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Trzeba raz a dobrze ugasić ten pożar, bo
inaczej wystarczy tylko, że lekko zawieje,
a znowu będzie się ogień wzniecał. Nie
możemy go tylko co jakiś czas delikatnie
przygaszać zastrzykiem gotówki – mówi
Przewodniczący RM Arkadiusz Chęciński
o piłkarskim Zagłębiu

W uroczystej formie, podpisując
osobiście kodeks etyki radnego,
sosnowieccy radni, na ostatniej
sesji zadeklarowali, że będą
przestrzegali przyjętych
zasadach etycznych. 
Nie byli jednak jednomyślni

Ewa Farna spotkała się ze swoimi
fanami w Centrum Informacji
Miejskiej w Sosnowcu. Wokalistka
pojawiła się, by promować koncert,
który odbył się 7 września w hali
Expo. Przy okazji przedstawiła swoją
ostatnią płytę „EWAkuacja”
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Wybory – to najważniejszy temat ostatnich dni. O kampanii,
ale też o przyszłości Zagłębia opowiadają parlamentarzyści:
Ewa Malik, Witold Klepacz, Jarosław Pięta i Wojciech Saługa

Wiel kie in we sty cje przed na mi
W lip cu i sierp niu gmi na So sno wiec pod pi sa ła czte ry umo wy na in we sty cje współ fi nan so wa ne przez Unię Eu ro pej ską. 

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Do ta cje na ta kie in we sty cje
jak bu do wa Sa li Kon cer to wej
przy Szko le Mu zycz nej, sie ci
sze ro ko pa smo we go in ter ne tu,
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -
ne go oraz Za kła du Prze twa rza -
nia i Uniesz ko dli wia nia Od pa -
dów Ko mu nal nych wy nio są pra -
wie 100 mln zł. 

– Od cza su Te atru Za głę bia
ta kie go obiek tu nie bu do wa li -
śmy. To jest sa la, któ ra bę dzie
słu żyć szko le i ca łe mu mia stu.
Bę dzie miej scem otwar tym
na ró żne pro jek ty i tęt nią cym ży -
ciem – tak pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski pod su mo wał pod pi sa nie
umo wy na „Bu do wę Sa li Kon -
cer to wej” przy Ze spo le Szkół
Mu zycz nych w So snow cu. 

Pio sen ki Ja na Kie pu ry
w no wej sa li kon cer to wej za -
brzmią już za 20 mie się -
cy. – Pod pi sa nie tej umo wy jest
dla nas speł nie niem ma rzeń.
Dzię ki sa li bę dzie my mo gli się
moc niej wpi sać w ży cie kul tu -
ral ne i edu ka cyj ne So snow ca.
Fakt, że bę dzie my mie li do dys -
po zy cji rów nież stu dio na grań

jest świet ną wia do mo ścią – cie -
szy ła się dy rek tor Ze spo łu
Szkół Mu zycz nych Do ro ta Gro -
lik. Fir ma Mo sto stal jest zo bo -
wią za na do wy ko na nia w cią -
gu 20 mie się cy nie tyl ko Sa li
na po nad 500 miejsc, ale też
ma łej sa li ka me ral nej z za ple -
czem, pro fe sjo nal ne go stu dia
na grań, sal ćwi czeń oraz par -
kin gu. 

Pra ce bę dą się to czyć na te -
re nie ist nie ją cej szko ły, część
bu dyn ku zo sta nie prze bu do wa -
na. Ca ły obiekt będzie wkom po -
no wa ny w Park Sie lec ki. Wy ko -
naw ca bę dzie pro wa dzić in we -
sty cję w ta ki spo sób by
za pew nić nor mal ne funk cjo no -
wa nie szko ły. – Ma my du że do -
świad cze nie w re ali zo wa niu ta -
kich pro jek tów. W So snow cu
bu do wa li śmy bu dy nek dla Wy -
dzia łu Neo fi lo lo gii Uni wer sy te -
tu Ślą skie go, w Ka to wi cach pra -
cu je my przy Spodku i Fil har mo -
nii. Dla te go je stem prze ko na ny,
że pra ce bę dą prze bie ga ły
spraw nie – za pew niał dy rek tor
Mo sto sta lu War sza wa Aloj zy
Mal czak. Koszt in we sty cji wy -
nie sie bli sko 27,5 mln zł. Z do -

fi nan so wa nia po cho dzi ło bę -
dzie 13 mln zł.

W So snow cu ru sza tak -
że  bu do wa miej skiej sie ci in -
ter ne to wej. Mia sto otrzy ma ło
na ten cel 15,5 mln zł środ ków
unij nych. Do 2013 ro ku po -
wsta nie in ter ne to wa sieć szkie -
le to wa w tech no lo gii świa tło -
wo do wej (ok. 74 km), do któ rej
zo sta nie pod łą czo nych bli -
sko 250 so sno wiec kich in sty tu -

cji. Bę dą to głów nie szko ły, bi -
blio te ki oraz bu dyn ki pu blicz -
ne. Sieć bę dzie roz cią gnię ta
na wszyst kie ob sza ry So snow -
ca: od Mi lo wic, przez Sta ry So -
sno wiec, Śród mie ście, Po goń
i Śro du lę, do Za gó rza, Mo drze -
jo wa, Niw ki, Kli mon to wa, Po -
rąb ki, Ju liu sza, Ka zi mie rza,
Ostrów Gór ni czych i Ma czek.
Do stęp do miej skich świa tło -
wo dów zo sta nie udo stęp nio ny

ope ra to rom usług te le ko mu ni ka -
cyj nych, co wpły nie na zwięk -
sze nie kon ku ren cyj no ści na ryn -
ku i ewen tu al ne ob ni że nie cen
na usłu gi in ter ne to we. Po nad to
na te re nie So snow ca zo sta nie
utwo rzo nych 48 pu blicz nych
punk tów do stę pu do in ter ne tu
(39 hot spo tów oraz 9 PIAP -ów
sta cjo nar nych), z któ rych bę dzie
mógł sko rzy stać bezpłatnie każ -
dy z miesz kań ców. Stwo rze nie
sie ci świa tło wo dów umoż li wi
rów nież roz sze rze nie mo ni to -
rin gu miej skie go na wszyst kie
dziel ni ce mia sta.

W lip cu pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski pod pi sał tak że umo wę
na wy ko na nie dwóch in we sty cji
do ty czą cych bu do wy Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz ne go na te -
re nie po ko pal ni „Niw ka -Mo -
drze jów”. In we sty cja, któ ra bę -
dzie go to wa na po cząt ku
przy szłe go ro ku  bę dzie kosz to -
wa ła 32,5 mln zł.

– To dla nas bar dzo waż ne
umo wy, nie tyl ko w ska li So -
snow ca, ale i ca łe go re gio nu. Je -
stem pe wien, że stwo rzy my
obiek ty, któ re wspól nie m.in.
z uczel nia mi wyż szy mi i przed -

się bior ca mi wy peł ni my no wo -
cze sny mi tech no lo gia mi. Cie szę
się też, ze za cho wa my tak cha -
rak te ry stycz ne obiek ty dla Niw -
ki jak znaj du ją cy się na te re nie
by łej ko pal ni „Niw ka -Mo drze -
jów” bu dy nek tzw. okrą gla -
ka – po wie dział po pod pi sa niu
umo wy pre zy dent So snow ca,
Ka zi mierz Gór ski. 

Na po cząt ku sierp nia z ko lei
pod pi sa no umo wę na Bu do wę
Za kła du Prze twa rza nia i Uniesz -
ko dli wia nia Od pa dów Ko mu nal -
nych w So snow cu. Pa ra fo wa li ją
przed sta wi cie le Miej skie go Za -
kła du Skła do wa nia Od pa dów
i wy ko naw cy, któ rym jest kon -
sor cjum firm: Mo sto stal War sza -
wa S.A. z sie dzi bą w War sza wie
(Li der Kon sor cjum) oraz Ac cio -
na In fra estruc tu ras S.A. (Part ner
Kon sor cjum) z sie dzi bą w Ma -
dry cie.

– Każ da z tych in we sty cji
jest nie zwy kle waż na dla mia -
sta. Na wszyst kie uda ło nam się
po zy skać do fi nan so wa nie, co
świad czy o tym, że po tra fi my
sta rać się o środ ki ze wnętrz -
ne – pod kre śla Ka zi mierz Gór -
ski.

Nowoczesna Sala Koncertowa powstanie przy szkole
muzycznej
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So�sno�wiec�znów�za�gra
We wrze śniu ru sza trze cia edy cja „So sno wiec gra!”,
roz gryw ki or ga ni zo wa nej przez Urząd Miej ski w So -
snow cu. W tym ro ku pod czas dwóch week en dów (10-
11 wrze śnia i 17-18 wrze śnia) na miesz kań ców, któ rzy
ode bra li już kar tę uczest nic twa cze kać bę dzie moc
atrak cji, któ re otwo rzą im szan sę na wy gra nie na gro dy
głów nej w po sta ci 2000 zło tych!

Pro gram pierw sze go week en du gry obej mu je wy -
ciecz ki pod ha słem Ak cja -Eks plo ra cja. Bę dzie moż na
wów czas m.in. wy brać się do za gór skie go la su na po -
szu ki wa nie za gi nio nych szy bów, spo tkać du cha w pa -
ła cu Die tla, po tre no wać fris bee i jo gę na świe żym po -
wie trzu oraz po szu kać roz wią zań fo to -za ga dek.

Dru gi week end za ba wy upły nie pod zna kiem spo -
tka nia ze Szpil ma nem na uli cach So snow ca, wy ciecz -
ki tro pem fa scy nu ją cych miejsc i po sta ci oraz za ba wy
w sty lu re tro. Bę dzie też moż li wość wy pró bo wa nia
swo ich sił w ro li dzien ni ka rza przed wo jen nej ga ze ty.

Zwy cięz ców miej skiej gry po zna my pod czas ofi -
cjal ne go za koń cze nia trze ciej edy cji „So sno wiec
gra!” 7 paź dzier ni ka w Mu zeum w So snow cu. Szcze -
gó ły za ba wy na www.so sno wiec gra.pl GK

Nie ob ra żać, nie ubli żać, nie oczer niać, nie za kłó cać,
czy li jak po wi nien za cho wy wać się rad ny

Będzie
poprawa?
W uroczystej formie, podpisując osobiście kodeks
etyki radnego, sosnowieccy radni na ostatniej sesji
zadeklarowali, że będą przestrzegali przyjętych
zasad etycznych

W szcze gól no ści po win ni dzia łać zgod nie z za sa da mi
pra wo rząd no ści, bez stron no ści, bez in te re sow no ści,
obiek tyw no ści, uczci wo ści i rze tel no ści, od po wie -
dzial no ści, jaw no ści, dba ło ści o in te res pu blicz ny,
god ne go za cho wa nia przy wy ko na niu funk cji rad ne -
go, uprzej mo ści i życz li wo ści w kon tak tach z miesz -
kań ca mi. Po nad to rad ni po win ni z sza cun kiem od no -
sić się do in nych po przez nie obra ża nie, nie ubli ża nie,
nie oczer nia nie, nie za kłó ca nie wy stą pień rad nych oraz
za pro szo nych go ści pod czas se sji oraz po sie dzeń ko -
mi sji. Dodatkowo nie po win ni roz ma wiać przez te le -
fon pod czas se sji i po sie dzeń ko mi sji, co nie ste ty się
zda rza, a tak że zwra cać się do sie bie w po ufa ły spo -
sób, po imie niu, z po mi nię ciem spra wo wa nej funk cji,
o co wal czy ła rad na Ha li na So bań ska. Nie bę dzie już
wię cej „pa ni Wan dziu”, ale po win no być np. pa ni na -
czel nicz ko. – Mam na dzie ję, że przy ję cie ko dek su
zmo bi li zu je nie któ rych rad nych do god ne go za cho wa -
nia się pod czas prac ko mi sji i se sji. Nie na le ży uda -
wać, że w na szym gro nie nie by ło in tryg, ob ra ża nia
się, burz li wych dys ku sji. Mo że te raz bę dzie… spo koj -
niej – nie tra ci na dziei To masz Bań bu ła, szef klu bu
rad nych SLD. 
Ta ką sa mą na dzie ję ma tak że Ar ka diusz Chę ciń ski,
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej i je den z go rą cych
zwo len ni ków przy ję cia ko dek su. – Nie wy pa da mi po -
wie dzieć ina czej niż tak, że za przy ję ciem ko dek su po -
win ny pójść tak że czy ny rad nych – mó wi Chę ciń -
ski. – Wpraw dzie nie moż na wpro wa dzić żad nych
uciąż li wych sank cji, ale w ko mu ni ka tach pod ko niec
se sji moż na zwró cić uwa gę, że ktoś za cho wał się nie -
god nie, nie kul tu ral nie i zła mał za sa dy ko dek -
su – stwier dził Chę ciń ski. 
Ko dek su nie pod pi sa li: Ma ciej Ada miec, Zyg munt Wit -
kow ski oraz Pa weł Woj tu siak. Czy pu blicz ne na pięt no -
wa nie oka że się sku tecz ne, po ka żą naj bliż sze mie sią ce
pra cy rad nych. sk

Te go rocz na kam pa nia wy bor cza ma
szan sę jesz cze nas czymś za sko czyć?
Nie na le ży spo dzie wać się ja kichś
na głych zwro tów ak cji. Przy wód cy
par tyj ni na rzu ca ją pe wien styl pro -
wa dze nia kam pa nii wy bor czych,
a kam pa nie lo kal ne zwy kle świe cą
już tyl ko świa tłem od bi tym. 

Pre mier Do nald Tusk ma kon kret ną
wi zją kam pa nii czy się mio ta? Naj -
pierw za po wia da, że nie bę dzie się po -
ka zy wał na bil bor dach wy bor czych,
a po tem swo ją twa rzą fir mu je spo ty
wy bor cze…
Do nald Tusk jest w dość nie kom for -
to wej sy tu acji. Ma my kry zys go spo -
dar czy, wy so kie ce ny, słyn ną kon -
fron ta cję pre mie ra z miesz kań ca mi
i klu czo we py ta nie tej kam pa nii:
„Jak żyć pa nie pre mie rze, jak żyć”?
Do te go do cho dzi ba ła gan na ko lei,
roz ko pa ne au to stra dy, tra ge dia smo -
leń ska. To wszyst ko po wo du je, że
Tusk nie mo że nie od po wia dać
na py ta nia, pró bu je prze ła mać bie -
żą cą sy tu ację pro po zy cją de bat. To
miał być punkt zwrot ny tej kam pa -
nii…

Z któ rej to pro po zy cji ra czej nic nie
wy nik nie…
Ale pre mier chciał prze jąć ini cja ty -
wę i jed no cze śnie kon tro lę nad te -
ma ta mi, któ re po ja wią się w kam -
pa nii. Wstęp nie jest zgo da wszyst -
kich par tii po li tycz nych, oprócz
PiS -u. Jed nak de ba ty bez PiS -u ra -
czej nie peł nią swo jej ro li. Dla te go
Tusk mu si wy kre ować no wy po -
mysł na kam pa nię. War to też zwró -

cić uwa gę, że róż ni ca pro cen to wa
mię dzy dwie ma głów ny mi par tia -
mi, wbrew son da żom, mo że być
nie wiel ka. Li de rzy par tyj ni li czą się
też z ta kim sce na riu szem i stąd co -
raz więk sza ner wo wość ru chów
i sprzecz ne ko mu ni ka ty li de rów
par tyj nych i sa me go pre mie ra. 

Ha sło par tii rzą dzą cej jest tra fio ne?
„Pol ska w bu do wie” prze ko na Po la -
ków do te go, by Pol ska bu do wa ła się
da lej na tych sa mych za sa dach?
To ha sło, chy ba wbrew za mie rze -
niom twór ców, wy sta wia rzą dzą cą
par tię na oce ny i to nie ko niecz nie
po zy tyw ne. Bo mu si my so bie od po -
wie dzieć na py ta nie, czy je ste śmy
za do wo le ni z efek tów tej bu do wy?
Plat for ma chwa ląc się swo imi osią -
gnię cia mi, od sła nia jed no cze śnie,
że wca le nie by ło ich tak wie le i nie
by ły ja koś szcze gól nie spek ta ku lar -
ne. Uła twia atak opo zy cji. Z ko lei
ha sło PiS -u: „Pol skę stać na wię cej”
oka za ło się pla gia tem ha sła kam pa -
nii an giel skiej Par tii Pra cy z 1997 r.
W ja kimś stop niu to ha sło tra fia
do wy bor ców. Ale to nie ha sła wy -
bor cze wy gry wa ją kam pa nie. 

Czy li na ja kiej pod sta wie prze cięt ny
wy bor ca po dej mie de cy zję, ko mu od -
da swój głos? Pro gra mów wy bor czych
prze cież pra wie nikt nie czy ta…
Więk szość od da swój głos
pod wpły wem pew nych emo cji czy
na stro ju. Na de cy zję wpły ną też
błę dy, któ re być mo że zo sta ną po -
peł nio ne. I te raz po ja wia się py ta -
nie, co się sta nie w dwóch ostat nich

ty go dniach kam pa nii? Czy tak jak
PiS -owi uda ło się po ka zać słyn ną
lo dów kę, czy Plat for mie sku sić Po -
la ków Ir lan dią, to czy te raz prze ko -
na do sie bie wy bor ców ja kaś par tia?
W tej chwi li nic na to nie wska zu je.

Plat for ma trium fu ją co i miaż dżą co wy -
gra czy wy gra o włos?
To bę dzie ra czej bar dzo „wy mę -
czo ne” zwy cię stwo. My ślę, że zy -
ska kil ku pro cen to wą prze wa gę
nad PiS -em. 

Tu sko wi na le ży się zwy cię stwo, bo
jest naj lep szy czy po pro stu nie ma się
z kim ści gać?
My ślę, że pre mier Tusk, po dob nie
jak pre zy dent Uszok w Ka to wi cach,
jest sil ny sła bo ścią swo jej kon ku ren -
cji. Jest wie le sy tu acji, któ re opo zy -
cja mo gła by prze kuć na swój suk ces,
ale nie po tra fi te go zro bić. Pew ne

dzia ła nia rzą du, czy in we sty cje, które
są re ali zo wa ne za koń czy ły się suk ce -
sem, ale nie bra ku je też po ra żek.

W Za głę biu kam pa nia wy bor cza to czy
się bez więk szych nie spo dzia nek…
Jest kil ka nie spo dzia nek na li stach
wy bor czych, jak np. trans fer i wy -
so kie trzecie miej sce po sła Grze -
go rza Pi sal skie go, któ ry prze szedł
z SLD do PO. Ni skie miej sce do -
stał z ko lei po seł Ja ro sław Pię ta.
Pew nym za sko cze niem by ła tak że
je dyn ka dla Ka zi mie rza Ka rol cza -
ka z SLD. Jest skarb ni kiem tej
par tii i cie szy się pew nie du żym
za ufa niem Grze go rza Na pie ral -
skie go, ale na dal sze miej sca prze -
su nię to zna ne po sta ci le wi cy, co
pew nie nie wzbu dzi ło ich en tu zja -
zmu. 

Doj dzie do bra to bój czej wal ki po mię -
dzy kan dy da ta mi tej sa mej par tii?
W Za głę biu jest tyl ko dzie więć man da -
tów do wzię cia.
Praw do po dob nie czte ry lub pięć
weź mie Plat for ma i tam po mię dzy
kan dy da ta mi bę dzie to czyć się
ostra wal ka o po par cie. Dwa lub
trzy man da ty mo że otrzy mać SLD,
dwa PiS. Na ra zie jed nak kam pa nii
za głę biow skich kan dy da tów ja koś
szcze gól nie nie wi dać. Jest na ra -
zie ma ło ory gi nal na i ni czym nie
za ska ku je, ale mo że do pie ro się
roz krę ca. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman

Dwa ostat nie ty go dnie kam pa nii wy bor czej prze są dzą o suk ce sie lub klę sce kan dy da tów  – pro gno zu je dr To masz Słu pik 

Jak zrobić kampanię,
panie pośle, jak?
Roz mo wa z dr. To�ma�szem�Słu�pi�kiem, po li to lo giem, wy kła dow cą Uni wer sy te tu Ślą skie go i Wyż szej Szko ły „Hu ma ni tas” w So snow cu 

Jak trak tu je Pan start z dru gie go miej -
sca, mi mo iż ty po wa no Pa na ja ko „je -
dyn kę” na li ście SLD?
Dru gie miej sce na li ście to do bra
po zy cja wyj ścio wa do uzy ska nia
bar dzo do bre go wy ni ku w wy bo -
rach i zdo by cia man da tu po sła.

Przed na mi wy bo ry par la men tar ne.
Dla cze go wy bor cy po win ni Pa nu za -
ufać po raz ko lej ny?
Przez ca łą ka den cję pra co wa łem so -
lid nie. Mia łem bar dzo do bry kon -
takt z miesz kań ca mi na sze go re gio -
nu, po zna li śmy się le piej i zbu do wa -
li śmy re la cje wza jem ne go za ufa nia.
Mam sy gna ły, że lu dzie mi ufa ją
i do brze mnie po strze ga ją.

Ja kie dzia ła nia po win ni pod jąć par la -
men ta rzy ści, by Za głę bie mia ło więk -
sze szan se roz wo ju eko no micz ne go
i spo łecz ne go? 
Po win ni ze so bą współ pra co wać po -
nad par tyj ny mi po dzia ła mi. Spra wy
stra te gicz ne z punk tu wi dze nia roz -
wo ju Za głę bia mu szą być uzgod nio -

ne i po pie ra ne przez wszyst kie
opcje po li tycz ne. W mi ja ją cej ka -
den cji by ły pró by pod ję cia współ -
pra cy ale nie uda ne. To za le ży
od po słów na le żą cych do ko ali cji
rzą dzą cej. Oni ma ją więk szość, któ -
ra de cy du je o wy ni ku gło so wa nia
w Sej mie. Po sło wie z PO nie prze -
ja wia li więk szej wo li do wspól nych
ini cja tyw, ich dzia ła nia by ły pod po -
rząd ko wa ne dys cy pli nie klu bo wej.

Kan dy dat z Pa na li sty wy bor czej
spraw dza, co par la men ta rzy ści zro bi li
dla Za głę bia? Co więc Pan zro bił dla
Za głę bia?
Je że li przej rzy Pa ni mo je wy stą pie -
nia po sel skie, in ter pe la cje i za py ta -
nia to oka że się, że w więk szo ści są
pod no szo ne spra wy istot ne dla po -
zio mu ży cia miesz kań ców So snow -
ca i Za głę bia. Upo mi na łem się też
o fi nan so wa ne z bu dże tu pań stwa
waż nych in we sty cji, któ re mo gły by
przy spie szyć roz wój re gio nu. By li -
śmy bli sko po ro zu mie nia w spra wie
do fi nan so wa nia bu do wy ośrod ka

dla dzie ci nie peł no spraw nych – nie -
wi do mych w Dą bro wie Gór ni czej.
By łem moc no za an ga żo wa ny w ten
pro jekt. W ostat niej chwi li PO wy -
co fa ła swo je po par cie dla tej waż nej
ini cja ty wy. W Sej mie de cy du je
aryt me ty ka, ten kto ma więk szość
roz strzy ga gło so wa nia na swo ją ko -
rzyść. My ślę, że to się zmie ni w no -
wej ka den cji, po słów SLD bę dzie
wię cej i bę dę miał sku tecz niej sze
wspar cie w spra wach do ty czą cych
Za głę bia.

Ja kie dzia ła nia za mie rza Pan pod jąć
w ko lej nej ka den cji, w ra zie wy bor -
cze go suk ce su?
Mam kon kret ny plan do ty czą cy bu -
do wy:
– szyb kiej ko lei re gio nal nej z Za głę -

bia do por tu lot ni cze go w Py rzo -
wi cach

– wschod nie go od cin ka dro go wej
tra sy śred ni co wej do So snow ca,
Bę dzi na i Dą bro wy Gór ni czej

– ob wod ni cy Za wier cia i Po rę by
– po łą cze nia dro go we go dla po trzeb

ter mi na la w Sław ko wie
Bę dę wal czył o wpro wa dze nie pro -
gra mu fi nan so wa nia ze środ ków
unij nych bu dow nic twa miesz ka nio -
we go. Te ini cja ty wy znacz nie przy -
spie szą roz wój Za głę bia.
Czy obec na kam pa nia jest pro wa dzo -
na na za sa dach fa ir play?
Opo wia dam się za kam pa nią fa ir
play i ta ką bę dę pro wa dził. Lu dzie
są zmę cze ni po li ty ką. Brud na kam -
pa nia wpły nie ujem nie na fre kwen -
cję wy bor czą, któ ra i bez te go mo -
że być ni ska. Po li ty cy po win ni bu -
do wać swój au to ry tet po przez
po zy tyw ne dzia ła nia i o ta kie zwra -
cam się do wszyst kich kan dy da tów.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman

Współpraca ponad podziałami
Roz mo wa z po słem Wi�tol�dem�Kle�pa�czem z SLD
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Sosnowiec może być wielki
Rozmowa z posłem na Sejm RP Ja�ro�sła�wem�Pię�tą z Platformy Obywatelskiej 

Pa nie po śle zbli ża się ko niec ka den cji
obec ne go par la men tu. Za chwi lę bę dzie my
mieć wy bo ry. Po ra na pod su mo wa nia. Ja -
kie są Pa na naj więk sze suk ce sy w mi ja ją -
cej ka den cji Sej mu?
Je stem prze ko na ny, że każ da rzecz, któ -
rą uda ło się za koń czyć suk ce sem jest
nie zwy kle istot na dla po szcze gól nych
grup miesz kań ców. Na to miast gdy bym
mu siał w jed nym zda niu za wrzeć to, co
jest naj istot niej sze, to po nad 60 mi lio -
nów zł, któ re uda ło się „ścią gnąć” dzię -
ki mo jej pra cy do So snow ca. Te 60 mln
zł to mię dzy in ny mi 40 mln zł do fi nan -
so wa nia dla Vit ko vi ce Mil met S.A., któ -
ry jest bar dzo istot nym pra co daw cą
w So snow cu, prze cho dził re struk tu ry za -
cję oraz mo der ni za cję i bar dzo do brze,
że uda ło się im po móc, a także 20,5 mln
zł do fi nan so wa nia na no wo cze sną sa lę
kon cer to wą w So snow cu. O ko niecz no -
ści bu do wy no wo cze sne go ośrod ka kul -
tu ry w na szym mie ście mó wi my ja ko
Plat for ma Oby wa tel ska od wie lu lat.

Czte ry la ta te mu tra fił Pan na Wiej ską z 5.
po zy cji na li ście. W tym ro ku ma Pan 4.
Czy to awans?
4 la ta te mu, mi mo 5. po zy cji miesz kań -
cy So snow ca i Za głę bia za ufa li mi,
i dzię ki ich gło som zo sta łem par la men -
ta rzy stą. Przez te czte ry la ta, to co
przed chwi lą po wie dzia łem i jesz cze
kil ka in nych rze czy, o któ rych mo że my
roz ma wiać po ka za ły, że te go man da tu
za ufa nia nie nad szarp ną łem. Wła dze
kra jo we uzna ły, że je stem do brym kan -
dy da tem na po sła i w ko lej nych wy bo -
rach bę dę star to wał nie z 5. lecz z 4.
miej sca. Ale w mo im od czu ciu nie cho -

dzi o miej sce na li ście, ale o to, co uda -
ło się zro bić. I to jest naj lep szą re ko -
men da cją dla kan dy da ta.

Kan dy da ci SLD do par la men tu py ta ją, czy
So sno wiec mo że być wiel ki i chcą spraw -
dzać osią gnię cia po słów z re gio nu. Jak
Pan ma za miar od po wie dzieć na te py ta -
nia? Jak bę dzie Pan pro wa dzić kam pa nię?
Jed ni py ta ją, czy So sno wiec mo że być
wiel ki, a ja z prze ko na niem od po wia -
dam – MO ŻE. Dru dzy, jak Ka zi mierz
Ka rol czak, chcą spraw dzać do tych cza -
so wą pra cę po słów z re gio nu – ja od po -
wia dam – pro szę bar dzo. Je stem prze ko -
na ny, że to co zro bi łem do tej chwi li jest
wy star cza ją cą i naj lep szą re ko men da cją
w tych wy bo rach. Co do pro wa dze nia
kam pa nii, to bę dzie my kłaść szcze gól ny
na cisk na osią gnię cia, na to co uda ło mi

się osią gnąć. Są po sło wie, któ rzy przez 4
la ta by li w twar dej opo zy cji do rzą du,
a te raz chwa lą się osią gnię cia mi Plat for -
my Oby wa tel skiej, o któ rych mó wi my
w pro gra mie „Pol ska w bu do wie”. Na -
to miast ca łej kam pa nii, o któ rej mó wi -
my nie bę dzie my pro wa dzić na ba zie
tych 60 mln, któ re oczy wi ście by ły nie -
sły cha nie waż ne. Jest też sze reg rze czy,
na któ rych się sku pia łem np. po wsta nie
de le ga tu ry Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia w So snow cu. Oczy wi ście wiem, że
in sty tu cja NFZ nie za wsze ko ja rzy się
po zy tyw nie, ale nie za leż nie od te go jak
ono funk cjo nu je, jest to uła twie nie dla
miesz kań ców So snow ca.

Przy szłość na sze go kra ju to edu ka cja.
Tak. I roz wój So snow ca to też edu ka -
cja. Od po cząt ku ka den cji bar dzo za -

le ża ło mi, że by jak naj więk szą po mo -
cą oto czyć so sno wiec ką mło dzież. To
mię dzy in ny mi pi lo ta żo wy pro jekt Ślą -
skie go Ku ra to rium Oświa ty i Wo je wo -
dy Ślą skie go „Lek ki jak piór ko – mul -
ti me dial na szaf ka dla ucznia = lek ki
tor ni ster”, w któ rym ucznio wie z mi -
lo wic kiej szko ły w So snow cu do sta -
li 22 net bo oki do po mo cy w ucze niu
się. To wła śnie dzię ki ta kim ak cjom
w So snow cu bę dą wy ra stać ko lej ne
po ko le nia, któ re uczą się w opar ciu
o naj now sze tech no lo gie, a te go nie
uda ło się jesz cze ni ko mu osią gnąć.
Po za cięż ką pra cą w ro ku szkol nym
jest czas na od po czy nek. I w tej kwe -
stii sta ram się po ma gać naj młod szym
miesz kań com na sze go mia sta. W tym
ro ku, jak i w ubie głych la tach, we
współ pra cy z ku ra to rium oświa ty uda -
ło mi się wy słać na pół ko lo nie
nad mo rze gru pę so sno wiec kich
uczniów, któ rzy być mo że w nor mal -
nych wa run kach nie by ły by w sta nie
so bie po zwo lić na ta ki wy po czy nek.
Jest jesz cze jed na bar dzo waż na rzecz
w tej kam pa nii. To w ja ki spo sób wi -
zu al nie ona bę dzie wy glą da ła nie jest
żad nych przy pad kiem. Od po cząt ku tej
ka den cji moc no wal czę o toż sa mość
za głę biow ską, za rów no tu taj w mie -
ście, re gio nie, jak i w War sza wie.
Od mo men tu, w któ rym go dło Za głę -
bia Dą brow skie go zo sta ło ofi cjal nie
uzna ne, każ dy do ku ment wy cho dzą cy
z mo je go biu ra jest w ten spo sób olo -
go wa ne, po nie waż je stem dum ny z te -
go, że je stem Za głę bia kiem. To rów -
nież wy sta wa „Trój kąt Trzech Ce sa -
rzy” pro mu ją ca So sno wiec i je go

bo ga tą hi sto rię w gma chu Sej mu, któ -
rą otwie rał ów cze sny Mar sza łek Sej -
mu, a obec ny Pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski. Ta kiej pro mo cji na sze
mia sto do tej po ry nie mia ło.

A co z bie żą cą po li ty ką? Wiem, że jest Pan
ak tyw ny, czy mo że Pan przy bli żyć swo je
ostatnie do ko na nia?
Pierw sze go lip ca ob ję li śmy Pre zy den cję
w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej i bar dzo za -
le ży mi na tym, by wszy scy miesz kań -
cy So snow ca i Za głę bia mie li jak naj -
peł niej szą wie dzę na ten te mat. Dla te go
też prze pro wa dzi li śmy kil ka na ście wy -
kła dów w szko łach śred nich i uczel -
niach z ca łe go Za głę bia, na któ rych
prze ka zy wa łem naj waż niej sze in for ma -
cje na ten te mat.

Co chciał by Pan osią gnąć, zro bić w ko lej -
nej ka den cji, w ra zie wy gra nej?
Ufam, że da ne mi bę dzie kon ty nu ować
mo ją pra cę na rzecz mia sta i re gio nu
w Par la men cie. I oprócz te go za wsze,
jak w tej ka den cji, bę dę re ago wał
na bie żą ce pro ble my miesz kań ców re -
gio nu. Bę dę rów nież chciał się sku pić
na god nym i me ry to rycz nym re pre zen -
to wa niu miesz kań ców So snow ca i Za -
głę bia, bo jest to waż ne że by re gion
miał sil nych re pre zen tan tów, któ rzy są
w sta nie wal czyć w je go in te re sie i po -
tra fią za ła twić kon kret ne rze czy. Dla te -
go też bar dzo pro szę o Pań stwa gło sy
na mo ją oso bę.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wiał:�Ja�ro�sław�Adam�ski

Inauguracja roku szkolnego

Pierw szy wrze śnia w Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 7 V
LO im. Ro ber ta Schu ma na w So -
snow cu wy padł wy jąt ko wo oka za -
le. To wła śnie w pla ców ce
przy ul. Gwiezd nej od by ła się
uro czy sta in au gu ra cja ro ku szkol -
ne go 2011/12. W uro czy sto ści
uczest ni czy li m.in. przed sta wi -
cie le Sej mu i Se na tu, władz miej -
skich oraz sa mo rzą do wych,
oświa to wych, wła dze uczel ni wyż -
szych, dy rek to rzy so sno wiec kich
szkół i przed szko li oraz przed sta -
wi cie le Ra dy Ro dzi ców. Ha sło
„Tro ska o dziec ko jest pierw szym i
pod sta wo wym spraw dzia nem sto -
sun ku czło wie ka do czło wie ka”
by ło prze wod nią my ślą te go rocz -
nej in au gu ra cji. 

– W tym dniu trud no nie
wspo mnieć o wy da rze niach z 1
wrze śnia 1939 ro ku, kie dy to wy -
buch II woj ny świa to wej spo wo -
do wał, że wie lu z uczniów za -
miast przy go to wy wać się do roz -
po czę cia ko lej ne go ro ku edu ka cji
szło na front – mó wił Ka zi mierz
Gór ski. – Do ce niaj my, więc fakt,
że te raz do stęp do na uki jest ła -
twy i po wszech ny. 

– So sno wiec to waż ne miej sce
na ma pie edu ka cji w wo je wódz -
twie ślą skim. Wie lo krot nie to pod -
kre śla łem, stąd m. in. mo ja de cy -
zja jesz cze ja ko mar szał ka
o wspar ciu bu do wy kam pu su Wy -
dzia łu Far ma cji Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go. To dzię ki
na uce mo że my zdo by wać prze wa -

gę kon ku ren cyj ną. Osią gnię cie
suk ce su wy ma ga no we go spoj rze -
nia na szyb ko zmie nia ją cą się rze -
czy wi stość i te mu przede wszyst -
kim ma słu żyć edu ka cja. To rów -
nież bar dzo waż ny ele ment bu do -
wa nia wi ze run ku So snow ca – ja -
ko miej sca gdzie war to miesz kać
i gdzie war to się kształ cić – pod -
kre ślał z ko lei prze wod ni czą cy
Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go,
Bo gu sław Śmi giel ski. 

In au gu ra cję uświet ni ły wy stę -
py ar ty stycz ne uczniów Szko ły
Pod sta wo wej nr 46 im. Ja na Kie -
pu ry oraz V Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ro ber ta Szu ma -
na wcho dzą ce w ZSO nr 7. 

Tekst�i�foto:�Gabriela�Kolano

Na pie ral ski pro mo wał Ka rol cza ka
Grze gorz Na pie ral ski, prze wod -
ni czą cy So ju szu Le wi cy De mo -
kra tycz nej pod ko niec sierp nia
przybył do So snow ca. Kil ka go -
dzin wcze śniej spo tkał się z wy -
bor ca mi Dą bro wy Gór ni czej.
W obu mia stach prze wod ni czą -
cy Na pie ral ski wspie rał kan dy -
da tu ry z lo kal nych list wy bor -
czych. 

– Ma my w So snow cu pre zy -
den ta, któ ry dba o wa sze mia sto,
o je go roz wój. Ma my też li stę
z kan dy da ta mi, dla któ rych Za -
głę bie jest waż ne, a je go roz wój
bę dzie miał od po wied nie wspar -
cie w War sza wie. Ka zi mierz Ka -
rol czak jest gwa ran tem ta kie go
wspar cia – pod kre ślał Grze gorz
Na pie ral ski pod czas spo tka nia
z wy bor ca mi przed po mni kiem
Ja na Kie pu ry. 

– Przy znam, że li sta SLD
z kan dy da ta mi do par la men tu
ma dla mnie oso bi ście wy jąt ko -
we zna cze nie. Są na niej bo wiem
oso by, któ re dla na sze go mia sta
zro bi ły bar dzo wie le, z któ ry mi
od lat współ pra cu ję i mam pew -
ność, że bę dą pra co wa ły dla do -
bra nas wszyst kich – mó wił z ko -
lei pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski. 

Grze gorz Na pie ral ski przez
kil ka dzie siąt mi nut roz ma wiał
z wy bor ca mi. Ci ostat ni do py -
ty wa li m.in. o be ci ko we. – Je -

stem za tym, by za sił ki nie tyl -
ko do ty czą ce be ci ko we go, tra -
fia ły do po trze bu ją cych, nie
zaś do tych, któ rzy za ra bia ją
kro cie – od po wia dał prze wod -
ni czą cy Na pie ral ski. Mó wił
tak że, że SLD nie po prze pro -
jek tów, któ re mia ły by zwięk -
szać upraw nie nia co raz więk -

szej licz by służb do in wi gi lo -
wa nia oby wa te li. – Na sze
ugru po wa nie jest za przy szło -
ścią Pol ski, za jej roz wo jem,
tym sa mym za po wo dze niem
Po la ków – do dał Grze gorz Na -
pie ral ski. 

Tekst�i fo�to:�Ja�ro�sław�Adam�ski

Grze gorz Na pie ral ski – li der SLD – roz ma wiał nie tyl ko z ty mi
„du ży mi”

Jak poradzą sobie w nowym roku „szkolnym”? Od lewej – Kazimierz Górski (prezydent
Sosnowca), Witold Klepacz (poseł SLD), Jarosław Pięta (poseł PO), Bogusław Śmigielski
(przew. Sejmiku Województwa Śląskiego), Waldemar Andzel (poseł PiS)
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Pre zy dent Mia sta So snow ca przy -
po mi na,  że do 30 wrze śnia 2011
przyj mo wa ne są wnio ski o do ta cje
ce lo we na za da nia ochro ny śro do -
wi ska i go spo dar ki wod nej, któ -
rych re ali za cja na stą pi w ro -
ku 2011 oraz na za da nia pla no wa -
ne na rok 2012.

Wnio ski na le ży skła dać w se -
kre ta ria cie Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du
Miej skie go w So snow cu, ul. Mo -
ścic kie go 14, I pię tro, po kój 104,
tel. 32 296 05 74. Wzo ry wnio -
sków znaj du ją się na stro nie BIP

Urzę du Miej skie go. W ro ku 2011
do ta cje ce lo we na za da nia ochro -
ny śro do wi ska i go spo dar ki wod -
nej bę dą udzie la ne na za da nia in -
we sty cyj ne zwią za ne z: mo der ni -
za cją sys te mów grzew czych, in -
sta la cją sys te mów wy ko rzy stu ją -
cych od na wial ne źró dła ener gii
oraz de mon ta żem, trans por tem
i uniesz ko dli wia niem wy ro bów
za wie ra ją cych azbest. Wnio ski
o do ta cję na le ży skła dać
przed roz po czę ciem prac. Do ta -
cja nie przy słu gu je na in we sty cje
już zre ali zo wa ne. KP

Za stą pił Pan do tych cza so we go na -
czel ni ka i rzecz ni ka pra so we go…
Szy ku ją się zmia ny, bę dzie re wo lu -
cja czy kon ty nu acja dzia łań po -
przed ni ka?
Zna czą cych zmian nie bę dzie. Ca ły
czas an ga żu je my się w róż ne go ro -
dza ju projekty. Działamy z nową
siłą. Nie prze wi du ję zwol nień ani re -
or ga ni za cji. Wobec nym skła dzie ra -
dzi my so bie do sko na le. Je ste śmy
do brą eki pą, za pra wio ną w bo jach.
Wza jem nie mo że my na sie bie li -
czyć. 

Czy zo sta nie po wo ła ny rzecz nik
pra so wy?
Nie wi dzę ta kiej po trze by. Biu ro
pra so we ra dzi so bie do sko na le
i w dal szym cią gu bę dzie dzia łać
w obec nym kształ cie.

Czym obec nie się zaj mu je cie?
Ostat nio za an ga żo wa li śmy się
w pro mo cję Eska la to ra, a te raz
dzię ki na szej ini cja ty wie bi le ty
na kon cert Ewy Far ny moż -
na było ku pić w Cen trum In for -
ma cji Miej skiej. Kon cert uro dzi -

nowy wo ka list ki od był się 7 wrze -
śnia w ha li Expo Si le sia w So -
snow cu. Obec nie przy go to wu je -
my miej ską grę w So snow cu. Bę -
dzie to już trze cia edy cja tej
im pre zy i my ślę, że z do tych cza -
so wych bę dzie naj bar dziej atrak -

cyj na. Im pre zę za pla no wa no
na dwa week en dy wrze śnia, 10
i 11 oraz 17 i 18 wrze śnia. W grze
bio rą udział nie tyl ko miesz kań cy
So snow ca, ale tak że są sied nich
miast. Z ro ku na rok zabawa cie -
szy się co raz więk szą po pu lar no -
ścią. Łą czy ze so bą ele men ty edu -
ka cyj ne i spor to we, jest świetną
roz ryw ką, a przy oka zji moż -
na wy grać wspa nia łe na gro dy.
W tym ro ku za pla no wa no sze reg
atrak cji, m.in. ak cję eks plo ra cję
w cer kwi pra wo sław nej, w Mu -
zeum, w Za gó rzu wie czo ro wą po -
rą, w Zam ku Sie lec kim oraz im -
pre zy spor to we. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman�

W związ ku z bu do wą ka na li -
za cji do po ło wy przy szłe go ro -
ku za mknię ta zo sta ła ul. Że -
rom skie go. To nie je dy ne
utrud nie nie dla kie row ców.
Roz po czął się re mont wia duk -
tu nad dro gą eks pre so wą nr 86
w So snow cu w cią gu ul. Ba -
czyń skie go. Jak in for mu je Ge -
ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad na po czą tek
zwę że nia obej mą le we pa sy
ru chu dro gi w obu kie run kach

W związ ku z pra ca mi przy ul.
Że rom skie go ob jazd za mknię te -
go od cin ka do cen trum mia sta
pro wa dzo ny jest dwo ma tra sa mi:
pierw szy (głów ny) uli ca mi Na -
ru to wi cza, Wa wel, dru gi uli ca -
mi: Pl. Ko ściusz ki, No wo po goń -
ska, Or la. Głów nym ob jaz dem
kur su ją rów nież au to bu sy ko mu -
ni ka cji pu blicz nej. Na czas pro -
wa dze nia ro bót dla li nii
nr: 26, 35, 88, 100, 902N i 935
w kie run ku do cen trum So snow -
ca zo stał wy zna czo ny ob jazd.
Au to bu sy po ja dą: ul. Gro ta -Ro -

wec kie go, Cen tral nym Wę złem
Ko mu ni ka cyj nym (na wy so ko ści
szko ły in te gra cyj nej – tym cza so -
we sta no wi sko So sno wiec Po goń
Or la), do włą cze nia się na tra sę
roz kła do wą na ul. 3 Ma ja. Z ob -
słu gi wy łą czo ny jest przy sta nek
So sno wiec Sie lec Park w kie run -
ku do cen trum mia sta. 

Pod czas re mon tu wia duk tu
czę ścio wo ro ze bra ne zo sta ną ist -
nie ją ce wia duk ty (obiekt w cią -
gu Ba czyń skie go to w za sa dzie
trzy obiek ty in ży nier skie), któ re
zo sta ną od bu do wa ne. Wy re mon -
to wa ne zo sta ną tak że słu py i fi -
la ry. W związ ku z re mon tem za -
le ca ne są ob jaz dy:

– kie row com ja dą cym od stro -
ny Czę sto cho wy i Mi lo wic w dro -
dze do cen trum So snow ca za le ca
się ko rzy sta nie z ob jaz du przez
wę zeł S -86 z ul. Hal le ra w Ka to -
wi cach; 

– kie row com ja dą cym z Ka -
to wic do Mi lo wic za le ca się ob -
jazd przez wę zeł S -86 z ul. Gro -
ta Ro wec kie go w So snow cu.

Wy ko naw cą prac, któ re ma ją
kosz to wać 11,3 mln zł, jest fir ma
Skan ska. Ro bo ty ma ją się za koń -
czyć w po ło wie li sto pa da 2012
ro ku. KP

Złóż�wnio�sek�odo�ta�cję

W pią tek, 12 sierp nia na Pla cu
Żoł nie rza Pol skie go w Ka to wi -
cach od by ły się uro czy sto ści
z oka zji Świę ta Woj ska Pol skie go.
Uczest ni czył w nich Pre zy dent

So snow ca Ka zi mierz Gór ski, któ -
ry zo stał od zna czo ny Srebr nym
Me da lem za Za słu gi dla Obron no -
ści Kra ju nada nym przez Mi ni stra
Obro ny Na ro do wej. KP

Kazimierz Górski odebrał odznaczenie podczas Święta
Wojska Polskiego

Prezydent�odznaczony�przez�Ministra
Obrony�Narodowej

Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę -
du Miej skie go in for mu je, że
w ter mi nie od 1 wrze śnia do 10
paź dzier ni ka 2011 ro ku moż -
na skła dać wnio ski o przy zna nie
Miej skich Sty pen diów Ar ty -
stycz nych w ro ku szkol nym/aka -
de mic kim 2011/2012.

Miej skie Sty pen dia Ar ty stycz -
ne przy zna wa ne są uzdol nio nym
ar ty stycz nie uczniom i stu den tom
za miesz ka łym w So snow cu.

Wnio ski wraz z za łącz ni ka mi na -
le ży skła dać oso bi ście w se kre ta -
ria cie Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki
Urzę du Miej skie go w So snow cu
przy ul. Ma ła chow skie go 3,
pok. 33, tel. 32 296 06 47 lub dro -
gą pocz to wą (de cy du je da ta wpły -
wu do Wy dzia łu). Wnio ski moż -
na po brać w Wy dzia le Kul tu ry
i Sztu ki, a tak że na in ter ne to wej
stro nie mia sta www.bip.um.so -
sno wiec.pl. KP

Miej�skie�Sty�pen�dia�Ar�ty�stycz�ne
dowzię�cia

Na po cząt ku sierp nia po zna li -
śmy zwy cięz ców kon kur su
na mu ral przy Ener ge tycz nym
Cen trum Kul tu ry w So snow cu.
Trium fa to rem oka zał się Igor
Choł da z War sza wy. Za pra cę
pod ty tu łem „Lux mu si ca”
otrzy mał pierw sze miej sce i na -
gro dę pie nięż ną w wy so ko -
ści 1000 zł.

W su mie ju ry, ob ra du ją ce
w skła dzie: Gra ży na Bie -
niasz – prze wod ni czą ca, Pa weł
Du sza, Mi chał Gó ral, Piotr
Kraw czyk, Syl wia Pa łu chow -
ska, Be ata Ja na sik oraz Mał go -
rza ta Szcze pań ska wy bie ra ło
z osiem na stu prac, któ re na -
pły nę ły na kon kurs z ca łej Pol -
ski.

W dwu eta po wym gło so wa -
niu dru gie miej sce za ję ła Ka ta -
rzy na Dziech ciarz z Ro kit -
na Szla chec kie go za pra cę pt.
„Or kie stra wid mo”. W na gro dę
otrzy ma ła apa rat fo to gra ficz ny
o war to ści 700 zł, a tak że moż li -
wość re ali za cji pro jek tu w in -

nym punk cie mia sta. Z uwa gi
na wy so ki po ziom ar ty stycz ny
przy zna no rów nież wy róż nie -
nia: Ka mi lo wi Ćwie lą go wi,
Mar cie Dy bal skiej i To ma szo wi
Fer czy kow skie mu. Ca ła trój ka
to miesz kań cy So snow ca.

Na gro dy ufun do wał Urząd
Miej ski w So snow cu.

28 sierp nia na to miast na stą -
pi ła re ali za cja zwy cię skie go pro -
jek tu. Zwy cięz ca kon kur su wraz
z gru pą miej sco wych ar ty stów
miał w tym dzie le swój udział  –
na no sząc ko lo ry na ścia nie Ener -
ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry.
W fi na le ak cji uczest ni czy li rów -
nież m.in. kan dy da ci do par la -
men tu: Piotr Ha ła sik i Ka zi mierz
Ka rol czak.

Mu ral przy ECK jest czę ścią
kam pa nii Stre et Art w Prze strze -
ni Mia sta. So sno wiec – Toż sa -
mość – In te rak cja. Ini cja to rzy
ak cji pla nu ją ko lej ne miej skie
mu ra le, któ re ma ją znaj do wać
się m.in. w so sno wiec kich przej -
ściach pod ziem nych. GK, KP

Ener ge tycz ny mu ral

Utrudnienia
na drogach

KP

Działamy z nową siłą
Rozmowa z Rafałem�Łysym, naczelnikiem Wydziału Informacji i Promocji w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu 

30 sierp nia pod czas Ko mi sji Bu -
dże to wej, so sno wiec cy rad ni roz -
wa ża li fi nan so wą po moc dla
miej skie go klu bu pił kar skie go
„Za głę bie” So sno wiec. Tym ra -
zem raj cy co do jed ne go by li
zgod ni – po móc trze ba, choć wia -
do mo, że ko lej ny za strzyk go tów -
ki to je dy nie po moc na krót ką
me tę i wszyst kich pro ble mów
klu bu nie roz wią że. Zgod nie
z wy li cze nia mi pre ze sa „Za głę -
bia” Lesz ka Ba czyń skie go, je dy -
nie do koń ca ro ku w ka sie bra ku -
je ok. 1,5 mln zło tych. Po za tym
za dłu że nie wy no si po nad 3 mln. 

– Mu si my do pro wa dzić
do te go, by klub wy szedł ze spi -
ra li dłu gów. Ja ko ki bic, nie miał -
bym na wet za złe, gdy by od bi ło
się to na wy ni kach i klub spadł -
by do trze ciej li gi, gdy by tyl ko
uda ło mu się tym kosz tem dźwi -
gnąć z za dłu że nia. Na wy ni ki
przyj dzie czas, a gdy w koń cu
bę dą one sa tys fak cjo nu ją ce to
z cza sem i spon so rzy się znaj -
dą – prze ko ny wał prze wod ni czą -
cy RM Ar ka diusz Chę ciń ski
(PO).

We dle za pew nień pre ze sa
„Za głę bia” So sno wiec, od kąd
prze jął klub ogra ni cza ne są je go
bie żą ce wy dat ki przez m.in. roz -
wią zy wa nie umów z pił ka rza mi,
na me cze wy jaz do we dru ży -
na wy ru sza w dniu me czu, co
ogra ni cza kosz ty noc le go we, ob -

ni ża się rów nież kosz ty wy jaz do -
wych obo zów pił kar skich.

– Nie je stem zwo len ni kiem
fi nan so wa nia spor tu za wo do we -
go, ale je stem zda nia, że klu bo -
wi trze ba po móc. Jed nak naj le -
piej zro bić to dłu go fa lo wo, po -
win ni śmy więc sta rać się
o prze ję cie więk szo ści udzia łów
spół ki – mó wił rad ny Ma ciej Or -
now ski (SLD). 

– Trze ba raz a do brze uga sić
ten po żar, bo ina czej wy star czy
tyl ko, że lek ko za wie je, a zno -
wu bę dzie się ogień wznie cał.
Nie mo że my go tyl ko co ja kiś
czas de li kat nie przy ga szać za -
strzy kiem go tów ki – do da je
Chę ciń ski.

Pod czas ko mi sji po sta no wio -
no ze brać ko mi sję, któ ra do kład -
nie omó wi za dłu że nie spół ki
oraz za sta no wi się, w ja ki spo sób
po móc klu bo wi „Za głę bie” So -
sno wiec oraz usta li dłu go ter mi -
no we dzia ła nia, któ re ma ją po -
móc w cięż kiej sy tu acji spół ki.
Wte dy rów nież zo sta nie usta no -
wio ne kie dy i w ja kich tran szach
sfi na li zo wa na zo sta nie po moc.

– Pro blem pol skiej pił ki noż -
nej się ga o wie le da lej niż mo -
gła by na to wska zy wać sy tu acja
Za głę bia So sno wiec. Trze ba so -
bie za dać je dy nie py ta nie, czy
war to coś z tym zro bić? Mo im
zda niem war to – mó wił pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski. GK

Kolejnadeska�ratunku
dla�„Zagłębia”

In ter nau ci wy bra li naj lep szą prze strzeń pu blicz ną w wo je wódz twie 

Si�łow�nia�name�dal�
393 punk ty otrzy mał Plac im. Ja -
na Paw ła II w So snow cu i 344
punk ty kom plek so wa mo der ni za -
cja ką pie li ska Niw ka w gło so wa -
niu in ter ne to wym w kon kur sie
„Naj lep sza Prze strzeń Pu blicz -
na Wo je wódz twa Ślą skie -
go 2011”, or ga ni zo wa nym przez
Urząd Mar szał kow ski w Ka to wi -
cach. In ter nau ci uzna li, że
na naj więk sze uzna nie za słu gu -
je si łow nia na wol nym po wie trzu

w Żo rach (2106 punk tów), za go -
spo da ro wa nie te re nu i ter mo mo -
der ni za cja Szko ły Pod sta wo wej
nr 3 w Cze la dzi (1888 punk tów)
i Ry duł tow skie Cen trum Kul tu -
ry (1644 punk ty). Gło so wa nie
in ter nau tów trwa ło ca ły sier pień,
a każ dy z nich mógł wy brać trzy
pro po zy cje i przy znać im od po -
wied nio 3, 2 lub 1 punkt. 

– To już 12. edy cja kon kur -
su i na do da tek re kor do wa. Na -

pły nę ło 60 zgło szeń, ale
do kon kur su za kwa li fi ko wa -
no 55 obiek tów. Pod czas pierw -
szej edy cji kon kur su na pły nę ły
dwa zgło sze nia i kon kurs
w ogó le się nie od był – mó wi
se kre tarz or ga ni za cyj ny kon -
kur su Ka ta rzy na Ła ba rzew ska
z Wy dzia łu Pla no wa nia Stra te -
gicz ne go i Prze strzen ne go
w Urzę dzie Mar szał kow skim
w Ka to wi cach. 

Wy ni ki gło so wa nia in ter nau -
tów nie ma ją wpły wu na wer dykt
ju ry, któ re przy zna na gro dy i wy -
róż nie nia Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ślą skie go w trzech ka te go -
riach: urba ni sty ka, ar chi tek tu ra
i re wi ta li za cja. Uro czy stość ogło -
sze nia wy ni ków kon kur su od bę -
dzie się pod ko niec paź dzier ni ka
pod czas te go rocz nych Ślą skich
Dni Ar chi tek tu ry w Urzę dzie
Mar szał kow skim. sk
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Rzą dzą cy od 17 lat So jusz Le wi cy De mo -
kra tycz nej prio ry te to wo trak to wał so sno -
wiec ki sport. Po cząt ko wo sku pia no się
na przej mo wa niu i re mon to wa niu nisz cze -
ją cej in fra struk tu ry spor to wej, z któ rej prak -
tycz nie dar mo wo ko rzy sta ły klu by spor to -
we. Po tem za czę to fi nan so wać szko le nie
dzie ci i mło dzie ży. W koń cu, gdy tyl ko
prze pi sy na to po zwo li ły, sze ro kim stru mie -
niem po pły nę ły pie nią dze na sport wy czy no wy.
Pod ko niec wie ku wy da wać się mo gło, że so sno wiec -
ki sport znów za cznie świę cić trium fy. 

Dość szyb ko jed nak oka za ło się, że by ły to tyl ko
złu dze nia. Po przej ścio wych suk ce sach nie po wo dze -
niem za koń czy ły się pró by re ak ty wa cji po tę gi dru ży -
ny mę skiej ko szy ków ki. Kil ka lat te mu „zgasł” siat -
kar ski Pło mień. Bied ne mia sto nie by ło w sta nie przy -
cią gnąć po waż nych spon so rów. Wy jąt kiem by li
oczy wi ście Wło si, któ rzy ku pi li „Za głę bie”. Jed nak
po kil ku la tach, w ob li czu ko rup cyj ne go skan da lu,
tak że oni wy co fa li się z wąt pli we go in te re su. Na wet
ku rio zal na de cy zja władz miej skich przy zna nia ty tu -
łu ho no ro we go oby wa te la So snow ca pre ze so wi Ci -
mi nel le mu, nie skło ni ła go do zmia ny de cy zji.

Odej ście Wło chów roz po czę ło pro ces upad ku
stu let nie go wów czas klu bu. Afe ra ko rup cyj na ze -
pchnę ła go w cią gu jed ne go se zo nu z eks tra kla sy
do II li gi. No wy wła ści ciel nie był w sta nie, mi mo po -
waż ne go wspar cia fi nan so we go mia sta, po kryć
wszyst kich kosz tów funk cjo no wa nia dru ży ny. Ak cep -
to wał za to cał ko wi cie bez sen sow ny pod wzglę dem
eko no micz nym po mysł utwo rze nia kor po ra cji tak -
sów kar skiej i ab sur dal ną pro po zy cję prze ję cia gór ki
nar ciar skiej w ce lu jej za go spo da ro wa nia, co mia ło
przy nieść do cho dy po zwa la ją ce na sfi nan so wa nie
dzia łal no ści klu bu. Naj smut niej sze jed nak jest to, że
ta księ ży co wa kon cep cja zo sta ła po waż nie po trak to -
wa na przez Pre zy den ta i znacz ną część rad nych. 

Pół to ra ro ku te mu Ka zi mierz Gór ski, przy peł -
nej apro ba cie zde cy do wa nej więk szo ści rad nych,

za de cy do wał o prze ję ciu 49% ak cji
pił kar skiej spół ki. Co praw da nikt nie
był w sta nie po dać pre cy zyj nych, i co
naj waż niej sze zwe ry fi ko wa nych, da -
nych o za dłu że niu klu bu, ale dla Pre -
zy den ta i rad nych nie sta no wi ło to
więk sze go pro ble mu. W koń cu in we -
sto wa li nie swo je pie nią dze. A po -
za tym mia ło być tak pięk nie. An ga żu -

jąc te sa me środ ki co wcze śniej mie li śmy mieć peł -
ną kon tro lę nad ich wy da wa niem. Wej ście mia sta
do spół ki mia ło przy cią gnąć po waż nych spon so rów.
Nie któ rzy już wi dzie li „Za głę bie” w eks tra kla sie,
a na wet w Li dze Mi strzów. Prze bu dze nie by ło nie -
sły cha nie bru tal ne.

W czerw cu oka za ło się, że klub jest ban kru tem.
No wi więk szo ścio wi współ wła ści cie le spół ki mi -
mo obiet nic, nie za mie rza li po waż nie za an ga żo wać
się w je go fi nan so wa nie. Wła dze So snow ca wy ra -
zi ły ogrom ne zdzi wie nie ist nie ją cym sta nem zrzu -
ca jąc ca łą wi nę na pre ze sa, któ ry zresz tą twier dzi,
że od mie się cy in for mo wał Pre zy den ta Gór skie go
o sy tu acji klu bu. 

Wy mia na pre ze sa i dwóch człon ków Ra dy
Nad zor czej, a tak że prze ka za nie 500 tys. zł mia ło
na pra wić sy tu ację. Nie na pra wi ło. Klu bo wa ka sa
świe ci pust ka mi. Wie rzy cie le pu ka ją do drzwi.
Dru ży na prze gry wa po ko lei wszyst kie me cze. No -
wy pre zes na ura to wa nie klu bu po trze bu je do koń -
ca przy szłe go ro ku 5,5 mln zł. Pre zy dent już je
obie cał. I nic w tym dziw ne go. Ka zi mierz Gór ski
rów nie ła two roz da je miej skie pie nią dze, co za bie -
ga o wła sne do cho dy.

Ale Pre zy dent nie jest sam. Peł ne po par cie dla
ra to wa nia „Za głę bia” za de kla ro wa li tak że rad ni. Bo
prze cież wszy scy w Pol sce są w klu bie PJN – Pił -
ka Jest Naj waż niej sza. Zwłasz cza na mie siąc
przed wyborami i niespełna rok przed EURO 2012.     

Ka�rol�Wi�niar�ski

Bez po śred nio po se zo nie urlo po wym
po za wie lo ma waż ny mi te ma ta mi, któ -
ry mi mu siał za jąć się so sno wiec ki sa -
mo rząd, nie wąt pli wie na le ży za uwa żyć
fakt szer sze go omó wie nia te ma tu zwią -
za ne go z moż li wo ścią przy go to wa nia
Urzę du Miej skie go w So snow cu
do wpro wa dze nia bu dże tu za da nio we go.
Co praw da usta wo daw ca w obo wią zu ją -
cych prze pi sach pra wa nie na rzu cił sa -
mo rzą dom obo wiąz ku sto so wa nia po -
wyż szej me to dy, nie mniej jed nak ro sną ca ro la
sa mo rzą du, tak że w ob sza rze fi nan sów pu -
blicz nych z uwzględ nie niem ko rzy sta nia ze
środ ków ze wnętrz nych oraz za rzą dza nia dłu -
giem wy mu sza sto so wa nie bar dziej sku tecz -
nych me tod w ce lu spraw ne go za rzą dza nia jed -
nost ką sa mo rzą du te ry to rial ne go, w na szym
przy pad ku mia stem, tym bar dziej, że wła ści wie
ro zu mia ny bu dżet za da nio wy to me to da za rzą -
dza nia w sa mo rzą dzie, a nie tyl ko bu dżet
w uję ciu fi nan so wym. Na le ży więc stwier dzić,
że ta me to da za rzą dza nia to dą że nie do po łą -
cze nia ce lów i środ ków fi nan so wych, a tak że
sto so wa nie obiek tyw nej me to dy oce ny pra cy
w opar ciu o osią gnię te re zul ta ty. Nie wda jąc się
w szcze gó ły na le ży za zna czyć, że na eta pie po -
cząt ko wym two rze nia bu dże tu za da nio we go
uwzględ nić mu si my kil ka za sad, któ re cha rak -
te ry zu ją tę me to dę za rzą dza nia. Po słu żę się tyl -
ko nie licz ny mi przy kła da mi aby uzmy sło wić
pro blem wpro wa dza nia tej me to dy. Jed ną
z waż niej szych za sad to usta le nie i uchwa le nie
prio ry te tów za da nio wych, któ re przy ak cep ta -
cji spo łecz nej uwa ża się za pierw szo pla no we
do wy ko na nia w mie ście. Jak waż na w tej sy -
tu acji po za wie lo ma in ny mi jest za sa da ko mu -
ni ka cji ze spo łe czeń stwem, za in te re so wa nie
spo łecz no ści lo kal nej bu dże tem, czy tel ny spo -
sób przed sta wie nia za mia rów i ce lów sa mo rzą -

du w nad cho dzą cym okre sie. Na le -
ży więc wy pra co wać mo del ko mu -
ni ka cji ze spo łe czeń stwem da ją cy
moż li wość za in te re so wa nym an ga -
żo wa nie się w pro ce sy de cy zyj ne.
Po czy nio ne dzia ła nia w mie ście
uzmy sła wia ją mi, że je ste śmy
na po cząt ku dość trud nej dro gi do -
cho dze nia do wy pra co wa nia te go
sys te mu za rzą dza nia, że je go wpro -
wa dze nie jest pro ce sem dłu go trwa -

łym przy tym skom pli ko wa nym, wy ma ga ją cym
zro zu mie nia ca łej idei tej me to dy za rzą dza nia,
za an ga żo wa nia tych, któ rzy bę dąc prze ko na ny -
mi co do sku tecz no ści tej me to dy po dej mo wać
bę dą de cy zje lub re ali zo wać kon kret ne za da nia.
Wnio ski na su wa ją się sa me, w mie ście po trze -
ba bę dzie do brze przy go to wać ka drę róż nych
szcze bli za rzą dza nia i nad zo ru, a co naj waż -
niej sze prze ko na nie o słusz no ści wpro wa dze nia
tej me to dy ze stro ny za rzą dza ją cych czy li or ga -
nu uchwa ło daw cze go i wy ko naw cze go. Bar -
dziej zin ten sy fi ko wa ne pra ce nad bu dże tem za -
da nio wym pla no wa ne są od pierw sze go kwar -
ta łu 2012 ro ku, a pro ces przy go to wa nia
i wdra ża nia tej me to dy mu si uwzględ niać eta -
py, zgod nie z któ ry mi na le ży po wo łać od po wie -
dzial ny ze spół za ko or dy na cję prac, prze szko -
lić ka drę ad mi ni stra cyj ną, a tak że rad nych Ra -
dy Miej skiej, uwzględ nić opi nię eks per tów
zna ją cych tę pro ble ma ty kę i co jest tak że waż -
ne za bez pie czyć środ ki fi nan so we i po trzeb ny
sprzęt. Na za da ne py ta nie czy w obec nej ka -
den cji sa mo rzą du ta me to da za rzą dza nia mo że
być wpro wa dzo na trud no mi jed no znacz nie od -
po wie dzieć i je stem zda nia, że nie wie lu w mie -
ście ta kiej od po wie dzi mo że udzie lić. W mo jej
oce nie ra czej nie. 

To�masz�Bań�bu�ła
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10. se sja RM

UKS-y do poprawki?
Z jedną poprawką przyjęto
uchwałę w sprawie kodeksu
etyki radnego. Poprawka
wniesiona przez radną Halinę
Sobańską (SLD) stanowiła, iż
w kontaktach pomiędzy
urzędnikami, ale także
radnymi nie można już
zwracać się per „Wiesiu”, czy
„Wandziu”, a jedynie panie
naczelniku, pani naczelniczko
itp. 
Se sja roz po czę ła się od omó -
wie nia pro ble mów osób nie peł -
no spraw nych na te re nie na sze go
mia sta. Re fe ru ją ca An na Spo -
rysz kie wicz z Po wia to wej Spo -
łecz nej Ra dy ds. Osób Nie peł -
no spraw nych mó wi ła m.in.
o kło po tach nie peł no spraw nych
z po ko ny wa niem ba rier ar chi -
tek to nicz nych. – Je ste śmy mia -
stem z chy ba naj więk szą licz bą
przejść pod ziem nych. Kło pot
w tym, że dla oso by po ru sza ją -
cej się na wóz ku, tak że dla nie -
wi do mych to nie la da prze szko -
da. Nie wspo mi na jąc o tym, że
np. sko rzy sta nie z wind w pa sa -
żu po mię dzy dwor cem a „pa tel -

nią” jest czę sto nie moż li we
do po ko na nia – pod kre śla ła
Spo rysz kie wicz. 

– Pa trząc na to, w ja ki spo sób
pod cho dzi my do te go te ma tu
wy da je się, że je ste śmy na do -
brej dro dze. Choć nie wąt pli wie
wciąż jest wie le do zro bie -
nia – mó wił Wil helm Zych, wi -
ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej. 

Po przed nia ra da z po wo dze -
niem wspie ra ła ini cja ty wy zwią za -
ne z oso ba mi nie peł no spraw ny mi,
mam na dzie ję, że i w tej ka den cji
do ło ży my sta rań, by wspie rać wy -
rów ny wa nie szans – mó wił pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski.

– Mu si my zwró cić uwa gę
na to kto jest za rząd cą da nej nie -
ru cho mo ści. Je śli cho dzi o win -
dy w pa sa żu, to na le żą one
do PKP. Nie ste ty, mu szę to pod -
kre ślić, bar dzo trud no dojść
do po ro zu mie nia z przed sta wi -
cie la mi PKP. I to praw da, że
na pe ron dru gi nie moż na się do -
stać na wóz ku. Nie ste ty nie mo -
że my prze ko nać do pew nych
kwe stii przed sta wi cie li PKP – in -
for mo wał Grze gorz Star kow ski,
dy rek tor MZZL.

Rad ni za ję li się tak że omó -
wie niem funk cjo no wa nia

Uczniow skich Klu bów Spor to -
wych. – Uczniow skie klu by ma -
ją przede wszyst kim na ce lu ak -
ty wi za cję mło dzie ży i two rze nie
szans na cie ka we spę dze nie
wol ne go cza su – pod kre śla ła
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć,
za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

– UKS -ami mo że my się po -
chwa lić, ale trze ba też po wie -
dzieć, że sa me UKS -y, tre ne rzy
ode szli od pod staw tej idei.
Nie ste ty za miast wspie rać mło -
dzież, da wać oka zję do roz wi -
ja nia swo ich ta len tów, czę sto
UKS dą żą do sta nia się na wpół
za wo do wym klu bem spor to -
wym – mó wił Jan Bo sak z PO. 

– Cze ka nas wy bór, wspie -
rać UKS -y, czy lo ko wać środ ki
w ta kim klu bie jak „Za głę bie”
So sno wiec, któ ry od lat żad -
nych suk ce sów nie od no -
si. I jest stud nią bez dna. Uwa -
żam, że sport pro fe sjo nal ny nie
po wi nien być do to wa ny przez
mia sto – mó wił Ka rol Wi niar -
ski z PO. 

– Przy oka zji roz mów na ten
te mat war to wró cić do upo -
wszech nia nia i wspie ra nia na uki
pły wa nia w so sno wiec kich szko -
łach – do da wał Ma ciej Or now ski
z SLD. 

– Nie chciał bym, by śmy za rok,
kie dy wca łym kra ju bę dzie pa no wa -
ła go rącz ka EU RO 2012 mu sie li
mó wić o li kwi da cji klu bu o tak bo -
ga tej tra dy cji, ja ką ma „Za głę -
bie” – od po wia dał pre zy dent Gór ski.

Pod czas de ba ty na ko dek -
sem więk szych spo rów nie by -
ło. Choć zda niem Ma cie ja
Adam ca z Nie za leż nych ko -
deks to te mat za stęp czy. Dla -
te go rad ny, wspól nie z Zyg -

mun tem Wit kow skim (SLD)
i Paw łem Woj tu sia kiem (Nie -
za leż ni), ja ko je dy ni ko dek su
nie pod pi sa li. 

Tekst�i�foto:�Jarosław�Adamski

Rad ni przy ję li ko deks, py ta nie jak bę dą go wy peł niać



Je den z kan dy da tów spraw dza po -
słów i py ta, co zro bi li dla Za głę bia.
Co więc Pa ni zro bi ła dla Za głę bia? 
W trak cie mo jej pierw szej ka den cji
mia łam o wie le więk sze moż li wo -
ści dzia ła nia. Wów czas uda ło się
na przy kład zre ali zo wać kil ka waż -
nych in we sty cji w po szcze gól nych
po wia tach, głów nie in we sty cji dro -
go wych oraz in we sty cji zwią za nych
z go spo dar ką wod no -ście ko wą, ale
też przy po mi nam so bie, że po zy ska -
łam środ ki z wo je wódz twa na do -
koń cze nie klu czo wej in we sty cji dla
Łaz w po wie cie za wier ciań skim,
cho dzi o pły wal nię kry tą. Uda ło się
tak że prze ka za nie spo rych środ ków
na do fi nan so wa nie fi lii uczel ni pań -
stwo wych w Za głę biu. Ko lej ną ka -
den cję rów nież uwa żam zaowoc ną,
ale obec nie zmie ni ły się ra dy kal nie
moż li wo ści prze pro wa dze nia dzia -
łań na rzecz roz wo ju Za głę bia. Istot -
ne jest to, że ra zem z in ny mi po sła -
mi, re pre zen tu ją cy mi Za głę bie, po -
dej mo wa li śmy sze reg ini cja tyw
i sta ra li śmy się roz po cząć czy kon -
ty nu ować kil ka waż nych pro jek tów,
któ re, nie ste ty, zo sta ły wstrzy ma ne
przez na szych par tyj nych ko le gów
z Plat for my Oby wa tel skiej po przez
zdję cie ich w 2008 ro ku z tzw. li sty
in dy ka tyw nej. Ta ki mi ce la mi stra te -
gicz ny mi by ło mię dzy in ny mi do fi -

nan so wa nie eu ro ter mi na lu w Sław -
ko wie. Naszczę ście ta in we sty cja się
roz wi ja, ale nie w ta kim tem pie, jak
za kła da li śmy. Wal czy li śmy o prze -
zna cze nie na tę in we sty cję oko ło 30
mi lio nów zło tych z bu dże tu pań -
stwa, ale nie uda ło się tej po praw ki
do pro jek tu bu dże tu prze for so wać.
Ko lej ną waż ną in we sty cję, o któ rą
wal czy li śmy, był ośro dek dla dzie ci
i mło dzie ży nie wi dzą cych i nie do -
wi dzą cych, cen trum edu ka cyj no-
spor to we w Dą bro wie Gór ni czej,
któ re mia ło słu żyć nie tyl ko miesz -
kań com Za głę bia, ale ca łej Po łu -
dnio wej Pol sce. By ła to bar dzo waż -
na in we sty cja po nadre gio nal na. Sta -
ra li śmy się o prze zna cze nie na ten
cel z bu dże tu pań stwa oko ło 20 mi -
lio nów zło tych, ale nie ste ty, bez sku -
tecz nie, gdyż po sło wie PO kon se -
kwent nie nie po pie ra li nas w gło so -
wa niach w tej spra wie. Pro jekt jest
jed nak re ali zo wa ny. Mam na dzie ję,
że wko lej nej ka den cji wy wal czy my
po trzeb ne środ ki. Po wio dła się re ali -
za cja bu do wy Sa li Kon cer to wej
w szko le mu zycz nej w So snow cu.
Uda ło się zbu do wać ob wod ni cę
wSie wie rzu, któ ra umoż li wia szyb -
kie do tar cie z Ka to wic do Za wier -
cia. Na skrzy żo wa niu sie wier skim
nie do cho dzi już do ty lu wy pad ków
i ko li zji jak mia ło to miej sce daw -

niej. Ko lej nym suk ce sem jest do fi -
nan so wa nie „zjaz dów” z So snow ca
na tra sę DK -1. Uda ło się wSo snow -
cu wy bu do wać sze reg wy se pek,
skrzy żo wań bez ko li zyj nych, ale
wciąż pro ble mem jest brak środ ków
nabu do wę dróg do jaz do wych łą czą -
cych So sno wiec z ob wod ni cą
wschod nią. Nie ste ty, środ ki eu ro pej -
skie już się koń czą, a naj po waż niej -
szą prze szko dą wre ali za cji in we sty -
cji jest brak wkła du wła sne go z bu -
dże tu gmi ny. 

Jest Pa ni ak tyw ną po słan ką?
Tak uwa żam. Świad czy o tym nie
tyl ko licz ba in ter pe la cji i za py tań po -
sel skich (w su mie sto kil ka dzie siąt),
tak że licz ba mo ich in ter wen cji
do róż nych in sty tu cji w imie niu
miesz kań ców Za głę bia. Jesz cze ni -
gdy ni ko mu nie od mó wi łam po mo -
cy, choć za ła twie nie nie któ rych
spraw zaj mu je spo ro cza su, a czę sto
jest, nie ste ty, nie sku tecz ne. My ślę,
że wprzy naj mniej90 pro cen tach ni -
gdy nie za wio dłam osób, któ re
domnie przy szły zpro ble ma mi. Zu -
peł nie in ną spra wą jest, jak wy glą -
da ją od po wie dzi z mi ni ster stwa.
Prze waż nie roz cza ro wu ją. Wie lo -
krot nie skła da łam pi sma do pre ze sa
Ra dy Mi ni strów w okre ślo nych
spra wach. Do ty czy ły one za nie dbań

w za kre sie prze pro wa dzo nych pry -
wa ty za cji, przy go to wa nych bez ak -
cep ta cji stro ny spo łecz nej. Spo ro
wy stę po wa łam tak że na fo rum Sej -
mu wde ba tach ospra wach spo łecz -
nych. Ol brzy mia jest licz ba bez płat -
nych po rad praw nych, któ re zo sta ły
udzie lo ne w ra mach dzia ła nia mo -
je go biu ra po sel skie go na rzecz
miesz kań ców Za głę bia. In ter we niu -
je my ostat nio co raz czę ściej w spra -
wach eks mi sji miesz kań ców, któ -
rych co raz czę ściej nie stać na opła -
ce nie czyn szu. 

Współ pra ca po mię dzy po sła mi Za głę bia
roz wi ja się do brze. Ale ko ali cja zPlat for -
mą Oby wa tel ską jest nie moż li wa?
My „na do le” ma my wspól ny in te -
res w po ma ga niu miesz kań com
w po zy ski wa niu środ ków eu ro pej -
skich na róż ne ce le. Nie jed no krot -
nie ra zem wy stę pu je my w obro nie
in te re sów na sze go re gio nu. Nie ste -
ty, „na gó rze” do cho dzi do star cia
po mię dzy naj więk szy mi par tia mi,
jed nak mam na dzie ję, że jest to
wal ka na pro gra my, o coś kon kret -
ne go, o wy bra ny kształt i wi zję
Pol ski. I tak że oczy wi ście o wła -
dzę, ale w po zy tyw nym zna cze niu
te go sło wa, bo dzię ki niej moż -
na zre ali zo wać wła sny pro gram
wy bor czy. 

Któ ry zpunk tów pro gra mu par tii jest dla
Pa ni istot ny? 
Za sia dam w ko mi sji Skar bu Pań -
stwa i zaj mu ję się pry wa ty za cją.
Nie mo gę nic do bre go po wie dzieć
o spo so bie, w ja ki pry wa ty zo wa ne
są przed się bior stwa w Pol sce. Ce -
lem nie mo że być tyl ko po zy ska nie
środ ków do bu dże tu pań stwa. Przy -
go to wa na na pręd ce sprze daż spółek
skar bu pań stwa nie jest wła ści wa
w cza sie, kie dy ma my do czy nie nia
z po waż nym kry zy sem go spo dar -
czym. Uwa żam, że jest to du ży błąd
Plat for my Oby wa tel skiej. Obec nie
sprze da je się spół ki skar bu pań stwa
po za ni żo nej ce nie, nie zwa ża jąc
na spo łecz ną stro nę te go przed się -
wzię cia, lu dzi bez pra cy i per spek -
tyw, na ra ża jąc przy tym skarb pań -
stwa na stra ty, po wie rza jąc ma ją tek
nie wia ry god nym in we sto rom i ścią -
ga jąc na pry wa ty zo wa ne spół ki
ban kruc two za miast moż li wo ści
roz wo ju. 

Pro gra my wy bor cze kon ku ren tów trą cą
po pu li zmem?
Nie któ re ugru po wa nia ma ją wie -
le po pu li stycz nych ele men tów
w swych pro gra mach. Grze gorz
Na pie ral ski, na przy kład, mó wi
Po la kom o na głym wzro ście
miejsc pra cy w przy pad ku doj -

ścia le wi cy do wła dzy oraz po zy -
ski wa niu in we sto rów za gra nicz -
nych w ta kiej licz bie, któ ra za -
gwa ran tu je szyb ki wzrost go spo -
dar czy. Mo im zda niem SLD
obie cu je wy bor com zło te gó ry. 

APiS od ci nasię odzło tych gór? 
My ślę, że je śli PiS bę dzie miał oka -
zję się gnąć po wła dzę, to po li ty ka
go spo dar cza rzą du bę dzie mniej li -
be ral na, z ele men ta mi in ter wen cjo -
ni zmu pań stwa tam, gdzie bę dzie to
ko niecz ne i na sta wio na przede
wszyst kim na bu do wę sil nej kla sy
śred niej. Ta kla sa ma utrzy mać pol -
ski ka pi tał w pol skich rę kach i sty -
mu lo wać wzrost go spo dar czy
w kra ju. To wła śnie ta gru pa,
a w mniej szym stop niu in we sto rzy
z Za cho du, da je gwa ran cję two rze -
nia trwa łych miejsc pra cy oraz roz -
wo ju go spo dar ki iwre zul ta cie ca łe -
go kra ju. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman

wywiad
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Lp.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Ad res lo ka lu

Szczecińska 4a

3 – go Maja 35a

Małachowskiego 22

Komandosów 5

Saperów 5a

Saperów 7

Saperów 7

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 124  I

piętro 

Dobrzańskiego 99 

I piętro pok. 112 - 113

Dobrzańskiego 99  

I piętro pok. 114 - 115

Dobrzańskiego 99

I piętro pok. 117

Dobrzańskiego 99  

I piętro pok. 110

Zapały 10

Wrzosowa 8

Orląt Lwowskich 18

Wojska Polskiego 102

Wrzosowa 10

Warszawska 3/33

Wspólna 22

ADM 

1

3
3
5

5
5
5
5
5

5

5

5

5

7

8
8
8
8
9

9

Pow. użytk. 
w m2

105,67 + piwnica

28,36 

32,26

20,79

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

10,86

12,5

86,03

46,21

18,00

39,74

14,40

19,30

7,00

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodna

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, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna 

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

Instalacja elektryczna, c.o.

UWA GI

Obiekt wolnostojący. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Lokal przeznaczony do remontu.

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.

Garaż w zabudowie szeregowej, wyposażony  w kanał. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 

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 wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojacym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojacym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w pawilonie.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

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

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 w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Stawka
minimalna

8,00

10,00

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

5,00
8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00
10,00
10,00
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: 

Na le ży stwo rzyć sil ną kla sę śred nią, któ ra za pew ni bu do wę sil ne go pań stwa, prze ko nu je po słan ka Ewa Ma lik

Kon kre ty za miast zło tych gór 
Roz mo wa z Ewą�Ma�lik, po słan ką PiS, „je dyn ką” na li ście tej par tii do Sej mu 



Po seł PO Ja ro sław Pię ta, dzię ki
wspar ciu, m.in. ze stro ny CTL
Macz ki Bór, przed sta wił kar tę
ICE (In Ca se of Emer gen -
cy – w ra zie wy pad ku), któ ra
wkrót ce tra fi do so sno wiec kich
i za głę biow skich szkół oraz za -
kła dów pra cy. Jej wy peł nie nie
i prze cho wy wa nie w port fe lu,
w ra zie np. za słab nię cia, czy też
wy pad ku mo że nam ura to wać
ży cie. Znaj du ją się na niej in for -
ma cje o na szej gru pie krwi,
imie niu i na zwi sku, a także o na -
zwi sku oso by, z któ rą na le ży się
skon tak to wać w ra zie nie szczę -
ścia. Czę sto in for ma cje, ja kich
udzie lą le ka rzo wi na si naj bliż si
mo gą nam ura to wać ży cie. 

– Swe go cza su po ka za łem
ta ką kar tę pre ze so wi CTL Lo gi -
stics Macz ki Bór So sno wiec,
Ma ria no wi Maj che ro wi. Je go
zda niem to był świet ny po mysł,
dla te go przed się bior stwo, któ re
re pre zen tu je po sta no wi ło wes -
przeć wy da wa nie ta kich kart.
Po mysł przy szedł z Włoch, ale
chy ba naj bar dziej roz wi nię ty
jest w USA. Kar ta opar ta jest
o ha sło „My dzwo ni my, kie dy
ty nie mo żesz” – mó wił Ja ro -
sław Pię ta. 

– To jest świet ny po mysł.
Ja ko le karz wiem, jak waż ne są
in for ma cje za pi sa ne na tej kar -
cie. Zwłasz cza kon takt z oso bą,
któ ra bar dzo szyb ko jest w sta -

nie po dać nam in for ma cje,
do uzy ska nia któ rych mu sie li -
by śmy wy ko nać nie zbęd ne ba da -
nia jest nie zwy kle waż ny. W przy -
pad ku groź nych wy pad ków krót ki
czas po mo cy jest naj istot niej -
szy – pod kre ślał Bo gu sław Śmi -

giel ski, prze wod ni czą cy Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go.

O za le tach kar ty mó wił tak że
ge ne rał bry ga dier Zbi gniew Me -
res, se na tor VII ka den cji. – Re -
pre zen tu ję tu stra ża ków, ra tow ni -
ków. Jak pań stwo wie cie, tych

in ter wen cji z ich stro ny są w ska -
li kra ju ty sią ce. Na sze bez pie -
czeń stwo czę sto za le ży od te go,
jak szyb ko ra tow nik uzy ska po -
trzeb ne mu in for ma cje. 

Tekst�i fo�to:�Ja�ro�sław�Adam�ski

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

Dla oso by ubie ga ją cej się o ren tę z ty tu łu nie -
zdol no ści do pra cy bar dzo istot ne jest ba da nie
w ZUS przez le ka rza orzecz ni ka. Nie jest to jed -
nak zwy kłe ba da nie, ja kie go do świad cza my idąc
do przy chod ni do le ka rza ro dzin ne go.

Jak sa ma na zwa wska zu je, ren ta z ty tu łu nie -
zdol no ści do pra cy, to świad cze nie na leż ne z ty -
tu łu utra ty zdol no ści do wy ko ny wa nia pra cy.
Otóż le karz orzecz nik ZUS, oce nia jąc sto pień
nie zdol no ści do pra cy, usta la tak że jej trwa łość
oraz prze wi du je, czy w wy ni ku le cze nia lub re -
ha bi li ta cji, ist nie je moż li wość przy wró ce nia
spraw no ści or ga ni zmu, któ ra to umoż li wi po -
wrót do pra cy. Na stęp nie le karz usta la, czy ist -
nie je moż li wość wy ko ny wa nia do tych cza so wej
pra cy lub pod ję cia in nej, a je że li to nie jest moż -
li we, spraw dza, czy da na oso ba mo że się prze -
kwa li fi ko wać do in ne go ro dza ju pra cy. Orzecz -
nik bie rze przy tym pod uwa gę ro dzaj i cha rak -
ter do tych czas wy ko ny wa nej pra cy, po ziom
wy kształ ce nia, wiek i pre dys po zy cje psy cho fi -
zycz ne da nej oso by. 

Na le ży za zna czyć, że le karz orzecz nik wy -
da je swo je orze cze nie za rów no na pod sta wie
bez po śred nie go ba da nia sta nu zdro wia, jak i do -
łą czo nej do wnio sku o ren tę do ku men ta cji me -
dycz nej. Gdy do ku men ta cja me dycz na w peł ni
wy star cza do wy da nia orze cze nia, le karz nie jest
zo bli go wa ny do prze pro wa dza nia ba da nia bez -
po śred nie go. Tak więc je śli do ta kie go ba da nia
nie doj dzie oso ba ubie ga ją ca się o ren tę nie po -
win na po czuć się zlek ce wa żo na, po nie waż ozna -
cza to, że do star czo na przez nią do ku men ta cja
me dycz na by ła cał ko wi cie wy czer pu ją ca. Na to -

miast je że li za ist nie ją ja kie kol wiek wąt pli wo ści
co do sta nu zdro wia oso by ubie ga ją cej się o ren -
tę, mo że ona zo stać skie ro wa na do le ka rza kon -
sul tan ta okre ślo nej spe cja li za cji, psy cho lo ga lub
też na do dat ko we ba da nia czy ob ser wa cję szpi -
tal ną. Oso bom we zwa nym do oso bi ste go sta -
wien nic twa na ba da nie przez le ka rza orzecz ni -
ka, ko mi sję le kar ską ZUS, na ba da nia do dat ko -
we lub ob ser wa cję szpi tal ną przy słu gu je zwrot
kosz tów prze jaz du. ZUS zwra ca kosz ty prze jaz -
du naj tań szym środ kiem ko mu ni ka cji pu blicz -
nej. 

Zda rza się, że stan oso by wnio sku ją cej
o świad cze nie ren to we unie moż li wia jej zgło -
sze nie się na ba da nie w ZUS, ist nie je moż li wość
je go prze pro wa dze nia w miej scu po by tu tej oso -
by.

Ba da ni po win ni pa mię tać, że od orze cze nia le -
ka rza orzecz ni ka ZUS za wsze przy słu gu je moż -
li wość wnie sie nia sprze ci wu do ko mi sji le kar -
skiej. Sprze ciw ta ki na le ży zgło sić w od dzia le
ZUS mak sy mal nie w cią gu 14 dni od do rę cze nia
orze cze nia. Ko mi sja le kar ska orze ka w skła dzie
trzy oso bo wym. Jej tok po stę po wa nia jest iden -
tycz ny z ba da niem le ka rza orzecz ni ka. 

Na le ży też pa mię tać, że nie zdol ność do pra -
cy nie jest rów no znacz na z nie peł no spraw no -
ścią, o któ rej ZUS nie orze ka. Kom pe tent ny mi
w tym za kre sie są ze spo ły ds. orze ka nia o nie -
peł no spraw no ści. 
Wy so kość ren ty z ty tu łu nie zdol no ści pra cy za -
le ży od:
– wy mia ru udo wod nio nych okre sów skład ko -
wych i nie skład ko wych
– wy so ko ści za rob ków wska za nych do ob li cze -
nia pod sta wy wy mia ru ren ty
– kwo ty ba zo wej obo wią zu ją cej w dniu na by cia
pra wa do ren ty, a tak że 
– stop nia orze czo nej nie zdol no ści do pra cy.
Je że li pod sta wy wy mia ru ren ty nie moż na usta -
lić, or gan ren to wy usta la wy so kość ren ty z ty tu -
łu nie zdol no ści do pra cy w kwo cie naj niż sze go
świad cze nia. Od 1 mar ca 2011 r. naj niż sza ren -
ta z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy wy -
no si 728,18 zł, a naj niż sza ren ty z ty tu łu czę -
ścio wej nie zdol no ści do pra cy – 560,13 zł.

Badanie w ZUS
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Karta, która może
uratować życie

Poseł Jarosław Pięta zaprezentował kartę ICE. Towarzyszyli mu m.in. Bogusław
Śmigielski – przew. Sejmiku Województwa Śląskiego, senator Zbigniew Meres oraz dr
Andrzej Siwiec – dyrektor Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Walka o linię tramwajową nr
26 zakończyła się sukcesem

Nowy�parking�dla�mieszkańców�Zagórza

Fak tycz na li kwi da cja pra wie po ło -
wy po łą czeń li nii tram wa jo wej
nr 26 wpra wi ła miesz kań ców
Niw ki Pa wiak i Niw ki Ka li no wej,
naj pierw w zdu mie nie, a po tem
po pchnę ła do wal ki o przy wró ce -
nie „26”. Tram wa je, któ re do tej
po ry kur so wa ły co 10 mi nut, mia -
ły jeź dzić o wie le rza -
dziej. – Zwró ci łem się do władz
miasta z proś bą o in ter wen cję
w KZK GOP oraz pod ję cie sto -
sow nych kro ków ma ją cych na ce -
lu przy wró ce nie do tych cza so wej
czę sto tli wo ści kur so wa nia tram -
wa ju li nii nr 26. Za pro po no wa ne

przez KZK GOP zmia ny w roz -
kła dzie jaz dy tram wa ju li nii nr 26
ude rza ły we wszyst kich miesz kań -
ców za miesz ku ją cych te dziel ni ce,
dla któ rych tram waj li nii nr 26 był
je dy nym bez po śred nim środ kiem
trans por tu do cen trum na sze go
mia sta. Dla miesz kań ców osie dli
Niw ka -Pa wiak oraz Niw ka Ka li -
no wa de cy zja ta ozna cza ła po li -
kwi da cji po łą czeń bez po śred nich
z cen trum Ka to wic dal szą mar gi -
na li za cję tych ob sza rów na sze go
mia sta – mó wi To masz Nie dzie la,
rad ny klu bu SLD So snow cu, któ -
ry ra zem z in ny mi rad ny mi dą żył

do roz wią za nia te go pro ble mu.
Dzię ki za an ga żo wa niu miesz kań -
ców, rad nych i pre zy den ta Łu kaw -
skie go, po ne go cja cjach z przed -
sta wi cie la mi KZK GOP, uda ło się
zmie nić roz kład jaz dy. Tram waj
nr 26 ma jeź dzić co 12 mi nut,
a nie jak do tej po ry co 10 mi nut.
Zwy kle jed nak tram waj kur so wał
z opóź nie niem, więc te raz po wi -
nien jeź dzić punk tu al nie. 

– Zmie nio ny roz kład jaz dy
ma obo wią zy wać od 5 wrze śnia
i mam na dzie ję, że fak tycz nie
tak się sta nie – stwier dził Nie -
dzie la. sk

We wrze śniu roz pocz nie się bu -
do wa par kin gu przy ul. 11 Li sto -
pa da (oko li ce Pla cu Pa pie skie -
go). Miesz kań cy osie dla bę dą
mo gli ko rzy stać z 216 miejsc
par kin go wych.

Prze targ na wy ko na nie ro bót
wy gra ła fir ma Skan ska, któ ra wy -
bu du je par king do koń ca paź -
dzier ni ka. – Ten par king w za ło -
że niu ma słu żyć przede wszyst -
kim miesz kań com osie dla.

Jed no cze śnie bę dzie on wy ko rzy -
sty wa ny pod czas im prez, któ re
od by wać się bę dą na Pla cu Pa pie -
skim. W dzi siej szych cza sach
każ de miej sce par kin go we jest
na wa gę zło ta, dla te go mam na -
dzie ję, że in we sty cja ucie szy
miesz kań ców tej czę ści Za gó -
rza – pod kre śla wi ce pre zy dent
mia sta Ry szard Łu kaw ski. Gmi -
na prze zna czy na ten cel oko ło 2
mln zł. KP



68. Tour de Pologne
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Sa gan trium fo wał 
w 68. To ur de Po lo gne!
Na starcie tegorocznego Tour
de Pologne stanęły największe
gwiazdy światowego
kolarstwa. Nie zabrakło
zwycięzców Giro d’Italia,
Vuelta a Espana, czy też
największych wyścigów
klasycznych na świecie. Nie
zabrakło także obecności
peletonu na drogach
Sosnowca, Dąbrowy Górniczej,
czy Będzina. Patronat
medialny nad imprezą kolejny
już raz objęła nasza redakcja

Wśród 22 ekip li czą cych 176 ko -
la rzy zna leź li się przed sta wi cie -
le 35 kra jów, co jest re kor dem na -
sze go na ro do we go To uru. Po raz
pierw szy po ja wi li się przed sta wi -
cie le Ke nii, Chin, Cu ra cao czy
Chi le. Naj licz niej re pre zen to wa -
nym kra jem by ły Wło chy, na to -
miast na dru gim miej scu zna leź li
się Po la cy. 

I na nich li czy li śmy. Zwłasz -
cza, że ostat nim Po la kiem, któ ry
wy grał To ur de Po lo gne był Ce -
za ry Za ma na (2003), a ostat nie
zwy cię stwo eta po we mia ło miej -
sce w 2004 ro ku, za spra wą
Mar ci na Sa py i Mar ka Rut kie wi -
cza. Nie ste ty mi mo am bit nej po -
sta wy na szych re pre zen tan tów,
żad ne mu nie uda ło się wy grać
choć eta pu na tra sie te go rocz ne -
go To uru. Przy po mnij my so bie
za tem raz jesz cze zma ga nia pod -
czas ostat niej edy cji To ur de Po -
lo gne. 

Kit�tel�pierw�szym�li�de�rem

Nie miec Mar cel Kit tel (Skil -Shi -
ma no) wy grał pierw szy etap 68.
To ur de Po lo gne UCI World To ur
pro wa dzą cy z Prusz ko wa do War -
sza wy i zo stał li de rem im pre zy.
Świet nie spi sa li się Po la cy, któ rzy
prze wo dzą w kla sy fi ka cji naj ak -
tyw niej sze go – Ad rian Ku rek
(Re pre zen ta cja Pol ski) oraz naj -
lep sze go gó ra la – Mi chał Go łaś
(Va can so le il). 

2�etap�idrugi�triumf�Kittela!

Mar cel Kit tel z eki py Skil -Shi ma -
no wy grał dru gi z rzę du etap
w 68. To ur de Po lo gne UCI
World To ur. Po trium fie w War -
sza wie, zde cy do wa nie wy grał
w Dą bro wie Gór ni czej, czym
umoc nił się na pro wa dze niu. Fe -
no me nal nie po je chał Ad rian Ku -
rek z Re pre zen ta cji Pol ski, któ ry
jest już dru gi w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej i pro wa dzi w kla sy fi ka cji
naj ak tyw niej sze go. 

Dru gi etap ru szył z prze pięk -
nej Czę sto cho wy z Alei Naj święt -
szej Ma rii Pan ny. Od sa me go star -
tu mie li śmy kil ka ata ków, ale ten,
któ ry od je chał po now nie był dzie -

łem Po la ków. Co wię cej, był to
Bar tło miej Ma ty siak (CCC Pol sat
Po lko wi ce) i Ad rian Ku rek (Re -
pre zen ta cja Pol ski). Wraz z ni mi
w od jazd za bra li się: Pier re Ca -
zaux (Eu skal tel – Eu ska di) i Pau -
lo Ba ilet ti (De Ro sa -Ce ra mi ca
Fla mi nia). 

Czwór ka ucie ki nie rów szyb ko
uzy ska ła po nad 4 mi nu ty prze wa -
gi. Ostra wal ka trwa ła na pre -
miach, któ rych na dzi siej szym
eta pie by ło bar dzo du żo. Dzie li li
i rzą dzi li na nich na si ro da cy. Po -
dob nie jak w dniu wczo raj szym,
pe le ton choć po cząt ko wo dał na -
dzie ję uciecz ce na do je cha nie
do me ty, to w dru giej czę ści ry wa -
li za cji moc no zni we lo wał róż ni cę
cza so wą i kon tro lo wał sy tu ację.
Ucie ki nie rzy zdo ła li do trzeć
do rund w Dą bro wie Gór ni czej.
W Bę dzi nie i Dą bro wie, gdzie
mię li śmy pre mię gór ską 3. ka te -
go rii po now nie z do brej stro ny
po ka zał się Ma ty siak, któ ry wy -
grał je obie i za pew nił so bie pro -
wa dze nie w kla sy fi ka cji na naj -
lep sze go gó ra la. 

Fi ni szo wa pro sta to już po pis
Niem ca Mar ce la Kit te la (Skil -
-Shi ma no), któ ry po dob nie jak
w pierw szym eta pie wy grał zde -
cy do wa nie i nie za gro że nie. Nie -

po cie szo ny z te go fak tu mógł być
Ad rian Ku rek, któ re mu prze szła
ko ło no sa ko szul ka li de ra. Dru gie
miej sce na fi ni szu wy wal czył Au -
stra lij czyk He in rich Haus sler
(Gar min -Ce rve lo), a trze ci był je -
go ro dak Gra eme Brown (Ra bo -
bank). W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
tuż za Kit te lem pla su je się za wod -
nik Re pre zen ta cji Pol ski – Ad rian
Ku rek. 

dotrzech�ra�zy�sztu�Ka?!

Fe no me nal ny Mar cel Kit tel
po raz trze ci z rzę du oka zał się
naj lep szy na tra sie 68. To ur de Po -
lo gne UCI World To ur. Nie miec
z eki py Skil -Shi ma no po now nie
wy grał z du żą ła two ścią, umac -
nia jąc się na pro wa dze niu w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej. Nas cie szy
ko lej ny dzień z Po la ka mi w ro li
głów nej. 

Ogrom ne emo cje to wa rzy szy -
ły trze cie mu eta po wi z Bę dzi -
na do Ka to wic. Nie zdo łał ich
ostu dzić na wet deszcz, któ ry za -
czął pa dać tuż przed star tem ho -
no ro wym. Już na run dach w Bę -
dzi nie roz po czę ły się ata ki. Wie -
le ko la rzy pró bo wa ło od je chać
od pe le to nu, ale gdy nie by ło tam
Po la ków, ta kie ak cje z gó ry ska -

za ne by ły na nie po wo dze nie.
Po dro dze do Ka to wic mie li śmy
dwie pre mie lot ne Fiat.
Przy ogrom nym aplau zie licz nie
zgro ma dzo nych ki bi ców w So -
snow cu naj lep szy oka zał się
Włoch Mag gio re, a tuż za nim był
Bod nar. W Sie mia no wi cach Ślą -
skich wy grał na to miast Ro sja nin
Ar gu ely es przed Mag gio re i Bod -
na rem. 

Run da w Ka to wi cach li czy -
ła 11,2 ki lo me tra i trze ba by ło ją
po ko nać ośmio krot nie. Po raz
trze ci z rzę du oglą da li śmy po je -
dy nek sprin te rów. Na cze le naj -
moc niej pra co wa ły eki py Ome ga
Phar ma -Lot to oraz Va can so le il.
Ich pra ca zda ła się jed nak na nic,
bo to Mar cel Kit tel po raz trze ci
z rzę du oka zał się trium fa to rem
eta pu. 

góry�wywróciły
KlasyfiKację�generalną

Pe ter Sa gan z eki py Li qu igas oka -
zał się naj lep szy na czwar tym eta -
pie z Oświę ci mia do Cie szy -
na pod czas 68. To ur de Po lo gne
UCI World To ur. Mistrz Sło wa cji
wy grał z prze wa gą trzech se kund
i zo stał no wym li de rem im pre zy. 

peter�sagan�ponownie
najlepszy

Mistrz Sło wa cji re pre zen tu ją cy
bar wy Li qu iga su wy grał swój dru -
gi z rzę du etap i ob jął pro wa dze -
nie w kla sy fi ka cji ge ne ral nej 68.
To ur de Po lo gne UCI World To ur.
Eta py w Za ko pa nem ze wzglę du
na swo je miej sce, pięk ne te re ny
oraz wy ma ga ją ce pod jaz dy jest
wi zy tów ką To ur de Po lo gne. Pięk -
na po go da zwia sto wa ła ogrom ne
emo cje i tak też by ło. 

Bro�nił�ty�tu�łu…�

Da niel Mar tin przy je chał do Pol -
ski bro nić ubie gło rocz ne go zwy -
cię stwa. Ir land czyk z eki py Gar -
min -Ce rve lo wy grał kró lew ski
etap Bu ko vi na Ter ma Ho tel SPA -
-Bu ko wi na Ta trzań ska i ob -
jął – o za le d wie 3 se kun dy – pro -
wa dze nie w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej. 

To miał być kró lew ski etap
i ta ki był. Emo cji nie bra ko wa ło
od star tu, aż do me ty, a 11 gór -
skich pre mii prze ta so wa ło bar dzo
moc no pe le ton. Wie lu za wod ni -
ków nie wy trzy my wa ła moc ne go
tem pa pe le to nu, któ ry mu siał roz -

po cząć od ra bia nie strat do ucie ki -
nie rów. Na ostat nim ki lo me trze
na stą pi ły de cy du ją ce ata ki, naj -
wię cej sił miał Da niel Mar tin, któ -
ry fe no me nal nym fi ni szem nie
tyl ko wy grał etap, ale i ode brał
ko szul kę li de ra Sa ga no wi, któ ry
stra cił 13 se kund. Na dru gim
miej scu fi ni szo wał Wo ut Po els,
a na trze cim Mar co Mar ca -
to – obaj Va can so le il. Tuż za ni mi
przy je chał naj lep szy Po lak Prze -
my sław Nie miec (Lam pre -ISD). 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
Mar tin wy prze dza o 3 se kun dy
Sa ga na oraz Mar ca to. Naj lep -
szym Po la kiem jest Bar tosz Hu -
zar ski (Re pre zen ta cja Pol ski), któ -
ry zaj mu je 7. miej sce. Na 10. po -
zy cji jest Ma rek Rut kie wicz
(CCC Pol sat Po lko wi ce). 

szoK�name�cie!

Sło wak Pe ter Sa gan (Li qu igas)
dzię ki dru gie mu miej scu na fi ni -
szu ostat nie go eta pu 68. To ur de
Po lo gne UCI World To ur zo stał
trium fa to rem ca łe go wy ści gu.
Sprint w Kra ko wie padł łu pem
Niem ca Mar ce la Kit te la (Skil -
-Shi ma no). 

W „ma gicz nym” Kra ko wie
dzia ły się ma gicz ne rze czy. Ostat -
ni etap rzad ko przy no si wiel kie
emo cje, ale tak by ło w te go rocz -
nym To ur de Po lo gne. Po now nie
naj le piej za fi ni szo wał Nie miec
Mar cel Kit tel (Skil -Shi ma no) od -
no sząc czwar te zwy cię stwo w na -
szym na ro do wym To urze. Co naj -
waż niej sze dru gi był Sa gan, czym
za pew nił so bie triumf w ca łym
wy ści gu. Po dium uzu peł nił Au -
stra lij czyk Le igh Ho ward (HTC -
-Hi gh ro ad). Naj wy żej z Po la ków
fi ni szo wał Ma rek Rut kie wicz
(CCC Pol sat Po lko wi ce), któ ry
był 12.

Osta tecz nie w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej Sa gan po ko nał o 5 se kund
Mar ti na oraz o 7 se kund Mar ca to.
Naj lep szym Po la kiem w 68. To ur
de Po lo gne zo stał Bar tosz Hu zar -
ski (Re pre zen ta cja Pol ski), koń -
cząc wy stęp na 7. miej scu. 

Trium fa to rem kla sy fi ka cji
punk to wej zo stał Sa gan, naj lep -
szym gó ra lem Mi chał Go łaś (Va -
can so le il), a naj ak tyw niej szym
za wod ni kiem Ad rian Ku rek (Re -
pre zen ta cja Pol ski). 

Ko�lum�nę�opra�co�wał�Ja�ro�sław�Adam�ski

Koń co wa kla sy fi ka cja
ge ne ral na

1. Pe ter Sa gan (Svk) Li qu igas
2. Da niel Mar tin (Irl) Gar min -Ce -
rve lo 0.05
3. Mar co Mar ca to (Ita) Va can so le -
il 0.07
…
7. Bar tosz Hu zar ski (Pol) Re pre -
zen ta cja Pol ski 0.27

Naj lep szy gó ral TAU RON 
1. Mi chał Go łaś (Pol) Va can so le il

Naj ak tyw niej szy ko larz FIAT 
1. Ad rian Ku rek (Pol) Re pre zen ta -
cja Pol ski 

Kla sy fi ka cja punk to wa PLUS 
1. Pe ter Sa gan (Svk) Li qu igas

Kla sy fi ka cja dru ży no wa 
1. Va can so le il

Pe ter Sa gan w zna ko mi tym sty lu wy grał 68. To ur de Po lo gneMarcel Kittel nie krył radości po wygranej na mecie
w Dąbrowie Górniczej

Nu tel la Mi ni To ur de Po lo gne, ja ki to wa rzy szył „do ro słe mu”
to uro wi, to szan sa na no we ta len ty pol skie go ko lar stwa

Pe le ton bły ska wicz nie prze je chał uli ca mi So snow ca

G
a brie la Ko la no

G
a brie la Ko la no

G
a brie la Ko la no

arc
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rozrywka

Fe sti wal pe łen róż no rod no ści
W ostat ni week end sierp nia
w Par ku Le śna w Ka zi mie rzu
Gór ni czym od był się V Fe sti wal
Mu zy ki Reg gae, Art Dzia łań
Róż nych i Spor tu Nie co dzien ne -
go zor ga ni zo wa ny przez Miej ski
Dom Kul tu ry „Ka zi mierz”, Sto -
wa rzy sze nie Fa la Ini cja tyw oraz
Urząd Mia sta So snow ca.

Im pre za skła da ła się z trzech
czę ści: spor to wej, ar ty stycz nej
oraz mu zycz nej. Pod czas pierw -
szej z nich, dla uczest ni ków
przy go to wa no m.in. za ję cia: li -
no we (most li no wy, ty rol ska etc),
strze lec kie (wia trów ka, łuk, mar -
ker pa int bal lo wy), kon kurs ro -
we ro wy dirt z na gro da mi. Na fa -

nów spor tów wod nych cze ka ły
ka ja ki, a po nad to przy go to wa no
po ka zy: par kur, bra ke dan ce, ro -
we ro wy trial oraz ro we ro we
BMX. Dla obec nych na im pre -
zie, za in te re so wa nych róż ną ar -
ty stycz ną twór czo ścią przy go to -
wa no warsz ta ty wi kli niar stwa
i le pie nia z gli ny. Część kon cer -
to wa obej mo wa ła na to miast wy -
stę py grup two rzą cych mu zy kę
w ryt mie reg gae -ska. Gwiaz dą
wie czo ru by ła gru pa Yel low
Um brel la, któ ra pra wie od 20 lat
utrzy mu je się w czo łów ce naj le -
piej brzmią cych ze spo łów reg -
gae w kra ju. W musz li kon cer to -
wej wy stą pi li rów nież: Jah Kil -

lers So und Sys tem, So unds Go -
od oraz Pa ju jo. 

– Kon cer ty na świe żym po -
wie trzu to świet na oka zja do wyj -
ścia z do mu w cie płe, nie dziel ne
po po łu dnie. Choć dzie ci aku rat
naj bar dziej za in te re so wa ła moż li -
wość spró bo wa nia wła snych sił
w le pie niu z gli ny oraz po kaz
graf fi ti – śmie je się Mo ni ka Za -
lwe ska, uczest nicz ka fe sti wa lu.

Im pre zę za koń czył po kaz
Wa ter -Fi re Show przed le śnym
am fi te atrem oraz po kaz te atru
ognia Fi re -Fa ce na plat for mie
pły wa ją cej po sta wie. 

Tekst�i fo�to:�GK

Mu zycz ny eska la tor

20 sierp nia w so sno wiec kim Par -
ku Sie lec kim przy go to wa no
praw dzi wą ucztę dla fa nów pol -
skiej sce ny mu zycz nej. Ra dio
Eska 99,1 wraz z „Ku rie rem
Miej skim” zor ga ni zo wa ło pod -
su mo wa nie wa ka cyj nych atrak cji
w po sta ci ak cji Eska Sum mer
Ci ty… ESKA LA TOR 2011.
Ho no ro wy pa tro nat nad im pre zą
ob jął Pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski.

Im pre za ta to wa ka cyj ny pro -
jekt ra dia i so sno wiec kie go urzę -
du na ce cho wa ny wy łącz nie po -
zy tyw ny mi emo cja mi oraz
świet ną mu zy ką. Po nad to przy -
go to wa no ma sę atrak cji w po sta -
ci kon kur sów z na gro da mi dla
uczest ni ków im pre zy, co gwa -
ran to wa ło wy bu cho wą mie szan -
kę do brej za ba wy i mu zy ki. Pod -
czas te go rocz ne go Eska la to ra
wy stą pił ze spół Vi deo, któ ry wy -
lan so wał pol ski prze bój la -
ta 2008 – „Idę na pla żę”, ostat ni
sin giel pt. „Szmin ki róż” był jed -
nym z naj więk szych hi tów 2010
ro ku. Obec nie li sty prze bo jów
pod bi ja utwór „Pa pie ros”, któ ry

pro mu je dru gą pły tę ze spo łu pt.
„Nie ob cho dzi nas rock”.

– Kon cer ty ple ne ro we za -
wsze świet nie pod su mo wu ją wa -
ka cje w mie ście, oso bi ście ni -
gdzie nie wy jeż dża łam i atrak cji
szu ka łam w So snow cu. Eska la -
tor mnie nie za wiódł, świet nie
spę dzi łam ze zna jo my mi czas
w ryt mie ta necz nej mu zy -
ki – mó wi Syl wia Ki sio, uczest -
nicz ka im pre zy. 

Wy stą pi li rów nież: Ania Wy -
szko ni, zna na głów nie ze współ -
pra cy z ze spo łem Łzy, któ rej
obec ny so lo wy al bum „Pan i Pa -
ni” w stycz niu 2011 ro ku uzy skał
sta tus Pla ty no wej Pły ty; DJ Pu -
oteck, któ ry zna ny jest ja ko je den
z naj po pu lar niej szych gło sów
w Pol sce, moż na go usły szeć każ -
de go po po łu dnia w Ra diu Eska,
kie dy to od li cza 20 naj go ręt szych
ka wał ków wy bra nych przez słu -
cha czy oraz Asia Ash, wo ka list -
ka, re zy dent ka wo kal na klu bów
Pla ti nium oraz The Eve w War -
sza wie – zo sta ła okrzyk nię ta pod -
czas Eska la to ra No wą Twa rzą
mu zycz ne go ryn ku. GK

Dzi ka Afry ka

Pierw szy week end wrze śnia
upły nął pod zna kiem trze ciej
edy cji World Fu sion Mu sic Fe -
sti wal. Tym ra zem im pre za by ła
po świę co na mu zy ce ro dem
z czar ne go lą du. Już w pią tek
przed so sno wiec ką wi dow nią,
trze ba przy znać bar dzo skrom -
ną, wy stą pi ły trzy for ma cje.
Pierw szą by ła gru pa Afri que
No uali ze Szcze ci na gra ją ca et -

nicz ną mu zy kę Afry ki Za chod -
niej. Ko lej ną Si ster Fa z Se ne ga -
lu, któ rej to wa rzy szy li mu zy cy
z Ber li na. Ze spół w do sko na ły
spo sób łą czył ko rzen ne ryt my
afry kań skie z fran cu skim hip
ho pem. Gwiaz dą piąt ko we go
wie czo ru by ła Sal ly Ny olo z Ka -
me ru nu, wo ka list ka śpie wa ją ca
w ję zy ku eton, mie sza ją ca róż ne
mu zycz ne sty le z uży ciem tra dy -

cyj nych afry kań skich in stru -
men tów.

W so bo tę sce nę opa no wa ły
ze spo ły Ki lin ba z Se ne ga lu, Fray
z Ka na dy, Mo zu lu art z Zim ba -
bwe oraz so sno wiec ka Mu ario -
lan za. Dzień za koń czył wy stęp
gru py 1889, zło żo ny z mu zy ków
z Gha ny, Ca me ro nu, USA, Ni ge -
rii, Cu by, An go li, Gwi nei, Kon -
ga oraz Se ne gal. Gru pa ta to naj -

now szy pro jekt mu zycz ny Jo na -
sa Bi bi Ham mon da po wsta ły
w Ber li nie. 1889 łą czy ta kie mu -
zycz ne ga tun ki jak: Afro -Be at,
Hi gh li fe, R'n'B, Reg gae, Jazz,
Hi pHop, So uk, M'Ba lax i Sal sa. 

Ostat nie go dnia fe sti wal
za koń czy ły wy stę py ze spo łów:
New Day, Fu ma nek i Ru ach.

Tekst�i zdjęcia:�Ga�brie�la�Ko�la�no

Zbigniew
 Łaszek

Si ster Fa da ła zna ko mi ty kon cert Nie tylko starsi dobrze się bawili

Asia Ash

Ognistych rytmów nie zabrakło w Sosnowcu
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Uro dził się 19 lu te go 1473 ro ku
w To ru niu w ro dzi nie kup ca Mi ko -
ła ja i Bar ba ry z ro dzi ny Wat zen ro -
de. Ród Ko per ni ków wy wo dził się
ze ślą skiej wsi Ko per ni ki nie opo -
dal Ny sy. Osie ro co nym po śmier ci
oj ca Mi ko ła jem za opie ko wał się
brat mat ki Łu kasz Wat zen ro de,
któ ry w 1489 ro ku zo stał wy bra ny
bi sku pem war miń skim. Dwa la ta
póź niej Mi ko łaj ukoń czył na ukę
w szko le pa ra fial nej przy ko ście le
św. Ja na w To ru niu i roz po czął stu -
dia w Aka de mii Kra kow skiej.
Ukoń czył je bez uzy ska nia ty tu łu
ma gi stra w 1495 ro ku i zo stał rów -
nież wów czas ka no ni kiem ka pi tu ły
war miń skiej. Rok póź niej dzię ki
po mo cy wu ja roz po czął stu dia
praw ni cze w Bo lo nii. Tu taj ze tknął
się z astro no mem Do mi ni kiem
Ma rią No va rą i za in te re so wał się
sprzecz no ścią w teo rii ru chu księ -
ży ca opi sa nej przez Pto le me usza.
W 1497 ro ku ob jął przez peł no -
moc ni ków ka no nię war miń ską.
W 1500 ro ku wraz z bra tem An -
drze jem od był prak ty kę praw ni czą
w kan ce la rii pa pie skiej w Rzy mie.
Rok póź niej wró cił na krót ko
na War mię, jed nak po uzy ska niu

zgo dy ka pi tu ły roz po czął stu dia
me dycz ne w Pa dwie oraz kon ty nu -
ował praw ni cze. W 1503 ro ku
w Fer ra rze zo stał dok to rem pra wa
ka no nicz ne go, a w Pa dwie skoń -
czył stu dia me dycz ne i uzy skał
pra wo do wy ko ny wa nia prak ty ki
le kar skiej. Czte ry la ta póź niej
z no mi na cji ka pi tu ły war miń skiej
zo stał oso bi stym se kre ta rzem i le -
ka rzem swo je go wu ja bi sku pa Łu -
ka sza Wat zen ro de. Od tąd re zy do -
wał i miesz kał na zam ku w Lidz -
bar ku War miń skim. Wraz z bi sku -
pem war miń skim był obec ny
na ko ro na cji Zyg mun ta I Sta re go
(1507) w ka te drze wa wel skiej oraz
uczest ni czył w sej mie kra kow skim
(1509). W tym sa mym ro ku wy dał
w dru ku swój prze kład pro zą na ła -
ci nę z gre ki zbio ru wier szy oraz
opra co wał ko men ta rzyk o teo riach
ru chu ciał nie bie skich, bę dą cy za -
ry sem teo rii he lio cen trycz nej.
W 1510 ro ku prze niósł się
do From bor ka i spo rzą dził ma pę
War mii. Dwa la ta póź niej uczest ni -
czył w wy bo rze no we go bi sku pa
war miń skie go Fa bia na Lu zjań skie -
go. W 1514 ro ku ku pił na wła -
sność basz tę pół noc no -za chod nią

w ob rę bie we wnętrz nych mu rów
wa row ni from bor skiej, któ ra by ła
miej scem do god nym do ob ser wa cji
astro no micz nych. W 1516 ro ku zo -
stał ad mi ni stra to rem dóbr wspól -
nych ka pi tul nych z sie dzi bą
w Olsz ty nie. W cza sie woj ny pol -
sko -krzy żac kiej 1519-1521 z po -
wo du wzmoc nie nia zam ku olsz -
tyń skie go na jeźdź cy zre zy gno wa li
z je go ob lę że nia. Pod czas po by tu
w Olsz ty nie na pi sał m.in. dwie
wer sje trak ta tu mo ne tar ne go oraz
prze pro wa dził ak cję ko lo ni za cyj ną
na opusz czo nych te re nach. Po nad -
to wspól nie z Ber nar dem Wa pow -
skim współ pra co wał przy opra co -
wa niu ma py Kró le stwa Pol skie go
i Li twy. W 1537 ro ku zo stał za -
twier dzo ny przez kró la ja ko je den
z czte rech kan dy da tów na bi sku pa
war miń skie go. Pod ko niec ży cia
zo stał po są dzo ny przez bi sku pa Ja -
na Dan tysz ka o kon ku bi nat ze swo -
ją go spo dy nią An ną Schil ling.
Astro nom zmarł 24 ma ja 1543 ro -
ku we From bor ku na sku tek wy le -
wu. Swój bo ga ty księ go zbiór prze -
ka zał w te sta men cie die ce zji war -
miń skiej, jed nak ten zo stał zra bo -
wa ny w 1626 ro ku przez Szwe dów.

W ro ku śmier ci M. Ko per ni ka uka -
za ło się pierw sze wy da nie epo ko -
wej pra cy „O ob ro tach ciał nie bie -
skich”, któ re wy dru ko wa ne zo sta ło
w No rym ber dze w na kła dzie
ok. 500 eg zem pla rzy. W So snow cu
ten wy bit ny astro nom, któ ry
„wstrzy mał Słoń ce, ru szył Zie mię”
jest pa tro nem jed nej z ulic w dziel -
ni cy Po goń. 

Ko�lum�nę�opra�co�wał:�Mi�chał�Wę�cel

4 wrze śnia 1939 r. w go dzi nach po po -
łu dnio wych wkro czy ły do So snow ca
od dzia ły puł ku zmo to ry zo wa ne go SS
Ger ma nia VIII Kor pu su ge ne ra ła Ern -
sta Bu scha, wcho dzą ce go w skład 14
Ar mii ge ne ra ła puł kow ni ka Wil hel ma
Li sta. Już w tym sa mym dniu w po bli -
żu uli cy Pie rac kie go (obec nie Ale ja
Zwy cię stwa) od by ły się dwie pierw -
sze pu blicz ne eg ze ku cje. Z po wo du
po je dyn czych strza łów od da nych
w kie run ku wkra cza ją cych wojsk nie -
miec kich, w oko li ce hałd znaj du ją -
cych się za sie dzi bą so sno wiec kie go
Ma gi stra tu spro wa dze ni zo sta li męż -
czyź ni z biur te go urzę du, Ubez pie -

czal ni Spo łecz nej oraz po bli skich do -
mów. Zgro ma dzo nym za kład ni kom
od czy ta no wy rok woj sko we go są du
do raź ne go. Usze re go wa no męż czyzn,
a je den z ofi ce rów przy stą pił do wy li -
cza nia i wy cią gał z sze re gu co dzie sią -
te go za kład ni ka. Gdy w pią tej dzie -
siąt ce wy li czo ny oka zał się le ka rzem
z opa ską Czer wo ne go Krzy ża, za klął
i mach nął rę ką. Do wód ca plu to nu eg -
ze ku cyj ne go za brał czte rech męż -
czyzn, któ rych na stęp nie roz strze la no.
W kil ka go dzin póź niej te go sa me go
dnia pa tro le woj sko we przy pro wa dza -
ły w oko li ce Ra tu sza dal sze gru py
męż czyzn wy ła pa nych na uli cach,

wy cią gnię tych z do mów i przede
wszyst kim Ży dów za miesz ku ją cych
po bli skie uli ce: Mo drze jow ską, Tar go -
wą, De ker ta i Ma ła chow skie go.
Wsku tek prze pro wa dzo nej ak cji zgro -
ma dzo no w po bli żu Ma gi stra tu kil ka
ty się cy męż czyzn. Po now nie ka za no
się usze re go wać za kład ni kom, a na -
stęp nie ofi cer wy li czał co dzie sią te go,
wy cią ga jąc z sze re gu sze ściu męż -
czyzn. Po od czy ta niu wy ro ku do raź -
ne go są du woj sko we go zo sta li roz -
strze la ni przez plu ton eg ze ku cyj ny,
a ran nych do bi jał ofi cer strza łem w tył
gło wy. Cia ła za mor do wa nych prze -
wie zio no do kost ni cy szpi ta la Ubez -

pie czal ni Spo łecz nej, zaś je go per so -
ne lo wi po zwo lo no wró cić do pra cy. 

Po zo sta łych za kład ni ków za trzy -
ma no na noc w sie dzi bie Ra tu sza oraz
w po bli skich ga ra żach i piw ni cach.
Na stęp ne go dnia zwol nio no część Po -
la ków, a Ży dów wśród szy kan spę -
dzo no do hal fa brycz nych by łej fa bry -
ki Schöna przy ul. 1 Ma ja, skąd suk ce -
syw nie by li na stęp nie wy ku py wa ni
przez Gmi nę Ży dow ską. W cią gu sze -
ściu dni od wkro cze nia wojsk nie -
miec kich na te re nie obec ne go So -
snow ca zgi nę ło ok. 200 osób, któ re
zwo żo no i wrzu ca no do do łów
przy wspo mnia nej hał dzie znaj du ją cej
się w po bli żu Ra tu sza. Po nie waż
zwło ki znaj do wa ły się już w sta nie
roz kła du po grze ba ni zo sta li bez do -
kład ne go ro ze zna nia na so sno wiec -
kich cmen ta rzach pa ra fial nych.
Na pod sta wie re la cji świad ków i księ -
gi zgo nów za rok 1939 pa ra fii Wnie -
bo wzię cia NMP w So snow cu uda ło
się usta lić na zwi ska pię ciu za mor do -
wa nych w dniu 4 wrze śnia 1939 r.,
pod czas dwóch pu blicz nych eg ze ku -
cji. By li to: Słom ka Hen ryk Wła dy -
sław – lat 15, syn Wła dy sła wa i Wik -
to rii, zam. Ko lo nia Zu zan na (nr ak -
tu 164), So ja Piotr Da mian – lat 44,
syn Win cen te go i Agniesz ki, zam. So -
sno wiec (nr ak tu 167), Wi land Ta de -
usz Wła dy sław – lat 34, syn Wła dy -
sła wa i Zo fii, zam. So sno wiec (nr ak -
tu 168), By kow ski Bro ni sław Wi -
told – lat 39, syn Wła dy sła wa i Sta ni -
sła wy, zam. So sno wiec (nr ak tu 170),
Szmi giel ski Igna cy – lat 54, syn Teo fi -
la i Ka ta rzy ny, zam. Dą bro wa Gór ni -
cza (nr ak tu 228). Cześć ich pa mię ci!

Wrze sień 1939 ro ku
w So snow cu

Wspomnienia
o doktorze
Stefanie
Dąbrowiaku
22 września 2006 roku zmarł Stefan
Dąbrowiak, wybitny lekarz, nieoceniony
działacz harcerski, wieloletni publicysta
Wiadomości Zagłębia, społecznik

Uro dził się 2 wrze śnia 1931 ro ku w So snow -
cu -Kli mon to wie. Na ukę roz po czął w Szko le
Pod sta wo wej w Dań dów ce, uczęsz czał do LO
im. St. Sta szi ca w So snow cu. Swo jej wy cho -
waw czy ni za wdzię czał wy bór stu diów me -
dycz nych w Cze cho sło wa cji na wy dzia le le -
kar skim Uni wer sy te tu im. Ka ro la w Pilź nie,
a na stęp nie w Kra ko wie. Otrzy mu je dy plom
le ka rza i roz po czy na pra cę w Strzel cach Opol -
skich, po tem w Szpi ta lu nr 2 w So snow cu.
Pra co wał rów nież w Szpi ta lu nr 1 i wresz cie
w 1978 zo stał or dy na to rem od dzia łu gi ne ko -
lo gicz no -po łoż ni cze go w Szpi ta lu Miej skim
w Cze la dzi.

Ja ko pa trio ta lo kal ny nie wy obra żał so bie
ży cia w in nym re gio nie, niż Za głę bie. Ko chał
So sno wiec i z tym mia stem był naj bar dziej
zwią za ny.

W 1997 prze szedł na eme ry tu rę i za koń -
czył pra cę szpi tal ną, któ rą ko chał nad wszyst -
ko. W tym sa mym ro ku zo sta je mia no wa ny
harc mi strzem. Już ja ko 8-la tek na le żał do zu -
chów ZHP Le śne du chy w Dań dów ce, w la -
tach oku pa cji był człon kiem Sza rych Sze re -
gów. Po woj nie był le ka rzem Ko men dy Huf -
ca, od 1990 ro ku na le ży do Krę gu Se nio rów
Har cer stwa Za głę bia cy. Zor ga ni zo wał Zlot
w 50. rocz ni cę Har cer stwa Za głę bia Dą brow -
skie go oraz Zlot na 85-le cie Har cer stwa Świa -
to we go w Ze grzu.

Ste fan miał lek ką rę kę do pió ra, pi sał już
od ro ku 1950 do Dzien ni ka Za chod nie go,
po la tach prze rwy pi sał rów nież do Wia do mo -
ści Za głę bia tek sty o har cer stwie, o zna nych
po sta ciach z ży cia pu blicz ne go te go re gio nu,
po ra dy me dycz ne. Był współ za ło ży cie lem
Klu bu Kro ni ka rzy Za głę bia Dą brow skie go
im. Ja na Prze mszy -Zie liń skie go. Dzia łał rów -
nież w Sto wa rzy sze niu im. Ja na Kie pu ry.

Do koń ca ży cia le czył cho rych i ob cho -
dził 50-le cie pra cy za wo do wej, ni gdy nie na -
rze kał, cie szył się ży ciem i był od da ny swo jej
pra cy bez resz ty. Ko chał lu dzi i za wsze sta rał
się im po ma gać nie li cząc na sło wa uzna nia,
ma wiał że wdzięcz ność sta rze je się naj wcze -
śniej. Zmarł bę dąc na urlo pie mó wiąc cią -
gle – „ni dżu ma ni cho le ra nie za bie rze nam
Wal te ra” oraz że złe go dia bli nie bio rą. Wi -
docz nie Ste fa nie nie by łeś ta ki zły… Czu waj
Dru hu!

Kopernik Mikołaj 
(1473-1543), astronom
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wywiad

Jest Pan nu me rem 1 na li ście
Plat for my do Sej mu w na szym
okrę gu. Nie tak daw no te mu na pi -
sa no o Pa nu w ka to wic kim do dat -
ku Ga ze ty Wy bor czej „Nie zbyt
rzu ca się w oczy, ale za to jest
pra co wi ty”. Moż na tyl ko po gra tu -
lo wać?
Nie wąt pli wie każ dy z po słów
jest roz li cza ny ze swo jej pra cy
w Sej mie. I ta oce na mo że być
róż na. Je śli idzie się do par la -
men tu li cząc, że bę dzie się mia -
ło moż li wość po dej mo wa nia de -
cy zji, to się moż na roz cza ro wać.
Je śli ma się po mysł na roz wią za -
nie kon kret nych pro ble mów,
kon kret nych spo łecz no ści, to ta -
ka mi sja mo że się po wieść.
Praw dzi wy wpływ na rze czy wi -
stość jest pod czas pra cy w ko mi -
sjach, a nie na sa li ple nar nej, czy
pod czas ma so we go skła da nia in -
ter pe la cji, ani pod czas wy wia -
dów w te le wi zji. Je stem zwo len -
ni kiem sys te ma tycz nej pra cy
u pod staw. To na praw dę przy no -
si efek ty. Skon cen tro wa łem się
na go spo dar ce i ener ge ty ce, czy li
tym czym ży je nasz re gion. 

Ka zi mierz Ka rol czak, „je dyn ka”
na li ście SLD chce się do wie dzieć
co na si lo kal ni par la men ta rzy ści
zro bi li dla Za głę bia. Uda ło się coś?

Wraz z in ny mi po sła mi pra co -
wa łem nad wie lo ma ure gu lo wa -
nia mi praw ny mi, waż ny mi tak że
dla na sze go re gio nu. Po świę ci li -
śmy im wie le cza su i by ło war to.
Mó wię tu o usta wie mi ni ma li zu -
ją cej skut ki po wo dzi i osu wisk,
je stem jej współ au to rem, by łem
wi ce prze wod ni czą cym ko mi sji.
Te prze pi sy bę dą mia ły wiel kie
zna cze nie w cza sie klęsk ży wio -
ło wych. In na spra wa – ekwi wa -
len tów za wę giel – by li pra cow -
ni cy przed się biorstw ro bót gór -
ni czych stra ci li już na dzie ję
na ja ką kol wiek po moc – uda ło
się je wy wal czyć. Ko lej -
na – usta wa ato mo wa – by łem
prze wod ni czą cym ko mi sji, któ ra
przy go to wa ła no we prze pi sy po -
zwa la ją ce na bez piecz ne in we -
sto wa nie w bu do wę elek trow ni
ją dro wych. I ko lej ne kon kret ne
spra wy – mo że przy ziem ne, ale
waż ne, choć by zwią za ne
z wpro wa dze niem ko rzyst nych
dla przed się bior ców prze pi sów
zwią za nych z pacz ko wa niem to -
wa rów. Al bo zmia ny pra wa za -
po bie ga ją ce nie le gal ne mu ob ro -
to wi pa li wa mi, któ re tak na -
praw dę chro nią sil ni ki na szych
sa mo cho dów. Przy oka zji te
prze pi sy za pew ni ły utrzy ma nie,
na wszel ki wy pa dek re zerw pa -

li wo wych na po zio mie da ją cym
nam bez pie czeń stwo ener ge -
tycz ne. 

No do brze, ale wróć my do Za głę -
bia. 
To praw da, że spra wy cza sem
na bie ra ją bie gu, gdy je ma kto
pchnąć. To jest kwe stia umie jęt -
no ści wy ko rzy sta nia oka zji lub
na ucze nia się ko rzy sta nia z me -
cha ni zmów, któ re są do stęp ne,
a o któ rych nie wie lu wie. I trze -
ba mieć w swo im re gio nie
otwar tych i do brze przy go to wa -
nych part ne rów, że by moż na by -
ło wspól nie w trój ką cie – wła dze
lo kal ne, wła dze pań stwo we i lo -
kal ni par la men ta rzy ści ro bić
świet ne rze czy. I tak by ło ze
wspar ciem dla bu do wy blo ku
ener ge tycz ne go. Dziś eks per ci
pi szą, że z kil ku na stu przy go to -
wy wa nych pro jek tów ener ge -
tycz nych w Pol sce szan sę po wo -
dze nia ma kil ka. W tym je den
ulo ko wa ny w na szym re gio nie,
któ ry ma już na wet po zwo le nie
na bu do wę elek trow ni. In ny
przy kład – świet ny pro jekt prze -
bu do wy DK 79 po trze bo wał tyl -
ko, że by go po ka zać i za chwy cić
nim Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal -
ne go – rzą do wa do ta cja w wy so -
ko ści bli sko 40 mln zło tych by ła

za sko cze niem i suk ce sem władz
sa mo rzą do wych i je go re pre zen -
tan tów w par la men cie. I nie ma
tu co uda wać fał szy we go wsty -
du. To się nam po pro stu uda ło.
Są też spra wy zde cy do wa nie
trud niej sze – wspar cie dla ne go -
cja to rów kon trak tu z NFZ dla
ho spi cjum, ba ta lia o wspo mnia -
ne wy żej ekwi wa len ty dla pra -
cow ni ków Przed się biorstw Ro -
bót Gór ni czych al bo roz po czę ta
te raz wal ka o od po wie dzial ne
wy do by cie wę gla pod mia sta mi.
Zdję cia z by tom skie go Kar ba są
prze ra ża ją ce. Ale moż na usta wo -
wo za pew nić gmi nom, spo łecz -
no ściom lo kal nym więk szy niż
do tąd wpływ na de cy do wa nie co
i jak ma być wy do by wa ne spod
zie mi, ja kie szko dy są ak cep to -
wal ne, a na ja kie nie mo że my się
ab so lut nie zgo dzić. To jest waż -
ne dla miesz kań ców So snow ca,
Dą bro wy Gór ni czej, Cze la dzi,
Bę dzi na, Ja worz na – wszyst kich
tych miejsc gdzie kie dyś eks plo -
ata cja gór ni cza by ła pro wa dzo -
na, po tem jej za nie cha no a dziś
pró bu je się wzno wić. Te mia sta
z bó lem na uczy ły się żyć bez
wę gla, zna la zły lub znaj du ją no -
wy po mysł na funk cjo no wa nie
bez ko pal ni i te raz nie moż -
na wbrew wo li spo łecz no ści do -

ko ny wać ra bun ko wej go spo dar -
ki. Być mo że roz wią za niem dy -
le ma tów ener ge tycz nych bę dzie
czy sta ener ge ty ka ją dro wa?
Mi mo że pra ca po sła w więk -
szo ści do ty czy żmud nej ob rób ki
prze pi sów pra wa, to do brze wy -
bra ny po seł mo że być dla swo je -
go okrę gu cen ny – bo jest re pre -
zen tan tem, de le ga tem, któ ry jest
sły szal ny na róż nych szcze blach.
Ta kie mięk kie za an ga żo wa nie
trud no prze ce nić – jak wte dy
gdy uda ło się przy spie szyć ne -
go cja cje na te mat pre fe ren cyj nej
po życz ki 30 mln zł z Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej
na re ali za cję unij ne go pro jek tu
bu do wy ka na li za cji, w jed nym
z miast na sze go re gio nu. 

Dla cze go wy bor cy po win ni raz
jesz cze na Pa na za gło so wać?
W ra zie wy gra nej, sta wia Pan so -
bie ja kieś no we ce le do zre ali zo -
wa nia?
Po słu żę się przy kła dem. Ze szło -
rocz na po wódź po ka za ła jak
bar dzo obo wią zu ją ce pra wo jest
nie ży cio we, jak bar dzo prze pi sy
blo ku ją moż li wość pro wa dze nia
in we sty cji w za bez pie cze nia
prze ciw po wo dzio we – na przy -
kład wła ści ciel ka wał ka zie mi

po tra fił la ta mi blo ko wać bu do -
wę ol brzy mie go zbior ni ka re -
ten cyj ne go al bo nie zga dzał się
na wznie sie nie na je go dział ce
wa łu – czy unie moż li wia ją za -
ka z za bu do wy te re nów za le wo -
wych lub osu wisk. W na szym
pań stwie jest jesz cze du żo
do po sprzą ta nia. Jesz cze du żo
trze ba zbu do wać. Nie tyl ko
dróg, ale rów nież fun da men tów
do bre go pra wa. A przy szła ka -
den cja to bę dą sta ra nia o zbu do -
wa nie peł ne go bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go kra ju, o uczy -
nie nie z wę gla bez piecz nej przy -
sta ni ener ge tycz nej – w no wych
tech no lo giach, czy stych, przy ja -
znych śro do wi sku, do brych dla
miesz kań ców te re nów gór ni -
czych.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wiał:�Ja�ro�sław�Adam�ski

Naj waż niej sza jest pra ca u pod staw
Roz mo wa z po słem Woj�cie�chem�Sa�łu�gą z PO, sze fem sej mo wej Ko mi sji ds. Ener ge ty ki Ato mo wej



23 lip ca na cmen ta rzu w So -
snow cu (Śro du la) oraz w Mu -
zeum Miej skim „Szty gar ka”
w Dą bro wie Gór ni czej od by ły
się uro czy sto ści zwią za ne z dzie -
sią tą rocz ni cą śmier ci Edwar da
Gier ka. Naj pierw kil ka set osób,
w tym miesz kań cy Sie ra dza
w stro jach re gio nal nych, zło ży li
wień ce i kwia ty na gro bie po li -
ty ka oraz je go mał żon ki Sta ni -
sła wy.

Póź niej w dą brow skiej „Szty -
gar ce” od sło nię to oko licz no ścio -
wą wy sta wę „Edward Gie rek

i je go epo ka”. Roz strzy gnię to
rów nież kon kurs li te rac ki dla
mło dzie ży. Obec ni by li m.in. eu -
ro de pu to wa ny prof. Adam Gie -
rek, by ły do rad ca eko no micz -
ny I se kre ta rza KC PZPR prof.
Pa weł Bo żyk, pre zy den ci za głę -
biow skich miast. 

Spo łecz ne Ogól no pol skie Sto -
wa rzy sze nie im. Edwar da Gier ka
oraz Biu ro Po sła do Par la men tu
Eu ro pej skie go Ada ma Gier ka zor -
ga ni zo wa ło kon kurs li te rac ki.
Prze bie gał on pod ha słem „Za głę -
bie w Eu ro pie”. – Na ile sło wa
Edwar da Gier ka „Na dro dze
do Zjed no czo nej Eu ro py po win -
ni śmy strzec na szej na ro do wej
toż sa mo ści – są ak tu al ne do dziś”.
Po za po zna niu się i oce nie niu

prac moż na stwier dzić, że na sza
mło dzież do ce nia ro lę Edwar da
Gier ka w hi sto rii oraz wi dzi
w nim eu ro pej skie go przy wód cę
i pa trio tę, szcze gól nie emo cjo nal -
nie zwią za ne go ze Ślą skiem i Za -
głę biem – po wie dzia ła po my sło -
daw czy ni tej ini cja ty wy, dy rek tor
Ze spo łu Szkół Tech nicz nych
w So snow cu, dr Ewa Gaj dzik –
Stęp niak.

W ka te go rii gim na zjów I miej -
sce za ję li ra zem – Mi chał Bry ła
i Mar ty na Ma ro szek z Gim na -
zjum nr 13 w So snow cu, na to -
miast w ka te go rii szkół po nad -
gim na zjal nych Ra fał Smu ga
(II LO, So sno wiec) i Adrian
Dryn da (Ze spół Szkół Tech nicz -
nych, So sno wiec). ZEW

miasto
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Święto Policji
w sosnowieckim garnizonie
22 lip ca w Te atrze Za głę bia od -
by ła się aka de mia z oka zji Świę -
ta Po li cji. Uro czy stość uświet ni -
li: I za stęp ca Ko men dan ta Wo je -
wódz kie go Po li cji w Ka to wi cach
mł. insp. Ja ro sław Szym czyk,
pre zy dent mia sta So snow ca Ka -
zi mierz Gór ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pro ku ra tor re jo no wy Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej Po łu dnie
Agniesz ka Du dziak, za stęp ca
pro ku ra to ra Re jo no we go Pro ku -
ra tu ry Pół noc Jo lan ta Ta łaj, ko -
men dant Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej Grze gorz No wak, ko men -
dant Stra ży Miej skiej Zbi gniew
Kru pa, prze wod ni czą cy NSZZ
Po li cjan tów asp. szt. An to ni Du -
da, ksiądz ka pe lan Ma riusz Ka -
raś, ksiądz Sta ni sław Ko cot, pre -
zes so sno wiec kie go Ko ła Eme ry -
tów i Ren ci stów Po li cyj nych
Ry szard Mę drzyk, Pa weł Mo len -
da – ho no ro wy czło nek Ro dzi ny
Ka tyń skiej i wie lu in nych zna ko -
mi tych go ści.

W stro nę so sno wiec kich po -
li cjan tów po pły nę ły gra tu la cje
i wie le słów uzna nia dla ich

pra cy. I za stęp ca Ko men dan ta
Wo je wódz kie go Po li cji w Ka to -
wi cach mł. insp. Ja ro sław
Szym czyk oraz Ko men dant
Miej ski Po li cji w So snow cu In -
spek tor Ma rek Wal czyń ski wrę -
czy li me da le, od zna cze nia i no -
mi na cje na wyż sze stop nie po -
li cyj ne. Zło ży li po li cjan tom
i pra cow ni kom po li cji ży cze nia
oraz po dzię ko wa nia za ich co -
dzien ny trud.  Na wyż sze stop -
nie po li cyj ne mia no wa no 164

po li cjan tów. Uro czy stość ta sta -
ła  się oka zją do wrę cze nia me -
da li za słu żo nym związ kow com.
Wrę czał je prze wod ni czą cy
NSZZ Po li cjan tów asp. szt. An -
to ni Du da. Pre zy dent So snow ca
Ka zi mierz Gór ski oraz prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Ar -
ka diusz Chę ciń ski po dzię ko wa li
so sno wiec kim funk cjo na riu -
szom za co dzien ną służ bę
na rzecz miesz kań ców na sze go
mia sta. U

Pod su mo wa no ak cję zbiór ki zu -
ży te go sprzę tu elek trycz ne go
i elek tro nicz ne go w So snow cu.
W cią gu jed ne go dnia ze bra no
po nad 12 ton ma te ria łów, m. in.:
po nad 200 te le wi zo rów i po -
nad 100 mo ni to rów! 3,884 kg
zu ży tych ba te rii ze bra li z ko lei
so sno wiec cy ucznio wie oraz
przed szko la ki pod czas or ga ni zo -
wa ne go przez Wy dział Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du
Miej skie go kon kurs „Zbie ra my
zu ży te ba te rie”.

Ak cja do ty czy ła zbiór ki zu -
ży te go sprzę tu elek trycz ne go
i elek tro nicz ne go, a tak że in nych
od pa dów, jak zu ży tych ba te rii,
świe tló wek oraz ter mo me trów
rtę cio wych po cho dzą cych z go -
spo darstw do mo wych. Ak cja zo -
sta ła prze pro wa dzo na pod pa tro -
na tem pre zy den ta  So snow ca.
Łącz nie od miesz kań ców So -
snow ca ze bra no ok. 12,5 to ny
od pa dów zu ży te go sprzę tu elek -
trycz ne go i elek tro nicz ne go,
w tym m.in: 

– 212 te le wi zo rów,
– 115 mo ni to rów,
– 56  kom pu te rów,
– 49 lo dó wek,
– 9 pra lek,
– oraz in ny drob ny sprzęt elek trycz ny
i elek tro nicz ny.

Zbiór kę prze pro wa dzo no 9 lip ca
w ośmiu punk tach przy uli cach:
Ka li no wej, Boh. Mon te Cas si no,
Kie ro ciń skiej, Ja giel loń skiej, Bia -
ło stoc kiej, Kę py, Sta ro po goń -
skiej, Ba czyń skie go. Od pa dy
o du żych ga ba ry tach je że li nie
mo gły być do star czo ne na miej -
sce zbiór ki, od bie ra ne by ły
od miesz kań ców po zgło sze niu
te le fo nicz nym. Z uwa gi na du że
za in te re so wa nie miesz kań ców,
czę sto z re jo nów od da lo nych
od wy zna czo nych punk tów,
Urząd Miej ski w So snow cu za -
mie rza prze pro wa dzić po now nie
zbiór kę we wrze śniu. 

Do kon kur su „Zbie ra my zu ży te ba -
te rie” trwa ją ce go w ro ku szkol -
nym 2010/2011 zgło si ło się
40 pla có wek oświa to wych.
Po speł nie niu wy mo gów for mal -
nych re gu la mi nu, do dal szej czę ści
za kwa li fi ko wa ły się 32 pla ców ki
w tym: 17 przed szko li oraz
15 szkół. Łącz nie ze bra nych zo sta -
ło 3 884 kg zu ży tych ba te rii. 
Kon kurs po dzie lo ny zo stał na dwie
ka te go rie:
– naj lep sze przed szko le, któ re ze -
bra ło naj więk szą ilość ba te rii
w prze li cze niu na jed ne go
przed szko la ka,

– naj lep sza szko ła, któ ra ze bra ła
naj więk szą ilość ba te rii w prze li -
cze niu na jed ne go ucznia.

Ko mi sja kon kur so wa po sta no wi ła
przy znać na gro dy rze czo we o war -
to ściach od po wied nio:
I. W ka te go rii naj lep sze przed -
szko le:
1. Przed szko le Miej skie Nr 56
2000 zł,

2. Przed szko le Miej skie Nr 59
1500 zł,

3. Przed szko le Miej skie Nr 35
1000 zł.

II. W ka te go rii naj lep sza szko ła:
1. ZSO Nr 8 2000 zł,
2. Szko ła Pod sta wo wa Nr 35
1500 zł

3. Szko ła Pod sta wo wa Nr 40
1000 zł. KP

Razem do gwiazd
W sierpniu przebywała w Sosnowcu kilkunastoosobowa grupa młodzieży francuskiej biorąca udział
w projekcie wymiany młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca z młodzieżą francuską w ramach
współpracy z francuskim stowarzyszeniem Secours Populaire Français (SPF) noszącym nazwę
„Razem do Gwiazd”

– Mło dzie żo wa Ra da Mia sta
So snow ca sta ra się mo ty wo wać
mło dych lu dzi do ak tyw ne go
uczest nic twa w ży ciu kul tu ral -
nym i spo łecz nym mia sta.
W prze cią gu kil ku lat dzia ła nia
zor ga ni zo wa ła wie le róż no rod -
nych te ma tycz nie pro jek tów,
kam pa nii in for ma cyj nych, de bat
i kon fe ren cji, pod czas któ rych
mło dzi lu dzie wy mie nia li do -
świad cze nia i po glą dy, uczy li
się jak ak tyw nie włą czać się
w ży cie spo łecz no ści lo kal nych
i jak ak ty wi zo wać in nych – mó -
wi Bar ba ra Kos sow ska -Si wiec,
kie row nik re fe ra tu współ pra cy
z za gra ni cą so sno wiec kie go
UM.

Tym ra zem, ko rzy sta jąc z tej
oka zji, że w Pol sce w sierp niu
prze by wa ła 10-oso bo wa gru pa
mło dzie ży wraz z 2 opie ku na mi,
zwią za na z SPF, mło dzi rad ni
wspól nie z ni mi re ali zo wa li pro -
jekt po świę co ny na wią za niu
mię dzy kul tu ro we go dia lo gu po -
mię dzy eu ro pej ską mło dzie żą.
W ra mach pro jek tu „Ra zem
do gwiazd”, przy wspar ciu Pre -
zy den ta Mia sta So snow ca, or ga -
ni zo wa ne by ły za ję cia pla stycz ne
i in te gra cyj ne słu żą ce prze łamy -
wa niu ste reo ty pów i ba rier kul tu -
ro wych i ję zy ko wych. Głów ny mi
ce la mi pro jek tu by ły: wy mia -
na po glą dów i do świad czeń mło -
dzie ży pol skiej i fran cu skiej na te -

mat dia lo gu mię dzy kul tu ro we go;
na wią zy wa nie dia lo gu po mię dzy
mło dy mi oby wa te la mi Eu ro py;
ak ty wi zo wa nie spo łecz no ści lo kal -
nej i pro pa go wa nie idei spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go oraz upo -
wszech nie nie sztuk pla stycz nych
ja ko me to dy in te gra cji spo łecz nej
i prze ciw dzia ła nia mar gi na li za cji.
Uczest ni cy pro jek tu bio rą udział
w warsz ta tach pla stycz nych z tre -
ne rem do ty czą cych prze ła my wa -
nia ba rie i ste reo ty pów we współ -
pra cy z part ne ra mi za gra nicz ny -
mi, grach i za ba wach spor to wych,
wspól nych za ję ciach pla stycz nych
i re kre acyj nych w obiek tach na te -
re nie mia sta i re gio nu oraz wy -
ciecz kach. KP

Zebrali 12 ton
zużytego sprzętu!

KO LEJ NE ZBIÓR KI

10 wrze śnia od bę dzie się naj bliż -
sza zbiór ka zu ży te go sprzę tu. Po -
ni żej po da je my go dzi ny i miej sca
od bio ru eko -śmie ci: 
10.00 – 12.30
ul. Or do nów ny 7-15 par king 
ul. Gwiezd na 1e 
ul. Za pol skiej 20 
ul. Bę dziń ska 18 par king 
13.00 – 15-30 
ul. Wa go wa 68-70 
ul. Kon sty tu cji – wia ta od stro ny
ul. Ko pal nia nej ul. Ba czyń skie -
go 40-48 i 20-28 ul. Czar na 4

Pamiętają�o�Edwardzie�Gierku

Podczas ogłoszenia wyników konkursu literackiego. Wyniki
ogłasza dr Ewa  Gajdzik– Stępniak. Obecny był
eurodeputowany prof. Adam Gierek



Brzozowski
mistrzem�Europy
Kolejne znakomite starty
Krzysztofa Brzozowskiego.
Kulomiot MKS-MOS Płomień
sięgnął po złoty medal
mistrzostw Europy juniorów
w lekkiej atletyce, które odbyły
się w Tallinie. W stolicy Estonii
reprezentant sosnowieckiego
klubu, podopieczny Andrzeja
Kurdziela nie miał sobie
równych w konkursie
pchnięcia kulą 6 kg. Z kolei
z mistrzostw Polski seniorów
zawodnik sosnowieckiego
klubu wrócił z brązowym
krążkiem.

WTal li nie już w pierw szym rzu cie
nasz za wod nik osią gnął re zul -
tat 20,36 m i ob jął pro wa dze nie w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej. W ko lej nej pró bie
pchnął ku lę na od le głość 20,29 m, na -
stęp ne miał dwie nie uda ne pró by, ale
w pią tym po dej ściu za li czył wy -
nik 20,92 usta na wia jąc no wy re kord
Pol ski ju nio rów, a za ra zem pie czę tu -
jąc wy gra ną.
Dru gie miej sce za jął Włoch Da nie le
Sec co, któ ry za li czył wy nik bli sko
o pół me tra gor szy od Krzysz to fa.
Trze ci był Nie miec Chri stian Ja gusch
z wy ni kiem 19,80.
Jest to ko lej ny ogrom ny suk ces na -
sze go za wod ni ka oraz je go tre ne ra
po srebr nym me da lu Mi strzostw
Świa ta Ju nio rów Młod szych z 2009
oraz zło tym me da lu Mło dzie żo wych
Igrzysk Olim pij skich z 2010.
W Byd gosz czy na po dium MP se nio -
rów oprócz Brzo zow skie go sta nę ła
Ur szu la Nęc ka, któ ra tak że zdo by ła
brą zo wy me dal.
Krzysz tof Brzo zow ski się gnął po me -
dal z wy ni kiem 7,26 kg. Mistrz Eu ro py
ju nio rów w kon kur sie, któ ry z po wo du
opa dów desz czu prze rwa no ustą pił je -
dy nie po la naj lep sze mu pol skie mu ku -
lo mio to wi, To ma szo wi Ma jew skie mu
(20,94 m), któ ry zdo był zło to oraz Ja -
ku bo wi Gi ży, któ ry z wy ni kiem 19,56
wy wal czył sre bro.
Ur szu la Nęc ka w bie gu na 3000m
z prze szko da mi za wod nicz ka uzy ska -
ła czas 9: 56,34 s i upla so wa ła się
na naj niż szym stop niu po dium. To no -
wy re kord ży cio wy na szej za wod nicz -
ki. W bie gu na 5000m Nęc ka usta no -
wi ła no wy re kord ży cio wy – 16:15,33 s
co po zwo li ło jej za jąć ósme mie sj ce.
Naj gor sze z moż li wych miejsc dla
spor tow ców wy wal czy ła Aga ta Je lon -
kie wicz. W kon kur sie rzu tu mło tem re -
pre zen tant ka so sno wiec kie go klu bu
po pra wi ła re kord ży cio wy – 62,35, ale
po zwo li ło jej to za jąć czwar tą po zy cję. 
Pół se kun dy od me da lu by ła San dra
Mi cha lak. W bie gu na 1500m so sno -
wi czan ka uzy ska ła czas 4:18,65
i osta tecz nie upla so wa ła się na pią -
tym miej scu. Wśród męż czyzn
na 1500 szó sty był Da wid Że brow -
ski – 3:45,61, a siód my Da mian Pa -
sek – 3:46,95. Obaj po pra wi li swo je
„ży ciów ki”.
Ósmą lo ka tę w kon kur sie pchnię cia
ku lą ko biet wy wal czy ła Agniesz ka
Bro nisz, któ ra osią gnę ła wy -
nik 14,04 m.
W kla sy fi ka cji punk to wej za wod ni cy
MKS -MOS „Pło mień” So sno wiec za ję -
li 12 miej sce na 89 skla sy fi ko wa nych
klu bów. KP 
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Pił kar skie Za głę bie w rę kach
mia sta? Ta ka de kla ra cja pa dła
z ust pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go oraz więk szo ści rad -
nych pod czas sierp nio wej Ko mi -
sji Bu dże to wej Ra dy Miej skiej,
pod czas któ rej sy tu ację pił kar -
skie go Zagłębia przed sta wił pre -
zes Le szek Ba czyń ski.

Pre zes po in for mo wał rad nych
o wy so ko ści za dłu że nia, któ re
opie wa na kwo tę 3 mln zł, z cze -
go 900 tys. zł to po życz ki wo bec
mia sta. – Po trze bu je my 1,5 mln

zł do koń ca ro ku. Nie da się
ukryć, że nikt nie da du żych pie -
nię dzy pry wat ne mu klu bo wi,
dla te go uwa żam, o czym zresz tą
już wcze śniej mó wi łem, że mia -
sto po win no jak naj szyb ciej ob -
jąć ak cje bę dą ce w po sia da niu
Grze go rza Książ ka i Da riu sza
Ko ziel skie go, naj le piej wszyst -
kie – 51 proc. Mam pew ne de -
kla ra cje osób, któ re chcą wspo -
móc Za głę bie, ale wów czas gdy
klub nie bę dzie w pry wat nych
rę kach. Na dziś kon to klu bu jest

pu ste – po wie dział Ba czyń ski.
Zda niem ster ni ka klu bu w przy -
szłym ro ku kwo tą, któ ra umoż li -
wi bez piecz ną dzia łal ność jest
su ma 4 mln zł choć, jak do dał,
utrzy mać się na po wierzch ni bę -
dzie moż na za 2,5 mln zł.

Pre zy dent mia sta za de kla ro -
wał po moc za słu żo ne mu klu bo -
wi, zwró cił się tak że z ape lem
o wspar cie do rad nych. – Po -
moc, o któ rej mó wi pre zes Ba -
czyń ski nie prze kra cza moż li -
wo ści fi nan so wych mia sta. 1,5

mln zło tych, o któ rych mó wi to
ce na bu do wy 100 me trów dro gi.
Gdy po ja wią się spon so rzy
wkład mia sta w utrzy my wa nie
klu bu bę dzie się zmniej szał. Nie
mo że my dać zgi nąć klu bo wi
z ta ką tra dy cją. Po raż ki mnie nie
znie chę ca ją. Ma my ba zę tre nin -
go wą i uta len to wa ną mło dzież.
Kil ka na ście lat te mu klub był
w jesz cze gor szej sy tu acji i uda -
ło się wyjść na pro stą. Tym ra -
zem też po win no się udać – po -
wie dział pre zy dent mia sta, od -
no sząc się jed no cze śnie
do ostat nich mie się cy kie dy
klub za rzą dów Mar ka Adam -
czy ka żył po nad stan.  – W spra -
wie pro ble mów Za głę bia mó wi
się wie le pół prawd. Nie by ło
tak, że to mia sto de cy do wa ło
o kosz tach utrzy ma nia i wy dat -
kach klu bu. To więk szo ścio wy
wła ści ciel de cy do wał o przy ję -
ciu do pra cy dy rek to ra czy pod -
pi sa niu umo wy z agen cją mar -
ke tin go wą. Re ali zo wa no plan,
któ ry zu peł nie nie przy sta wał
do dru go li go wych re aliów – do -
dał pre zy dent.

Głos za bra ła tak że zastępca
pre zy denta Agniesz ka Cze chow -
ska -Ko peć, od po wie dzial nawmie -
ście za sport. – Je ste śmy po roz mo -
wach z Da riu szem Ko ziel skim
i Grze go rzem Książ kiem, któ rzy
de kla ru ją, że od da dzą ak cje za zło -
tów kę. Pa no wie w mo men cie, gdy
przej mo wa li klub od Krzysz to fa
Sza ta na, po rę czy li po życz kę. Prze -

ję cie ak cji przez mia sto zwol ni ich
z obo wiąz ku spła ty za dłu że nia.

W naj bliż szych dniach ma ją
za paść osta tecz ne de cy zje do ty -
czą ce przy ję cia ak cji i do fi nan so -
wa nia spół ki. Sy tu acja fi nan so wa
klu bu jest fa tal na, nie le piej jest
je śli cho dzi o spor to wy aspekt.
Od mło dzo ny ze spół pro wa dzo ny
przez tre ne ra Pio tra Sta cha, któ ry
w czerw cu prze jął rzą dy na tre -
ner skiej ław ce od Lesz ka Oj rzyń -
skie go w pię ciu pierw szych me -
czach za no to wał aż czte ry po raż -
ki i zgro ma dził za le d wie trzy
punk ty. – W tym skła dzie oso bo -
wym nie je ste śmy w sta nie po -
wal czyć sku tecz nie o utrzy ma nie
w II li dze. Nie ma ta kiej moż li -
wo ści. Po trze bu je my dwóch osób
do gra nia, od ra zu do pierw sze go
skła du. Wy padł nam To mek Łu -
czy wek, wy padł Mar cin La chow -
ski i te bra ki są zde cy do wa nie wi -
docz ne, a zmien ni cy, tak jak po -
wie dzia łem wcze śniej, nie da ją
gwa ran cji, że wej dą i po cią gną
grę. Są to mło dzi chłop cy, któ rzy
na tę chwi lę pre zen tu ją po ziom
III -li go wy. Trze ba to so bie otwar -
cie po wie dzieć. Ode chcie wa mi
się mó wić cią gle to sa mo, że ma -
my po ten cjał, że po tra fi my grać
w pił kę, że bar dzo do brze za wod -
ni cy pod cho dzą do swo ich obo -
wiąz ków, am bi cjo nal nie, że bra -
ku je nam umie jęt no ści – mó wi
za ła ma ny tre ner so sno wi czan.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Gmina ma przejąć większościowy pakiet akcji klubu

Miasto uratuje
piłkarskie Zagłębie

Zna ko mi ty start Eu ge nii Bu jak
pod czas ro ze gran cyh w Por tu ga -
lii Mi strzostw Eu ro py w ko lar -
stwie to ro wym. Za wod nicz ka
Gru py Ko lar skiej Za głę bie So -
sno wiec się gnę ła po dwa me da le,
sre bro w dru ży nie i brąz w zma -
ga niach in dy wi du al nych.

Na sza za wod nicz ka wspól nie
z Ka ta rzy ną Paw łow ską oraz Mał -

go rza tą Woj ty rą w wy ści gu
na 3 km na do cho dze nie w ka te go -
rii do lat 23 zdo by ła srebr ny me dal
w zma ga niach dru żyn. Po zło to
się gnę ły za wod nicz ki z Wiel kiej
Bry ta nii, a na trze ciej po zy cji upla -
so wa ły się re pre zen tant ki Ro sji.

Por tu gal ska Ana dia oka za ła
się dla na szej za wod nicz ki po -
dwój nie szczę śli wa gdyż Bu jak

wy wal czy ła tak że brą zo wy me -
dal w wy ści gu na 3 km w ka te go -
rii do 23 lat. Jej re pre zen ta cyj -
na ko le żan ka, Ka ta rzy na Paw -
łow ska wy wal czy ła srebr ny me -
dal, jest to wiel ki suk ces obu za -
wod ni czek i re pre zen ta cji. Po ty -
tuł mi strzy ni Eu ro py w tej kon ku -
ren cji się gnę ła Bry tyj ka Lau ra
Trott. KP

Je dy nym ra tun kiem dla pił kar skie go Za głę bia mo że być po moc mia sta, któ re ma prze jąć pa -
kiet więk szo ścio wy ak cji so sno wiec kie go klu bu

Eugenia Bujak (pierwsza z prawej) wraz z koleżankami, z którymi sięgnęła po srebrny medal
w rywalizacji drużynowej

Me da le na ko lar skim to rze Szo�sa�mi�Za�głę�bia�
W Sosnowcu odbył się wyścig
kolarski Szosami Zagłębia.
Tym razem kolarze ścigali się
na „Stawikach”,
a do rywalizacji przystąpili
żacy, młodzicy oraz juniorzy
młodsi i juniorzy

Mło dzi ko la rze mie li do po ko na nia
pę tle o dłu go ści: 3, 10, 16, 18 okrą -
żeń. Tra sa kry te rium bie gła ale ja mi
wzdłuż sta dio nu Lu do we go i Sta -
wi ków. Pę tla jed ne go okrą że nia
wy no si ła 1800 m. W zma ga niach
wzię ło udział 70 za wod ni ków.

Z gro na so sno wi czan, za wod -
ni ków Gru py Ko lar skiej Za głę -
bie ju nior młod szy Mar cin Bi -
jak, po za cię tej wal ce, za -
jął II miej sce, a mło dziut ki
Pio trek Ba ra now ski wy grał wy -
ścig w ka te go rii ża ków. 

Or ga ni za to ra mi wy ści gu by -
li: Urząd Mia sta So snow ca, Gru -
pa Ko lar ska Za głę bie So sno -
wiec, Za głę biow skie Sto wa rzy -
sze nie Tu ry stycz no -Kul tu ral ne
oraz MO SiR So sno wiec. Obok
pre zen tu je my wy ni ki ry wa li za -
cji. KP

MłO dzIK: 
1. Gieł dow ski Ja kub /CzKKS Ko le jarz
Ju ra Czę sto cho wa TAD POL/ 

2. Młot kie wicz Pa tryk / UKS Gim na -
zjum Imie lin/ 

4. Ki ta Prze my sław /UKS Gimn zjum
Imie lin/ 

5. In de ka Ka mil / LK UKS Pszczy na/ 

JU NIOR MłOd Szy: 
1. Sa ła ma cha Da wid / Gru pa Ko lar -
ska Gli wi ce Me ri da/ 

2. Bi jak Mar cin /Gru pa Ko lar ska Za -
głę bie So sno wiec/ 

3. Ga jer ski Adam / UKS Gim na zjum
Imie lin/ 

4. Tru dziń ski Adam /Gru pa Ko lar ska
Gli wi ce Me ri da/ 

5. Fa roń Ra fał /KTS Ty chy/ 

JU NIOR: 
1. To ma szew ski Do mi nik / MLKS
Wie luń/ 

2. Ma gie ra Le szek /LK UKS Pszczy -
na/ 

3. Pisz czek Ka mil /LKS Basz ta Gol -
cze wo/ 

4. Nic kie wicz Piotr / LSKK Li tyń ski
Fa zbud Beł cha tów/ 

5. Kott Kon rad / CzKKS Ko le jarz Ju ra
Czę sto cho wa TAD POL/
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WAŻNE TELEFONY

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

KINO

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych w pra wym dol -
nym ro gu da dzą roz wią za nie, któ re pro si my prze słać
pod ad re sem re dak cji do 23 września 2011 r. Wśród au -
to rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po -
nem „Krzy żów ka nr 6”) roz lo so wa ne zo sta ną na gro dy,
któ re pro si my od bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Po zio mo: 1 – je dyn ka z sze ścio ma ze ra mi, 5 - w kom ple -
cie z czap ką i rę ka wicz ka mi, 8 - jest bez wad, 9 - hi sto ria,
10 - brat i mąż Izy dy, 11 - ol brzym lub... pier wia stek che -
micz ny, 12 - w grec kim al fa be cie, 14 - Wło chy, 16 - świę -
ta księ ga ma ho me tan, 17 - ga tu nek ro śli ny na wy mar ciu,
19 - bo gi ni prze zna cze nia - Fa tum, 21 - wy raz czci, uwiel -
bie nia, 22 - tak ucznio wie mó wią o dy rek to rze, 25 - ko lo -
ro wy ołó wek, 28 - Fran ci szek dla ko le gów, 29 - zdej mu je
ją kra wiec, 30 - ko ne ser, 32 - we wnątrz brzu cha - cien kie
i gru be, 34 - pię tra ro ślin ne w gó rach, 35 - „Do dek”, 36 -
po twier dza ją wy ją tek, 37 - pra cu je pod wo dą, 38 - sprzy -
mie rze niec, 39 - pół wy sep nad Ad ria ty kiem.

Pio no wo: 1 - je go hob by to bu do wa nie ma łych, la ta ją cych
sa mo lo tów, 2 - pier wia stek che micz ny, 3 - ga fa, 4 - kar -
ton, 5 - z niej sma lec, 6 - rze ka w pół noc nych Wło szech,
7 - ... Opa łek, 13 - jed na z muz - opie kun ka tra ge dii, 15 -
ko lo ro we twar de cu kier ki do ssa nia, 18 - fir ma fo to gra -
ficz na, 20 - prze ci wień stwo ze ni tu, 23 - ma ją je pta ki i sa -
mo lo ty, 24 - za trud nie nie znaj dzie w cyr ku, 26 - od cień
czer wie ni, 27 - ga tu nek ry by, 28 - ele ment sta re go, ku -
chen ne go pie ca, 31 - klub spor to wy z Kra ko wa, 33 - za -
pis te sta men tu.

Rozwiązanie krzyżówki numer 7/2011: ANNE FORTIER  -  „JULIA”
Nagrody otrzymują: Mirosława Jaruszewska, Agnieszka Książkiewicz i Mariusz Wiecha

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��8

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 
09.09. – 15.09.2011 r.
KI NO WY SO KICH OB CA SÓW:
„SKÓ RA W KTÓ REJ ŻY JĘ” WY -
ŁĄCZ NIE W ŚRO DĘ 14 WRZE -
ŚNIA dra mat, od 15 lat, Hisz pa nia,
117 min. godz. 20:00
PRE MIE RY: „NOC RE KI NÓW”
3D - 12.45, 17.00, 20.15, 22.15. hor ror,
od 15 lat, USA, 100 min.  „HE CA W
ZOO” - 10.30, 12.45, 15.00, 17.15,
19.30, 21.45. ko me dia, od 7 lat, USA,
104 min.  
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: „CO LOM -
BIA NA” – 10.30, 14.45, 19.00*,
21.15*, 22.15**. dra mat/ak cja, od 15
lat, USA/Fran cja, 107 min.

„KO CHA, LU BI, SZA NU JE” -
13.30, 16.00, 18.30, 21.00.  ko me dia,
od 15 lat, USA/Fran cja, 118 min.
„SMER FY” - 9.15, 11.30, 13.45.
ani ma cja, b/o, USA, 86 min.
„SMER FY” 3D – 18.00.
ani ma cja, b/o, USA, 86 min.
„KRÓL LEW” 3D – 9.30, 11.30,
16.00. dzie ci, b/o, USA, 87 min.

* Z WY JĄT KIEM ŚRO DY (14.09.)
** WY ŁĄCZ NIE W ŚRO DĘ (14.09.)
W TYM TY GO DNIU RE PER TU -
ARO WYM FIL MA MI ZA STRZE -
ŻO NY MI SĄ: „SMER FY” 3D,
„KRÓL LEW” 3D, „KO CHA, LU BI,
SZA NU JE”.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków
ma my do wy gra nia 14 po je dyn czych
bi le tów do ki na. Za pra sza my do na szej
re dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja 22,
pok.9) z naj now szym wy da niem „Ku -
rie ra Miej skie go” Nr8.

12 wrze śnia godz. 18.00 i 20.15 – Miej ski Klub im. J. Kie pu ry przy ul. Bę -
dziń skiej 65 – Kon cert In au gu ru ją cy se zon ar ty stycz ny 2011/2012 – wy stęp
ze spo łu Gru pa Mo Car ta. Bi le ty w ce nie 50,00 zł.
13 wrze śnia godz. 12.00 – Bi blio te ka Głów na, ul. Ze ga dło wi cza – Świa to wa
woj na z ter ro ry zmem. W 10. rocz ni cę za ma chu na World Tra de Cen ter i Pen ta -
gon (11. IX. 2001) – eks po zy cja oko licz no ścio wa przed sta wia ją ca ge ne zę
i prze bieg za ma chu oraz kon se kwen cję te go zda rze nia dla ła du świa to we go.
W pro gra mie wy kład dra Krzysz to fa Lie dla, dy rek to ra Cen trum Ba dań nad Ter -
ro ry zmem Col le gium Ci vi tas w War sza wie.
15 wrze śnia godz. 16.00 – Bi blio te ka Głów na Fi lia nr 14, Za gó rze, ul. Za pa -
ły 10 – Za gór ski Klub Se nio ra – spo tka nie czy tel ni ków za in te re so wa nych
wspól nym spę dza niem wol ne go cza su. Se nio rzy w ra mach spo tkań klu bo -
wych bę dą mie li oka zję na uczyć się m. in. pod staw ob słu gi kom pu te ra i In ter -
ne tu, po dy sku to wać o cie ka wych książ kach, czy też uczest ni czyć w po ga dan -
kach po ru sza ją cych te ma ty kę zdro wia.
16 wrze śnia godz. 17.00 – SCS -Za mek Sie lec ki – wer ni saż wy sta wy:
„W SA LO NIE I W OGRO DZIE – re kon struk cja ubio rów z 2 po ło wy XVIII w.”
W cza sie wer ni sa żu po kaz pt. „To a le ta da my”.

Łukasz Modelski

Dziewczyny�wojenne
data premiery: 22 września 2011
Wyd. ZNAK

Nie pozwoliły aby wojna
zniszczyła ich marzenia.

Wojna to z pozoru męska
sprawa. Zmienia jednak kobiece
losy tak samo mocno, jak
męskie. Jak żyć w czasach, gdy własne wesele
kończy się aresztowaniem przez gestapo, gdy
tylko bliski poród wstrzymuje wykonanie wyroku
śmierci, gdy powodzenie zadania wymaga
nawiązania romansu z wrogiem? Jak zachować
kobiecą wrażliwość, gdy wokół panuje
okrucieństwo, przemoc i niesprawiedliwość? Gdy
najmodniejszym dodatkiem staje się biało-
czerwona opaska, a w torebce, obok szminki
i lusterka, trzeba schować pistolet? 

Janosch

Cholonek,�czyli�dobry
Pan�Bóg�z�gliny
tłum. Leon Bielas
data premiery: 29 września 2011
Wyd. ZNAK

Nowa, nieocenzurowana wersja
kultowego Cholonka!
Książka na osiemdziesiąte urodziny
Janoscha!
To diabelsko zabawna książka o krainie dzieciństwa
słynnego dziś w świecie Ślązaka, który wyjechał do
Niemiec w 1945 roku. Wydana w Polsce nieomal
czterdzieści lat temu, jest cichą biblią humorystów.
Opisuje życie śląskiego lumpenproletariatu w latach
30., w małej robotniczej osadzie nieopodal ówczesnej
granicy polsko-niemieckiej – tak, że można ze
śmiechu  spaść z  krzesła. Książka jest arcydziełem, a
Janosch  ojcem literatury górnośląskiej. 
           Kazimierz  Kutz

Nicole Krauss

Wielki�dom
Wydawnictwo Świat Książki

Cztery niesamowite historie ludzi żyjących
w zupełnie innych realiach i czasach, ludzi, których
łączy dojmujące uczucie życiowej straty, będące
powodem nieodwracalnych zmian w ich życiu, i...
pewien niezwykły mebel, dający im poczucie sensu
i oparcie. Podczas II wojny światowej z gabinetu
ojca Georga Weisza w Budapeszcie zostaje
skradzione biurko, należące niegdyś do Federica
Garcii Lorki. Mebel trafia w ręce pisarki Lotte Berg,
potem domłodego poety, który przekazuje je dalej
i dalej. Dla każdego z właścicieli biurko nabiera
coraz większego znaczenia, staje się symbolem
tego, co stracili, dając jednocześnie poczucie
nadziei, energię i natchnienie.

co?
gdzie? kiedy?

Magdalena Grzebałkowska

Ksiądz�Paradoks
wyd. ZNAK

Biografia mężczyzny, który ślubował ubóstwo, czystość
i posłuszeństwo. Nuda! I gdybym nie znał autorki, nigdy
w życiu nie wziąłbym tej książki do ręki. I to by była największa strata,
pomyłka, jaką może popełnić polski inteligent. Ja oszalałem już
przy pierwszym rozdziale. Bo Magda zaczyna od próby generalnej
przed pogrzebem i pięciu ostatnich słów księdza Jana. A kiedy doszedłem
do kleju od księżowskiego tupecika... Porywające! Co za życie! Co za pióro!

Jacek Hugo-Bader

Ksiądz Twardowski bez cenzury – nieznane oblicze księdza „od biedronek”.
Ksiądz „od biedronek”, kapelan u sióstr wizytek, autor najczęściej chyba
cytowanego współczesnego polskiego wiersza. Z tym kojarzy się nam
ksiądz Jan Twardowski. Jaki jednak był naprawdę? Okazuje się, że bardzo
trudno się tego dowiedzieć. Ksiądz Paradoks to znakomita biografia
tworząca wielowymiarowy portret księdza Jana.
Magdalena Grzebałkowska ukończyła historię na Uniwersytecie Gdańskim,
od 13 lat jest reporterką „Gazety Wyborczej”. Mieszka w Sopocie.

           reklama
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BARAN 21.03. – 20.04. Wnajbliższych
dniach pomyślny układ planet zapewni Ci
przypływ pozytywnej energii i sprawi, że
Twoje szare komórki będą pracować
na najwyższych obrotach. Nie zabraknie
Ci więc dobrych pomysłów, toteż nie
zwlekaj z ich realizacją.
ByK 21.04.- 21.05. Ktoś
niespodziewanie spowoduje chaos
i zamieszanie w Twoim życiu. Będziesz
rozkojarzony i nerwowy. Radzę więc
dobrze się zastanowić zanim podejmiesz
jakąkolwiek decyzję. Na pewno będzie
ona właściwa. Pod koniec miesiąca Ty
będziesz górą.
BLIŹNIĘTA 22.05.- 21.06. Rozpoczyna
się pomyślny okres w Twoim życiu. Urlop
mocno zmobilizował Cię do działania,
rozbudził Twoją ciekawość i wyobraźnię.
Nieoczekiwanie przyjdą Ci do głowy
nowe pomysły. Zarazisz nimi szefa, a on
to doceni i wynagrodzi.
RAK 22.06. – 22.07. Zapowiada się
spokojny czas pozbawiony większych
wydarzeń. Postaraj się wykorzystać ten
okres na finalizację zaległych spraw.
Postępuj jednak z rozwagą, gdyż to co
uważasz zamało ważne może okazać się
nadwyraz ważne. Pilnuj zwłaszcza
terminów.
LEW 23.07. – 22.08. W tym tygodniu
możesz być poddenerwowany i łatwo
ulegać zmiennym nastrojom. Nawet
błahe sprawy mogą Cię wyprowadzić
z równowagi i wywołać konflikt. Unikaj
więc raczej dyskusji z przełożonymi.
Zajmij się po prostu sprawami
oczywistymi. 
PANNA 23.08. – 23.09. Czekają Cię
trudne rozmowy w sprawach
zawodowych. Wykaż cierpliwość i umiar,
ale nie ustępuj, bo wwiększości spraw to
Ty masz rację. Twoje kłopoty finansowe
powoli się wyprostują i nareszcie
odetchniesz. Samotne Panny mogą
przeżyć romantyczną i burzliwą
przygodę.
WAGA 24.09. – 23.10. Masz szansę
na zawarcie korzystnych kontaktów
zawodowych. Warto również
wystartować z nowym pomysłem, który
może przynieść Ci nie tylko pochwały
i uznanie, ale również całkiem wymierne
rezultaty finansowe. Nie lekceważ
niedyspozycji zdrowotnych.
SKORPION 23.10.-22.11.  Ważne
sprawy załatwiaj na początku lub końcu
tygodnia, gdyż jego środek zapowiada
się nieco nerwowo. Na szczęście dzięki
swemu urokowi możesz liczyć
na poparcie i pomoc wielu ludzi. Koniec
miesiąca zapowiada się niezwykle
interesująco.
STRzELEC 23.11. – 21.12. Wchodzisz
w bardzo sprzyjający okres. W sprawach
zawodowych nie będzie dla Ciebie rzeczy
niemożliwych, nie trać więc czasu
na skomplikowane strategie i zmierzaj
do celu prostą drogą. Uważaj, bo i tak
znajdą się tacy, którzy będą chcieli Ci
zaszkodzić.
KOzIOROŻEC 22.12. – 20.01.
Pozytywne nastawienie do życia sprawi,
że z powodzeniem uporasz się ze
wszystkimi zadaniami i podpiszesz
intratną umowę. W perspektywie wpłynie
to korzystnie na Twoją sytuację
finansową, a to zdecydowanie poprawi
Twoje relacje z partnerem.
WOdNIK 21.01. – 20.02.Poświęć więcej
uwagi swojemu zdrowiu. Nie tylko pracą
człowiek żyje. Obowiązkom i zadaniom
służbowym i tak bez problemów podołasz.
W sprawach sercowych nie spodziewaj
się sensacji. Pełna stabilizacja. Tak będzie
co najmniej przez miesiąc.
RyBy 21.02 – 20.03.Wnajbliższych
dniach pojawią się nowe możliwości
w sprawach materialnych. Unikaj jednak
ryzyka i nie stawiaj wszystkiego na jedną
kartę. Więcej uwagi poświęć swoim
relacjom z otoczeniem. Twoja drażliwość
w pewnych momentach jest nie
dowytrzymania. VENA

Z „Kurierem” po mieście

01.07. – setną rocznicę urodzin obchodziła
mieszkanka Sosnowca, Pani Rozalia
Mieszaniec. Z tej okazji w domu jubilatki odbyła
się uroczystość, podczas której zastępca
prezydenta Agnieszka Czechowska-Kopeć
wręczyła stulatce nagrodę Jubileuszową wraz
z dyplomem.
06. 07. – przed budynkiem Urzędu Miejskiego
odbył się koncert inaugurujący „Rok Władysława
Szpilmana”. Przedsięwzięcie było preludium
głównego wydarzenia tegorocznych obchodów:
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO.
TRIBUTE TO SZPILMAN.
18. 07. – odbyła się uroczystość z okazji 100.
urodzin Pana Tadeusza Wojciechowskiego.
Jubileuszowy prezent wraz z życzeniami wręczył
zastępca prezydenta Ryszard Łukawski. Panu
Tadeuszowi składamy moc życzeń.

18. 07. – przed siedzibą Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych odbyła się konferencja Ruchu
Poparcia Przedsiębiorców, powołanego do życia
przez Ruch Poparcia Palikota. Uczestnicy
konferencji byli zgodni, iż należy zlikwidować
biurokrację oraz wprowadzić zmiany w systemie
ubezpieczeń.
21. 07. – jeden z kandydatów do gry
w reprezentacji Polski na najbliższych
Mistrzostwach Europy w piłce nożnej odwiedził
swoje rodzinne miasto. Bogusław Eugeniusz
Polański – bo tak brzmi pełne imię i nazwisko
piłkarza, odwiedził Sosnowiec w związku
z załatwieniem formalności, które pozwolą mu
na grę w Polskiej drużynie.
21. 07. – podczas prac remontowo-budowlanych
na terenie Aresztu Śledczego przy ul. Radocha
dokonano niecodziennego odkrycia.
Podwierzchnią warstwą ziemi znajdowały się 4
masywne, kamienne koła (o średnicy około 1

metra) niewiadomego pochodzenia
i nieustalonej materialnej i historycznej wartości.
25. 07. – na cmentarz parafii św. Barbary
wSosnowcu warto wziąć ze sobą telefon
komórkowy. Jednak nie po to, by dzięki niemu
rozmawiać, ale by dzięki specjalnemu
programowi zainstalowanemu w aparacie
i dostępowi do internetu zeskanować fotokod
i odnaleźć w ten sposób grobowiec najbliższych.
Parafia p. w. św. Barbary jest prawdopodobnie
jedną z pierwszych w kraju, która w ten sposób
pomaga odnajdywać grobowce tym, którzy
rzadko odwiedzają tę nekropolię.
28. 07. – na Placu Stulecia  pracownicy Urzędu
Kontroli Skarbowej w Katowicach rozdawali
ulotki promujące akcję edukacyjną pod hasłem
„Nie bądź jeleń, weź paragon”. Do akcji włączyli
się pracownicy Śląskiego I Urzędu Skarbowego
wSosnowcu oraz  Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Katowicach.

07. 08. – Parafia św. Katarzyny wBędzinie-
Grodźcu zorganizowała III Zagłębiowski Zlot
Motocyklowy  z okazji odpustu na Górze św.
Doroty. Najważniejszym punktem imprezy była
parada motocyklistów przebiegająca przez
Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź oraz
Sosnowiec (Plac Papieski).
19. 08.– Zuzanna Janczak studentka Akademii
Muzycznej wKrakowie oraz laureatka Miejskiego
Stypendium Artystycznego przyznanego w2010
roku przez Prezydenta Miasta Sosnowca zdobyła
na tegorocznym „IXMiędzynarodowym
Niezależnym Muzycznym Konkursie Individualis”
we Lwowie, w kategorii „skrzypce – grupa
wiekowa19-22”, trzecią nagrodę.
21. 08. – aktorzy Teatru Zagłębia zaprezentowali
spektakl „Cymes! Cymes!” na Europejskim
Festiwalu im. Jana Kiepury wKrynicy Zdrój. 15
sierpnia obchodziliśmy 45. rocznicę  śmierci
wybitnego śpiewaka. U

KONKURS�WYDAWNICTWA�„ZNAK”�KM�NR 8/2011:
KIM�BYŁ�CHOLONEK?

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

KONKURS�WYDAWNICTWA�„ŚWIAT�KSIĄŻKI”�–�KM�NR 8/2011
JAKI�MEBEL�JEST�BOHATEREM�POWIEŚCI�„Wielki�dom”?

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

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

TEATR
11.09. godz. 18.00 Eugene Ionesco
"Łysa śpiewaczka" abon. Ważne
17.09. godz. 18.00 Francis Veber
"Plotka" abon. Ważne
18.09. godz. 18.00 Francis Veber
"Plotka" abon. Ważne
21.09.  godz. 10.00 "Królewna
Śnieżka"wg baśni braci Grimm 
22.09. godz. 10.00 "Królewna
Śnieżka"wg baśni braci Grimm 
23.09. godz. 19.00 Jan Szurmiej
"Cymes! Cymes!" 
24.09. godz. 20.00 Eugene Ionesco
"Łysa śpiewaczka" Metropolitalna
Noc
25.09. godz. 18.00 Eugene Ionesco
"Łysa śpiewaczka" abon. Ważne
27.09. godz. 10.00 "Królewna
Śnieżka "wg baśni braci Grimm 

28.09. godz. 10.00 "Królewna
Śnieżka "wg baśni braci Grimm 
29.09. godz. 19.00 E.Taylor
"Stosunki na szczycie" 
30.09. godz. 19.00 Jan Szurmiej
"Cymes! Cymes!"

UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy do
wygrania:
1 podwójne zaproszenie na
spektakl pt. „Łysa śpiewaczka” w
dniu 25 września (niedziela) o
godz. 18.00.
1 podwójne zaproszenie na
spektakl pt. „Królewna Śnieżka” w
dniu 27 września (wtorek) o godz.
10.00.
1 podwójne zaproszenie na

spektakl pt. „Królewna Śnieżka” w
dniu 28 września (środa) o godz.
10.00.

Pierwsza osoba, która przyjdzie z
najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 8 do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja, pokój nr
9), poda swoje imię i nazwisko,
otrzyma bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie
Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2
zł. 
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za zmiany w
repertuarze.

Ewa Farna
w CIM-ie

i na koncercie
2 wrze śnia Ewa Far na spo tka ła
się ze swo imi fa na mi w Cen -
trum In for ma cji Miej skiej w So -
snow cu. O go dzi nie 13 wo ka -
list ka po ja wi ła się, by pro mo -
wać przed kon cer tem, któ ry
od był się 7 wrze śnia w ha li
Expo, swo ją ostat nią pły tę

„EWA ku acja”. Ko lej ka fa nów
po au to gra fy mło dej pio sen kar -
ki usta wi ła się jed nak na dłu go
przed tem. 

– Okład ka tej pły ty naj le piej
po ka zu je, co moż na zdzia łać
w Pho to sho pie. Jak wi dać
na ży wo wy glą dam tro chę ina -

czej, mam na dzie ję, że nie je ste -
ście roz cza ro wa ni – żar to wa ła
wo ka list ka.

Pod czas spo tka nia fa ni mo gli
wy grać naj now szy al bum z au to -
gra fem, zro bić so bie zdję cie
z Ewą, czy wresz cie do wie dzieć
się szcze gó łów do ty czą cych pla -

no wa ne go w So snow cu wy stę pu.
Far na za po wie dzia ła, że wśród
uro dzi no wych go ści na sce nie
po ja wił się m.in. ze spół Afro -
men tal, z któ rym wspól nie wy -
ko na kil ka utwo rów. Ewa Far -
na zdra dzi ła rów nież swo je pla -
ny na naj bliż szy czas. 

– Pó ki co na no wą pły tę się
nie za no si, bo te raz je stem
w kla sie ma tu ral nej i cze ka
mnie ma sa na uki, a co po tem?
Zo ba czy my… – mó wi ła pio sen -
kar ka. 

Ga�brie�la�Ko�la�no

Bycie popularną wokalistką nie należy do najłatwiejszych. Ewa Farna radziła
sobie jednak doskonale w Sosnowcu

Zbigniew Łaszek Gabriela Kolano
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