na sze go mia sta. Gmi na do -
kła da oko ło 150 ty się cy. 

W tym ro ku z moż li wo ści wy jaz du na zie lo ną
szko łę sko rzy sta ją w So snow cu ucznio wie z 33
szkół. – Gmi na do kła da do wy jaz du każ de go
dziec ka 100 zł. Tam gdzie dzie ciom przy słu gu ją
za sił ki ro dzin ne, wy cho wu ją się w ro dzi nach za -
stęp czych, czy prze by wa ją w do mach dziec ka,
mia sto do kła da 150 zło tych – mó wi Jo lan ta Ko -
wal ska, in spek tor w Wy dzia le Edu ka cji so sno -
wiec kie go ma gi stra tu. – Wy jazd w ra mach zie lo -
nej szko ły nie mo że być krót szy niż 14 dni. Część
szkół ko rzy sta z moż li wo ści prze dłu że nia go
do trzech ty go dni. Wszyst ko za le ży od de cy zji
pod ję tych przez na uczy cie li i ro dzi ców dzie ci. Oni
też de cy du ją do kąd da na kla sa wy je dzie – wy ja -
śnia in spek tor.

Więk szość so sno wiec kich uczniów czas wol ny
w ra mach zie lo nych szkół spę dza nad pol skim mo -
rzem. Naj czę ściej wy bie ra ne miej sco wo ści, to: Ja -
strzę bia Gó ra, Mrze ży no, Łe ba, Ust ka, Sia no rzę -
dy, Dar łów ko i Dźwi rzy no.

Ten trend chciał by od wró cić Wo je wódz ki Fun -
dusz. – Od daw na wal czy my, by zmie nić pa nu ją cy
w szko łach ste reo typ. To nie praw da, że naj lep szym
wyj ściem jest po byt dzie ci nad Bał ty kiem. Opo -
wie ści o ilo ści jo du po trzeb ne go każ de mu dziec ku
to wy ssa ne z pal ca hi sto rie. Dwa ty go dnie nie za -
ła twią spra wy. W na szym wo je wódz twie tak że
znaj dzie my pięk ne, eko lo gicz nie czy ste te re ny.
Cho dzi nam o to, by dzie ci mo gły po znać te re ny,
na któ rych ży ją, z któ rych się wy wo dzą, by mo gły
przyj rzeć się tu tej szej przy ro dzie, po znać pa nu ją -
ce u nas zwy cza je a po tem, za in te re so wa ne pod -
czas zie lo nej szko ły, za brać w week end ro dzi ców
w te pięk ne miej sca. Na le żą do nich: Be ski dy, Ju -
ra Kra kow sko-Czę sto chow ska, czy choć by Ży -
wiec czy zna – mó wi rzecz nik Bier nat. 

WFO ŚiGW wy kła da spo re su my na do fi nan so -
wa nie zie lo nych szkół. Do każ de go dziec ka do pła -
ca 170 zło tych. Je śli jest to dziec ko w ro dzi nie za -
stęp czej, z za sił kiem ro dzin nym, czy z do mu dziec -
ka, do fi nan so wa nie wy no si 400 zło tych. Je śli
szko ła de cy du je się wy je chać na te ren na sze go wo -
je wódz twa, do pła ta do wy jaz du wy no si od po wied -
nio 300 i 500 zło tych. 

Wy jaz dy w ra mach zie lo nych szkół po pie ra
Piotr We so łow ski, na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji
UM. – Idea do fi nan so wy wa nia do śród rocz nych
wy jaz dów dla dzie ci jest słusz na. Po win na być
jed nak zwe ry fi ko wa na i do sto so wa na do obec nej
sy tu acji. Usta lo ny 20 lat te mu sto pień za nie czysz -
cze nia te re nu uległ prze cież zmia nie. Dla cze go
więc ta kie sa mo pra wo do wy jaz du ma dziec ko
z Biel ska-Bia łej czy Żyw ca jak miesz ka niec Za -
brza, Ru dy Ślą skiej, czy Cho rzo wa? – za sta na wia
się. 

Wy jaz dy na zie lo ne szko ły od by wa ją się wio -
sną i je sie nią. Naj wię cej szkół ko rzy sta z moż li wo -
ści wy jaz du w kwiet niu i w ma ju. RED

Co raz czę ściej się ga ją po do ta cje
z WFO ŚiGW
Gmi ny, a tak że po szcze gól ne pla ców ki oświa to we z ro ku
na rok co raz czę ściej ko rzy sta ją z po mo cy ofe ro wa nej
przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. Po mo cy do ty czą cej ter -
mo mo der ni za cji szkół. 

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach ma moż li wość do to wa nia ta -
kich przed się wzięć, a szko ły co raz chęt niej z nich ko rzy -
sta ją. Fun du sze przy zna wa ne są m.in. na: ocie ple nie bu -
dyn ku, wy mia nę okien i drzwi ze wnętrz nych,
prze bu do wę sys te mów grzew czych, wy mia nę sys te mów
wen ty la cji i kli ma ty za cji, przy go to wa nie do ku men ta cji
tech nicz nej do przed się wzię cia, sys te my za rzą dza nia
ener gia w bu dyn kach, a tak że na wy ko rzy sta nie tech no -
lo gii od na wial nych źró deł ener gii. 

– Prze zna cza my na do to wa nie za dań zwią za nych z ter -
mo mo der ni za cją prze szło 130 mln zł rocz nie. Wszyst kie
szko ły, tak że te pry wat ne, mo gą ko rzy stać z po mo cy WFO -
ŚiGW i chęt nie to ro bią. Udzie la my do fi nan so wa nia, ale
też nie rzad ko się zda rza, że przy zna je my do ta cje po łą czo -
ne z po życz ką. Są gmi ny, w któ rych nie ma ani jed nej szko -
ły, któ ra nie ubie ga ła by się o do fi nan so wa nie. Co cie ka we,
kie dy ru szy li śmy z pro gra mem, zgła sza ły się głów nie gmi -
ny, w któ rych szko ły mie ści ły się w sta rych bu dyn kach. Te -
raz bar dzo czę sto do fi nan so wu je my pla ców ki zlo ka li zo wa -
ne w no wych obiek tach. Za chę ca my przy tym do in we sty -
cji z wy ko rzy sta niem od na wial nych źró deł ener gii – mó wi
Piotr Bier nat, rzecz nik WFO ŚiGW w Ka to wi cach. 

W So snow cu z do fi nan so wa nia przez WFO ŚiGW ko -
rzy sta obec nie Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 3, gdzie
prze pro wa dza na jest kom plek so wa ter mo mo der ni za cja
na nie mal 5 mln zło tych. Fun dusz udzie lił po życz ki w wy -
so ko ści 2,7 mln zło tych i do fi nan so wa nia na kwo tę 360 ty -
się cy zło tych. Wkład gmi ny to oko ło 2 mln zło tych. – Sta -
ra my się tak że o środ ki z Unii Eu ro pej skiej dla Ze spo łu
Szkół Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych. Jed no cze śnie
w przy pad ku tej sa mej szko ły wy stą pi my z wnio skiem o do -
fi nan so wa nie przez WFO ŚiGW. Re mon ty prze pro wa dza -
my suk ce syw nie, zgod nie z pla nem in we sty cyj nym. Prócz
do ta cji czy po życz ki mu si my mieć prze cież wła sne środ -
ki – mó wi Jo lan ta Dża ła, in spek tor w Wy dzia le Edu ka cji
Urzę du Miej skie go w So snow cu w pio nie re mon tów. 

Mi mo ko niecz no ści wkła du wła sne go, z po mo cy
WFO ŚiGW ko rzy sta co raz wię cej gmin, po moc tę oce -
nia jąc ja ko bez cen ną. RED

Najczęściej
nad morze… zielone
wakacje
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lipiec 2011 nr 712

           reklama

So sno wic ka po li cja przy łą czy ła
się do ogól no pol skiej kam pa nii
„A Ty jak wra casz do do mu?”,
ma ją cej na ce lu in spi ro wa nie mło -
dych lu dzi do pla no wa nia bez -
piecz nych po wro tów do do mów
z im prez. Ak cja za in spi ro wa -
na zo sta ła przez Kra jo we Biu ro
ds. Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii.

Pla no wa ne w związ ku
z kam pa nią dzia ła nia pro wa dzo -
ne by ły i są na wie lu płasz czy -
znach. Pierw szym kro kiem by ły
spo tka nia z mło dzie żą po nad -
gim na zjal ną. Jak in for mu je Ko -
men da Miej ska Po li cji w So -
snow cu – wy bór tej gru py od -
bior ców po dyk to wa ny jest
wie lo ma czyn ni ka mi, mię dzy
in ny mi dla te go, że ucznio wie
szkół po nad gim na zjal nych
wcho dzą w wiek, w któ rym
w peł ni bę dą od po wia da li
za swo je czyn ny w świe tle prze -
pi sów pra wa. Po nad to za rów no
oso by uczęsz cza ją ce do szkół
po nad gim na zjal nych oraz stu -
den ci są naj więk szą gru pą osób
bio rą cych udział w róż ne go ro -
dza ju im pre zach, pod czas któ -
rych często nie bra ku je uży wek
za rów no tych bar dziej lub mniej

le gal nych. Dla te go też bar dzo
istot ne jest aby wspo mnia ni
mło dzi lu dzie mie li świa do -
mość, aby nie wsia dać za kie -

row ni cę pod wpły wem tych
środ ków oraz ja kie kon se kwen -
cję po cią ga za so bą ta kie za cho -
wa nie.

Dru gim kro kiem by ło na wią -
za nie współ pra cy z lo ka la mi roz -
ryw ko wy mi na te re nie mia sta,
gdzie umiesz czo no ma te ria ły in -
for ma cyj no-edu ka cyj ne zwią za -
ne z kam pa nią.

– Po mysł nie jest zły, pla ka ty,
na klej ki na lu strach i po sadz kach
na pew no nie jed ne mu im pre zo -
wi czo wi bę dą ce mu pod wpły -
wem środ ków odu rza ją cych
przy po mną o tym, by jed nak nie
sia dać za kie row ni cą – mó wi
Syl wia Mlo nek, by wal czy ni jed -
ne go z so sno wiec kich klu bów.

Po nad to w pią tek, 24 czerw -
ca uczest ni cy za pla no wa nych
na ten dzień im prez otrzy my wa li
przy wej ściu do so sno wiec kich
lo ka li (m.in. klu bu stu denc kie go
„Far ma con”, klu bu mu zycz ne go
„Un der gro und”, Clu bu „Pas se”,
Pu bu „Mi ni mum”) flu ore scen -
cyj ne opa ski z ha słem kam pa nii
oraz flu ore scen cyj ne stem ple
z ha słem kam pa nii „Bra łeś? Nie
jedź!”. Do dat ko wo od te go dnia
pro wa dzo ne są wzmo żo ne kon -
tro le sta nu trzeź wo ści kie row -
ców.

Ga brie la Ko la no

Re ga ty dla Pla ter
20 czerw ca na Sta wi kach od by -
ły się XV Re ga ty za przy jaź nio -
nych so sno wiec kich szkół – Li -
ce ów Ogól no kształ cą cych im. E.
Pla ter i S. Sta szi ca. Im pre -
za wzo ro wa na jest na wod nych
po tycz kach w An glii na Ta mi zie,
po mię dzy ze spo ła mi Uni wer sy -
te tu Oxfordz kie go i Uni wer sy te -
tu Cam brid ge.

Roz mach za wo dów z pew no -
ścią nie jest tak im po nu ją cy jak
w Lon dy nie, ale emo cje u ki bi -
ców i za wod ni ków są na pew no
po rów ny wal ne. So sno wiec ka
im pre za na sta łe wpi sa ła się już
do ka len da rza wy da rzeń spor to -
wych na sze go mia sta. Te go rocz -
ne zma ga nia bez a pe la cyj nie
zwy cię ży ła eki pa II LO im. E.
Pla ter wy gry wa jąc 3:1 w wy ści -
gu ka ja ków oraz trium fu jąc
w de cy du ją cym o zwy cię stwie
star ciu – wy ści gu czó łen.

Do tych cza so wy bi lans 15 lat
zma gań to 8:7 dla Pla te r. Dru ży -
na zwy cię skiej osa dy nie da ła ry -
wa lom żad nych szans na zwy cię -

stwo, kon tro lu jąc od po cząt ku
do koń ca prze bieg ry wa li za cji.

– Już w trak cie tre nin gów,
któ re za czę li śmy pod ko niec ma -
ja, czu li śmy, że je ste śmy w sta -
nie wy grać. By li śmy zgra ni, mi -
mo że nie któ rzy z nas trzy ma li
w rę kach wio sła po raz pierw szy
w ży ciu – po wie dział tuż
po zwy cię stwie Bar tło miej Mo -
raw ski, czło nek zwy cię skiej dru -
ży ny.

LO im. Pla ter wy stą pi ło w na -
stę pu ją cym skła dzie: ka ja ki:
Alek san dra Ko zia ra, Mi łosz Hup -
pert; Klau dia Ko wa lew ska, Pa -
tryk Pięt ka – II miej sce wy ści gi
ka ja ków; Syl wia Ko wa lew ska,
Mi chał Fiech oraz Pau li na Szczę -
śniak, Mi ko łaj De szert – III miej -
sce wy ści gi ka ja ków.

Czół no: krzy kacz: Alek san -
dra Kuch; ster nik: Pa tryk Ro żek;
wio śla rze: Bar tosz Paj dak, Bar -
tło miej Mo raw ski, Na ta lia Ka -
per czak, Mag da le na Pez da, Ma -
te usz Włosz czyk, Nor bert Pa lu -
siń ski. KP

Li try wy la ne go po tu, nad ludz -
ki wy si łek oraz wiel ka wo la
wal ki – wszyst ko to da ły z sie -
bie tan cer ki so sno wiec kie go
Ze spo ły Tań ca No wo cze sne go
i Che er leaders Skan dal dzia ła -
ją ce go przy Klu bie im. Kie pu -
ry – pod czas ósmej edy cji ELI -
TE Che er le ading Cham pion -
ship w Niem czech. Ten je den
z naj bar dziej pre sti żo wych tur -
nie jów tań ca w Eu ro pie, któ ry
od był się w week end 11-12
czerw ca, co ro ku przy cią ga ty -
sią ce tan ce rek i tan ce rzy z ca łe -
go kon ty nen tu. Pod czas te go -
rocz nej edy cji udział w nim
wzię ło po nad 4 tys. uczest ni -

ków z kil ku na stu kra jów,
a wśród nich so sno wiec kie che -
er le ader ki, któ re w swo jej gru -
pie zdo by ły brą zo wy me dal.
Zwy cię stwo to ogrom ne wy róż -
nie nie, a za ra zem kwa li fi ka cja
do Mi strzostw Świa ta IASF
Che er and Dan ce Worlds 2012
w Or lan do na Flo ry dzie. Skan -
da list ki ja ko je dy ne w Pol sce
zdo ła ły się do tych mi strzostw
za kwa li fi ko wać. Od so sno wiec -
kich tan ce rek lep sze by ły je dy -
nie w ich ka te go rii che er le ader -
ki z chor wac kiej gru py Dan ce
Club Noa (I miej sce w tej ka te -
go rii) oraz Dan ce De li ght
z Nie miec (II miej sce). GK

W czerw cu za rów no ucznio wie,
jak i ka dra na uczy ciel ska Ze spo -
łu Szkół Pro jek to wa nia i Sty li za -
cji Ubio ru mia ła wie le po wo dów
do ra do ści. Tech ni kum nr 7
wcho dzą ce w skład ZSO zo sta ło
na gro dzo ne przez MEN, a ko -
lek cja uczen nic ZSPi SU zdo by -
ła wy róż nie nie w kon kur sie pro -
jek tan tów mo dy „O Zło ty Gu zik
Bo ru ty”.

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na -
ro do wej przy zna ło Tech ni kum
pierw sze miej sce w ogól no pol -
skim kon kur sie „Li der Edu ka -
cji Za wo do wej” w ob sza rze
włó kien ni czo-odzie żo wym
i skó rza nym. Głów nym ce lem

kon kur su, or ga ni zo wa ne go
w ra mach pro jek tu sys te mo we -
go z PO KL „Szko ła za wo do wa
szko łą po zy tyw ne go wy bo ru”
by ło wy ło nie nie i pro mo cja
szkół osią ga ją cych wy so ką ja -
kość i efek tyw ność kształ ce nia
za wo do we go. Spo śród 212
szkół, zgło szo nych do udzia łu
w kon kur sie w 16 ob sza rach
kształ ce nia, ko mi sja wy bra -
ła 39 lau re atów. 

Zwy cię skie szko ły otrzy ma ją
na gro dy rze czo we w po sta ci
sprzę tu do re ali za cji kształ ce nia
za wo do we go, któ rych łącz -
na war tość wy nie sie po nad 2
mln zł. Po nad to szko łom – lau -

re atom zo sta ną prze ka za ne
„Oska ry Za wo do we”, któ re wrę -
czy Mi ni ster Edu ka cji Ka ta rzy -
na Hall. 

Przy po mnij my, że 19 czerw -
ca pod czas XVII Spo tkań z Mo -
dą w śre dnio wiecz nym zam ku
w Łę czy cy uczen ni ce ZSPi SU
z ko lek cją „Otu lo na w dzia ni -
nę” zdo by ła wy róż nie nie
w kon kur sie pro jek tan tów mo -
dy „O Zło ty Gu zik Bo ru ty”.
W kon kur sie uczest ni czy ło
trzy na stu pro jek tan tów, ab sol -
wen tów Aka de mii Sztuk Pięk -
nych oraz Po li tech ni ki Łódz -
kiej. Ju ry skła da ją ce się z pro -
jek tan tów oraz wy kła dow ców

wyż szych uczel ni mo do wych,
pod prze wod nic twem prof. An -
drze ja Na wro ta z In sty tu tu Ar -
chi tek tu ry Tek sty liów Po li tech -
ni ki Łódz kiej, do ce ni ło kre -
atyw ność, wy ko na nie oraz
spój ność kom po zy cyj ną ko lek -
cji.

– Cie szy my się, że pro po zy -
cje uczniów so sno wiec kiej szko -
ły mo gą śmia ło kon ku ro wać
z pra ca mi dy plo mo wa nych pro -
jek tan tów. Au tor kom wy róż nio -
nych prac gra tu lu je my, ży czy my
kre atyw no ści i twór czej in spi ra -
cji oraz dal szych suk ce sów – po -
wie dzia ła Elż bie ta Czer nik, dy -
rek tor szko ły. KP

Wy róż nie nia i na gro dy dla Ze spo łu
Szkół Pro jek to wa nia 
i Sty li za cji Ubio ru

Skandalistki znowu górą!

Bra łeś? Nie jedź!

Plateranie nie dali szans rywalom



Lekkoatleci
na pudle
W Toruniu odbyły się mistrzostwa
Polski juniorów w lekkiej atletyce.
Znakomicie zaprezentowali się
w nich sosnowieccy lekkoatleci,
którzy zdobyli cztery medale.
Po raz kolejny klasą błysnął Krzysztof
Brzozowski. Kulomiot MKS MOS
Płomień wynikiem 20,61 m sięgnął
po złoto w konkursie pchnięcia
kulą 6 kg. Na najwyższym stopniu
podium uplasowała się także
miotaczka Agata Jelonkiewicz.
Wyniki 60,43 to nowy rekord życiowy
lekkoatletki.
Srebro wywalczył w biegu na 1500
metrów Łukasz Gurtkiewicz (3: 53,73
s), a na najniższy stopień podium
wskoczył Mateusz Piotrowski
w konkursie rzutu młotem. 6-kg
„sprzęt” wylądował po jego rzucie
na 62,42 m. KP

Puchar dla Wątor,
medale
młodziczek
Marta Wątor zdobywczynią
Pucharu Polski. Szablistka TMS
Zagłębie wygrała klasyfikację
generalną zawodów, na którą
złożyły się cztery turnieje. Dwa
złote i jeden srebrny medal
przywiozły natomiast młode
sosnowieckie szablistki
z mistrzostw Polski, które
odbyły się w Koninie

Po raz czwarty i ostatni szablistki wal -
czy ły o pry mat w PP w Opa le ni cach.
Tym ra zem na sza za wod nicz ka za koń -
czy ła udział w ćwierć fi na ło wej
rozgrywce ule ga jąc uty tu ło wa nej Bo -
gnie Jóź wiak z O.Ś. AZS Po znań. Ten
wy nik nie po zba wił ją jed nak osta tecz -
ne go zwy cię stwa w ca łych za wo dach.
Uda ne star ty za li czy li w Opa le ni cach
tak że na si sza bli ści. Ma ciej Re gu lew -
ski był trze ci, co da ło mu trze cie miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej Pu cha ru
Pol ski, Da mian Sku bi szew ski był szó -
sty, a Ka mil Ma rzec ósmy. W osta tecz -
nej kla sy fi ka cji PP w czo ło wej ósem ce
zna lazł się tak że Sku bi szew ski, któ ry
ca ły cykl pu cha ro wej ba ta lii ukoń czył
na 8 po zy cji.
Wy so kie umie jęt no ści po twier dzi li tak -
że mło dzi re pre zen tan ci TMS Za głę bie
pod czas MP mło dzi ków. W ry wa li za cji
dziew cząt ty tuł mi strzy ni i wi ce mi strzy -
ni Pol ski przy padł w udzia le na szym za -
wod nicz kom. Trium fo wa ła Nad ia Kró li -
kow ska, któ ra w fi na ło wej wal ce po ko -
na ła klu bo wą ko le żan kę Pau li nę Wi de -
rę 12:4. Obie za wod nicz ki świet nie wal -
czy ły w eli mi na cjach, wy gry wa jąc
wszyst kie wal ki i do tur nie ju głów ne go
przy stą pi ły z pierw sze go i dru gie go
miej sca. Świet nie spi sa ły się rów nież
na sze po zo sta łe za wod nicz ki TMS. 8
by ła Wik to ria Je żew ska, 11 miej sce za -
ję ła Na ta lia Ubow ska, 14 by ła Na ta lia
Wa las, 28 Alek san dra Lu basz ka, 29 Ni -
ko la Per lak a 44 Emi lia Po pczyk.
Rów nie uda nie na sze sza blist ki za pre -
zen to wa ły się w tur nie ju dru ży no wym.
Ze spół w skła dzie Je żew ska, Kró li kow -
ska, Ubow ska oraz Wi de ra pew nie się -
gnę ły po zło ty me dal po ko nu jąc w fi na -
le pierw szą dru ży nę UKS Bia ły -
stok 36: 28. Na pią tym miej scu za wo -
dy ukoń czył dru gi ze spół w skła dzie:
Per lak, Po pczyk, Lu basz ka i Wa las. KP
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15 czerw ca pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski pod pi sał akt no ta -
rial ny po wo łu ją cy spor to wą
Spół kę Ak cyj ną Za głę bie So -
sno wiec S.A. Stu pro cen to wym
udzia łow cem jest gmi na So sno -
wiec. Pre ze sem spół ki zo stał 40-
let ni Mar cin Fall, w prze szło ści
ko szy karz Wi sły Kra ków, a na -
stęp nie pre zes kra kow skie go

klu bu. Ce lem nad rzęd nym no -
wej spół ki jest przy stą pie nie
w no wym se zo nie dru ży ny
do roz gry wek eks tra li gi. Pierw -
szy, naj waż niej szy krok, po ro zu -
mie nie po mię dzy Sto wa rzy sze -
niem, a no wą Spół ką zo sta ło już
pod pi sa ne. 

Sy tu acja na li nii Sto wa rzy -
sze nie – Spół ka od po cząt ku by -

ła dość na pię ta, ale osta tecz nie
uda ło się osią gnąć kom pro -
mis. 22 czerw ca Sto wa rzy sze nie
KH Za głę bie oraz no wo po wo ła -
na Spół ka Za głę bie So sno wiec
S.A. pod pi sa ły po ro zu mie nie,
w któ rym za war to har mo no gram
wspól nych dzia łań ma ją cych
na ce lu prze ję cie przez Za głę bie
So sno wiec S.A. miej sca w eks -

tra li dze ho ke ja na lo dzie w se zo -
nie 2011/2012, do tych czas przy -
słu gu ją ce Sto wa rzy sze niu. W myśl
po ro zu mie nia Spół ka prze ję ła zo -
bo wią za nia Sto wa rzy sze nia wo bec
za wod ni ków, tre ne rów, pra cow ni -
ków ob słu gi tech nicz nej, a tak że
te le wi zji i PZHL. – Te raz naj -
waż niej szy te mat to li cen cja
na grę w eks tra li dze. Roz mo wy
z PZHL trwa ją od pew ne go cza -
su. Li czę, że 5 lip ca te mat ten
zo sta nie po zy tyw nie za koń czo -
ny i ze spół bę dzie ry wa li zo wał
w naj wyż szej kla sie roz gryw ko -
wej. Wpraw dzie ma my czas
do 15 sierp nia, ale za le ży nam
na szyb szym za ła twie niu tej
spra wy – pod kre śla pre zes Spół -
ki Mar cin Fall, któ ry za pew nił
jed no cze śnie, że wszy scy ho ke -
iści i tre ne rzy, któ rzy pra co wa li
do tej po ry w Za głę biu zo sta ną
w klu bie.

– Ob da rzy li śmy ich za ufa -
niem. Kro ki, któ re czy ni my do -
bit nie świad czą o tym, że za le ży
nam na do bru ho ke ja w mie ście
oraz wszyst kich tych, któ rzy gra -
ją i pra cu ją dla te go ze spo łu. Zro -
bi my wszyst ko, aby ich wy si łek,
a więc utrzy ma nie klu bu w po -
przed nim se zo nie w eks tra li dze
nie po szedł na mar ne. Wspól nie
z wła dza mi mia sta ro bi my

wszyst ko aby ho kej w mie ście
wy szedł na pro stą – do da je Fall.

Na kon ta ho ke istów prze la no
tak że za licz ki na po czet przy -
szłych wy płat. – Naj waż niej sze,
że ho ke iści wresz cie otrzy ma li
ja kieś pie nią dze. Ho kej w mie -
ście nie mo że prze stać ist nieć,
dla te go cie szę się, że osią gnę li -
śmy po ro zu mie nie – przy znał
Adam Ber nat, pre zes Sto wa rzy -
sze nia KH Za głę bie.

Je śli cho dzi o spra wy ka dro -
we to w po rów na niu z koń ców -
ką ubie głe go se zo nu ze spół opu -
ści li bra cia To masz i Mar cin Ko -
złow scy, któ rzy prze nie śli się
do GKS -u Ty chy, Mi chał Dzia -
ło, Łu kasz Ku lik (Cra co via),
Mar tin Vo znik (GKS Ka to wi ce)
oraz Okta wiusz Mar ciń czak,
któ ry za koń czył ka rie rę.

Do Za głę bia do łą czy li Ar tur
Ślu sar czyk, Mi chał Dzia ło (obaj
Na przód Ja nów), Ro bert Ko stec -
ki (KTH Kry ni ca), Zbi gniew
Szy dłow ski, Bar tło miej Stę pień
(Po lo nia By tom), Krzysz tof Ko -
złow ski (UKS Sie lec So sno -
wiec), ale pa mię tać na le ży, że
na klub na ło żo no za kaz trans fe -
ro wy do mo men tu ure gu lo wa nia
za le gło ści wo bec PZHL.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Spółka zastąpi Stowarzyszenie

Nowe rozdanie
w hokejowym Zagłębiu

Piłkarze Zagłębia wicemistrzami Polski
Wspaniały sukces młodych piłkarzy APN Zagłębie. Ekipa rocznika 2003 sięgnęła po tytuł wicemistrza Polski

O ty tuł naj lep szych w kra ju ry wa li zo wa no
przez trzy dni w Głu cho ła zach. W fa zie
gru po wej ry wa la mi na szej dru ży ny by ły
eki py Hut ni ka Kra ków, Sió dem ki Ty chy,
Ode rki Opo le, GKS Ka to wi ce, Aka de mii
Obor ni ki Wiel ko pol skie, a tak że dru ży ny
SMS -u Łódź, Mar co vii Mar ki oraz Ziom -
ków Rze szów. W pierw szym me czu Za -
głę bie po go lu Mak sy ma Niem ca zre mi so -
wa ło z Hut ni kiem Kra ków 1:1. W dru gim
me czu so sno wi cza nie pew nie po ko na li
Ziom ków Rze szów 3:0, a bram ki zdo by li
Mak sym Nie miec, Da niel Stach i Ja kub
Ada mek. Ko lej ny mecz jak się oka za ło
miał zde cy do wać o mi strzo stwie Pol -
ski. – Na szym ry wa lem był świet nie zna ny
nam ze spół Sió dem ki Ty chy. Mecz był wy -
rów na ny, pierw sza część spo tka nia ze
wska za niem na Sió dem kę, któ ra zdo by ła
bram kę. Dru ga część to na sza prze wa ga,
nie ste ty wy nik się nie zmie nił i prze gra li -
śmy 0:1. W czwar tym me czu do szło do re -
wan żu za tur niej Ma tu siak Cup 2011 – spo -
tka nie z Ode rką Opo le za koń czy ło się bez -
bram ko wym re mi sem mi mo na szej zde cy -
do wa nej prze wa gi, po dob nie jak w Ło dzi,
mo gli śmy zo stać skar ce ni pod ko niec me -
czu, na szczę ście strzał za wod nika z Opo -
la za trzy mał się na po przecz ce. Po zo sta łe
dwa spo tka nia pew nie zwy cię ży li śmy po -
ko nu jąc 2:0 SMS Łódź po bram kach Da -
nie la Sta cha i Ja ku ba Adam ka oraz 5:1
Mar co vię Mar ki. Tym ra zem bram ki zdo -
by li – dwie Mi chał Cy chow ski, po jed nej

do ło ży li Ja kub Ku le sza, Mak sym Nie miec
oraz Ja kub Ada mek – re la cjo no wał Mi chał
Sza ryń ski, tre ner mło dych pił ka rzy. 

Dru gi dzień to do koń cze nie fa zy gru -
po wej. – Naj pierw w bar dzo waż nym spo -
tka niu po dej mo wa li śmy Aka de mię
z Obor nik Wiel ko pol skich. Po bar dzo do -
brym me czu w na szym wy ko na niu wy gra -
li śmy 3:1 po bram kach Kac pra Wy szo -
grodz kie go, Mak sy ma Niem ca i Ja ku ba
Adam ka. W ostat nim me czu gru po wym
ma jąc już pew ny awans ule gli śmy GKS -
-owi Ka to wi ce 1:2, a bram kę dla na szej

dru ży ny zdo był Mi chał Cy chow ski. Osta -
tecz nie z gru py wy szli śmy z 4 punk ta mi
na kon cie. Oprócz nas do dal szych gier za -
kwa li fi ko wa ły się ze spo ły z Ty chów, Kra -
ko wa i Obor nik, a na kon cie za pi sa no
punk ty z ry wa li za cji tych dru żyn. Wy da -
wa ło się, że wal ka o Mi strzo stwo Pol ski,
w sy tu acji gdy tra ci my do Sió dem ki Ty chy
pięć punk tów, ma jąc do dat ko wo gor szy bi -
lans bez po śred nich spo tkań na le ży do za -
dań nie moż li wych. Jak się mia ło oka zać,
chłop cy już po raz ko lej ny po ka za li, że dla
nich nie ma za dań nie moż li wych. Naj -

pierw po ko na li śmy 4:1 Szko łę Fut bo lu
Wi la nów (brą zo wi me da li ści Mi strzostw
Pol ski) po dwóch bram kach Ja ku ba Ku le -
szy oraz po jed nej Ja ku ba Adam ka i Kac -
pra Wy szo grodz kie go, a na stęp nie po go -
lach Da nie la Sta cha ogra li śmy 2: 0 Aka de -
mię Pił kar ską Ta lent Bia ły stok – do dał
Sza ryń ski.

Trze ci dzień zma gań so sno wi cza nie
roz po czę li od ba ta lii z MKS Za bo rze Za -
brze, a na li stę strzel ców wpi sał się dwu -
krot nie Kac per Wy szo grodz ki. Dzię ki nie -
spo dzie wa ne mu re mi so wi Sió dem ki Ty -
chy z eki pą z Bia łe go sto sku na sza dru ży -
na nie mal zni we lo wa ła stra tę do ty skiej
dru ży ny, ale w ostat nim me czu Za głę bie
tyl ko zre mi so wa ło z Gór ni kiem Wał -
brzych i szan sa na koń co wy triumf zo sta -
ła za prze pasz czo na. 

O tym, że zdo by li śmy wi ce mi strzo stwo
za de cy do wa ła gru po wa po raż ka z ty sza na -
mi, któ rzy mie li na kon cie ty le sa mo punk -
tów co nasz ze spół. Ca ła dru ży na za słu ży -
ła jed nak na ogrom ne sło wa uzna nia, bo
wi ce mi strzo stwo to wiel ki suk ces tych
chło pa ków.

Za głę bie gra ło w skła dzie: Ama de usz
Kę dzio ra, Ja kub Ku char czyk, Kac per Ku -
char czak, Wik tor Za rzyc ki, Ja kub Ku le -
sza, Kac per Wy szo grodz ki, Da niel Stach,
Mar cel Fesz ter, Mi chał Cy chow ski, Mak -
sym Nie miec, Ja kub Ada mek.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Zmiany w hokejowym Zagłębiu mają uzdrowić sytuację zasłużonego klubu

Drużyna wicemistrzów Polski w pełnym składzie



rozrywka

lipiec 2011 nr 714

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 5 sierpnia 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.

Poziomo: 1 – dostojny partner gęsi, 5 - rządek, 8 - tam
obejrzysz piramidy, 9 - butelkowanie, 10 - starożytny
pojazd, 11 - sprawiedliwy płyn, 12 - ósmak, 14 -
wyścigowe autko, 16 - grupa wędrownych aktorów, 17 -
rzadko spotykane imię żeńskie, 19 - presja, 21 - rodzaj
fryzury, modnej przed laty, 22 - krzyżówkowy wulkan, 25
- autor „Skąpca”, 28 - narzędzie chirurga, 29 -
uprzywilejowana grupa ludzi, 30 - szkliwo, 32 -
sproszkowany tytoń, 34 - nieudane przedstawienie, 35 -
np. kiwi, 36 - zadanie do wykonania w wojsku, 37 –
miasto w woj. świętokrzyskim, 38 - kałamarnica, 39 -
pierwiastek chemiczny.

Pionowo: 1 - wódz rzymski, mąż Agrypiny Starszej, 2 -
tkanina na pościel, 3 - zbrojny spisek, 4 - o kimś małego
wzrostu, 5 - kram, 6 - członek Narodowej Demokracji, 7
- nauka o dziedziczności, 13 - choroba krwi
charakteryzująca się obniżoną krzepliwością, 15 -
wyobcowanie, 18 - skamieniała po stracie dzieci, 20 -
nieczysta sprawa, 23 - kiedy kończymy pracę, przejmuje
nasze obowiązki, 24 -  udaje rewolwer, 26 - „produkuje”
energię jądrową, 27 - dwużeństwo, 28 - lampka na baterie,
31 - ... polelum, 33 - kotki.

Rozwiązanie krzyżówki numer 6/2011: NORA ROBERTS  -  „CZARNE WZGÓRZA”
Nagrody otrzymują: Małgorzata Bońciuń, Barbara Kociołek i Zofia Rokita

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  7

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr.
tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/266-04-94, 

PRZERWA WAKACYJNA

KONKURS
WYDAWNICTWA
„ZNAK” KM
NR 7/2011: 
Kto odmienił
życie Ojca
Joachima?

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

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

RE PER TU AR PRA SO WY KI NA
HE LIOS SO SNO WIEC
08.07.-14.07.2011
NOC NY PO KAZ PRE MIE RO -
WY – WY ŁĄCZ NIE W NO CY Z 14
NA 15 LIP CA
„HAR RY POT TER I IN SY GNIA
ŚMIER CI CZ. 2 00.01 Przy go do wy,
od 12 lat, USA/Wiel ka Bry ta -
nia, 130min
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY
„LAR RY CROW NE – UŚMIECH
LO SU” 10.45 12.45,
17.00, 19.15, 21.15. ko me dia, od 15
lat, 100 min. „TRANS FOR MERS 3”
3D 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30.
ak cja, od 12 lat, USA, 154 min.
„AUTA 2” 3D 10.00, 12.30, 17.30,

20.00. dzie ci, b/o, USA, 114 min.
„AU TA 2” CY FRA 10.30, 15.00.
dzie ci, b/o, USA, 114 min.  „KAC VE -
GAS W BANG KO KU”14.45, 18.00,
20.15, 22.30. ko me dia, od 15 lat, 110
min. „PI RA CI Z KA RA IBÓW: NA
NIE ZNA NYCH WO DACH” 3D
15.15. przy go do wy, od 12 lat, USA,
137 min. „KUNG FU PAN DA 2” 3D
13.00. dzie ci, b/o, USA, 95 min.
W TYM TY GO DNIU RE PER TU -
ARO WYM FIL MA MI ZA STRZE -
ŻO NY MI SĄ:
„PRA CI Z KA RA IBÓW: NA NIE -
ZNA NYCH WO DACH” 3D,
„KAC VE GAS W BANG KO KU”,
”KUNG FU PAN DA 2” 3D, „AU TA”
3D, „TRANS FOR MERS 3” 3D.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków
ma my dowy 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” Nr7.

10 lipca godz. 17.00 sCs-zamek sielecki - NIEDZIELA ZE SZPILMANEM.
Wykonawcy:Małgorzata Łazowska - skrzypce (ocal) słowo wiążące, Piotr
Łazowski – skrzypce, Mateusz Lasatowicz – fortepian, gościnnie - Lidia Staśko
– skrzypce. W programie: Władysław Szpilman - wybrane piosenki i utwory
instrumentalne, Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, Augustyn Bloch.
21 sierpnia godz. 17.00 sCs-zamek sielecki - DZIEŃ DOBRY - Muzyczne
podróże z grupą Dzień Dobry. Wykonawcy: Piotr Mirecki - śpiew, gitara, cajon,
Małgorzata Stachura - bas akustyczny, śpiew, Jan Stachura – gitara, Krzysztof
Maciejowski - skrzypce, śpiew, Stanisław Joneczko – akordeon. Zespół
wykona  piosenki poetyckie, filmowe oraz znane przeboje polskie i
zagraniczne m.in. Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej w zaskakujących
aranżacjach.
27 sierpnia godz. 12.00 miejski Klub „Kazimierz” – V Festiwal Reggae.

Józef Tischner

Myślenie
według
wartości
Wyd. ZNAK

Jedna z najważniejszych 
polskich książek filozoficznych! 

Zna ko mi cie na pi sa ne ese je po świę co ne
wy bra nym współ cze snym my śli cie lom
(m.in. Hus ser lo wi, He ideg ge ro wi, Le vi -
na so wi, In gar de no wi i Kę piń skie mu),
wiel ki spór z to mi zmem o kształt fi lo zo -
fii chrze ści jań skiej, wresz cie za rys wła -
snej kon cep cji fi lo zo ficz nej, roz wi nię tej
póź niej w Fi lo zo fii dra ma tu i Spo rze
o ist nie nie czło wie ka. Za sad ni czym te -
ma tem książ ki jest współ cze sny kry zys
na dziei. 
Fi lo zo ficz ne cre do ks. Jó ze fa Ti sch ne ra.

Szymon Hołownia

Ludzie na walizkach. Zupełnie
nowe historie 
Wyd. ZNAK

To książ ka, któ ra po wsta ła na pod sta wie pro gra mu pod tym sa mym ty tu łem,
któ ry Szy mon Ho łow nia pro wa dzi w Re li gia. tv. Roz ma wia z ludź mi w sy -
tu acjach gra nicz nych – do świad czo ny mi przez cho ro bę, śmierć ko goś bli -
skie go lub in ne trud ne przej ścia. Część z nich zna na jest z me diów, jak Ma -
ciej Ko złow ski czy Ewa Ko mo row ska, in ni to czą swo je zma ga nia z da la
od bla sku fle szy. W każ dym jed nak przy pad ku ich opo wie ści są au ten tycz -
ne i po ru sza ją ce. Uświa da mia ją nam, jak wiel kim da rem jest ży cie i zdro -
wie i jak nie wie le trze ba, aby ten dar utra cić. Szy mon Ho łow nia pro wo ku -
je, py ta o bunt wo bec Bo ga, o to, jak w ogó le moż na po go dzić się z ta ki mi
do świad cze nia mi. Od po wie dzi, któ re sły szy,  mo gą nas wie le na uczyć.
Książki Szymona Hołowni w Znaku:
Kościół dla średnio zaawansowanych
Monopol na zbawienie
Ludzie na walizkach
Tabletki z krzyżykiem
Bóg życie i twórczość

co? gdzie? kiedy?

TEATR

Joachim Badeni, Judyta Syrek

Wyjdź do światła! –
Przesłanie
świętego
grzesznika
Wyd. ZNAK
Oj ciec Jo achim Ba de ni chęt nie ko rzy stał z uro ków ży -
cia. W mło do ści no cą ba lo wał, w dzień od sy piał. We -
dług te go co mó wi, był tak wiel kim grzesz ni kiem, że
grze chów swo ich wo lał by ni gdy nie oglą dać. Ale Pan
Bóg cze kał na nie go cier pli wie, jak na mar no traw ne go
sy na. Za po śred nic twem Mat ki Bo żej pew ne go wie czo -
ru we Lwo wie nie spo dzie wa nie od mie nił ca łe je go ży -
cie. Ten za kon nik, któ ry roz ma wiał z Bo giem, zma gał
się z dia błem, a w ostat nim ro ku ży cia na wo ły wał:
„Uwierz cie w ko niec świa ta!”, zo sta wił nam prze sła nie.
Ta książ ka jest zbio rem wy bra nych przez Ju dy tę Sy rek
wie lu nie pu bli ko wa nych do tąd kon fe ren cji, któ re wy raź -
nie po ka zu ją prze sła nie, ja kie kie ro wał oj ciec Ba de ni
naj czę ściej do lu dzi mło dych. 

           reklama
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HO RO SKOP

Ba Ran (21.03. – 19.04.) – Na resz -
cie uda Ci się od zy skać za ufa nie
współ pra cow ni ków. To po pra wi wza -
jem ne re la cje i at mos fe rę współ pra cy.
Dzię ki te mu uda się sfi na li zo wać waż -
ne przed się wzię cie. W mi ło ści za to
drob ne bu rze i spię cia. Po sta raj się
o wię cej wy ro zu mia ło ści.
ByK (20.04. – 20.05.) – Sta niesz się
atrak cyj niej szy, czym zy skasz na pew no -
ści sie bie. To po bu dzi wy obraź nię ko le -
gów, ale i za zdrość part ne ra. Wy bierz cie
się gdzieś tyl ko we dwo je. Ro man tycz na
ko la cja na pew no sku tecz nie ukoi ner wy
part ne ra. Wska za na po waż na roz mo wa.
BliŹ niĘ Ta (21.05. – 21.06.) –
Ostroż nie z wy dat ka mi, bo mo gą prze -
ro snąć Two je fi nan so we moż li wo ści.
Wy jąt ko wa oka zja tra fi się do pie ro
za ja kiś czas i waż ne jest, abyś jej nie
prze ga pił. Za słu żo ny w du żej ilo ści od -
po czy nek do brze Ci zro bi. Naj le piej
na świe żym po wie trzu.
RaK (22.06. – 22.07.) – Nie obec -
ność part ne ra spra wi, że sta niesz się
mniej od por ny na wdzię ki płci prze ciw -
nej. Na szczę ście bę dzie to tyl ko prze -
lot ny, nie szko dli wy flirt. W pra cy wie le
cie ka wych wy da rzeń, moż li we że
zwią za nych z pod wyż ką. Dbaj o zdro -
wie, gdyż mo gą ode zwać się za daw -
nio ne do le gli wo ści. 
lEW (23.07. – 22.08.) – Nad szedł
sprzy ja ją cy mo ment dla od waż nych
pla nów. Je że li chcesz wejść w spół kę
lub otwo rzyć wła sną dzia łal ność, nie
od kła daj te go po my słu na póź niej. Na -
wet naj od waż niej szy bę dzie miał szan -
sę po wo dze nia. W uczu ciach peł na
sta bi li za cja. Nie ze psuj te go.
pan na (23.08. – 22.09.) – W naj -
bliż szym cza sie bę dziesz na stro jo ny
sen ty men tal nie. Nie ob ce Ci bę dą wzru -
sze nia i kło po ty z kon cen tra cją. Dla te -
go w pra cy nie wszy scy bę dą mo gli
na Cie bie li czyć. Na szczę ście bę dzie to
krót ko trwa ły ob jaw. Szyb ko wró cisz
na zie mię i zaj miesz się fi nan sa mi. 

Wa Ga (23.09. – 22.10.) – Wśród ro -
dzi ny nada rzy się oka zja do wspól ne -
go, uro czy ste go świę to wa nia. Mo że
w Two im ży ciu po win ny za paść waż ne
de cy zje? Nie dzia łaj pod wpły wem
emo cji, ale do brze prze myśl swo je pla -
ny na przy szłość. Na ucz się od róż niać
spra wy pry wat ne od służ bo wych.
sKOR piOn (23.10. – 21.11.)
– Na krót ko do pad nie Cię huś taw ka
na stro jów. Na szczę ście z prze wa gą
opty mi zmu. Nie ste ty nie któ rym trud no
bę dzie za To bą na dą żyć, dla te go nie
dziw się, że bę dą scho dzić Ci z dro gi.
Part ner za to nie bę dzie aż tak wy ro zu -
mia ły, więc po sta raj się uni kać pro wo -
ka cji. 
sTRzE lEC (22.11. – 20.12.) – Ktoś
tyl ko cze ka na Two je po tknię cie. Le -
piej więc nie wda waj się w dys ku sje
i po pro stu rób swo je. Unik niesz w ten
spo sób nie la da pro ble mów. Do bre ra -
dy przy ja ciół po mo gą prze trwać naj -
trud niej sze chwi le, więc po słu chaj co
ma ją do po wie dze nia.
KO ziO RO ŻEC (21.12. – 20.01.)
– W naj bliż szych dniach w pra cy nie

wy da rzy się nic cie ka we go. Żad nych
zmian per so nal nych i żad nych do dat -
ko wych obo wiąz ków. Jed na mo no to -
nia. Spra wi to, że tem po pra cy zwol ni
się, a na pię ta at mos fe ra się uspo koi,
a prze cież ta ki rytm Ci nie od po wia da. 
WOd niK (21.01. – 20.02.) – Part ner
oka zu je Ci ostat nio mnó stwo czu ło ści.
Mar twi się o Cie bie i da je te mu wy raz.
Po sta raj się Go tro chę uspo ko ić. Da
o so bie znać prze mę cze nie, więc do -
brze or ga ni zuj swój czas. W pra cy
wszyst ko bę dzie prze bie ga ło bez więk -
szych zmian. Za pla nuj wa ka cje.
Ry By (21.02. – 20.03.) – W do mu
wszyst ko bę dzie to czy ło się swo im utar -
tym to rem. Pa mię taj tyl ko o za pła ce niu
w ter mi nie wszyst kich ra chun ków,
szko da na od set ki. Za to w pra cy du żo
nie po ko ju. Cią głe kłót nie o kom pe ten cje
spra wia ją, że ner wy Cię za wo dzą. Mo że
nie za wsze masz ra cję? VE na

   Do chło pa ka, ro dem z So -
snow ca, czy li Jac ka Cy ga -
na i so sno wiec kie go Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 4 po wę -
dro wa ły te go rocz ne wy róż nie -
nia Za głę biow skiej Na gro dy
Hu ma ni tas. Na gro dy wrę czył
prof. dr hab. Je rzy Ko pel, rek -
tor Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas
w So snow cu, a gra tu la cje wy -
róż nio nym zło ży ła m.in.
Agniesz ka Cze chow ska -Ko -
peć, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. 

– Wy ro słem w kul cie chło -
pa ka z So snow ca, Ja na Kie pu -
ry. Za wsze, gdzie tyl ko mo gę,
przy zna ję się do So snow ca.
Moż na pra co wać, że nić się
i roz wo dzić w róż nych mia -
stach, ale uro dzić moż na się
tyl ko w jed nym mie ście – te
sło wa Ja cek Cy gan za mie ścił
w li ście, któ ry ze sce ny prze -
czy ta ła do ze bra nych go ści je -
go sio stra Ir mi na Ze meł ka,
któ ra ode bra ła na gro dę. 

Człon ko wie ka pi tu ły, przy -
zna ją cej na gro dę za wkład
w roz wój Za głę bia Dą brow -
skie go, czy li m.in. wo je wo da
ślą ski, wła dze za głę biow skich

miast, lu dzie kul tu ry, sztu ki,
na uki i me diów, mie li nie la da
pro blem. Spo śród no mi no wa -
nych w ka te go rii pro mo cyj nej
zna leź li się m.in. Mu zeum Za -
głę bia w Bę dzi nie, Miej ska
Bi blio te ka Pu blicz na w Dą -

brow skie Gór ni czej, Fun da cja
Bra ma Zam ko wa w Bę dzi nie,
Wy dział Fi lo lo gicz ny Uni wer -
sy te tu Ślą skie go, a w ka te go rii
ho no ro wej m.in. prof. Hen ryk
Kuź niak, Bo le sław Cie pie la,
prof. Ja cek Ry ka ła, prof. Zyg -

munt Woź nicz ka, Sła wo mir
Pie tras. 

Wy róż nie nia wrę czo no
osta tecz nie w ka te go rii ho no -
ro wej Jac ko wi Cy ga no wi
i w ka te go rii pre sti żo wej Ze -
spo ło wi Szkół Spe cjal nych
nr 4 pod czas uro czy stej ga li,
któ ra od by ła się w Wyż szej
Szko le Hu ma ni tas. 

Ra do ści z otrzy ma nia na -
gro dy nie kry ła Iwo na Du rek -
-Sy pek, dy rek tor ka Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 4 w So -
snow cu. – Zwy cię stwo to Mo -
unt Eve rest – po wie dzia ła Du -
rek -Syp ek. – W na szej szko le
uczą się dzie ci naj bar dziej po -
trze bu ją ce po mo cy. Sta ła się
praw dzi wą pe reł ką, ale nie dla -
te go, że jest peł na no wo cze sne -
go sprzę tu, ale dla te go, że zo -
sta ła stwo rzo na z ser cem dla
dzie ci – pod kre śli ła dy rek tor ka. 

Uro czy stą ga lę, któ rą po -
pro wa dzi li Ilo na Paw łow ska
i dr Mi chał Kacz mar czyk, pro -
rek tor Wyż szej Szko ły Hu ma -
ni tas, uświet nił kon cert Re na -
ty Prze myk z ze spo łem.

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Z „Kurierem” po mieście

01.06. – w Ze spo le Szkół Tech nicz -
nych i Li ce al nych przy ul. Ki liń skie -
go 31 od był się Fe sti wal Fil mów Lot ni -
czych i Woj sko wych. Im pre zie to wa rzy -
szy ły: wy sta wa zdjęć i mo de li stat ków
po wietrz nych, sta no wi sko do sy mu la -
cji lo tu oraz pre zen ta cja firm i or ga ni -
za cji lot ni czych.
03.06. – w Fi lii Nr 2 MBP przy ul. Go -
spo dar czej od by ło się spo tka nie z Zo -
fią Besz czyń ską w Sa lo nie Li te rac kim.
Spo tka nie od by ło się w ra mach VII So -
sno wiec kich Dni Li te ra tu ry. 
06.06. – w Ener ge tycz nym Cen trum
Kul tu ry od był się mu zycz ny kok tajl
na za koń cze nie se zo nu kul tu ral ne -
go 2010/2011 w wy ko na niu Mię dzy -
na ro do wej Gru py Wo kal nej „Or fe usz”
zło żo nej z wo ka li stów: chor wac kich,
wę gier skich, ukra iń skich i buł gar -
skich. 
07. 06. – od by ły  się uro czy sto ści
z oka zji 101. uro dzin Pa ni Zo fii Ma ra.

Ju bi le uszo wą na gro dę wrę czy ła za -
stęp ca pre zy den ta So snow ca,
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć. Do stoj -
nej Ju bi lat ce ży czy my  wie le zdro wia
i uśmie chu.
10. 06. – Cen trum In for ma cji Miej skiej
od wie dzi li stu den ci Wy dzia łu Orien ta li -
sty ki Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Wi zy ta by ła zwią za na z wy ciecz ką
po So snow cu, któ rą dla go ści zor ga ni -
zo wał CIM. Spo tka nie by ło czę ścią
więk sze go pro jek tu pod na zwą „Wo kół
Trój ką ta Trzech Ce sa rzy”.
11. 06. – Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi -
mierz” był or ga ni za to rem Mło dzie żo -
wych Dni So snow ca, któ re od by ły się
w Am fi te atrze – Park Le śna w Ka zi -
mie rzu Gór ni czym. Gwiaz dą im pre zy
by ła Mar ty na Ja ku bo wicz.
11. 06. – ru szy ła dru ga już edy cja In -
du stria dy. Szlak Za byt ków Tech ni ki
po raz ko lej ny za pro sił do wspól ne go
świę to wa nia w po sta ci: kon cer tów,
wy staw, lo tów ba lo nem, na uki jaz dy
lo ko mo ty wą. W su mie 34 obiek ty wpi -

sa ne na li stę Za byt ków Tech ni ki sko -
mu ni ko wa ne spe cjal ny mi li nia mi au to -
bu so wy mi przy go to wa ły dzień pe łen
nie spo dzia nek dla zwie dza ją cych.
Dwo rzec Głów ny w So snow cu był jed -
nym z obiek tów Szla ku w ra mach In -
du stria dy. 
13.06. – w Miej skim Klu bie im. Kie pu -
ry od by ło się spo tka nie z ope ret ką.
Kon cert de dy ko wa ny był Al fre do wi Ja -
ro szo wi Kor czyń skie mu. Wy stą pił To -
do Art Trio w skła dzie: Gra ży na Jur -
sza – flet, Da riusz Jur sza – klar net, Da -
wid Smy kow ski – fa got oraz Alek san -
dra Sto kło sa – so pran. 
17. 06. – 104. rocz ni cę uro dzin ob cho -
dzi ła miesz kan ka So snow ca Ja dwi ga
Ba le wicz. Z tej oka zji w do mu Ju bi lat ki
od by ła się uro czy stość wrę cze nia na -
gro dy ju bi le uszo wej oraz 
oko licz no ścio we go dy plo mu.
17-19.06. – te re nie Ju ry Kra kow sko -
Czę sto chow skiej od był się VIII Ju raj ski
Rajd Ro we ro wy. Kie row ni kiem Raj du
był wi ce pre zes O/PTT So sno wiec Syl -

we ster Dą brow ski. W raj dzie uczest ni -
czy ło ok. 40 osób. Część uczest ni ków
wy je cha ła z So snow ca, część róż ny mi
tra sa mi zmie rza ła do Bo bo lic, gdzie
zlo ka li zo wa na by ła me ta raj du. 
20. 06. – od by ły się uro czy ste ob cho -
dy 89. rocz ni cy przy łą cze nia Gór ne go
Ślą ska do Ma cie rzy. W So snow cu uro -
czy sto ści od by ły się pod Ta bli cą na bu -
dyn ku Urzę du Miej skie go przy Al. Zwy -
cię stwa oraz przy Pły cie upa mięt nia ją -
cej po wrót Ślą ska do Ma cie rzy przy ul.
So bie skie go. W ob cho dach wzię li
udział przed sta wi cie le wła dzy sa mo -
rzą do wej, kom ba tan ci oraz mło dzież li -
ce al na z so sno wiec kich szkół.
25. 06. – Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi -
mierz”, Urząd Miej ski w So snow cu, 17.
So sno wiec ka Dru ży na Har cer ska
„Otha lan” oraz Ko men da Huf ca ZHP
w So snow cu zor ga ni zo wa li na Pla -
cu 100-le cia w So snow cu im pre zę
pod na zwą „Jo dło wi sko”. Po świę co -
na by ła pa mię ci hm Edwar da No wa ka
„Jo dły”.  U

Jacek Cygan i Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu to tegoroczni zwycięzcy Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas”

Zwycięstwo jak Mount Everest

27 maja 2011 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczała Jubilatom Agnieszka Czechowska-Kopeć -
zastępca prezydenta miasta oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo

Zenona i Zygmunt Batorowie, Halina i Jerzy Engelkingowie, Teresa i Czesław Kaczorowie,
Józefa i Edward Korczykowie, Irena i Stanisław Krzeczkowie, Wiesława i Stanisław
Kucyperowie, Helena i Józef Markiewiczowie, Zdzisława i Jan Naziemcowie, Mieczysława
i Stanisław Sarnowie, Anna i Zenon Szafranowie. 60-lecie: Mieczysława i Stanisław
Kaźmierczakowie, Genowefa i Stanisław Sojkowie, Emilia i Józef Ścigałowie, Henryka
i Tadeusz Wiśniewscy, Józefa i Zenon Zwierzyńskcy, Marianna i Władysław Hanke.

Elżbieta i Ryszard Błachnowie, Jadwiga i Stanisław Błachnowie, Janina i Bogdan Chojnowscy,
Wanda i Wiesław Dziedzicowie, Wiesława i Zenon Firlejowie, Józefa i Jan Królowie, Zofia i
Władysław Walkowie 75-lecie, Halina i Czesław Lasotowie, Jadwiga i Kazimierz Maniara,
Barbara i Ryszard Opalowie, Zofia i Stanisław Rajowie, Janina i Tadeusz Siemionkowie, Zofia
i Stefan Zasuniowie, Krystyna i Edmund Paździorowie, Leokadia i Ignacy Kała.

Foto D
esign SebKam

Kino w samo południe
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w So -
snow cu za pra sza wszyst kie dzie cia ki
oraz ro dzi ców, opie ku nów i in nych
chęt nych, mło dych du chem, na se ans
„La ta z fil mem” w ra mach wa ka cyj ne -
go ki na let nie go. Już 13 lip ca
o godz. 12.00 za pra sza my do no wo
otwar tej sa li ki no wo -kon fe ren cyj nej Bi -
blio te ki Głów nej przy ul. Ko ściel nej 11,
gdzie sie dząc wy god nie w fo te lu wy -
bie rze my się na „Przy go dy Błę kit ne go
Ry ce rzy ka”. Wstęp na każ dy se ans bez -
płat ny. Na stęp ne se an se w ko lej ne śro -
dy. Za pra sza my.

Irmina Zemełka (siostra laureata) odebrała w imieniu Jacka
Cygana nagrodę 
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Angielskiego Języka w Biznesie
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„Szybcy i wściekli” w Sosnowcu
So sno wiec cy mi ło śni cy mo to ry -
za cji w czerw cu nie mie li pra wa
się nu dzić. Naj pierw ki no sa mo -
cho do we, po tem tar gi Au to Mo -
to Show, a na stęp nie po pi sy naj -
lep szych spe cja li stów w wy ści -
gach na ćwierć mi li oraz se rii
dri ftin go wej. 

18 czerw ca na par kin gu
przed Ma kro od by ły się eli mi na -
cje do SSS Drift Cup. Na star cie
sta nę li naj lep si kie row cy spe cja -
li zu ją cy się w jeź dzie po krę tym
to rze, wy mu sza ją cym sta ły po -
ślizg. Emo cje by ły ogrom ne,
a za chwy tom fa nów mo to ry za cji
nie by ło koń ca. Nic w tym dziw -
ne go bo kie row cy stwo rzy li
praw dzi we show do star cza jąc

ob ser wa to rom spo rej daw ki ad -
re na li ny. – Cze goś ta kie go jesz -
cze nie wi dzia łem – mó wił z wy -
pie ka mi na twa rzy 12-let ni Mi -
chał, któ ry po pi sy kie row ców
oglą dał w to wa rzy stwie ta -
ty. – To by ło to, cze go fa nom
mo to ry za cji ni gdy dość, a więc
ryk stu nin go wa nych sil ni ków
i za pach spa lo nych opon. Jaz dy
po śli zga mi to wspa nia ła spra wa,
faj nie, że coś ta kie go mia ło miej -
sce w So snow cu – do dał oj ciec
Mi cha ła.

W nie dzie lę are ną zma gań
by ła uli ca 3 Ma ja, któ rej część
zo sta ła za mknię ta i prze kształ co -
na w pro fe sjo nal ny tor, na któ -
rym ści ga li się, ni czym w fil mie

„Szyb cy i wście kli” naj lep si spe -
cja li ści w tej dzie dzi nie w kra ju.
Szy ki czę ścio wo po krzy żo wa ła
nie ste ty au ra. W drif cie fi na ły się
od by ły, w za wo dach na ćwierć
mi li nie ste ty nie.

W su mie w za wo dach wzię ło
udział 130 ekip z ca łe go kra -
ju. – Faj nie, że uda ło się to
wszyst ko zor ga ni zo wać i moż -
na by ło się le gal nie po ści gać.
Nie ste ty, w nie któ rych  mia sta
moż na tyl ko po ma rzyć o or ga ni -
za cji te go ty pu przed się wzięć
i fa ni wy ści gów w tej for mie ści -
ga ją się pod osło ną no cy w miej -
scach nieprzy sto so wa nych do te -
go ty pu im prez – pod kre śla li or -
ga ni za to rzy. KP


