
11 hek ta rów So sno wiec kie go
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne -
go to praw dzi wa in we sty cyj na pe -
reł ka w po łu dnio wej czę ści mia -
sta, dziel ni cy Niw ka. Błysz czy
i ro dzi na dzie je miesz kań ców,
któ rzy li czą na no we miej sca pra -
cy, a tak że przed się bior ców, któ -
rzy tam za mie rza ją pro wa dzić
swo ją dzia łal ność. Już te raz dia -
me tral nie zmie nia kra jo braz
po by łej Ko pal ni Wę gla Ka mien -
ne go „Niw ka -Mo drze jów” i ma
szan sę na do bre zmie nić po strze -
ga nie dziel ni cy. 7 ma ja SPNT zo -

stał ofi cjal nie otwar ty i za pre zen -
to wa ny. 

– My, miesz kań cy tej zie mi
wie my, że te bu dyn ki mia ły jed ną
ce chę – by ły bu do wa ne so lid nie,
a kon struk cje żel be to no we da ły
moż li wość ada pta cji i wy ko rzy -
sta nia naj bar dziej śmia łych po my -
słów – mó wił pre zy dent So snow -
ca, Ka zi mierz Gór ski, tłu ma cząc,
dla cze go zde cy do wa no się ada -
pto wać sta re, znisz czo ne bu dyn -
ki. – Chciał bym, że by ro dzi ło się
tu taj no we ja ko ścio wo ży cie go -
spo dar cze dziel ni cy i wzmoc ni ło

ży cie go spo dar cze mia sta i ca łe go
Za głę bia.

Sy gna ta riu sza mi po ro zu mie -
nia w spra wie utwo rze nia SPNT
by ły gmi na So sno wiec, Spół ka
Re struk tu ry za cji Ko palń S.A.,
Agen cja Roz wo ju Lo kal ne -
go S.A. oraz trzy uczel nie, czy li
Uni wer sy tet Ślą ski, Po li tech ni ka
Ślą ska i Ślą ski Uni wer sy tet Me -
dycz ny. Rad ni pod ję li uchwa łę
w spra wie utwo rze nia So sno -
wiec kie go Par ku Na uko wo-
Tech no lo gicz ne go w li sto pa -
dzie 2004 r. 

W naj bliż szym cza sie gmi -
na w prze tar gu wy ło ni ope ra to ra
SPNT, któ ry bę dzie po bie rać za to
wy na gro dze nie w po sta ci pra wa
do po bie ra nia m.in. opłat firm
ulo ko wa nych w Par ku za wy na -
jem po miesz czeń.

Ca ła in we sty cja, któ ra jest czę -
ścią pro jek tu „Go spo dar czej Bra -
my Ślą ska”, kosz to wa ła po nad 36
mln zł, i by ła współ fi nan so wa na ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go.
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Kampus już za rok. Nowy budynek
Wydziału Farmaceutycznego
w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach rośnie
w oczach. W przyszłym roku nastąpi
jego uroczyste otwarcie. W nowym
obiekcie znajdzie swoją siedzibę
kolejnych 11 katedr i zakładów 

Ponad 158 mln złotych kosztowała nowa
linia technologiczna do produkcji
wysokociśnieniowych zbiorników
do przechowywania i transportu gazów
technicznych, metanu, wodoru i biopaliw
w firmie Vitkovice Milmet w Sosnowcu.
Dzięki tej inwestycji udało się stworzyć
ponad 110 miejsc pracy

Dwa lata temu mieliśmy start
etapu, rok temu premie punktowe,
w tym roku kolarze ponownie
pojawią się na sosnowieckich
ulicach. 13 lipca, bo tego dnia
sosnowiczanie spotkają barwny
peleton, Tour zawita w ramach
4. etapu

Czasopismo Samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne maj 2012 Nr 5 (368) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl                            NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395

3

           reklama            reklama           reklama

Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu już
na trwałe wpisała się w życie społeczno-
gospodarcze Zagłębia. W tym roku ARL obchodzi
swoje 15-lecie. Z tej okazji pracownicy Agencji
oraz zaproszeni goście spotkali się 
w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Innowacyjne okno na świat zostało szeroko otwarte 

Jest Park, będzie praca 
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Tak wygląda nowoczesny budynek SPNT
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Śląskie serce Europy zabije w tym roku mocniej także
w Sosnowcu

Tricky uderzy
w Parku Sieleckim 
Gwiaz dy eu ro pej skie go for ma tu
po ja wią się w So snow cu pod czas
Dni Wo je wódz twa Ślą skie go. To
wiel kie świę to mu zy ki oraz in -
nych sztuk od bę dzie się od 9
do 13 ma ja. Obej mie sześć miast
i czte ry dni im prez. Ar ty ści za -
gra ją w tym ro ku w Ka to wi cach,
Biel sku -Bia łej, Cho rzo wie, Ryb -
ni ku, Czę sto cho wie i oczy wi ście
w So snow cu. 

Pro gram przed sta wia się im -
po nu ją co.  Wy stą pią m. in. Emir
Ku stu ri ca, Bir kin, Ma nu Chao,
Lamb, syn Bo ba Mar ley'a, Ju lia
Mar cell. Nie za brak nie też spek -
ta kli, wy staw i po ka zów fil mów.

W So snow cu Dni Wo je wódz -
twa Ślą skie go od bę dą się od 10

do 12 ma ja Wy da rze niem otwie -
ra ją cym bę dzie kon cert ze spo łów
Dre ko ty i The Band of En dless
No sie – 10 ma ja o godz. 20.00
w Art Ca fe Mu za. W Par ku Sie -
lec kim za gra ją m.in. Di git All
Lo ve, Hi Pier son jik, Ju lia Mar -
cell (godz. 19.00) oraz naj więk -
sza gwiaz da, czy li Tric ky (godz.
21.00).

Wszyst kie im pre zy od bę dą
się pod wspól nym ha słem – „Ślą -
skie. Ser ce Eu ro py”. sk

AdAm mAtusiewicz,
mArszAłek 
województwA śląskiego 

Zapraszam mieszkańców naszego
regionu do uczestnictwa
w poszczególnych wydarzeniach. Ich
wielobarwność sprawi, że każdy znajdzie
coś dla siebie. Najwięcej atrakcji
przygotowano dla wielbicieli muzyki.
Występy uznanych znakomitości polskiej
i światowej sceny z całą pewnością
przyciągną nie tylko miłośników klasyki,
ale też dźwięków alternatywnych,
folkowych, hip-hopu i reggae. Bez
wątpienia na szczególną uwagę zasługują
spektakle teatralne z różnych części
Europy oraz Festiwal Filmów o Sztuce.
Gorąco zachęcam do wspólnej zabawy. 

Serdecznie zapraszam do Sosnowca
na Dni Województwa. W Parku
Sieleckim atrakcji na pewno nie
zabraknie. Każdy znajdzie coś dla
siebie. Mam nadzieję, że
z przyjemnością wezmą Państwo
udział w święcie naszego
województwa. Dla mieszkańców
Naszego miasta będzie to zarazem
muzyczny przedsmak przed Dniami
Sosnowca, które odbędą się
w pierwszy weekend czerwca.
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In for ma cji Ślą skie go Wo je wódz kie go In spek to ra
Ochro ny Śro do wi ska o sta nie śro do wi ska wmie ście,
spra woz da nia zdzia łal no ści Ko mi sji Sa mo rząd no ści
i Or ga ni za cyj nej Ra dy Miej skiej w So snow cu oraz
dzia łal no ści Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej, a tak że in for ma cji do ty czą cej prze bie gu re ali za -
cji in we sty cji wubie głym ro ku, wy słu cha li m.in. rad -
ni pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej.

Za stęp ca pre zy den ta mia sta, Zbi gniew Sza le -
niec, za pre zen to wał licz ne dzia ła nia po dej mo wa -
ne przez pra cow ni ków Miej skie go Ośrod ka Po mo -
cy Spo łecz nej, dzię ku jąc im jed no cze śnie nie tyl -
ko za do brze wy ko ny wa ną pra cę, ale tak że za sil -
ne za an ga żo wa nie w wy ko ny wa nie obo wiąz ków,
po moc i spo łecz ną wraż li wość. Z ko lei Ry szard
Łu kaw ski, za stęp ca pre zy den ta, przed sta wił re ali -
zo wa ne przez gmi nę in we sty cje. I tak bu do wa dro -
gi łą czą cej ul. 11 Li sto pa da z uli cą Jed no ści w kie -
run ku S1, kosz to wa ła po nad 7 mln 232 tys. zł,
a prze bu do wa ul. Ma tej ki po nad 3 mln 184 tys. zł.
Re ali za cja trze cie go eta pu mo ni to rin gu miej skie -

go kosz to wa ła oko ło 603 tys. zł. Środ ki te zo sta ły
prze ka za ne na za kup m.in. 15 no wo cze snych
szyb ko obro to wych ka mer, no wych kom pu te rów,
mo ni to rów, opro gra mo wa nia i szko le nia pra cow -
ni ków, ob słu gu ją cych sys tem. Bu do wa par kin gu
przy ul. 11 Li sto pa da na 216 miejsc, wraz z ka na -
li za cją i prze bu do wą in fra struk tu ry po chło nę ły po -
nad 2 mln 499 tys. zł. Bo isko Or lik przy pl. Pa pie -
skim kosz to wał po nad 1 mln 117 tys. zł, a Bia ły Or -
lik, czy li skła da ne lo do wi sko se zo no we 525 tys. zł.
Oby dwa Or li ki by ły w czę ści do fi nan so wa ne przez
środ ki ze wnętrz ne su mą po nad 870 tys. zł. – Sam
nie po tra fi łem w to uwie rzyć, ale od grud nia 2011
ro ku z lo do wi ska sko rzy sta ło pra wie 20 tys. osób,
a 6 ty się cy wy po ży czy ło łyż wy, co do wo dzi, jak
bar dzo ta ki obiekt był po trzeb ny – mó wił pre zy dent
Łu kaw ski. W ubie głym ro ku roz po czę ła się bu do -
wa sa li kon cer to wej przy szko le mu zycz nej, któ ra
bę dzie kosz to wać po nad 36 mln zł, a bu do wa ha li
spor to wej przy ZSO nr 14 oko ło 4 mln zł. Naj więk -
sza z in we sty cji, czy li Park Na uko wo -Tech no lo -

gicz ny, za su mę po nad 32 mln zł, zo sta ł otwar ty
już 7 ma ja. 

Rad ni pod ję li tak że uchwa łę o tym, że skle py, za -
kła dy usłu go we czy za kła dy ga stro no micz ne mo gą
być otwie ra ne i za my ka ne we wszyst kie dni ty go dnia
po mię dzy 00.00 a 24.00, da jąc tym sa mym sprze -
daw com te go ro dza ju pla có wek ta kie sa me szan se
roz wo ju i kon ku ro wa nia na ryn ku. Rad ni za de cy do -
wa li tak że o kon ty nu acji zmian w so sno wiec kiej
oświa cie, po dej mu jąc uchwa ły o li kwi da cji i łą cze niu
szkół. sk
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Nowoczesny Park
Dy rek tor fir my Skan ska, któ ra w re kor do wym tem pie,
bo nie wie le po nad pół ro ku, zre ali zo wa ła in we sty cję, Mi -
ro sław Łu ka sie wicz, przy znał, że pro jekt był wy jąt ko wo
trud ny ze wzglę du na za kres i cha rak ter prac, a tak że
krót ki czas. – To był do bry pro jekt, któ ry dał sa tys fak cję
pro jek tan tom, ar chi tek tom i przede wszyst kim in we sto -
ro wi. Dzię ku ję – stwier dził. 

Pra cow ni cy przy zna li, że pra co wa li w re kor do wym
tem pie, wła ści wie bez przerw, pod czas week en dów
i na dwie zmia ny. – Po win ni śmy iść te raz z po dzię ko wa -
niem do Czę sto cho wy, że się uda ło, bo pro ble mów nie
bra ko wa ło – mó wi li. Sta re po ko pal nia ne bu dyn ki, któ re
po pa da ły w ru inę, zo sta ły cał ko wi cie prze bu do wa ne. Za -
go spo da ro wa no czte ro kon dy gna cyj ny bu dy nek daw nej
dys po zy tor ni ko pal ni i przy sto so wa no do no wych funk -
cji. W po miesz cze niach moż na za rów no ulo ko wać pro -
duk cję, jak i pro wa dzić pra ce ba daw cze. Trzy kon dy gna -
cje mo gą być prze zna czo ne pod dzia łal ność far ma ceu -
tycz ną lub spo żyw czą, a jed na pod biu ro wą. Po wierzch -
nia użyt ko wa bu dyn ku to ok. 1382 m kw. W dru gim bu -
dyn ku daw ne go ze spo łu BHP ko pal ni, na par te rze, za -
miast niec ki ba se no wej, znaj du je się obec nie prze stron -
ny hol, w któ rym naj więk sze wra że nie ro bi zie lo na ścia -
na, po kry ta róż ny mi ga tun ka mi ro ślin, od po wied nio na -
wad nia na i oświe tla na. W bu dyn ku znaj du ją się m.in.
oka za ła sa la kon fe ren cyj na, biu ra o łącz nej po wierzch ni
ok. 4630 m kw., oraz sa le szko le nio we obej mu ją ce
ok. 931 m kw. po wierzch ni użyt ko wej w peł ni wy po sa -
żo ne.

Sza ry ko lor ścian bar dzo do brze współ gra z moc niej -
szy mi ko lo ra mi, po ma rań czą, fio le tem czy ostrą zie le nią
i ide al nie kom po nu je się z ja sny mi me bla mi i sto lar ką
drzwio wą. Oprócz prac bu dow la nych i roz biór ko wych
oraz mon ta żu nie zbęd nych in sta la cji, wy ko naw ca czę -
ścio wo wy po sa żył już obiekt ze spo łu BHP nie tyl ko
w me ble, ale sprzęt au dio wi zu al ny. Do jazd do Par ku za -
pew nia obec nie ul. Woj ska Pol skie go, ale do ce lo wo,
po za koń cze niu bu do wy za pro jek to wa nej dro gi na te re -
nie SPNT, park ma zo stać sko mu ni ko wa ny tak że z uli cą
Or ląt Lwow skich.

SPNT ma przede wszyst kim za pew nić przed się bior -
com opty mal ne wa run ki do pro wa dze nia in no wa cyj nej
dzia łal no ści go spo dar czej i do stęp do in no wa cji. Fir my,
któ re zde cy du ją się ulo ko wać w SPNT, bę dą mia ły bar -
dzo sze ro kie moż li wo ści ko rzy sta nia z róż ne go ro dza ju
usług biz ne so wych, w tym m.in. do rad czych, fi nan so -
wych i księ go wych, ob słu gi praw nej, w za kre sie pra wa
pa ten to we go, pro wa dze nia ana liz ryn ku i ba dań. sk

Widziane z Brukseli

Śladami Huty „Katowice”
Wkwiet niu mi nę ło40 lat odroz po czę -
cia bu do wy Hu ty „Ka to wi ce”. Uro czy -
sto ści z tej oka zji, któ re mia ły miej sce
w kwiet niu br., by ły nie tyl ko oka zją
do spo tka nia się kil ku set we te ra nów
bu do wy, ale też do głęb szych prze my -
śleń. Zo sta łem po pro szo ny przez or ga -
ni za to rów kon fe ren cji na uko wej
oprzed sta wie nie re flek sji na te mat ge -
ne zy po wsta nia hu ty oraz jej zna cze nia
dla go spo dar ki na ro do wej.

Gło szo ne w la tach 70. ubie głe go
wie ku ha sło „zbu du je my dru gą Pol -
skę” nie mia ło je dy nie zna cze nia pro -
mo cyj ne go, ale wy zna cza ło ko niecz -
ność bu do wy mi lio nów miesz kań,
zme cha ni zo wa nia rol nic twa, mo der -
ni za cji prze my słu, w tym two rze nia
sie ci dróg, roz wo ju in fra struk tu ry.
Do te go po trzeb na by ła stal. Dla te go
we wrze śniu 1971 ro ku Pre zy dium
Rzą du, zo bo wią za ne po li tycz ny mi
prze słan ka mi, pod ję ło de cy zję w spra -
wie bu do wy Hu ty „Ka to wi ce”. 

Jej uru cho mie nie nie tyl ko umoż -
li wi ło li kwi da cję prze sta rza łe go hut -
nic twa, szko dli we go dla śro do wi ska
na tu ral ne go, lecz za rów no sa ma bu -
do wa, jak też póź niej sza pro duk cja,
wy ge ne ro wa ły dzie siąt ki ty się cy no -

wych miejsc pra cy. Mło dzi lu dzie
z naj dal szych za kąt ków kra ju nie mu -
sie li wte dy – jak dzi siaj – wy jeż dżać
za chle bem za gra ni cę; nie ruj no wa li
za tem wię zi ro dzin nych i mię dzy po -
ko le nio wych.

Tu taj, w Za głę biu Dą brow skim re -
ali zo wa li swo je am bi cje i wy ko rzy sty -
wa li uzy ska ne wy kształ ce nie. Otrzy -
my wa li miesz ka nia w no wych osie -
dlach, za kła da li i po więk sza li swe ro -
dzi ny. Mię dzy in ny mi Dą bro wa Gór ni -
cza, ale i So sno wiec do zna ły ra dy kal -
nych prze obra żeń cy wi li za cyj nych.

Nie gdy siej sza Hu ta „Ka to wi ce”,
ak tu al nie Ar ce lor Mit tal, uno wo cze -
śnia na tech nicz nie, sta je przed za sad -
ni czy mi współ cze sny mi wy zwa nia -
mi na rzu ca ny mi m.in. przez UE za -
rów no o cha rak te rze eko no micz nym,
jak też eko lo gicz nym. Śle dzę pil nie te
pro ble my w Par la men cie Eu ro pej -
skim, ja ko czło nek par la men tar nej
Ko mi sji Prze my słu, Ba dań Na uko -
wych i Ener gii. W mia rę mo ich moż -
li wo ści prze ciw sta wiam się moc no
kli ma tycz no – ener ge tycz nej hi ste rii,
opar tej na nie udo ku men to wa nych na -
uko wo teo riach o wpły wie an tro po -
ge nicz ne go CO2 na kli mat. 

Ule ga nie tej dok try nie ro dzi fa tal -
ne skut ki w po sta ci unij nych unor mo -
wań praw nych ude rza ją cych bo le śnie
w pol skie hut nic two.

Po czte rech dzie się cio le ciach wy -
raź nie wi dać, że hu ta wpi sa ła się bar -
dzo moc no i po zy tyw nie w pol ski pej -
zaż go spo dar czy oraz spo łecz ny. Wte -
dy, kil ka dzie siąt lat te mu, hu ta „Ka to -
wi ce” by ła jed nym znaj no wo cze śniej -
szych za kła dów su row co wych naświe -
cie. Dzi siaj je dy nie cią gła jej mo der ni -
za cja w opar ciu o kra jo we i świa to we

in no wa cyj ne pro jek ty po zwo li hu cie
za cho wać sto sow ną kon ku ren cyj ność.
Pierw sze po zy tyw ne kro ki w tym kie -
run ku zo sta ły po czy nio ne: zmo der ni -
zo wa no ta śmę spie kal ni czą oraz za sto -
so wa no wdmu chi wa nie py łu wę glo -
we go do wiel kich pie ców. Cze ka my
nana stęp ne in no wa cyj ne roz wią za nia.
Na le ży pa mię tać, że mo der ni za cja to
pro ces cią gły.

Prof. Adam Gie rek
Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

AR
C

Na konferencji. Adam Gierek w rozmowie ze Zbigniewem Szałajdą
pierwszym dyrektorem Huty, późniejszym wicepremierem

22. sesja Rady Miejskiej 

Sprawozdawczo i rzeczowo

konkurs
Dla Czy tel ni ków „Ku rie ra Miej skie go” przy go to wa li śmy
wspól nie z Pa nem pro fe so rem Ada mem Gier kiem, po -
słem do Par la men tu Eu ro pej skie go kon kurs. Do ty czy
on wie dzy zwią za nej z Unią Eu ro pej ską, ale i z dzia łal -
no ścią pro fe so ra. Od lu to we go wy da nia „Ku rie ra”
przez 4 mie sią ce znaj dzie cie Pań stwo ku po ny z py ta -
nia mi oraz miej scem na od po wie dzi. Ze bra ne 4 ku po -
ny, ory gi nal ne, do star czo ne do Re dak cji (So sno wiec,
ul. 3 Ma ja 22/9) lub na de sła ne pocz tą we zmą udział
w kon kur sie. Dwie oso by wy lo so wa ne przez ko mi sję
(zło żo ną z przed sta wi cie li Biu ra do Par la men tu Eu ro -
pej skie go Pa na pro fe so ra Ada ma Gier ka oraz na szej
Re dak cji) zo sta ną za pro szo ne przez prof. Ada ma Gier -
ka do Par la men tu Eu ro pej skie go w Bruk se li. Na ku po -
ny cze ka my do koń ca ma ja 2012 r. Wy ni ki ogło si my
w lip co wo -sierp nio wym wy da niu „Ku rie ra”. 

Pytanie nr 4: Ile państw członkowskich liczy Unia
Europejska?
Odpowiedź:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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Niech się
święci

1 mAjA!

prof. Adam Gierek

poseł do Parlamentu Europejskiego

W uroczystym otwarciu uczestniczyli
przedstawiciele firmy SKANSKA, władz
Sosnowca z prezydentem Kazimierzem
Górskim na czele, zastępcą prezydenta
Ryszardem Łukawskim oraz
wiceprzewodniczącym RM w Sosnowcu
Wilhelmem Zychem. Nie zabrakło także
prezydenta Dąbrowy Górniczej – Zbigniewa
Podrazy
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Jak So sno wiec ra dzi so bie z kry zy -
sem? 
My ślę, że praw dzi wy kry zys mia -
sto prze ży wa ło kil ka lat te mu.
Fak tycz nie rzecz uj mu jąc, ja -
kieś 12 lat te mu, kie dy środ ki fi -
nan so we, przy pa da ją ce na jed ne -
go miesz kań ca, by ły bar dzo ni -
skie. Wów czas prio ry te tem by ło
stwo rze nie no wych miejsc pra cy
i od po wied nie go kli ma tu dla in -
we sto rów. Te raz spo ty ka nas dru -
gi kry zys, w któ rym z ko lei bę -
dzie my się bo ry kać z po now nym
wzro stem bez ro bo cia, wy ni ka ją -
cym mię dzy in ny mi z wszel kie go
ro dza ju ob cią żeń, któ re do ty ka ją
przed się bior ców, co au to ma tycz -
nie od bi ja się na spad ku za trud -
nio nych. Rów no cze śnie, je śli
środ ki na prze ciw dzia ła nie bez ro -
bo cia za czy na ją ma leć, to dla
przy kła du, kie dy staż trwał 12
mie się cy, a te raz trwa pół ro ku, to
ozna cza, że po pół ro ku zno wu
wzra sta bez ro bo cie. Obec nie zna -
leź li śmy się w ta kim wła śnie nie -
bez piecz nym okre sie. 

Czy zo sta ły pod ję te ja kieś ru chy,
któ re choć tro chę uśmie rzą skut ki
trud nej sy tu acji go spo dar czej? 
Pierw szym ru chem wy prze dza ją -
cym, któ ry uda ło nam się już zro -
bić, są in we sty cje w ra mach Go -
spo dar czej Bra my Ślą ska. W ma -
ju otwo rzy my Park Na uko wo -
Tech no lo gicz ny. To in we sty cja,
któ ra stwa rza no we miej sca pra cy.
Są to miej sca pra cy o naj wyż -
szym stan dar dzie. Nie ło pa ta
i kiel nia, ale stwo rze nie wa run -

ków dla przed się bior ców, któ rzy
wpro wa dza ją naj now sze tech no -
lo gie. Przy go to wa li śmy dla 14 in -
we sto rów miej sca o bar dzo ni skiej
staw ce naj mu. Dzia łal ność par ku
bę dzie oce niać ra da, któ ra bę dzie
brać pod uwa gę, czy da ny in we -
stor po wi nien wejść do par ku, czy
też nie. Wią że się to rów no cze -
śnie z pro fi ta mi, któ re bę dzie
mógł uzy skać. Opła ta za wy na -
jem po miesz czeń jest ni ska, ale co
ro ku bę dzie ro sła przez okres 5
lat. Jest już kil ka chęt nych firm.
Isto ta dzia ła nia ca łe go par ku jest
zgod na z przy ję tym mo de lem
wy ło nie nia za rząd cy par ku.
Ogło szo ny jest prze targ, a w tej
chwi li skła da ne są ofer ty. Ro lą za -
rząd cy bę dzie nie ty le ad mi ni stro -
wa nie, co wy ko rzy sty wa nie te go
obiek tu do or ga ni zo wa nia dzia łań
i pro jek tów, któ re przy nio są mu
nie tyl ko pie nią dze, ale tak że
stwo rzą kli mat dla roz wo ju dal -
szej przed się bior czo ści.

Na le ży spo dzie wać się cięć i za ci -
ska nia pa sa w cią gu naj bliż szych
lat?
Kry zys nie ozna cza, że trze ba
zwol nić lu dzi, ale trze ba bar dzo
do kład nie przy glą dać się wy dat -
ko wa niu. W pierw szej ko lej no ści
na le ży re ali zo wać naj pil niej sze
i naj waż niej sze przed się wzię cia.
Wy da jąc zło tów kę, mu si my prze -
ana li zo wać, czy słu ży ona dla stu
lu dzi czy dla dwóch osób. Nie na -
le ży uży wać sło wa cię cia. Al bo
zmniej szam wy dat ko wa nie, al bo
je zwięk szam. Ale nie ob ci nam.

Cię cia ozna cza ły by bo wiem, że
je śli rząd nie da je nam stu pro cen -
to we go za bez pie cze nia na re ali zo -
wa ne za da nie, to po win ni śmy po -
wie dzieć: „Tak jest. Zro bi my cię -
cia! Da je my tyl ko i wy łącz nie to,
co nam rząd dał. Resz ty nie do -
kła da my”. Wte dy ma my bar dzo
trud ną sy tu ację. Naj bar dziej nie -
po pu lar ne dzia ła nia, któ re są
obec nie re ali zo wa ne w ca łym kra -
ju, to dzia ła nia w ra mach re or ga -
ni za cji szkol nic twa. Po le ga ją one
jed nak na tym, że nie za my ka się
szkół. Ale się je prze no si, bo oka -
zu je się, że w jed nym obiek cie
spo koj nie mo gą funk cjo no wać
dwie lub trzy szko ły. To nie jest
eli mi na cja czy ogra ni cze nie
szkol nic twa, bo w przy pad ku nie -
wy star cza ją cej sub wen cji i tak do -
da je my z wła sne go bu dże tu. 

Re or ga ni za cja szkol nic twa w mie -
ście nie jest za koń czo na…
Cze ka nas wiel ka re for ma szkol -
nic twa za wo do we go, nie tyl ko
w So snow cu, ale w ca łym kra ju.
Je śli nie wró ci my do wspa nia łych
i spraw dzo nych tra dy cji szkol nic -
twa za wo do we go, to bę dzie bar dzo
źle. Skąd się wzię ło ha sło wiel kie -
go hy drau li ka? Za gra ni cą szkol -
nic two za wo do we po ło żo no cał ko -
wi cie. A my za cho wa li śmy się jak
przy sło wio we małp ki, na śla du jąc
złe wzor ce. Li cea za wo do we nie
zda ły eg za mi nu. W szko le za wo -
do wej uczeń przy uczał się do za -
wo du, miał kon takt z za kła dem.
Obec nie bra ku je wy kwa li fi ko wa -
nych pra cow ni ków. Te raz gmi -

na mu si zmie rzyć się z tym wy -
zwa niem. To nie jest zresz tą je dy -
ne wy zwa nie. Nie mo że my do pro -
wa dzić do sy tu acji, w któ rej w bu -
dże cie nie ma pie nię dzy na wy pła -
ty dla pra cow ni ków. Gmi na jest
obec nie przed się bior stwem, któ re
za trud nia po nad 8 ty się cy lu dzi
i każ de go mie sią ca trze ba wy pła -
cić pra cow ni kom pen sję, by mo gli
za spo ko ić swo je po trze by ży cio we.
Jed no cze śnie nie mo że my za trzy -
mać lub nie pro wa dzić dzia łań,
zwią za nych z in we sty cja mi, re mon -
ta mi, mo der ni za cja mi. Wpew nych
fa zach trwa ją ce go izbli ża ją ce go się
kry zy su trze ba bę dzie zło tów kę
obej rzeć dwa, trzy ra zy przed jej
wy da niem. 

Czy li na le ży spo dzie wać się spad -
ku in we sty cji w naj bliż szych la -
tach?
Nie jest to prze są dzo ne. Je śli
w ukła dzie no we go unij ne go roz -
da nia bę dą ta kie pro gra my, któ re
gmi nie po zwo lą na to, by zna leźć
od po wied nie dzia ła nia in we sty -

cyj ne, to bę dą da lej pro wa dzo ne.
Ale fi nan so wa nie ze wnętrz ne po -
win no sta no wić ok. 85 pro cent,
a sa me in we sty cje po win ny mieć
stra te gicz ne zna cze nie dla re gio -
nu, któ re bę dą wpły wa ły
na zwięk sze nie licz by miejsc pra -
cy i roz wój przed się bior czo ści.
Po trzeb ne są oczy wi ście tak że
środ ki na no we dro gi i roz wój ko -
mu ni ka cji. Bar dzo waż ne jest to,
by miesz ka niec mógł się szyb ko
prze miesz czać z miej sca na miej -
sce, z jed ne go mia sta do dru gie -
go, w sy tu acji, kie dy ry nek pra cy
bę dzie za wę żo ny. 

Ja ka in we sty cja Pa na zda niem jest
nie zbęd na dla roz wo ju mia sta
w pierw szej ko lej no ści? 
Uwa żam, że bez względ nie mu si
być w dal szym cią gu wy ko na ne
po łą cze nie S1 z DK 94 po przez
ter mi nal w Sław ko wie. To jest
łącz nik po mię dzy dro ga mi szyb -
kie go ru chu, któ rych po łą cze nie
spo wo du je tak że po wsta nie no -
wych miejsc pra cy. Bar dzo waż ną
in we sty cją jest tak że po pra wa sko -
mu ni ko wa nia Par ku Na uko wo -
Tech nicz ne go z po łą cze nia mi
w kie run ku Ka to wic, Ja worz na,
Dą bro wy Gór ni czej, My sło wic.
Cał ko wi tej prze bu do wy wy ma ga
tak że prze bu do wa li nii tram wa jo -
wej nr 15, bo nie łą czy wiel kiej
sy pial ni za gór skiej z cen trum So -
snow ca i Ka to wic. Mu si być ta li -
nia zmo der ni zo wa na i prze bu do -
wa na. W dal szej ko lej no ści mu si -
my mo der ni zo wać obiek ty służ by
zdro wia. Przy tak ogrom nej licz -

bie cho rób cy wi li za cyj nych ca ły
czas mu si my in we sto wać w służ -
bę zdro wia, no wy sprzęt me dycz -
ny, la bo ra to ria, sa le. 

Czy Pan pre zy dent jest szcze gól nie
za do wo lo ny, a mo że na wet i dum -
ny z te go po wo du, że już uda ło się
prze pro wa dzić ja kąś klu czo wą in -
we sty cję? 
Ja mam cią gle nie do syt. Chciał -
bym, że by by ło szyb ciej i wię cej.
Był bym bar dzo dum ny z po wsta -
nia ko lek to ra Bo brek, gdy by rząd
nie skre ślił nas z li sty pro jek tów
in dy ka tyw nych. Dziś ca łe mia sto
by ło by już ska na li zo wa ne. Chciał -
bym, aby roz po czę ta in we sty cja
go spo dar ki od pa da mi za koń czy ła
się suk ce sem. Wte dy bę dę za do -
wo lo ny. 

Jak ukła da się współ pra ca z za -
stęp ca mi pre zy den ta? 
Każ dy ma swój za kres obo wiąz -
ków. Współ pra ca po le ga na tym,
że w pew nych sfe rach się uzu peł -
nia my. Mo że ja nie co ina czej pa -
trzę na nie któ re te ma ty, cho ciaż -
by z ra cji wie ku. Za po zna łem się
też z pra ca mi wszyst kich wy dzia -
łów i mam cza sem in ne spoj rze -
nie niż ko le dzy czy ko le żan ki.
Spie ra my się cza sa mi ostro. Trud -
no, że by by ła wspa nia ła jed no -
myśl ność, a spór cza sem jest ko -
niecz ny, by wy pra co wać naj lep -
sze roz wią za nie.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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Ja mam cią gle nie do syt. Chciał bym, że by by ło szyb ciej i wię cej, mó wi pre zy dent Ry szard Łu kaw ski, od po wie dzial ny m.in. za miej skie in we sty cje

Cze ka ją nas ko lej ne re for my 
Roz mo wa z Ry szar dem Łu kaw skim, za stęp cą pre zy den ta mia sta 

Hi sto ria utwo rze nia Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go, ów cze snej
Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej,
się ga 1971 ro ku, kie dy to w Za -
brzu Ro kit ni cy zlo ka li zo wa no
pierw sze je go ka te dry i za kła dy.
W dwa la ta póź niej prze nie sio no
wy dział do So snow ca, zaś je go
głów ną sie dzi bą stał się bu dy nek
przy uli cy Ja giel loń skiej. Upły nę -
ły la ta od pierw szych dni ist nie nia
wy dzia łu, któ ry obec nie kształ ci
bli sko 1700 stu den tów, pro wa -
dząc ja ko je dy ny z po zo sta łych
dzie wię ciu Wy dzia łów Far ma -
ceu tycz nych w Pol sce aż 4 kie -
run ki na ucza nia, tj. far ma cję, ana -
li ty kę me dycz ną, ko sme to lo gię
i bio tech no lo gię. Choć w ro -
ku 2011 mi nę ła 40. rocz ni ca
utwo rze nia Wy dzia łu Far ma ceu -
tycz ne go z Od dzia łem Me dy cy ny
La bo ra to ryj nej, to ju bi le usz ten
bę dzie uro czy ście ob cho dzo ny
w ko lej nym ro ku aka de mic kim,
któ re go roz po czę cie zbie gnie się
z otwar ciem no wo cze sne go, tak
ocze ki wa ne go i tak po trzeb ne go

dla re ali za cji za dań sta tu to wych
uczel ni, kam pu su. 

– Trwa ją in ten syw ne pra ce
wy koń cze nio we przy bu do wie
kam pu su. Już za nie ca łe pół ro ku
od da ne zo sta ną 2 ko lej ne obiek ty
i za cznie się ich wy po sa ża nie.
Peł ne za koń cze nie in we sty cji za -
pla no wa ne jest na po ło wę 2013
ro ku, tak więc rok aka de mic -
ki 2013/2014 roz pocz nie się już
w no wych bu dyn kach. Ca ła spo -
łecz ność aka de mic ka Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go cze ka z nie -
cier pli wo ścią na moż li wość ko -
rzy sta nia z prze stron nych, no wo -
cze snych i w peł ni wy po sa żo nych
po miesz czeń, przy sto so wa nych
do pro wa dze nia ba dań na uko -
wych jak i re ali zo wa nia za jęć dy -
dak tycz nych, zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi stan dar da mi, za pew nia -
ją cy mi wy so ką ja kość i wa run ki
kształ ce nia – mó wi prof. dr hab.
n. med. Kry sty na Ol czyk, pro rek -
tor wy dzia łu.

Idea Kam pu su nie na ro dzi ła
się od ra zu. Po cząt kiem przed się -

wzię cia by ły roz po czę te w 2004
ro ku sta ra nia pod ję te w Mi ni ster -
stwie Zdro wia, a zmie rza ją ce
do po zy ska nia środ ków fi nan so -
wych, nie zbęd nych dla za koń cze -
nia roz po czę tej jesz cze w la -
tach 70. ubie głe go wie ku bu do wy
obiek tu Wy dzia łu Far ma ceu tycz -
ne go przy uli cy Ostro gór skiej
w So snow cu. Zbyt du że kosz ty
za koń cze nia bu do wy, się ga ją -
ce 100 mln zł, sta ły się prze szko -
dą nie do po ko na nia. Po dzie la jąc
jed nak za sad ność sta rań ów cze -
snych władz wy dzia łu o po pra wę
bar dzo trud nych wa run ków na -
uki, Mi ni ster stwo Zdro wia wy ra -
zi ło zgo dę na za kup obiek tu,
wska za ne go przez Pre zy den ta
Mia sta So snow ca, prze zna cza jąc
na ten cel kwo tę bli sko 17 mln zł.
W ten spo sób, po ada pta cji obiek -
tu dla po trzeb stu den tów i pra -
cow ni ków, Wy dział po zy skał no -
wą ba zę na uko wo -dy dak tycz ną. 

No wy gmach stał się głów ną
sie dzi bą Wy dzia łu. W bu dyn ku
tym, przy sto so wa nym dla osób

nie peł no spraw nych, zlo ka li zo wa -
nym przy uli cy Jed no ści w So -
snow cu, zna la zło swą no wą sie -
dzi bę 6 ka tedr i za kła dów. 

Uro czy stość otwar cia no we go
gma chu Wy dzia łu Far ma ceu tycz -
ne go od by ła się w 2006 ro -
ku. – I wła śnie pod czas tej szcze -
gól nej uro czy sto ści, kie dy sta ło
się ja sne, że no wy obiekt jest za -
le d wie kro plą w mo rzu po trzeb
lo ka lo wych Wy dzia łu, po ja wił
się – pod da ny przez pre zy den ta
Gór skie go, a pod chwy co ny przez
Dy rek to ra Bój ko z Mi ni ster stwa
Zdro wia, po mysł kon ty nu owa nia
te go przed się wzię cia, by stwo -
rzyć pierw szy w Pol sce kam pus
Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne -
go. I tak roz po czę ły się sta ra nia
o po zy ska nie ko lej nych środ ków
fi nan so wych z Mi ni ster stwa
Zdro wia, tym ra zem na bu do wę
dwóch do dat ko wych obiek tów,
któ re po zwo li ły by na alo ka cję
wszyst kich jed no stek or ga ni za -
cyj nych z dzier ża wio ne go od So -
snow ca obiek tu przy uli cy Nar cy -

zów, z do mów stu den ta czy ze
Sta cji Krwio daw stwa w Ka to wi -
cach. Sta ra nia za koń czy ły się peł -
nym suk ce sem. Mi ni ster stwo
Zdro wia przy zna ło ko lej ne środ ki
fi nan so we – bli sko 23 mln zł,
na kon ty nu owa nie za da nia
pod na zwą „Obiek ty Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go w So snow cu
przy uli cy Jed no ści, Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka -
to wi cach – etap II”. Sfi na li zo wa -
nie pla no wa ne go za da nia wy ma -
ga ło jed nak wspar cia fi nan so we -
go z in nych źró deł. I tu za sad ność
in we sty cji zna la zła zro zu mie nie
w de cy zji ów cze sne go Mar szał ka
Wo je wódz twa Ślą skie go – Bo gu -
sła wa Śmi giel skie go, któ ry prze -
zna czył na ten cel 8 mln zł oraz
pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie -
go, któ ry wy asy gno wał w imie niu
Gmi ny kwo tę 2,5 mln zł – re la cjo -
nu je Kry sty na Ol czyk.

Uro czy stość wmu ro wa nia ka -
mie nia wę giel ne go pod po wsta ją -
cy kam pus od by ła się 26 paź -
dzier ni ka 2010 ro ku. Kam pus to
czte ry, po łą czo ne prze wiąz ka mi,
no we obiek ty, o łącz nej po -
wierzch ni użyt ko wej oko ło 8750
m2. Pierw szy z obiek tów, pię cio -
kon dy gna cyj ny, peł ni z po wo dze -
niem, już od ro ku aka de mic kie -
go 2007/2008, swo ją funk cję no -
wo cze snej ba zy na uko wo -dy dak -
tycz nej, zaś dru gi, par te ro wy, sta -
no wi za ple cze ad mi ni stra cyj ne
Wy dzia łu. W już tak że wy bu do -
wa nym, no wym, sze ścio kon dy -
gna cyj nym obiek cie znaj dzie
swo ją sie dzi bę ko lej nych 11 ka -
tedr i za kła dów, zaś w czwar -
tym – dwu kon dy gna cyj nym, sa la
au dy to ryj na, któ ra jed no ra zo wo
po mie ści po nad 300 stu den tów. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Kam pus już za rok
No wy bu dy nek Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go w So snow cu Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach ro śnie w oczach.
W przy szłym ro ku na stą pi je go uro czy ste otwar cie
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Pomagają sosnowieckim
kasztanowcom
W tym roku Wydział
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta
w Sosnowcu kontynuuje
program, mający na celu
zwalczanie szrotówka
kasztanowcowiaczka,
szkodnika uszkadzającego
liście kasztanowca białego

– Roz po czę li śmy od prze ka za nia
zgło szo nym pod mio tom opa sek le -
po wych wraz z dys pen se rem fe ro -
mo no wym, w ce lu umiesz cze nia
napniach drzew. Doudzia łu wak cji
za pro si li śmy wszyst kie oso by, któ -
rym na ser cu le ży do bro tych pięk -
nych drzew. Przed mio tem opie ki

mo że być za rów no jed no drze wo,
jak igru pa drzew – tłu ma czy Wan da
Or liń ska, na czel nik Wy dzia łu
Ochro ny Śro do wi ska iRol nic twa so -
sno wiec kie go UM.

Wa run kiem uczest nic twa w ak -
cji by ło wy peł nie nie iprze sła nie for -
mu la rzy zgło sze nio wych wter mi nie
do 30 kwiet nia 2012 r. ze wzglę du
na ko niecz ność umiesz cze nia opa -
sek le po wych przedpierw szym wy -
lo tem szkod ni ka. – Za in te re so wa nie
jak co ro ku by ło spo re. To cie szy
ijest do wo dem nato, że miesz kań cy
chcą dbać omiej ski drze wo stan. Jed -
no cze śnie przy po mi na my wszyst -
kim, któ rzy po sia da ją kasz ta now ce
naswo im te re nie achcie li by je chro -
nić o sys te ma tycz nym gra bie niu
opa dłych li ści w okre sie je sien -
nym – do da je na czel nik. KP

Wię cej miejsc w żłob ku
Do bra wia do mość dla ro dzi ców naj -
młod szych po ciech. So sno wiec uzy -
skał do ta cję z Mi ni ster stwa Pra cy
iPo li ty ki Spo łecz nej w ra mach pro -
gra mu „MA LUCH 2012”. Dzię ki
niej w od dzia le Żłob ka Miej skie go
przy ul. Sta ro po goń skiej zo sta nie
utwo rzo na do dat ko wa gru pa dla 25
dzie ci.

So sno wiec wnio sko wał o kwo -
tę65 tys. zł i ta ką też uda ło się po zy -
skać. Roz po czę cie prac re mon to -
wych wce lu prze bu do wy iada pta cji
po miesz czeń bu dyn ku, w któ rym
znaj du je się żło bek, ma na stą pić
w czerw cu bie żą ce go ro ku, za koń -

cze nie prze wi dzia no nako niec2012
ro ku. Czwar ta gru pa dzie ci mia ła by
funk cjo no wać od1 stycz nia2013 ro -
ku. W wy ni ku prac re mon to wych
po wsta ną ba wial nia, ja dal nia, sy pial -
nia, ła zien ka, szat nia, wóz kow nia
oraz po miesz cze nia go spo dar cze.

Obec nie od dział żłob ka przy ul.
Sta ro po goń skiej li czy so bie70 miej -
sc dla dzie ci wwie ku do3 lat. Wbu -
dyn ku mie ści się tak że Ogni sko Pra -
cy Po zasz kol nej nr1, któ re wzwiąz -
ku zpla na mi roz bu do wy żłob ka bę -
dzie mia ło no wą sie dzi bę w Szko le
Pod sta wo wej nr27 przyuli cy Gra bo -
wej. KP

Pytanie
referendalne
do kosza? 

Weź udział w konsultacjach społecznych

Czy je steś za za nie cha niem
zmian w so sno wiec kiej oświa -
cie, któ re po le ga ły by na li kwi -
do wa niu, włą cza niu i prze no -
sze niu sie dzib pla có wek oświa -
to wych? Tak brzmi py ta nie re fe -
ren dal ne, ja kie w Urzę dzie
Miej skim zło żył Oby wa tel ski
Ko mi tet Re fe ren dal ny, któ ry dą -
ży do prze pro wa dza nia w mie -
ście re fe ren dum w spra wie
zmian w oświa cie. Py ta nie to
wzbu dzi ło spo re za sko cze nie
i nie mniej sze kon tro wer sje, za -
rów no pre zy den ta, jak i rad -
nych. Zda niem praw ni ków jest
dość… ku rio zal ne. Co ozna -
cza? Pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej nie miał żad nych wąt -
pli wo ści. 

– Prze pro wa dza my zmia ny,
nie dla te go, że szko ły są ta kie
złe, że są sła be, że ktoś się
na nie uwziął, ale że te zmia ny
po wo du ją naj mniej sze kosz ty
spo łecz ne. Szy ku je my dla
uczniów lep sze wa run ki. Re -
mont w „elek tro ni ku” opie wa
na mi lion zło tych. Nie wiem,
kto pró bu je po li tycz nie coś
ugrać i ro bić za męt w mie ście.
Lu dzie nie zo rien to wa ni mó wią,
że ktoś pró bu je za mknąć szko ły
w mie ście. Zło ży li pod pi sy
pod wnio skiem re fe ren dal nym,
bo ktoś im za dał py ta nie, czy są

prze ciw li kwi da cji szko ły
w dziel ni cy. A nie jest to praw -
da – mó wił pre zy dent. – Nie
spo dzie wa łem się, że do sta nę
na biur ko do ku ment, któ ry
zmie rza do za blo ko wa nia
na wie le lat wszel kich dzia łań
w za kre sie prze pro wa dza nia
zmian w szkol nic twie, co jest
nie zgod ne z pra wem, bo unie -
moż li wia nam prze pro wa dze nie
ja kich kol wiek zmian. Czy te
oso by, któ re się pod pi sa ły
pod wnio skiem wie dzia ły,
pod czym się pod pi su ją? Zgo da
na tak po sta wio ne py ta nie,
ozna cza, że nie mo że my
w przy szło ści zbu do wać żad nej
szko ły – prze ko ny wał. 

Rad ni zde cy do wa li o po wo -
ła niu ko mi sji re fe ren dal nej, któ -
ra zaj mie się obec nie spraw dze -
niem, czy wnio sek Oby wa tel -
skie go Ko mi te tu Re fe ren dal ne -
go o prze pro wa dze nie re fe ren -
dum od po wia da prze pi som
usta wy o re fe ren dum lo kal nym.
W skład ko mi sji we szli rad ni:
Jan Bo sak, To masz Nie dzie la,
Woj ciech Ni twin ko, Ali cja
Skra biń ska -Po znań ska, Pa weł
Woj tu siak oraz Ka rol Wi niar -
ski. W pra cach ko mi sji bę dzie
uczest ni czył w ro li ob ser wa to ra
prze wod ni czą cy Oby wa tel skie -
go Ko mi te tu Re fe ren dal ne go,
Je rzy Cho le wa. sk

Są aktywni i to
pokażą
Po dej mo wa ne dzia ła nia na te re -
nie mia sta, róż ne for my po mo cy
i wspar cia, za in te re so wa nia or -
ga ni za cji po za rzą do wych zo sta -
ną za pre zen to wa ne pod czas Dni
Ak tyw no ści Oby wa tel skiej, i Fe -
sti wa lu Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych, któ re od bę dą się od 12
do 26 ma ja. Or ga ni zo wa ne bę dą
szko le nia, spo tka nia edu ka cyj ne
z miesz kań ca mi So snow ca, zlo -
ty, spo tka nia in te gra cyj ne człon -
ków róż nych or ga ni za cji, wy stę -

py ar ty stycz ne, kon cer ty mu -
zycz ne, po ka zy spraw no ścio we,
im pre zy spor to we i wie le in nych
atrak cji. Or ga ni za to ra mi Dni Ak -
tyw no ści Oby wa tel skiej i IV Fe -
sti wa lu Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych w So snow cu są: So sno -
wiec kie Cen trum Or ga ni za cji
Po za rzą do wych, So sno wiec ka
Ra da Dzia łal no ści Po żyt ku Pu -
blicz ne go, Sto wa rzy sze nie Ak -
tyw ne Ko bie ty oraz or ga ni za cje
po za rzą do we So snow ca. sk

Prezydent Sosnowca zaprasza
do wzięcia udziału w konsultacjach
społecznych dotyczących
utworzenia jednostki pomocniczej –
Dzielnicy „Środula” oraz projektu jej
statutu i przyjęcia statutu jednostki
Pomocniczej Dzielnicy „Maczki”.
Konsultacje odbywać się będą
w dniach 7-25 maja br.
W pierw szym przy pad ku kon sul ta cje spo -
łecz ne prze pro wa dzo ne zo sta ną na te re nie
mia sta, awszcze gól no ści na te re nie ob ję tym
ini cja ty wą utwo rze nia jed nost ki po moc ni -
czej – Dziel ni cy „Śro du la”. Ma te ria ły zwią -
za ne z przed mio tem kon sul ta cji do stęp ne
bę dą na stro nie in ter ne to wej mia -
sta  www.so sno wiec.pl, oraz na stro nie
www.bip.um.so sno wiec.pl, a tak że wsie dzi -
bach:
– fi lii nr 1 Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej

przy ul. Kossaka 1, w godzinach:
poniedziałek – środa,
piątek 10.00 – 19.00, czwartek,
sobota 10.00 – 15.00,

– Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, ul.
B. Prusa 1, w godzinach: poniedziałek
7.00-17.00, wtorek-czwartek
7.00 – 15.00, piątek 7.00 – 13.00.

– Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM”
przy ul. Chemicznej 12,
w godzinach – poniedziałek 7.00-17.00, 
wtorek-czwartek 7.00 – 15.00, 
piątek 7.00 – 13.00,

– Gimnazjum nr 10 im. Polskich Noblistów
przy ul. Północnej 61,
w godzinach – poniedziałek – piątek: 13.
00 – 16.00,

– Szkoły Podstawowej nr42, ul. B.
Prusa253a, wgo dzi nach10.00-16.00,

– Biu ra Ra dy Miejskiej – budynek Urzędu
Miejskiego Al. Zwycięstwa20,
pokój303 wgodzinach:
poniedziałek7.30-17.00,
wtorek – piątek:7.30-15.30.

Kon sul ta cje spo łecz ne prze pro wa dzo ne zo -
sta ną wfor mie prze ka zy wa nia opi nii iuwag
naad res pocz ty elek tro nicz nej or ga ni za cyj -
ny@um.so sno wiec.pl, Urzę du Miej skie go
wSo snow cu i skła da nia opi nii iuwag
doskrzy nek, usy tu owa nych w:
– bu dyn ku fi lii nr1 Miej skiej Bi blio te ki Pu -

blicznej, przyul. Kossaka1,
wgodzinach: poniedziałek – środa,
piątek10.00 – 19.00, czwartek,
sobota10.00 – 15.00.

– siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Środula” ul. B. Prusa1, wgodzinach:
poniedziałek7.00-17.00,
wtorek-czwartek7.00 – 15.00,
piątek7.00 – 13.00,

– siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
„LOKUM” przyul. Chemicznej12,
wgodzinach poniedziałek7.00-17.00,
wtorek-czwartek7.00 – 15.00,
piątek7.00–13.00.

– budynku Gimnazjum nr10 im. Polskich
Noblistów przyul. Północnej61,
wgodzinach poniedziałek – piątek:
13.00 – 16.00,

– wbudynku Szkoły Podstawowej nr42,
ul. B. Prusa253a, wgodzinach10.00–16.00,

– Budynku Głównym Urzędu Miejskiego,
Al. Zwycięstwa20 – Biuro Obsługi
Interesantów, wgodzinach:
poniedziałek7.30-17.00,
wtorek – piątek7.30 –15.30.

Wdru gim przy pad ku dziel ni cy Kon sul ta cje
spo łecz ne prze pro wa dzo ne zo sta ną na te re -
nie mia sta So snow ca, a w szcze gól no ści
na te re nie ob ję tym ini cja ty wą utwo rze nia
jed nost ki po moc ni czej – Dziel ni cy „Macz -
ki”.

Ma te ria ły zwią za ne z przed mio tem kon sul -
ta cji do stęp ne bę dą na stro nie in ter ne to wej
www.so sno wiec.pl istro nie www.bip.um.so -
sno wiec.pl oraz wsie dzi bach:
– Miej skie go Klu bu Macz ki – ul. Kra kow -

ska26, wgo dzi nach: po nie dzia łek – pią -
tek12.00-20.00,

– Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr11
przyul. Skwe ro wej21, wgo dzi -
nach – po nie dzia łek – pią tek8.30-14.00,

– Biu ra Ra dy Miej skiej – bu dy nek Urzę du
Miej skie go Al. Zwy cię stwa20, po -
kój303 wgo dzi nach: po nie dzia łek7.30-
17.00, wto rek – pią tek:7.30-15.30.

Kon sul ta cje spo łecz ne prze pro wa dzo ne zo -
sta ną wfor mie prze ka zy wa nia opi nii iuwag
naad res pocz ty elek tro nicz nej or ga ni za cyj -
ny@um.so sno wiec.pl, Urzę du Miej skie go
wSo snow cu i skła da nia opi nii iuwag
doskrzy nek, usy tu owa nych w:
– Miej skim Klu bie Macz ki – ul. Kra kow -

ska26, wgo dzi nach: po nie dzia łek – pią -
tek12.00-20.00,

– Bu dyn ku Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr11 przyul. Skwe ro wej21, wgo -
dzi nach po nie dzia łek – pią -
tek8.30-14.00

– Bu dyn ku Głów nym Urzę du Miej skie go,
Al. Zwy cię stwa20 – Biu ro Ob słu gi In te -
re san tów, wgo dzi nach: po nie dzia -
łek7.30-17.00, wto rek – pią tek7.30 –
15.30. KP

Ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza
Gmi na So sno wiec 29 lu te go 2012 ro ku
pod pi sa ła umo wę ws. przy stą pie nia
dopro jek tu „Ta ke abre ath” (TAB), któ ry
bę dzie re ali zo wa ny w la tach 2012-2014,
współ fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach Pro gra mu dla Eu ro py Środ ko wej.

Uczest ni ka mi Pro jek tu obok Gmi ny
So sno wiec są: Głów ny In sty tut Gór nic -
twa peł nią cy ro lę li de ra Pro jek tu, oraz
IPLA (Fo re stry and Envi ron ment In sti tu -
te) i APRA (Re gio nal Envi ron men tal
Agen cy) z Włoch, Usti Re gion z Czech,
mia sto Var pa lo ta zWę gier, mia sto Va len -
je iERI Co (Envi ron men tal Re se arch and
In du strial Co -Ope ra tionm In sti tu te) ze
Sło we nii.

Ce lem pro jek tu jest wy mia na do -
świad czeń mię dzy part ne ra mi Pro jek tu
wza kre sie wdro że nia dy rek ty wy PE iRE
nr 2001/80/WE z 23. 10. 2001r. w spra -
wie ogra ni cze nia emi sji za nie czysz czeń
dopo wie trza, pod nie sie nia efek tyw no ści
dzia łań sa mo rzą du lo kal ne go na rzecz
ochro ny po wie trza at mos fe rycz ne go ce -
lem wy peł nie nia wy mo gów prze pi sów
pra wa, w tym re ali za cji za dań wy ni ka ją -
cych z pro gra mu li kwi da cji ni skiej emi -
sji, usu wa nia azbe stu, za sto so wa nia pa liw
al ter na tyw nych, ko lek to rów sło necz nych,
pomp cie pła, ko tłów ga zo wych no wej ge -
ne ra cji.

Gmi naSo sno wiec za pro si ła dowspół -
pra cy wra mach Pro jek tu jed nost ki na uko -
wo -ba daw cze z te re nu So snow ca i wo je -
wództwa ślą skie go, w tym. m.in. In sty tut
Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko -
we go w So snow cu. 

IMP pro wa dzi ba da nia zza kre su two -
rze nia szcze gó ło wej in wen ta ry za cji emi -
sji za nie czysz czeń po wie trza, mo de lo wa -

nia dys per sji za nie czysz czeń, kla sy fi ka -
cji źró deł i po mia ru stę żeń za nie czysz -
czeń, wpły wu tych za nie czysz czeń
na zdro wie. Ana li zy i wy ni ki ba dań IMP
oraz in sty tu cji na uko wych z Włoch, Wę -
gier i Sło we nii bę dą wy ko rzy sty wa ne
w Pro jek cie.

Głów ną przy czy ną wy stą pie nia wSo -
snow cu prze kro czeń py łu za wie szo ne go
PM10, PM2,5 i ben zo (a) pi re nu szcze -
gól nie w okre sie zi mo wym jest emi sja
z in dy wi du al ne go ogrze wa nia bu dyn -
ków. Emi sja ta wy stę pu je ze zróż ni co wa -
nym na tę że niem za leż nym od tem pe ra tu -
ry iwa run ków me te oro lo gicz nych, zwią -
za nych z bez wietrz ną lub pra wie bez -
wietrz ną po god ą (pręd ko ścią wia tru po -
ni żej1,5 m/s) ibra kiem opa dów at mos fe -
rycz nych.

Znacz nie mniej szy ne ga tyw ny
wpływ na ja kość po wie trza ma emi sja
prze my sło wa i trans port. Aza tem jed nym
z klu czo wych za dań w ra mach Pro jek tu
jest prze pro wa dze nie sze ro kiej kam pa nii
in for ma cyj no -edu ka cyj nej dla spo łecz no -
ści lo kal nej przy współ pra cy z in sty tu ta -
mi na uko wy mi w mie ście i re gio nie
(na rzecz ogra ni cze nia ni skiej emi sji po -
cho dzą cej głów nie ze spa la nia wę gla
w lo kal nych ko tłow niach i pa le ni skach
in dy wi du al nych) oraz uzu peł nie nie dzia -
łań pro eko lo gicz nych po dej mo wa nych
przez ośrod ki prze my sło we wy twa rza ją -
ce za nie czysz cze nia ga zo we i py ło we
narzecz ogra ni cze nia za nie czysz czeń po -
wie trza.

Dzia ła nia po dej mo wa ne w ra mach
Pro jek tu w peł ni wpi su ją się w dzia ła -
nia uję te w Pro gra mie Ochro ny Śro do -
wi ska dla Mia sta So snow ca na la -
ta 2009-2018. KP
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Jak Pol ska dłu ga i sze ro ka roz go rza ła dys -
ku sja w spra wie na ucza nia hi sto rii w szko -
le śred niej. Li sty pro te sta cyj ne, de ba ty, pra -
so we po le mi ki, a na wet gło dów ki sku tecz -
nie kon ku ro wa ły z pro jek tem re for my eme -
ry tal nej czy rocz ni cą ka ta stro fy smo leń -
skiej. Dys ku tu ją wszy scy – po li ty cy, fi lo zo -
fo wie, daw ni dzia ła cze opo zy cji, wy kła -
dow cy wyż szych uczel ni. Wszy scy – po -
za ucznia mi i ro dzi ca mi. 
Dys ku sja jest spóź nio na o co naj mniej trzy la ta. To wła śnie
wte dy wcho dzi ła w ży cie no wa pod sta wa pro gra mo wa dla gim -
na zjum. Obec ne zmia ny są pro stą kon se kwen cją przy ję tej wów -
czas kon cep cji, zgod nie z któ rą pierw sza kla sa szko ły śred niej
ma być pro gra mo wym do koń cze niem na ucza nia więk szo ści
przed mio tów ogól no kształ cą cych pro wa dzo nych w gim na -
zjum. W przy pad ku hi sto rii ozna cza to, że chro no lo gicz ny wy -
kład hi sto rii w gim na zjum koń czy się w trze ciej kla sie na I woj -
nie świa to wej, a ca ły pierw szy rok na ucza nia w szko le śred niej
po świę co ny jest hi sto rii XX wie ku. W kla sie dru giej i trze ciej
je że li uczeń nie wy bie rze na uki hi sto rii na po zio mie roz sze rzo -
nym (wte dy ma co naj mniej 4 go dzi ny hi sto rii ty go dnio wo), bę -
dzie uczył się przed mio tu pod na zwą „hi sto ria i spo łe czeń stwo”
(dwie go dzi ny w ty go dniu). Zgod nie z opu bli ko wa ną pod sta wą
pro gra mo wą ma być to ca ło ścio we spoj rze nia na za cho dzą ce
przez wie ki pro ce sy – np. zmia ny spo łecz no-ustro jo we. Trzy la -
ta te mu pro te sty prze ciw tym roz wią za niom by ły sła be i nie wi -
docz ne. Te raz jest już po pro stu za póź no.
Ar gu men ty pa da ją ce w trak cie dys ku sji by ły róż ne. Wska zy -
wa no np. na tra gicz ny po ziom wie dzy współ cze snej mło dzie -
ży na te ma ty hi sto rycz ne – zwłasz cza te do ty czą ce hi sto rii
współ cze snej. Do wo du do star czył je den z po słów SLD, któ ry
nie znał da ty Po wsta nia War szaw skie go i wpro wa dze nia sta nu
wo jen ne go. Ma ło kto jed nak zwró cił uwa gę, że prze cież są to
„ofia ry” obec ne go sys te mu, któ re go tak za cię cie bro nią kry ty -
cy wpro wa dza nych zmian.
Naj sil niej brzmia ły ar gu men ty tzw. pa trio tycz ne. No wy spo sób
na ucza nia miał spo wo do wać wręcz pod wa że nie toż sa mo ści na -
ro do wej Po la ków, co oczy wi ście pach nie zdra dą na ro do wą. Słu -

cha jąc tych ar gu men tów mia łem nie od par te wra że nie, że ich
au to rom cho dzi o jed ną, nie pod wa żal ną wer sję na szej hi sto -
rii, w któ rej Po la cy za wsze by li nie win ny mi ofia ra mi nisz -
czo ny mi przez pod stęp nych wro gów i zdra dza ny mi przez
fał szy wych przy ja ciół. Prze kaz jest ja sny i pre cy zyj ny, a po -
le do dys ku sji ogra ni czo ne do mi ni mum. Tyl ko co to ma
wspól ne go z rze czy wi sto ścią, któ ra by ła o wie le bar dziej
skom pli ko wa na. Hi sto ria na praw dę mo że być na uczy ciel ką
ży cia, ale nie w wer sji pro po no wa nej przez na szych „praw -
dzi wych pa trio tów”.

Spra wa jest jed nak o wie le po waż niej sza i da le ko wy kra cza po -
za pro blem na ucza nia hi sto rii. Pra wie wszy scy dys ku tan ci przy -
ję li za ło że nie, że je że li coś jest w pro gra mie na ucza nia, to
z pew no ścią znaj dzie się w gło wach uczniów. Po mo ich dwu -
dzie sto let nich na uczy ciel skich do świad cze niach mu szę przy -
znać, że to bar dzo opty mi stycz ne po dej ście do pro ble mu. Za -
kła da jąc na wet, że pro gram zo stał w peł ni zre ali zo wa ny, nie
ozna cza to, że ucznio wie trwa le przy swo ili so bie prze ra bia ny
ma te riał. XX wiek oma wia ny jest w ostat nich mie sią cach trze -
ciej kla sy, kie dy więk szość uczniów my śli już tyl ko o ma tu rze.
A po nad 90 proc. ma tu rzy stów hi sto rii nie zda je. Czy zresz tą
w ogó le efekt na ucza nia przed mio tu nie lu bia ne go i uzna wa ne -
go za ma ło przy dat ny w ży ciu mo że być trwa ły? Je że li ktoś my -
śli że tak, niech so bie spró bu je przy po mnieć ja kieś fak ty, wzo -
ry, po ję cia z przed mio tów, z któ ry mi po tem ni gdy w ży ciu już
się nie ze tknął.
Kon cen tra cja uwa gi pu blicz nej na pro ble mie na ucza nia hi sto -
rii spo wo do wa ła, że nikt nie zwró cił uwa gi na in ny fakt. Wie -
dza o spo łe czeń stwie, przed miot mo im zda niem naj bar dziej
„ży cio wy”, po nie waż wy ja śnia ją cy me cha ni zmy funk cjo no wa -
nia współ cze sne go świa ta w aspek cie praw nym, po li tycz nym,
spo łecz nym i go spo dar czym, bę dzie na ucza ny w śred niej szko -
le w wy mia rze jed nej go dzi ny w pierw szej kla sie (w gim na -
zjum dwie go dzi ny). Po przed nio by ły to dwie go dzi ny w szko -
le śred niej i trzy w gim na zjum. Je że li ktoś miał jesz cze wąt pli -
wo ści czy współ cze sna szko ła rze czy wi ście przy go to wu je mło -
dych lu dzi do ży cia w de mo kra tycz nym spo łe czeń stwie, to chy -
ba po wi nien po zbyć się wszel kich złu dzeń.

Ka rol Wi niar ski 

Zbli ża ją ca się ma jów ka
za wsze na stra ja ła i na stra -
ja opty mi zmem. Tym
bar dziej w tym ro ku,
stwa rza ją cym dla bar dziej
za po bie gli wych i tych,
któ rzy do brze za pla nu ją
urlop, ma jów ki bar dzo
dłu giej bo dzie wię cio -
dnio wej. Nada rza się więc
dla wie lu oka zja wy pa du
wraz z ro dzi na mi lub zna jo my mi zamia sto.
Więk szość jed nak po zo sta nie w mie ście,
dla te go to do bry czas, aby po in for mo wać
o tym, co w ten dłu gi ma jo wy week end
na te re nie mia sta bę dzie or ga ni zo wa ne.
Pierw szy ma ja to tra dy cyj ne Świę to Pra cy,
a więc na pew no or ga ni za cje po li tycz ne
i spo łecz ne oorien ta cji cen tro -le wi co wej or -
ga ni zo wać bę dą ma ni fe sta cje, zwra ca jąc
pod czas nich uwa gę napro ble my, zktó ry mi
w tych nie ła twych cza sach spo ty ka ją się lu -
dzie pra cy. 
To waż ne dla śro do wisk le wi co wych wy da -
rze nie jest je dy nie uwer tu rą do pik ni ko wej
czę ści or ga ni zo wa nych im prez w tym dniu,
bo wła śnie ta ki cha rak ter te im pre zy ma ją
odwie lu lat. Or ga ni zo wa ne wPar ku Sie lec -
kim, a tak że in nych czę ściach mia sta im pre -
zy, da ją moż li wość re lak su, od po czyn ku,
ale tak że czyn ne go udzia łu, czy to w im pre -
zach kul tu ral nych czy spor to wych. Je stem
prze ko na ny o tym, że miesz kań cy mia sta je -
śli tyl ko bę dą chcieć, mo gą zgod nie z wła -
sny mi za in te re so wa nia mi zna leźć coś dla
sie bie. 3 ma ja od by wać się bę dą uro czy sto -
ści pa trio tycz ne zwią za ne ze świę tem
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. Na le ży tu
wy mie nić skła da nie kwia tów pod po mni -

kiem Ta de usza Ko ściusz ki uro czy stość
pod po mni kiem Kon sty tu cji 3 Ma ja,
tak że Msza Świę ta w in ten cji oj czy zny
ce le bro wa na w Ka te drze WNMP. Być
mo że „Ku rier Miej ski” oka że się in for -
ma to rem spóź nio nym, je śli tak się sta -
nie, to spo dzie wam się, że te in for ma -
cje za owo cu ją w przy szło ści. Sko ro je -
stem przy ka len da rium ma jo wym to
zwró cę uwa gę na dzień 8 ma ja, a więc
rocz ni cę Dnia Zwy cię stwa i skła da nie

kwia tów w tym dniu na Cmen ta rzu Ko mu -
nal nym wBę dzi nie. Ostat nią in for ma cję po -
świę cam te go rocz nym Dniom Wo je wódz -
twa Ślą skie go. Te dni zha słem prze wod nim
„Ślą skie Ser cem Eu ro py” or ga ni zo wa ne są
w pię ciu mia stach na sze go wo je wódz twa
zgod nie zza pro po no wa ny mi blo ka mi te ma -
tycz ny mi. Na pew no zo ba czy my cie ka we
wy sta wy, spek ta kle ipo ka zy fil mo we, a tak -
że kon cer ty. W So snow cu wy da rze niem
otwie ra ją cym te im pre zy bę dzie kon cert ze -
spo łu Dre ko ty iThe Band of En dless No sie,
któ ry od bę dzie się10 ma ja wArt. Ca fe Mu -
za. 11 ma ja w Par ku Sie lec kim od go dzi -
ny 17 wy stą pią Di git ALL Lo ve, hi pier so -
niK, Ju lia Ma cell, a tak że Tric ky – mu zyk
zna ny i ce nio ny, z pew no ścią ma ją cy fa nów
tak że w na szym mie ście. Po zo sta je nam 12
ma ja zko lej ną por cją mu zy ki al ter na tyw nej
z ta ki mi ze spo ła mi jak The Abs ti nents, Hol -
ly Blue & So und Pters burg, St. Ja mes Ho -
tel, Ke ira Is You, TBA. Za chę cam do za in -
te re so wa nia się wszel kiej ma ści in for ma to -
ra mi na ten te mat, ale przede wszyst kim
uczest ni cze nia na tych kon cer tach. Jest
w czym wy bie rać, ży czę wiec do brej za ba -
wy przy do brej ma jo wej po go dzie. 

To masz Bań bu ła

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

Majowy optymizmNiekończąca się historia

Ja ko ,,Nie za leż ni” nie je ste śmy opo zy cją, ale pro po zy cją dla So snow ca, prze ko nu je rad ny Zbi gniew Dzie wa now ski

Naj lep szy fi nał? Osią gnąć cel
Roz ma wia my ze Zbi gnie wem Dzie wa now skim, rad nym klu bu „Nie za leż nych” 

Cze go dziś naj bar dziej po trze bu je zwy -
kły miesz ka niec So snow ca? Na ja kie
dzia ła nia władz mia sta, a więc za rów -
no pre zy den ta, jak i rad nych li czy?
Są pew ne wspól ne po trze by, któ re
moż na spro wa dzić do po zio mu ca -
łe go mia sta. Nie ste ty, So sno wiec nie
jest mia stem zrów no wa żo ne go roz -
wo ju, dla te go część tych po trzeb
zróż ni co wa na jest pod wzglę dem
miej sca za miesz ka nia. Na przy kład
miesz kań cy te re nów wschod nich
i po łu dnio wych od lat wy cze ku ją
na ka na li za cję. Spró bu ję to jed nak
ująć w kil ku zda niach: zrów no wa -
żo ny roz wój mia sta, mia sto czy ste,
za dba ne i bez piecz ne, dro gi bez
dziur iza pa da ją cych się stu dzie nek,
chod ni ki i dro gi w miej scach, gdzie
obec nie do do mu pro wa dzi błot -
naścież ka, ofer ty kul tu ral no-spor to -
wej wkaż dej dziel ni cy, prze ko na nia,
że war to cho dzić na wy bo ry, bo to
ma sens i prze kła da się na po pra wę
po zio mu ży cia, du my iza do wo le nia
zwła sne go mia sta.

Czy te dzia ła nia są po dej mo wa ne, czy
też Pa na zda niem bar dziej li czą się roz -
gryw ki po li tycz ne i re ali zo wa nie wła -
snych in te re sów?
Choć nie bra ku je roz gry wek po li -
tycz nych, a cza sem na wet re ali zo -
wa nia wła snych in te re sów, my ślę że

każ dy układ wła dzy miej skiej, któ -
ry ob ser wu ję przez trzy ka den cje,
na praw dę sta ra się re ali zo wać po -
trze by miesz kań ców. Je stem jed nak
prze ko na ny, że od biór spo łecz ny, co
do po dej mo wa nych dzia łań jest
skraj nie róż ny. Z jed nej stro ny każ -
da ka den cja sa mo rzą do wa ma się
czym po chwa lić, zdru giej stro ny są
spra wy nie roz wią za ne przez la ta i to
wi dać wy raź nie, a to bar dzo lu dzi
de ner wu je. W uprosz cze niu moż -
naprzed sta wić, że po mysł namia sto
przed sta wia pre zy dent. Ja ki pre zy -
dent, ta kie mia sto. Rad ni rów nież
przed sta wia ją pre zy den to wi swo je
po my sły, pro po zy cje i roz wią za nia
te ma tów, ale z ich re ali za cją by wa
bar dzo róż nie. Pod su mo wu jąc, wi -
dzę wie le po zy tyw nych zmian, któ -
re za szły przez te la ta. Za wsze po -
pie ram do bre roz wią za nia bez
wzglę du na to, któ ra opcja po li tycz -
na je przed sta wia. Sam sta ram się
bar dzo ak tyw nie uczest ni czyć wpo -
pra wie ży cia miesz kań ców So snow -
ca i przed sta wiam pro po zy cje dzia -
ła nia. Mam jed nak bar dzo du żo za -
strze żeń, co do dzia ła nia pre zy den -
ta, anie je stem wtym od osob nio ny.

Jak Pan oce nia dzia łal ność wła sną ja -
ko rad ne go i opo zy cyj ne go klu bu „Nie -
za leż nych”, do któ re go Pan na le ży?

Za cznę od te go, że ja ko ,,Nie za leż -
ni” nie je ste śmy opo zy cją, ale pro -
po zy cją dla So snow ca. Star tu jąc
w wy bo rach, przed sta wi li śmy
miesz kań com nasz pro gram oraz
wol ność od par tyj nych za leż no ści
i na ci sków. Uzy ska li śmy du że po -
par cie pro cen to we, jed nak przez
sys tem li cze nia gło sów nie prze ło -
ży ło się to bez po śred nio na licz bę
rad nych. Na szym ce lem był Urząd
Pre zy den ta i więk szość w Ra dzie
Miej skiej. Mo gli by śmy wte dy zpeł -
ną od po wie dzial no ścią spra wo wać
wła dzę. W dru giej tu rze wy bo rów
po par li śmy Ja ro sła wa Pię tę na pre -
zy den ta. Zwy cię żył jed nak Ka zi -
mierz Gór ski. Przez nie ca ły rok
mie li śmy ko ali cję więk szo ścio wą
z PO i PiS. Dzię ki te mu wspól nie
by li śmy part ne rem w dzia ła niu dla
pre zy den ta. Jed nak PO wy bra ła
wła sną dro gę do ce lu. Je stem rad -
nym od 9 lat. Przez ten czas uda ło
mi się zre ali zo wać bar dzo wie le
istot nych spraw szcze gól nie dla
dziel nic wschod nich, ale i ca łe go
mia sta. An ga żu ję się rów nież moc -
no wpo moc in dy wi du al nym miesz -
kań com, jak i gru pom spo łecz nym.
Cie szę się, że w ko lej nych wy bo -
rach uzy sku ję co raz więk sze po par -
cie. Po przez sil ne za an ga żo wa nie,
kom pe tent ne i roz waż ne dzia ła nie

uzy ska łem wy so kie oce ny współ -
pra cy isza cu nek wśród służb pre zy -
den ta oraz u więk szo ści ko le ża nek
iko le gów rad nych. 

Co Pa na naj bar dziej po ru szy ło, za rów -
no po zy tyw nie, jak i ne ga tyw nie, pod -
czas Pa na pra cy sa mo rzą do wej? 
Naj wię cej ra do ści i sa tys fak cji spra -
wia zre ali zo wa nie te ma tu odpo cząt -
ku do koń ca. Kie dy po dłu gich sta -
ra niach uda je się np. uru cho mić
MDK ,,Ka zi mierz”, wy re mon to -
wać am fi te atr w ka zi mie rzow skim
par ku, uru cho mić Gim na zjum Ma -
so we wOstro wach, wy bu do wać Or -
li ka na Ju liu szu. To da je po czu cie
speł nie nia. To, że moż na do waż nej
spra wy spo łecz nej uzy skać zro zu -
mie nie i po par cie rad nych róż nych
opcji lub prze ko nać pre zy den ta.
Kie dy czło wiek po świę ca mnó stwo
cza su na spo tka nia, uzgod nie nia
i kon sul ta cje i w efek cie fi nal nym
cel jest osią gnię ty, to wte dy jest po -
czu cie sen su dzia ła nia w sa mo rzą -
dzie. Naj bar dziej bo li, kie dy spra wa
jest słusz na, wkła dasz wnią ca łe ser -
ce, uży wasz lo gicz nych ar gu men -
tów inic nie mo żesz zro bić, bo „de -
cy zja na klu bie już za pa dła”. Naj -
gor sza jed nak jest dys cy pli napar tyj -
na, któ ra zmu sza rad nych do po stę -
po wa nia wbrew ich wo li. Po ra ża ją -

ce jest rów nież po dej ście nie któ rych
zna nych mi sa mo rzą dow ców
do skła da nia obiet nic wy bor -
czych – kłam stwo w ży we oczy
na czas wy bo rów jest we dług nich
zu peł nie na tu ral ne iuspra wie dli wio -
ne – to mnie szo ku je. Trud no w ten
spo sób bu do wać za ufa nie u lu dzi.

Jak Pan oce nia po mysł i prze pro wa -
dze nie zmian w oświa cie?
To jed na z naj więk szych po ra żek
Pre zy den ta Gór skie go. Dzia ła nia są
spóź nio ne, nie spój ne i re ali zo wa ne
naopak. Przez dłu gi czas pre zy dent
uspo ka jał, że na sza sy tu acja oświa -
to wa jest do bra, a już wpo przed niej
ka den cji za świe ci ła nam czer wo -
na lamp ka. Nie ste ty z po wo du wy -
bo rów dzia ła nia zo sta ły prze ło żo ne.
Tym cza sem z każ dym ro kiem ze
środ ków wła snych do kła da li śmy
do oświa ty o 10 mln wię cej. Ja ko
prze wod ni czą cy Ko mi sji Oświa ty
czu łem po wa gę sy tu acji. Mo im zda -
niem wpierw szej ko lej no ści na le ża -
ło przed sta wić miesz kań com szcze -
gó ło wo wy dat ki oświa ty na tle bu -
dże tu mia sta iwy ni ka ją ce z te go za -
gro że nia. Na stęp nie przed sta wić
w spo sób przej rzy sty plan dzia ła nia
i ocze ki wa ny efekt zmian. Uka zać
stan de mo gra ficz ny i pro po no wa ne
mi gra cje uczniów oraz na uczy cie li.

Dać od po wie dzi nawszyst kie moż -
li we za py ta nia zwią za ne z tym te -
ma tem. Wy ka zać efekt glo bal ny
pro po no wa nych oszczęd no ści.
Przy stą pić do kon sul ta cji pro jek tu
w gro nie naj bar dziej za in te re so wa -
nych z ra da mi ro dzi ców i związ ka -
mi za wo do wy mi włącz nie. Do ko -
nać nie zbęd nych mo dy fi ka cji
iwpro wa dzić re struk tu ry za cję wży -
cie. My ślę, że pro wa dząc dzia ła nia
w ta ki spo sób, moż na li czyć na ak -
cep ta cję spo łecz ną. Jak to zo sta ło
zro bio ne wi dzi my wszy scy. Ból,
fru stra cja, za męt spo łecz ny. Ma te -
ria ły przy go to wa ne sła bo bez od po -
wie dzi naistot ne py ta nia. Na wet nie
zo stał wy ka za ny peł ny efekt
oszczęd no ści – po raż ka.

Ja ki prze wi du je Pan na stęp ny sce na -
riusz wy bor czy?
Trud no prze wi dzieć sce na riusz.
Mam jed nak wiel ką na dzie ję, że
pod czas tej ka den cji prze ko na my
miesz kań ców dzia ła niem ido bry mi
kon cep cja mi, że w na stęp nych wy -
bo rach war to po sta wić na„Nie za leż -
nych”, bo zgod nie zna szym ha słem
wy bor czym „po tra fi my le piej”.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman



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

Pra wo do eme ry tu ry po mo sto wej przy -
słu gu je pra cow ni ko wi uro dzo ne mu
po 31 grud nia 1948 r. Pra cow nik ten bę -
dzie mógł przejść na eme ry tu rę po mo -
sto wą m. in. po osią gnię ciu wie ku co
naj mniej 55 lat przez ko bie tę i 60 lat
przez męż czy znę, je że li speł ni łącz nie
na stę pu ją ce wa run ki:
* ma okres pra cy w szcze gól nych wa -

run kach lub w szcze gól nym cha rak -
te rze, wy no szą cy co naj mniej 15 lat;

* ma okres skład ko wy i nie skład ko wy
(w wy mia rze nie więk szym niż 1/3
udo wod nio ne go okre su skład ko we -
go), wy no szą cy co naj mniej 20 lat
dla ko biet i co naj mniej 25 lat dla
męż czyzn;

* przed dniem 1 stycz nia 1999 r. wy ko -
ny wał, co naj mniej przez je den dzień,
pra ce w szcze gól nych wa run kach lub
w  szcze gól nym cha rak te rze w ro zu -
mie niu art. 32 i 33 usta wy eme ry tal -
nej – na wet je śli pra ca ta ka nie jest
pra cą w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze al bo zo -
sta ła wy mie nio na w za łącz ni kach
do usta wy o eme ry tu rach po mo sto -
wych z 19 grud nia 2008 r.

* po 31 grud nia 2008 r. wy ko ny wał, co

naj mniej przez je den dzień, pra ce
w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze, wy mie -
nio ne w za łącz ni kach usta wy o eme -
ry tu rach po mo sto wych. 

Okre sy pra cy wy ko ny wa ne w szcze gól -
nych wa run kach lub w szcze gól nym
cha rak te rze przy pa da ją ce przed 1 stycz -
nia 1999 r. jak i po 31 grud nia 2008 r.
pod le ga ją su mo wa niu do wy ma ga -
nych 15 lat. 
Nie zbęd nym wa run kiem jest też roz -
wią za nie sto sun ku pra cy. 
O pra wo do eme ry tu ry po mo sto wej mo -
gą ubie gać się oso by młod sze niż 55-
let nie ko bie ty i 60-let ni męż czyź ni, je -
śli speł nią wa run ki okre ślo ne w art. 5-
10 usta wy o eme ry tu rach po mo sto -
wych. Oso by te oprócz wa run ków już
wcze śniej wy mie nio nych, mu szą do dat -
ko wo m.in. udo wod nić wy ko ny wa nie
przez co naj mniej 15 lat, a w nie któ rych
przy pad kach na wet 10 lat pra cy okre -
ślo nej w tych prze pi sach lub pra cy, któ -
ra jest wy mie nio na w za łącz ni kach
do usta wy o eme ry tu rach po mo sto -
wych. W nie któ rych przy pad kach wy -
ma ga ne jest rów nież uzy ska nie orze -
cze nia le kar skie go o nie zdol no ści
do wy ko ny wa nia okre ślo nych prac. 
Pra wo do eme ry tu ry po mo sto wej ma ją
np. rów nież pra cow ni cy uro dze ni po 31
grud nia 1948 r. wy ko nu ją ce pra ce gór -
ni cze, o któ rych mo wa w usta wie eme -
ry tal nej. Na by wa ją oni pra wo do tej
eme ry tu ry w wie ku 55 lat w przy pad ku
ko biet i 60 lat w przy pad ku męż czyzn,
je że li speł nią wy mie nio ne wcze śniej
wa run ki i wy ko ny wa li pra ce gór ni cze
przez co naj mniej 15 lat. Usta wa gwa -
ran tu je rów nież uzy ska nie pra wa
do eme ry tu ry po mo sto wej ubez pie czo -

nym uro dzo nym po 31 grud nia 1948 r.,
któ rzy wpraw dzie po 31 grud nia 2008
r. nie wy ko ny wa li pra cy w szcze gól -
nych wa run kach lub o szcze gól nym
cha rak te rze, wy mie nio nej w za łącz ni -
kach do usta wy o eme ry tu rach po mo -
sto wych, ale speł ni li in ne wa run ki okre -
ślo ne w usta wie dla uzy ska nie pra wa
do tej eme ry tu ry. Jed nym z tych wa run -
ków jest po sia da nie w dniu 1 stycz -
nia 2009 r., a więc w dniu wej ścia w ży -
cie usta wy, wy ma ga ne go w prze pi sach
re gu lu ją cych na by cie upraw nień
do eme ry tu ry po mo sto wej, okre su pra -
cy w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze, wy mie nio -
nej w za łącz ni kach do usta wy o eme ry -
tu rach po mo sto wych. 
Po stę po wa nie w spra wie eme ry tu ry po -
mo sto wej wsz czy na się na wnio sek za -
in te re so wa ne go ubie ga ją ce go się o to
świad cze nie, zgło szo ny bez po śred nio
w jed no st ce or ga ni za cyj nej ZUS lub
za po śred nic twem płat ni ka skła dek. De -
cy zję w spra wie eme ry tu ry po mo sto wej
wy da je i eme ry tu rę tę wy pła ca jed nost -
ka or ga ni za cyj na ZUS wła ści wa ze
wzglę du na miej sce za miesz ka nia oso -
by za in te re so wa nej. Do wnio sku po -
win na zo stać do łą czo na do ku men ta cja,
na pod sta wie któ rej or gan ren to wy usta -
li pra wo do świad cze nia i je go wy so -
kość. Od de cy zji przy słu gu je od wo ła nie
do są du okrę go we go - są du pra cy
i ubez pie czeń spo łecz nych na za sa dach
przy ję tych dla po zo sta łych eme ry tur
i rent.

je śli Po ru szo Ny te mAt wy mA gA do -
dAt ko wych wy jA śNień, Pro si my o Py -
tA NiA zA dA wA Ne zA Po śred Nic twem
re dAk cji. 

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

Po bie ra czek to ser wis in ter ne to wy pro -
wa dzo ny przez spół kę El ler Ser ni ce
z Gdań ska, na któ re go dzia łal ność skar -
ży ło się wie lu kon su men tów. Urząd
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów
w War sza wie wsz czął po stę po wa nie
w 2009 r. In for ma cje umiesz czo ne
na stro nie ser wi su wska zy wa ły, że ko -
rzy sta nie z nie go przez 10 dni nic nie
kosz tu je. In ter nau ta chcąc sko rzy stać
z po bie ra nia mu siał do ko nać re je stra cji.
W to ku po stę po wa nia usta lo no, że
dzień re je stra cji był jed no cze śnie
pierw szym dniem obo wią zy wa nia od -
płat nej umo wy, któ ra za wie ra na by ła
na wet na rok. Po nad to opła ta na li cza -
na by ła już od pierw sze go dnia, a nie
jak su ge ro wa ły ha sła re kla mo we do pie -
ro po 10 dniach. W mar cu 2010 r. Pre -
zes Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji
i Kon su men tów wy dał de cy zję stwier -
dza ją cą, że fir ma pro wa dzą ca po bie ra -
czek wpro wa dza ła kon su men tów
w błąd. W orze cze niu z dnia
27.02.2012 r. Sąd Ochro ny Kon ku ren -
cji i Kon su men tów po twier dził de cy zję
Pre zes UOKiK. Utrzy ma na zo sta ła
rów nież ka ra fi nan so wa w wy so ko ści
bli sko 240 tys. zł. Zda niem Są du dzia -

ła nie mia ło cha rak ter umyśl ny, dla te go
wy so kość ka ry fi nan so wej, któ rą na ło -
żo no by ła pra wi dło wa. Obec nie
UOKiK pro wa dzi ko lej ne po stę po wa -
nie prze ciw ko wła ści cie lom po bie racz -
ka. pl. 

KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ:
Za po śred nic twem in ter ne tu jest moż li -
we za wie ra nie umów. Je śli do ko nu jesz
re je stra cji i ko niecz na jest ak cep ta cja
re gu la mi nu – za po znaj się z je go tre -
ścią. Nie ufaj wy łącz nie ha słom re kla -
mo wym i nie kie ruj się sa my mi tyl ko
in for ma cja mi o dar mo wym ko rzy sta -
niu. 
Je że li za wrzesz umo wę o usłu gi na od -
le głość – np. przez in ter net co do za sa -
dy (pra wo prze wi du je rów nież wy łą -
cze nia) masz pra wo re zy gna cji – od stą -
pie nia od umo wy w ter mi nie 10 dni
od jej za war cia. Je śli się roz my ślisz
skie ruj do usłu go daw cy pi sem ne
oświad cze nie o od stą pie niu od umo wy.
Je śli usłu go daw ca nie do peł ni usta wo -
wych obo wiąz ków i np. nie do ko na pi -
sem ne go po twier dze nia wa run ków
umo wy ter min 10 dni nie roz po czy -
na bie gu a kon su ment mo że od stą pić
od umo wy o świad cze nie usług w ter -
mi nie trzech mie się cy od jej za war cia
umo wy.

Za sa dy do ty czą ce umów za wie ra nych
na od le głość re gu lu je usta wa z dnia 2
mar ca 2000 r. o ochro nie nie któ rych
praw kon su men tów i od po wie dzial no -
ści za szko dę wy rzą dzo ną przez pro -
dukt nie bez piecz ny.

Pobieraczek przegrał
w sądzie
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pok. 114 - 12,92 

pok. 115 – 11,80
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46,42

90,02

32,84

19,30

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,  wc usytuowane na piętrze

lokalu, c.o. na parterze

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, kanał remontowy

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

c.o., instalacja elektryczna - do wymiany, wc - wspólne

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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, wodno – kanalizacyjna, c.o.

-

Instalacja elektryczna 

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

korytarzu)

Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu)

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, ogrzewanie piecowe

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

UWA GI

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń: 1 na piętrze, 2 na parterze w budynku mieszkalnym z wejściem od strony frontowej. 

Lokal składa się z pomieszczeń  usytuowanych na parterze i II piętrze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Lokal usytuowany w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Garaż wolnostojący usytuowany w podwórzu. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.  

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej.  Instalacja elektryczna do wymiany.

Garaż usytuowany w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Pomieszczenia garażowo – warsztatowe, wejście  - brama garażowa. Istnieje możliwość zainstalowania wc w lokalu po wykonaniu sieci

wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna do wymiany.

Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym na parterze.

Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.

Lokal usytuowany 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 w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

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

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

Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany  na  parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym.  Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wymaga kapitalnego remontu.

Wszelkie prace remontowe Najemca winien wykonać własnym kosztem i staraniem.

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 podziemnym Pasażu handlowo- usługowym. Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr telefonu  32-

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

Stawka

minimalna

15,00

10,00

12,00

7,00

10,00

10,00

10,00

6,00

10,00

10,00

6,00

8,00

5,00

8,00

10,00

10,00

15,00

8,00

8,00

10,00

10,00

15,00

6,00

35,00

30,00

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: 



W So snow cu jest ich tu zin. Naj -
młod szy Park Śro dul ski, to jesz -
cze przed szko lak. Ma Pięć lat.
Z brzyd kie go i za ro śnię te go
wzgó rza po wsta ła ład na, zie lo -
na prze strzeń re kre acyj no -wy po -
czyn ko wa. Gmi na na kil ku let nią
mo der ni za cję wy da ła po nadmi lion
sie dem set ty się cy zło tych. Te raz
sys te ma tycz nie wy da je naprze ciw -
dzia ła nie skut kom po spo li te go
chu li gań stwa. Bo to no we miej sce
wy po czyn ku jest też du żą po ku są
dla wan da li, któ rzy krad ną, nisz -
czą, psu ją. 

– Je ste śmy ta kim na ro dem, że
wszyst ko de wa stu je my. Nic nie
mo że być pięk nie, ład nie – mó wi
spo tka na w par ku ko bie ta. I nie
zgo dzić się z nią nie spo sób. Zde -
wa sto wa nych ła wek nie „schru pa -
ły” prze cież kor ni ki. Ale ko rzy sta -
ją cy z nich lu dzie (dziel ne zu chy!).
Cu dem kil ka ła wek stoi jesz cze,
ale „cu da” omi nę ły już sto ją ce
obok ko sze. Toż ław ki i ko sze sta -
wia ne by ły ra zem. Le d wo pa rę ta -
kich par się osta ło… Trud no na -
wet po wie dzieć, że kul tu ra się ga
bru ku, bo i bruk już wy bra ko wa -
ny. Też po kra dli gdzie nie gdzie.

– Gdy by nie wan da le tyl ko
w par ku śro dul skim, mo gli by śmy
w So snow cu za mon to wać do dat -
ko wo 30 ła wek, wy bu do wać po -
nad 200 m dro gi do pie szych wę -
dró wek, bądź po sa dzić po nad ty -
siąc drzew. Co ro ku gmi na wy kła -
da tu ko lej ne 20 ty się cy na re kom -
pen sa tę chu li gań skich za cho wań.
Gi nie co pią ty po sa dza ny krzak,
zgi nę ły dzie siąt ki me trów kost ki
w alej kach – mó wi Ra fał Ły sy na -
czel nik WPI UM w So snow cu.

Gi ną też w bez kar nej ano ni -
mo wo ści sa mi zło dzie je. Nie ste -
ty... I wy two rzył się swo isty pa ra -
doks. Tam, gdzie mia sto uzu peł -
nia stra ty – na tych miast ro dzi się
w zło dzie jach po ku sa, by znów
„po de brać” (sko ro nikt nie wi dzi).
No wo po ło żo na kost ka na par ko -
wych obrze żach zni ka szyb ciej,
niż ją uło żo no. Od po nad ro ku nie
wy mie nio no bru ku w alej ce
przed ław ka mi. I choć stra szy pa -
skud nym wy glą dem i by le ja ko -
ścią, to stan de wa sta cji jest przy -
naj mniej con stans. Sta bil ny. 

– Je stem bar dzo obu rzo na, jak
wi dzę coś ta kie go. Nie mo gę
uwie rzyć, że sa mi so bie to ro bi -
my. I nikt nie re agu je, gdy wi -
dzi? – do py tu je po ru szo na star sza
pa ni. Jej ko le żan ka do da je. – Chy -
ba na dział ki to za bie ra ją, bo da le -
ko nikt by te go nie tasz czył,
za cięż kie. Kto to by wziął?... Tyl -
ko dział ko wi cze..., ale nie sły sza -
łam, by dział ko wi czów z te go po -
wo du kon tro lo wa no. Choć by po to,

by od dzie lić i za cho wać do bre imię
wie lu uczci wych, od ewen tu al nych
zło dziei. Je śli po dej rze nia się po -
twier dzą, oczy wi ście. Ale z te go
po wo du nie wi dzia łam tu ni gdy
straż ni ka miej skie go, ani po li -
cji – opo wia da dział ko wicz ka. 

Straż Miej ska przy zna je bez
ogró dek, że na te re nie tych ogród -
ków dział ko wych nie by wa. Star -
szy in spek tor Ma riusz Tysz kie -
wicz mó wi, że dzia łek nie kon tro -
lu ją, bo są za mknię te. Py ta ni
dział ko wi cze kwe stio nu ją ta kie
wy tłu ma cze nie. Twier dzą, że furt -
ka by wa otwar ta, a gdy by na wet
nie – chęt nie otwo rzą czło wie ko -
wi w mun du rze. 

Na szczę ście park ni gdy nie
jest za mknię ty, więc moż na za -
glą dać do nie go o każ dej po rze.
Czy spo tka ni w nim lu dzie czę sto
wi du ją straż miej ską? Wszy scy
za prze cza ją. Nie któ rzy do da ją
tyl ko, że nie od po czy wa ją tu co -
dzien nie. Mat ka, spa ce ru ją ca
z dziec kiem uwa ża, że „sam wi -
dok mun du ro wych onie śmie lał by
wan da li, a tak nie ma żad ne go ry -
zy ka. Gdy by się straż ni cy po ja -
wia li, to by się tak nie dzia ło.
Wie czo rem to aż strach tu spa ce -
ro wać – twier dzi.

Trud no straż miej ską wi nić
za wszyst kie drań stwa te go mia -
sta, po dob nie po li cję. Ale po -
wszech ne jest po czu cie, że są
miej sca omi ja ne. To prze pust ka
do pro ste go my śle nia, że moż -
na wię cej, ry zy ku jąc mniej. Al bo
i wca le. 

Straż miej ska nie zga dza się
z opi nia mi par ko wi czów. Twier -
dzi, że mo ni to ru je par ko wą prze -
strzeń. Czy li jest, a w naj gor szym
ra zie, by wa. Cza sa mi… co praw -
da, bo straż ni ków ma ło, a pra cy
w te re nie du żo. Więc bla dy strach
na wan da li par ko wych tym bar -
dziej nie pa da. 

Star szy in spek tor Ma riusz
Tysz kie wicz tłu ma czy tak – Wpar -
ku Śro du la pro wa dzi my kon tro le
w ra mach służ by, w mia rę moż li -
wo ści sta ra my się jak naj czę ściej
tam być. Co naj mniej raz dzien nie
je ste śmy, chy ba że ma my ja kieś
in ne zgło sze nia, wte dy nie mo że -
my przy je chać. 

Naj gor sze, że nie moż li we jest,
by nikt z od wie dza ją cych park nie
wi dział ni gdy ni ko go, al bo nie do -
strzegł cze go kol wiek, co jest po -
dej rza ne i prze kra cza gra ni ce
norm współ ży cia. Tłu cze nie bu te -
lek, wy zwi ska, za czep ki. Ilu
z nas – po ta kiej ob ser wa cji – da -
ło znać te le fo nicz nie stra ży miej -
skiej lub po li cji? 

Li dia Tar czyń ska (TVP Ka to wi ce)
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Więcej złodziei,
niż ławek w parku

Par tia De mo kra tycz na wprost na wią zu je do spu -
ści zny Unii Wol no ści?
Mi nę ło 20 lat, świat idzie na przód. Ja i lu dzie
uczest ni czą cy w tym pro jek cie re wi ta li za cji
po waż nej po li ty ki na wią zu je my do tej tra dy cji.
Idzie nam o coś wię cej niż dzi siej sze par tie
ofe ru ją. Par tia nie mo że być biu rem za trud nie -
nia. Nie o lu dzi im cho dzi, a o swo ich człon -
ków.

Mo że od no szę myl ne wra że nie, ale chy ba prze ję li -
śmy to po PRL? 
Ko ło się za mknę ło. W PRL, gdzie by łem
w opo zy cji, nie ko rzy sta łem z przy dzia łów, ta -
lo nów, na wet pie cząt ki do NRD w do wo dzie
nie mia łem, by ło pod tym wzglę dem le piej.
Wte dy dla czło wie ka w mia rę in te li gent ne go
i pra co wi te go, je że li nie „dłu bał w no sie ty gry -
so wi, nie szar pał go za wą sy”, to w tej ich ide -
olo gii nie na rzu ca no tak moc no, jak dziś par -
tyj no ści. Nie mó wię tu taj o lu dziach z mo je go
śro do wi ska, z opo zy cji. Ale nor mal ni lu dzie,
dla nich tam ta par tia nie by ła tak bar dzo opre -
syj na. By ła ko niecz no ścią. Te raz, przy tej
prze mien no ści po li tycz nej...

Ty le, że zda niem wie lu ob ser wa to rów pol skiej po -
li ty ki, de fac to nie ma prze mien no ści po li tycz nej,
po za szyl dem par tii.
...Nie ma prze mien no ści pro gra mo wej, nie ma
dia lo gu o kie ru nek roz wo ju, nie ma spo ru o to
ile ka pi ta ło wi a ile pra cy, ale w sen sie par tyj -
nym ona jest. Czło wiek, któ ry za pi sze się
do par tii, by mieć tę pra cę, jest cią gle nie pew -
ny, czy tę pra cę utrzy ma. Par tie są spół ka mi
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią. Na do da -
tek moc no zhie rar chi wi zo wa ny mi, gdzie szef
nie pod le ga kon tro li na wet pra wa. Bar dzo czę -
sto sze fo stwo par tii po dej mu je dzia ła nia nie -
zgod ne ze sta tu tem par tii. I co się dzie je?

Nic się nie dzie je.
Wła śnie. Wra cam do Par tii De mo kra tycz nej.
Nie je stem pe wien suk ce su. Być mo że Pol ska
jest ska za na na mar gi na li za cję. Tak że przez
wy bo ry swo ich oby wa te li. Przez le ni stwo. Nic
Pol sce i Po la kom nie przy no si mó wie nie, że
po li ty ka wszyst kie mu win na. A na ród fan ta -
stycz ny. To bzdu ra. Ktoś wy bie ra. Są ja kieś ba -
rie ry?

Po li ty cy skądś wy rasta ją.
Po li ty cy ma ją w rę kach wię cej na rzę dzi by
zmie nić to, co na le ży zmie nić. Za miast się
pod li zy wać wy bor com, po win ni z ni mi pro wa -
dzić dia log, by wy pra co wać wspól ną dro gę.
Pań stwo cią gle się mu si mo der ni zo wać. Rze -
czy wi stość się zmie nia. To two rzy na pię cie.
Zna ko mi ta więk szość lu dzi wo li mieć spo kój.
Jak ktoś mó wi o re for mach do sta ją gę siej skór -
ki. Tym cza sem wciąż trze ba cos zmie niać. Po -
li ty cy po win ni mieć od wa gę o tym mó -
wić. I o to się spie rać. Na wią za nie do Unii
Wol no ści jest ta kie, że co kol wiek kry tycz ne -
go o ów cze snych la tach nie po wie dzieć, to mi -
mo błę dów nie moż na nam by ło od mó wić do -
brej mo ty wa cji. A tak że go to wo ści do bu do -
wa nia in stru men tów, zwłasz cza go spo dar -
czych, któ re lo ko wa ły nas, za ko twi cza ły nas
w świe cie za cho du, a nie wscho du. Pan my śli,
że Po la cy wo le li by być tam gdzie są Bia ło ru -
si ni? Oczy wi sta bzdu ra. 

Ale to był tak że czas wiel kiej wol no ści go spo dar -
czej, któ rą po tem stop nio wo...
...ogra ni cza li śmy. Oczy wi ście ży je my w tro -
chę in nym cza sie.

Wła śnie, co Par tia De mo kra tycz na ma do za ofe ro -
wa nia miesz kań co wi So snow ca?
Po wa gę.

Po wa gę?
Po wa gę w spra wach pu blicz nych. Nie oszu ki -
wa nie wy bor ców. Nie ma ni pu lo wa nie ich emo -
cja mi. Zaj mo wa nie się pro ble ma mi, z któ ry mi
każ dy Po lak się zma ga. Pol ska je śli bę dzie na -
dal kie ro wa na po li ty ką wiel kie go show, PR,
mar ke tin gu, ba zo wa nia na emo cjach, po li ty ką,
któ ra za mie nia się w re li gię, po li ty ką, któ rą alie -
nu je resz tę spo łe czeń stwa – po le gnie. Sta nie się
ko lo nią lep sze go świa ta.

Zda je się Ry szard Bu gaj stwier dził, że w na szym
kra ju kil ku pa nów de cy du je o tym, kto za sią dzie
w par la men cie. 
Tak wła śnie jest. Lu dziom na le ży się ofer ta
po li ty ki po waż nej. Czy po tra fi my to zro bić?
Gdy bym w to nie wie rzył, to nie za bie rał bym
się za to. Nie pró bo wał bym od two rzyć par tię,
dla któ rej przy szłość waż niej sza jest od prze -
szło ści. Z sza cun kiem dla te go, co pięk ne
w prze szło ści. Czy po tra fi my to prze ło żyć
na ze wnątrz? Na ma wiam ko le gów, by śmy nie
po peł ni li błę du PJN. Mu si my wy ko nać do brą
pra cę. Unik nąć slo ga nów. Mu si my do brze od -
ro bić pra cę do mo wą, we wnętrz ną. Pi sze my
pro gram, któ ry chce my i mo że my re ali zo wać.
Po waż ny. Nie dla pi cu. Nie dla nic nie ro zu -
mie ją cej ga wie dzi. Dla Po la ków, któ rzy chcą
żyć w nor mal nym pań stwie.

Two rzy cie pro gram, i ro zu miem chce cie go za ja -
kiś czas przed sta wić.
Chciał bym, by wszy scy, któ rzy się an ga żu ją
w tej par tii, by każ dy się pod tym pod pi sał.
Po to, by nie by ło tak, że ofe ru je my coś wy bor -
com, by na stęp ne go dnia, jak to mia ło miej sce
w SLD, w PO, a wiem o czym mó wię, ode szło
to na bok, w za po mnie nie. Pro gram ma być
nie tyl ko dla wy bor ców, ale tak że dla nas. 

Jest szan sa, by wasz pro jekt za sto so wać w świe -
cie pol skiej po li ty ki? Zdo mi no wa nej przez dwie
par tie? 
Nie wiem. Kto nie spró bu je, ten się nie prze -
ko na. Je że li ta po li ty ka, obec na, bę dzie się roz -
wi jać w tym sa mym kie run ku, to Po la cy bę dą
za 10 lat szo ro wać zę ba mi po bru ku. To ro zu -
mie, pod skór nie, kil ka mi lio nów Po la ków. Nie
roz wią zu je my rze czy wi stych pro ble mów. Zaj -
mu je my się ja ki miś wy my ślo ny mi spra wa mi.
Dzi siaj sym bo lem te go sza leń stwa jest spra wa

smo leń ska. Ale że ona jest, to już świad czy
o sza leń stwie. O po trze bie zaj mo wa nia się rze -
cza mi wir tu al ny mi, nie rze czy wi sty mi, zmy -
ślo ny mi, obłą ka ny mi. Nic nie ma ją cy mi
do co dzien ne go ży cia dzie siąt ków mi lio nów
Po la ków i Po lek. Czy po tra fi my prze ła mać ten
obłą ka ny wzór upra wia nia po li ty ki? Nie
wiem. Na szym obo wiąz kiem jest przed sta wić
lu dziom ofer tę po li ty ki na se rio. A nie po li ty -
ki a la Ma cie re wicz, Ka czyń ski, i je go bra ta ni -
ca z wiel moż nym mę żem w Po rsche Cay en ne,
al bo in nym BE -EM WE za trzy sta ty się cy zło -
tych. Mój ból gło wy, to wcze śniej sze wy bo ry.
Bo to co się dzie je w Plat for mie zwia stu je jej
roz pad. Ostat nim czło wie kiem, któ ry wi dzi co
się tam dzie je jest Tusk. Jest czło wie kiem sa -
mot nym. Sam od su nął wcze śniej wszyst kich,
któ rzy mie li coś do po wie dze nia. Bę dą mu
za chwi lę wy sta wiać ra chun ki. Naj bliż sze wy -
bo ry, to wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Dwaj gra cze, PO i PiS, nie są za in te re so wa ne
zmia ną or dy na cji wy bor czej. Za tem nie bę dzie
in nych eu ro par la men ta rzy stów niż z tych par -
tii. Chy ba że in ni się zjed no czą. PiS wy gra te
wy bo ry. Pro szę to za pi sać. Par tia De mo kra -
tycz na jest od po wie dzią dla tych, któ rzy uwa -
ża ją, że rzą dy PO PiS, to zły kie ru nek dla Pol -
ski. Fa tal ny dla Eu ro py. 

To, co Pan mó wi, wy ni ka z ta kie go za ło że nia, że
Po la cy ak tyw nie chcą uczest ni czyć w po li ty ce.
Mo że to błęd ne za ło że nie, mo że cze ka nas ma -
razm, mo że nie ma my po my słu na ten kraj?
Szcze rze – to mniej do ty czy mnie, niż mo ich
sy nów. Oni chcą Tu w Pol sce żyć. Wie rzę, że
kil ka mi lio nów Po la ków jest za in te re so wa nych
Pol ską, któ rą nie chcą się wsty dzić. 
Pol ska po li ty ka po ka zu je ja kieś ce le?
Uczest ni czę w pro jek cie pod pa tro na tem Le -
cha Wa łę sy, je go In sty tu tu, gdzie lu dzie o róż -
nych bio gra fiach po waż nie roz ma wia ją o Pol -
sce. Po nad po dzia ła mi. Po wie rzo no mi kie dyś,
na po cząt ku te go pro jek tu, sło wo wstęp ne.
Wy po wie dzia łem cre do, któ re mu je stem wier -
ny. Ko rzyst ne roz wią za nia dla Pol ski wy ma ga -
ją wy peł nie nia 5 de fi cy tów. De fi cy tu bra ku
po my słu na Pol skę. De fi cy tu de mo kra cji. De -
fi cy tu so li dar no ści. Zbu do wa li śmy spo łe czeń -
stwo po dzie lo ne do cho da mi, ta róż ni ca mię -
dzy bo ga ty mi a bied ny mi jest ol brzy mia je śli
idzie o do cho dy. De fi cy tu ka pi ta łu ludz kie -
go. I de fi cy tu za ufa nia do in sty tu cji wła sne go
pań stwa. De fi cyt ka pi ta łu ludz kie go jest de cy -
du ją cy.

Sta ty stycz nie re we la cyj nie.
Co ro ku na ry nek tra fia 450 tys. ab sol wen tów
wyż szych szkół, któ rych dy plom nie zna czy
nic. Mia rą tej „ja ko ści” jest licz ba stu den tów
za gra nicz nych na pol skich uczel niach. Zwłasz -
cza stu den tów z kra jów bo ga tych. Ma my, po -
za Al ba nią, naj niż szy wskaź nik za gra nicz nych
stu den tów na wła snych uczel niach. O rząd
wiel ko ści mniej szy niż w Cze chach, Sło wa cji,
Fin lan dii, Sło we nii, na Wę grzech i w in nych
rów nie ję zy ko wo eg zo tycz nych kra jach. 

Cze go za tem moż na ży czyć Po la kom?
Te go, by w koń cu za czę li się do ma gać, te go co
im się na le ży. I nie ufa li po pu li stom. Ta kim,
jak ostat nio Pa li kot. A wcze śniej Lep per. Nie -
ste ty, ostat nio, tak że SLD. To bar dzo dla mnie
smut ne. By łem tam wi ce prze wod ni czą cym. 

Dzię ku je za roz mo wę.

Roz ma wiał: Ja ro sław Adam ski

Partie nie mogą
być spółkami z o.o.
Roz mo wa z An drze jem Ce liń skim, prze wod ni czą cym Par tii De mo kra tycz nej



Po nad 1200 ki lo me trów w 7 dni,
to tra sa te go rocz nej 69. edy cji To -
ur de Po lo gne UCI World To ur.
Szcze gó ły do ty czą ce wy ści gu po -
zna li śmy pod czas ofi cjal nej pre -
zen ta cji, któ ra od by ła się w śro -
dę, 25 kwiet nia w Ho te lu Mar riott
w War sza wie. 

To ur de Po lo gne za po cząt ku je
swój czas w „Go łę biew skim”
Kar pa czu, aby po sied miu eta -
pach za mel do wać się w Kra ko -
wie. Już dziś wie my, że na star cie
znaj dzie się re kor do wa licz -
ba, 200 star tu ją cych za wod ni ków
z 25 ze spo łów.

Za nim za pre zen to wa no szcze -
gó ło wo tra sę 69. To ur de Po lo gne
UCI World To ur, po ka za no świet -
nie zre ali zo wa ny krót ki film,
przy po mi na ją cy ogrom ne emo -
cje, któ re mia ły miej sce przed ro -
kiem. Krót ko po nim swo ją pre -
mie rę miał spot re kla mo wy To ur
de Po lo gne, któ ry bę dzie po ka zy -
wa ny pod czas trans mi sji Gi ro
d’Ita lia. Trze ba przy znać, że je go
emi sja zro bi ła na licz nie zgro ma -
dzo nej wi dow ni pio ru nu ją ce wra -
że nie, co po raz ko lej ny po twier -
dzi ło pro fe sjo na lizm w dzia ła niu
Lang Te am’u.

Nie by ło by wy ści gu, gdy by
nie oso ba Cze sła wa Lan -
ga – Dy rek to ra Ge ne ral ne go
To ur de Po lo gne. To już 19 lat
od kąd nasz na ro do wy To ur tra -
fił w je go rę ce. Rę ce, któ re wy -
nio sły go na sa lo ny świa to we go
ko lar stwa. Obec nie To ur de Po -
lo gne na le ży do gro na naj bar -
dziej eli tar nych wy ści gów szo -
so wych na świe cie, a je go or ga -

ni za cja jest uzna wa na za per -
fek cyj ną.

– Cie szę się, że uda ło nam się
stwo rzyć wy ścig na świa to wym
po zio mie. Ja ko Po la cy nie ma my
się cze go wsty dzić, a o or ga ni za -
cję eta pów za bie ga ją u nas na wet
in ne kra je. Z ro ku na rok pod no si -
my so bie po przecz kę i sta ra my się
jesz cze le piej zor ga ni zo wać wy -
ścig. Naj waż niej sze, co już wie lo -
krot nie po wta rza łem, to fakt, że
To ur de Po lo gne to nie tyl ko wy -
ścig ko lar ski, ale wiel ka szan sa
pro mo wa nia Pol ski na ca łym
świe cie – mó wił Cze sław Lang. 

W To ur de Po lo gne, ja ko je dy -
nym wy ści gu obok To ur Down
Un der, mo że wy star to wać re pre -
zen ta cja na ro do wa. Cze sław Lang
sko rzy stał z ta kiej moż li wo ści
i na star cie zo ba czy my jesz cze
więk szą licz bę Po la ków. Za do wo -
le nia z te go fak tu nie krył Wa cław
Ska rul, pre zes Pol skie go Związ -
ku Ko lar skie go: – Jest nam bar -
dzo mi ło, że otrzy ma li śmy to za -
pro sze nie. Nie chciał bym po dej -
mo wać de cy zji za se lek cjo ne ra
Pio tra Wa dec kie go, ale li de rem
po wi nien być nie za wod ny Ma rek
Rut kie wicz oraz Bar tosz Hu zar -
ski, któ ry choć je dzie za chwi lę
Gi ro d’Ita lia, to po wie dział mi, że
naj waż niej szy dla nie go jest To ur
de Po lo gne. 

Mar ki To ur de Po lo gne nie
uda ło by się wy pro mo wać, gdy by
nie Te le wi zja Pol ska, któ ra po -
now nie po ka że wy ścig oraz wy -
pro du ku je sy gnał dla Eu ro spor tu,
za po śred nic twem któ re go tra fi on
do każ de go za kąt ka na świe cie.

Co naj waż niej sze Cze sław Lang
i Bo gu sław Pi wo war pod pi sa li
przy oka zji pre zen ta cji, list in ten -
cyj ny na ko lej ne la ta współ pra cy.

Prze cho dząc do tra sy wy ści -
gu – to wzbu dza ona wiel kie
emo cje. W tym ro ku Cze sław
Lang od szedł od sza blo nu wy ści -
gów eta po wych i już od po cząt ku
za wod ni cy mu szą być w peł nej
go to wo ści, gdyż bę dzie to cięż ki
pierw szy dzień. Ko la rze wy ru szą
spod Ho te lu Go łę biew ski w Kar -
pa czu do Je le niej Gó ry i prze ja -
dą 4 run dy o dłu go ści 30,2 ki lo -
me tra, gdzie na każ dej z nich bę -
dą mu sie li po ko nać kul to wy pod -
jazd Or li nek. Dru gi etap bę dzie
naj dłuż szy w ca łym wy ści gu.
Na tra sie Wał brzych -Opo le
do po ko na nia bę dzie bli sko 240
ki lo me trów. 

Po nad 200-ki lo me tro wy bę -
dzie rów nież trze ci etap z Kę -
dzie rzy na -Koź la do Cie szy na,
na któ rym po now nie wy je dzie -
my na chwi lę po za gra ni cę na -
sze go kra ju. Po trzech dłu gich,
cięż kich eta pach, krót szy, ale

z pew no ścią du żo szyb szy od ci -
nek Bę dzin  – Ka to wi ce, gdzie
w po przed nich la tach oglą da li -
śmy pięk ne har ce Po la ków i nie -
zwy kłe po je dyn ki sprin te rów.

Ko lej ne dwa eta py po win ny
za de cy do wać o lo sach wy ści gu,
choć tak mia ło być rów nież
przed ro kiem, a wszy scy pa mię -
ta my, że cze ka li śmy do fi ni szu
w Kra ko wie na fi na ło we roz -
strzy gnię cia. Etap pią ty z Rab ki
Zdrój do Za ko pa ne go i szó -
sty – kró lew ski etap – Bu ko vi -

na Ter ma Ho tel Spa – Bu ko wi -
na Ta trzań ska, to głów nie gó ry
i cięż ko bę dzie zna leźć choć by
kil ka ki lo me trów pła skie go te -
re nu. 

Wy ścig tra dy cyj nie za koń czy
się w Kra ko wie, choć w tym ro ku
rów nież wy star tu je z kra kow skie -
go ryn ku. Bę dzie to du ża atrak cja
dla ki bi ców, gdyż ko la rze po ko -
na ją aż 7 rund po 12,4 ki lo me tra,

a każ da z nich pro wa dzić bę dzie
przez Wie licz kę.

Wszyst kie ku li sy do ty czą ce
tra sy zo sta ły od sło nię te i po zo sta -
je nam te raz cze kać do 10 lip ca,
aby roz po cząć show pod ty tu łem
To ur de Po lo gne. Przy po mnij my
jesz cze, że „Ku rier Miej ski” trzeci
raz z rzę du bę dzie pa tro no wał im -
pre zie. Ser decz nie za pra sza my ki -
bi ców już te raz. Oprac. RED
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Zaprezentowano 69. Tour de
Pologne UCI World Tour

Ja ro sław
 Adam

 ski

To ur de Po lo gne jest jed ną z naj więk szych ko lar skich im prez na świe cie. Tym bar dziej war to
ki bi co wać za wod ni kom pod czas te go rocz nej edy cji, któ ra za wi ta tak że do na sze go mia sta

Cze sław Lang za pre zen to wał w war szaw skim ho te lu Ma riott
te go rocz ny to ur

Trasa 69. Tour de
Pologne UCI World Tour

1. etap: „Go łę biew ski” Kar -
pacz – Je le nia Gó ra 179,5 km
2. etap: Wał brzych – Opo -
le 239,4 km 
3. etap: Kę dzie rzyn-Koź le – Cie -
szyn 201,7 km
4. etap: Bę dzin – Ka to wi -
ce 127,8 km 
5. etap: Rab ka Zdrój – Za ko pa -
ne 163,1 km 
6. etap: Bu ko vi na Ter ma Ho tel
Spa – Bu ko wi na
Tatrzańska 191,8 km
7. etap: Kra ków – Kra ków 131,4 km

Tour w Sosnowcu

Dwa lata temu mieliśmy start
etapu, rok temu premie punktowe,
w tym roku kolarze ponownie
pojawią się na sosnowieckich
ulicach. 13 lipca, bo tego dnia
sosnowiczanie spotkają barwny
peleton, Tour zawita w ramach 4.
etapu. Przy okazji nie zabraknie
premii specjalnej, która będzie
nosić imię Jana Kiepury. 
Według zapowiedzi w Sosnowcu
kolarze pojawią się od strony
Będzina i przejadą następującymi
ulicami: Będzińska, Orla, Parkowa,
3 Maja, Blachnickiego, Braci
Mieroszewskich, 11 Listopada,
Andersa, 1 Maja, Sienkiewicza,
Piłsudskiego, 3 Maja, Piłsudskiego,
Baczyńskiego – do ul. Milowickiej w
Katowicach. Premia specjalna im.
Jana Kiepury będzie się znajdować
na wysokości dworca PKP.
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Proekologicznie dla Ziemi
20 kwiet nia Szko ła Pod sta wo wa
nr 18 w So snow cu z oka zji Dnia
Zie mi zor ga ni zo wa ła Zie lo ny Ko -
ro wód. Ucznio wie uli ca mi mia sta
oraz alej ka mi Par ku Sie lec kie go
do tar li pod Urząd Miej ski. Dzie ci
mia ły ze so bą barw ne em ble ma ty
mó wią ce o dzia ła niach pro eko lo -
gicz nych w ich szko le. Każ da kla -
sa po sia da ła swo je ha sło zwią za -
ne z ochro ną śro do wi ska na tu ral -
ne go.

Pod gma chem Urzę du Miej -
skie go uczniów po wi ta li: pre zy -
dent mia sta Ka zi mierz Gór ski, za -
stęp ca pre zy den ta Ry szard Łu -
kaw ski oraz na czel nik Wy dzia łu
Ochro ny Śro do wi ska, Wan da Or -
liń ska. Opo wia da li dzie ciom
o eko lo gicz nych przed się wzię -
ciach w na szym mie ście. Ucznio -
wie prze ka za li przed sta wi cie lom
ma gi stra tu sym bo licz ne „drzew -
ka przy jaź ni”. U

Po raz ko lej ny do so sno wic kie go
Eg zo ta rium za wi ta li mi ło śni cy
stor czy ków z ca łe go re gio nu,
w dniach 20-22 kwiet nia od by ły
się tam „Dni or chi dei i ro ślin
ozdob nych”. Kwiat po wszech nie
zna ny i w ostat nich la tach cie szą -
cy się co raz więk szą po pu lar no -
ścią ze wzglę du m.in. na moż li -
wość za ku pu (nie mal w każ dym
hi per mar ke cie oraz skle pie ogrod -
ni czym) oraz ła twość ho dow li
ścią gnął do na sze go mia sta w ten
week end kil ka ty się cy zwie dza ją -
cych.

– Więk szość z nas ko ja rzy or -
chi dee w po wszech nej od mia nie
sprze da wa nej nie mal w każ dym
skle pie. Te ow szem nie wy ma ga -
ją od swo je go ho dow cy du żo wię -
cej po nad re gu lar ne na wad nia nie.
Nie każ dy jed nak zda je so bie
spra wę z ol brzy miej róż no rod no -
ści ga tun ko wej tych ro ślin. Or chi -
dee to tak że m.in. mi nia tu ro we
on ci die, czy in ten syw nie pach ną -
ce, wie lo kwia to we rhyn cho sty lis
co ele stis – te wy ma ga ją już wię -
cej uwa gi. Na wy sta wie moż -
na by ło zo ba czyć wie le cie ka -
wych, nie spo ty ka nych po wszech -
nie ga tun ków i uzu peł nić swo ją
ho dow lę o no we oka zy – mó wi
Mo ni ka Ber nac ka, pa sjo nat ka or -
chi dei z są sied niej Dą bro wy Gór -
ni czej, któ ra go ści ła w Eg zo ta -
rium.

Na wy sta wie jed ną z cie kaw -
szych or chi dei by ła aeran gis ci tra -
te o drob nych bia łych kwia tach,
pach ną ca cy try ną czy co elo gy ne
spe cio sa z du żym kwia tem o in -
ten syw nie zie lo nych płat kach.

Oprócz nie zwy kłych oka zów
stor czy ków po cho dzą cych z ko -
lek cji człon ków So sno wiec kie go
Ko ła Mi ło śni ków Or chi dei i pry -
wat nych firm, zo sta ły wy sta wio ne
tak że in ne ga tun ki ro ślin m.in. til -
land sie, skrzy dło kwia ty, kak tu sy
i ro śli ny owa do żer ne. 

– Na wy sta wę przy pro wa dził
mnie syn, któ re mu ma rzy się ta ka
owa do żer na ro ślin ka. Na po czą -
tek za cznie my chy ba od zna nej,
ma leń kiej mu cho łów ki, a jak ho -
dow la do brze mu pój dzie, to kto
wie, mo że kie dyś zo sta nie ho -
dow cą np. dzba necz ni ków – żar -
tu je Ma rio la Jaw roc ka, ma ma 10-
let nie go Mi cha ła.

Pod czas eks po zy cji swo ją wie -
dzą na te mat ro ślin z ama to ra mi
chęt nie dzie li li się pro fe sjo nal ni
ho dow cy i wy staw cy z So sno wiec -
kie go Ko ła Mi ło śni ków Or chi dei,
a tak że człon ko wie Pol skie go To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Kak tu sów.
Po nad to na wy sta wie moż na by ło
za opa trzyć się w fa cho wą li te ra tu -
rę, no we ga tun ki ro ślin oraz ak ce -
so ria do upra wy ro ślin.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Sosnowieccy
miłośnicy
storczyków

Mi nął nie speł na mie siąc od prze ka za nia ko nia Drum li,
ura to wa ne go przed rzeź nią przez Klub Ga ja, ze spo ło wi
Szkół Spe cjal nych nr 4 w So snow cu, a już w przy szkol nej
staj ni za go ści ło dru gie zwie rzę. 3 kwiet nia do łą czy do niej
Atlan tyk, tak że wy ku pio ny przez Klub Ga ja z fun du szu
uzy ska ne go przez 1% po dat ku oraz no wej ak cji „Zbie raj
kar tri dże, ra tuj ko nie” pro wa dzo nej przez klub wraz z fir -
mą Gre en Pro ject. 15-let ni ogier po ma gał już w hi po te ra -
pii, nie bę dzie więc miał kło po tów z po dob ny mi za ję cia -
mi z ucznia mi szko ły w So snow cu.

– Bu du jąc staj nię za kła da li śmy, że bę dzie ona two rzo -
na z my ślą o dwóch zwie rzę tach. Wia do mo prze cież, że
one nie lu bią sa mot no ści  – mó wi ła pod czas prze ka za nia
Drum li dy rek tor ZSS Iwo na Du rek -Sy pek. Jak wi dać,
ma rze nie o dru gim ko niu zo sta ło zre ali zo wa ne bar dzo
szyb ko. Te raz czas na re ali za cję dal szych pla nów – stwo -
rze nia par ku wraz ze ścież ka mi dla zwie rząt. War to za -
zna czyć, iż so sno wiec kiej szko le w utrzy ma niu ko ni po -
ma ga ją więź nio wie z Za kła du Kar ne go w Woj ko wi cach,
któ rzy zaj mu ją się m.in. utrzy ma niem po rząd ku w staj -
ni, a tak że są asy sten ta mi osób nie peł no spraw nych.

Ga brie la Ko la no

Atlantyk pomoże
w hipoterapii

Do tych cza so wy po seł SLD, Wi told
Kle pacz, zmie nił par tyj ne bar wy.
Prze szedł do Ru chu Pa li ko ta. Pod czas
kon fe ren cji pra so wej nie ukry wał, że
by ła to dla nie go trud na de cy zja. – By -
łem mar gi na li zo wa ny przez gru pę
dzia ła czy, któ rzy szko dzą SLD. Nie
mo gę na to po zwo lić, dla te go zde cy -
do wa łem się zmie nić par tię na Ruch
Pa li ko ta. W mo jej opi nii to do bra pro -
po zy cja dla Pol ski – stwier dził. Lo kal -
ni dzia ła cze SLD nie kry li swo je go
roz cza ro wa nia. W oświad cze niu, pre -
zy dent Ka zi mierz Gór ski, prze wod ni -
czą cy RM SLD, na pi sał m.in.: „De cy -
zją tą za sko czył nas wszyst kich. Tym
bar dziej szo ko wa ło uza sad nie -
nie – rze ko me mar gi na li zo wa nie je go
oso by w sze re gach SLD. Przez ostat -
nie 10 lat Wi tol do wi Kle pa czo wi, trzy -
krot nie z peł nym za ufa niem po wie rza -

li śmy funk cję Prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej So ju szu Le wi cy De mo kra -
tycz nej w So snow cu, raz sta no wi sko
Za stęp cy Pre zy den ta Mia sta. W tym
cza sie pro wa dzi li śmy kil ka kam pa nii
wy bor czych, w któ rych ko le ga Kle -
pacz zaj mo wał czo ło we miej sca na li -
stach wy bor czych, z na szej re ko men -
da cji trzy krot nie zo stał po słem.
Wspól nie od no si li śmy zwy cię stwa
i wspól nie po no si li śmy po raż ki. By li -
śmy prze ko na ni, że sta no wi my dru ży -
nę, a Wi told Kle pacz był uwa ża ny
za jed ne go z czo ło wych jej fi la rów.
Wczo raj szą Je go de cy zją wszy scy czu je -
my się oszu ka ni i zdra dze ni. Bio rąc jed -
nak pod uwa gę do tych cza so wą, wie lo let -
nią współ pra cę, ży czy my Pa nu Po sło wi
zdro wia i ta kich suk ce sów ja kie osią gał
dzię ki pra cy ko le ża nek i ko le gów z So ju -
szu Le wi cy De mo kra tycz nej”. mz

Lo ka lni dzia ła cze SLD czu ją się oszukani i zdradzeni, bo poseł Witold Klepacz
wybrał Ruch Palikota 

Po ma rań cza sku si ła

3 kwiet nia w sa li au dy to ryj nej Par -
nas sos Bi blio te ki Ślą skiej w Ka to -
wi cach, od był się nie zwy kły, bo
pierw szy w Pol sce po kaz fil mu
„Mur” („The Wall”) w reż. Ro ber -
ta Mar ko wit za. Pro jek cję po prze -
dzi ła pre lek cja Ire ne usza Łęcz ka,
za głę biow skie go dzien ni ka rza i re -
gio na li sty, dzię ki któ re mu ko pia
fil mu tra fi ła do zbio rów Bi blio te ki
Ślą skiej. Jed nym ze współ or ga ni -
za to rów pro jek cji by ło rów nież
Cen trum Edu ka cji i Wy cho wa nia
Mło dzie ży „KA NA” w So snow cu.
Jed no ra zo wy po kaz fil mu miał
cha rak ter otwar ty. 

Ob raz o get cie war szaw skim
na krę co ny zo stał w So snow cu
i Ka to wi cach po nad 30 lat te mu.

Zdję cia re ali zo wa ła ame ry -
kań ska eki pa fil mo wa na uli cach
De ker ta, Koł łą ta ja i Sta szi ca oraz
w dziel ni cy Śro du la. 

Film po ka zu je kil ka ro dzin ży -
dow skich, ich lo sy i prze ży cia,
a tłem są lo sy ca łe go get ta. Sce na -
riusz zo stał na pi sa ny tak, by stop -
nio wo uka zy wać, jak zmie nia ją
się na gor sze lo sy bo ha te rów, aż
do kul mi na cyj ne go mo men tu,
w któ rym do szło do dra ma tycz -
ne go po wsta nia w Get cie War -
szaw skim w kwiet niu 1943 ro ku.

Pro duk cja tra fi ła do Bi blio te ki
Ślą skiej dzię ki uprzej mo ści Ire ne -
usza Łęcz ka, któ ry przed po ka zem
opo wie dział je go nie zwy kłą hi sto -
rię: – Kil ka lat te mu, po dą ży łem
śla dem fil mu. Roz ma wia łem o fil -
mie z je go współ twór ca mi: Je rzym
Ant cza kiem (współ re ży se rem),
Ma cie jem Szcze pań skim (pre ze -
sem Ko mi te tu ds. RiTV) i Ja nem
Że law skim (II sce no gra fem). Efek -
tem by ło kil ka mo ich pu bli ka cji
w pol skiej pra sie. Spro wa dzi łem
z USA je go ko pię na DVD. Uj rza -
łem tra ge dię na ro du, in dy wi du al -

ne lo sy lu dzi i ich mo ral ne roz ter -
ki, zaś w tle wy ra zi sty So sno -
wiec – mówił Ireneusz Łęczek. 

Ak cja po nad dwu go dzin ne go
fil mu opo wia da o lo sach ży dow -
skiej ro dzi ny z war szaw skie go get -
ta i roz gry wa się w la tach 1940-
1943. Ja ko sce ne ria twór com ze
Sta nów Zjed no czo nych po słu ży ły
przede wszyst kim so sno wiec kie
uli ce i za bu do wa nia. 

Pre mie ra „Mu ru” w re ży se rii
Ro ber ta Mar ko wit za z ogrom nym
udzia łem pol skie go re ży se ra Je -
rze go Ant cza ka mia ła miej sce 16
lu te go 1982 ro ku. Film jed nak ni -
gdy nie tra fił na pol skie ekra ny.
Co wię cej za rów no w ro ku pre -
mie ry, jak i przez wszyst kie ostat -
nie la ta nie po wsta ła pol ska wer -
sja ję zy ko wa fil mu, a je go ko pii
nie ma w zbio rach Fil mo te ki Na -
ro do wej. 

– Przez dłu gi czas pró bo wa -
łem od po wie dzieć so bie na py ta -
nie: jak to się sta ło, że film o Pol -
sce, na krę co ny w Pol sce z udzia -
łem pol skich twór ców, nie jest

w Pol sce obec ny. Na ca łe szczę -
ście ktoś za ku pił mi pły tę z „Mu -
rem” w USA. Prze ka za łem ją
do Bi blio te ki Ślą skiej i dzię ki za -
an ga żo wa niu wie lu osób, dzi siaj
mo że my obej rzeć to dzie ło – mó -
wił Łę czek do tłum nie zgro ma -
dzo nej pu blicz no ści.

Ire ne usz Łę czek opo wie dział
wi dzom o hi sto rii swo ich po szu -
ki wań fil mu, przy oka zji zdra -
dza jąc cie ka wost ki zwią za ne
z je go po wsta wa niem. – W roz -
mo wie z Ma cie jem Szcze pań -
skim do wie dzia łem się dla cze go
wła śnie So sno wiec po słu żył
za sce ne rię dla war szaw skie go
get ta. W cza sie krę ce nia fil mu
wy bu rza no bu dyn ki w dziel ni cy
Śro du la przy go to wu jąc te ren
pod no we osie dle. Moż na by ło
więc bez kar nie krę cić sce ny
walk i wy bu chów bez po no sze -
nia do dat ko wych kosz tów. Z ko -
lei Ma ciej Kę dzier ski, któ ry jest
dziś na sa li, opo wia dał mi jak
trze ba by ło ma lo wać drze wa
na sza ro, bo film krę co no la tem,

a je go ak cja roz gry wa ła się póź -
ną je sie nią. Do dziś przy uli cy
Sta szi ca moż na od szu kać frag -
men ty de ko ra cji. 

Pod kre ślił tak że, że hi sto ria
za to czy ła ko ło, a dla so sno wi czan
tym więk sze, że dzi siej sza Śro du -
la, któ ra „za gra ła” w fil mie, rze -
czy wi ście by ła miej scem, w któ -
rym Niem cy zor ga ni zo wa li get to
ży dow skie dla 15 tys. osób. 

Za in te re so wa nie po ka zem
w Bi blio te ce Ślą skiej prze szło
naj śmiel sze ocze ki wa nia or ga -
ni za to rów. Sa la Par nas sos wy -
peł nio na by ła po brze gi. Ci któ -
rym nie uda ło się obej rzeć po -
ka zu 3 kwiet nia ma ją moż li -
wość obej rze nia „Mu ru” nie -
mal że przez ca ły czas w Bi blio -
te ce Ślą skiej. Film znaj du je się
na sta łe w zbio rach bi blio te ki
i jest do stęp ny dla jej czy tel ni -
ków w Ślą skiej Bi blio te ce Fil -
mo wej miesz czą cej się w bu -
dyn ku głów nym Bi blio te ki Ślą -
skiej. Ser decz nie po le camy
i zapraszamy. U

Filmowa premiera 
po latach

Zbigniew
 Łaszek

Sala podczas premiery „Muru” pękała w szwach
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Podra bia ny susz ja jecz ny, a wcze -
śniej pod ra bia na sól spo żyw cza,
wstrzą snę ły ostat nio pol ski mi
ryn kiem spo żyw czym. W pro -
duk tach, do któ rych tra fił susz ja -
jecz ny, znaj do wa ły się kadm,
ołów, a przede wszyst kim śmier -
tel nie nie bez piecz ne bak te rie co -
li. Nie uczci wi przed się bior cy
spod Ka li sza la ta mi, że by sprze -
dać susz ja jecz ny z do dat ko wym
zy skiem, pod ra bia li go. Ku po wa -
li tań szy pół pro dukt, a by ły to...
ze psu te ja ja. W su szu wy kry to
ka wał ki ko ści zwie rząt, me ta le
cięż kie. Z ryn ku wy co fa no
już 300 ton ska żo nej su szem
żyw no ści. To głów nie  cia sta,
słod kie buł ki, pącz ki, a tak że ma -
ka ro ny, wę dli ny, pasz te ty, klu ski
ślą skie, go to we pie ro gi. 

In spek to rzy so sno wiec kie go
sa ne pi du tak że nie na rze ka ją
na brak pra cy. Spra woz da nie
z prze pro wa dzo nych dzia łań, in -
ter wen cji i pro jek tów, któ re mia -
ły miej sce na te re nie mia sta
w ubie głym ro ku, przed sta wił
pod czas mar co wej se sji Ra dy
Mia sta – le karz Zbi gniew Ce bo,
po wia to wy in spek tor sa ni tar ny
w So snow cu. 

Naj więk sze za in te re so wa nie
słu cha czy wzbu dzi ły in for ma cje
do ty czą ce pro duk tów żyw no -
ścio wych i prze my sło wych, któ -
re w ogó le nie po win ny tra fić
na ry nek, a zo sta ły za ku pio ne
przez kon su men tów. 

Wpraw dzie w ubie głym ro ku
nie by ło tak spek ta ku lar nych ak -
cji jak rok wcze śniej, kie dy
przed wpro wa dze niem na ry nek
uda ło się so sno wiec kie mu sa ne -
pi do wi wy kryć i wy co fać w So -
snow cu aż 20 ton wo ło wi ny,
spro wa dzo nej z Ir lan dii, któ ra by -
ła za tru ta jo na mi i mo gła wy wo -
łać cho ro bę Creutz fel da -Ja ko ba.
W zna czą cej czę ści nie by ło to
już mię so, ale pro dukt prze ro bio -
ny na pasz tet. – Uda ło się nam
się wów czas wszyst kie se rie wy -
co fać z ryn ku, co ozna cza, że
sys tem dzia ła – pod kre ślał Zbi -
gniew Ce bo. 

In spek tor za zna czył tak że, że
w Eu ro pie zo sta ła ostat nio od -
kry ta afe ra do ty czą ca za fał szo -
wa nia ar ty ku łów ży wie nio wych,
któ re by ły pro du ko wa ne z mą ki

ży wie nio wej pre mium i do ty czy -
ły ar ty ku łów tzw. zdro wej żyw -
no ści, któ re są zde cy do wa ne bar -
dziej pre fe ro wa ne przez kon su -
men tów, ale tak że od po wied nio
droż sze. Oka zu je się, że za fał szo -
wa nie tej żyw no ści Wło si sza cu -
ją aż na 800 mln eu ro. – To ol -
brzy mia kwo ta. Na tę kwo tę skła -
da ją się róż ne pro duk ty żyw no -
ścio we, mię dzy in ny mi ma ka ro -
ny. Po szcze gó ło wych ba da niach
oka za ło się, że te rze czy w ogó le
nie na da ją się do spo ży wa nia
przez lu dzi, a mo gły słu żyć ja ko
do da tek do kar my dla zwie -
rząt – mó wił Zbi gniew Ce bo. 

Na pol ski ry nek zo stał wpro -
wa dzo ny susz ja jecz ny, któ ry ab -
so lut nie nie jest pro duk tem, któ -
ry po wi nien być spo ży wa ny
przez lu dzi. To pro dukt, w któ re -
go skła dzie jest głów nie mącz ka
ryb na, z barw ni ka mi, tak że nie -
przy sto wa ny mi do spo ży cia
przez lu dzi. Mącz ka, nie ste ty,
jest roz pro wa dzo na w ca łej Pol -
sce i sto so wa na po wszech nie
do pro duk cji ma ka ro nów, pie -
czy wa, cia stek i cze ko lad. Na te -
re nie wo je wódz twa czte ry pod -
mio ty dys po no wa ły mącz ką,
w tym je den w So snow cu, ale
uda ło się ją za bez pie czyć i wy eli -
mi no wać z ob ro tu. Wszyst kie do -
ku men ty zwią za ne z prze pro wa -
dze niem trans ak cji han dlo wych,
a więc cer ty fi ka ty ba dań la bo ra -
to ryj nych, in spek cji we te ry na ryj -
nej, by ły skom ple to wa ne, ale…
fał szy we. 

W su mie wy co fa no 72 pro -
duk ty żyw no ścio we w So snow -
cu. – By ły pro du ko wa ne nie tyl -
ko przez fir my ga ra żo we, ale
mar ki ogól no świa to we – mó wił
Zbi gniew Ce bo. 

Du ża pro duk cja ar ty ku łów,
tym ra zem po wszech ne go użyt -
ku, po cho dzi ła z Chin. Bez tru du
moż na by ło ku pić w mie ście
szklan ki z du żą za war to ścią oło -
wiu. – Nie któ re prze kro cze nia
oło wiu prze kro czy ły nor mę…
ty siąc ra zy – mó wił Zbi gniew
Ce bo. 

Miesz kań cy na ra ża li swo je
zdro wie, nie tyl ko ku pu jąc her ba -
tę, mą kę, na sio na, owo ce, ry by,
ale tak że szklan ki do na po jów,
kub ki, czaj ni ki czy ta le rze. sk

O tym, jak sprze da je się miesz ka nia w „So kol ni” wie dzą już pro ku ra to rzy, CBA i mi ni ster in fra struk tu ry. Ale czy po mo gą?! 

Jak ma my żyć, jak
nie ma my gdzie?
„Sprze da ni” lo ka to rzy spół dziel -
ni miesz ka nio wej „So kol nia”
wresz cie zo sta li wzię ci w obro nę.
Naj pierw przez par la men ta rzy -
stów An nę Nemś i Ja ro sła wa Pię -
tę, a te raz przez wła dze mia sta.
W tej spra wie od by ły się ko lej ne
kon fe ren cje pra so we, naj pierw
w biu rze po sel skim, a 9 kwiet nia
w Urzę dzie Miej skim. 

Par la men ta rzy ści, tak jak za po -
wia da li, zwró ci li się o po moc nie
tyl ko do Pro ku ra to ra Ge ne ral ne -
go, ale tak że do Cen tral ne go Biu -
ra An ty ko rup cyj ne go. – Uwa ża -
my, że to ostat nia de ska ra tun ku.
Ze wzglę du na to, że za rów no Pro -
ku ra tu ra Re jo no wa, jak i Okrę go -
wa, umo rzy ła w więk szo ści po stę -
po wa nia w wa szych spra wach,
zde cy do wa li śmy się zwró cić o po -
moc do Pro ku ra tu ra Ge ne ral ne -
go – mó wił Ja ro sław Pię ta. Po nad -
to po słan ka An na Nemś tak że roz -
ma wia ła już z mi ni strem in fra -
struk tu ry, Sła wo mi rem No wa kiem
i skie ro wa ła pi smo do mi ni ster -
stwa z proś bą o kon tro lę dzia łań fi -
nan so wych Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „So kol nia”. 

– Otrzy ma łem pi smo od Pro -
ku ra to ra Ge ne ral ne go, któ ry na tym
eta pie prze ka zał spra wę do Pro ku -
ra tu ry Ape la cyj nej wce lu zba da nia
tej spra wy – stwier dził po seł Pię ta. 

Kon kret ne dzia ła nia zo sta ły
pod ję te tak że przez Ar ka diu sza
Chę ciń skie go, któ ry zło żył w pro -
ku ra tu rze ofi cjal ne za wia do mie -
nie o po dej rze niu po peł nie nia
prze stępstw przez za rząd spół -
dziel ni i Ry szar da Sznaj de ra. 

Jest to od po wiedź na do nie -
sie nia o nie pra wi dło wo ściach
w spół dziel ni zwią za nych ze
sprze da żą miesz kań tzw. słu -
pom. – Do nas przez kil ka ostat -
nich mie się cy zwra ca li się
miesz kań cy z róż ny mi pre ten sja -
mi do „So kol ni”, do ty czą cy mi
sprze da ży miesz kań czy za opa -
trze nia w wo dę – mó wił za stęp ca

pre zy den ta. – Ma my twar de do -
wo dy, że za ple ca mi praw dzi we -
go lo ka to ra u no ta riu sza zja wiał
się ktoś in ny i oświad czał, że jest
na jem cą miesz ka nia. Za rząd So -
kol ni oświad czał, że to praw da.
„Słup” nie od płat nie na by wał
miesz ka nie i sprze da wał dru gie -
mu w łań cusz ku, a na koń cu lo -
ka le ku po wał Ry szard Sznaj -
der – opi su je pro ce der za stęp ca
pre zy den ta.

Klu czo wą ro lę w tej spra wie
od gry wa za rząd spół dziel ni, któ -
ry nie we ry fi ko wał oświad czeń
i spo rzą dzał ak ty z pod sta wio ny -
mi oso ba mi. 12 kwiet nia do nie -
sie nie o moż li wo ści po peł nie nia
w tej spra wie prze stęp stwa tra fi ło
do Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Ka -
to wi cach. Urzęd ni cy twier dzą, że
Ry szard Sznaj der, obec ny wła ści -
ciel bu dyn ków spół dziel ni, w ich
oce nie do pu ścił się nie pra wi dło -
wo ści. – Po ja wia się po dej rze nie
dzia łal no ści na nie ko rzyść spół -
dziel ni. Pan Ry szard Sznaj der,
bę dą cy peł no moc ni kiem spół -

dziel ni, sprze dał przed się bior cy,
pa nu Ry szar do wi Sznaj de ro wi 40
miesz kań przy uli cy Mi ko łaj czy -
ka za kwo tę 400 ty się cy zło -
tych – mó wił za stęp ca pre zy den -
ta. 

Miesz kań cy, któ rzy przy szli
do po sel skie go biu ra, py ta li bez -
sil nie, ile ra zy moż na pi sać, cho -
dzić, krzy czeć i bła gać na ko la -
nach. – Zwłasz cza że spra wa trwa
już kil ka lat i nie wi dać dla nas
żad nej na dziei. Pro ku ra tu ra wie le
ra zy umo rzy ła spra wę twier dząc,
że by ła to ma ła szko dli wość czy -
nu. Ma ła szko dli wość czy nu!
A my lą du je my na bru ku. Jak ma -
my żyć, jak nie ma my gdzie
miesz kać? – stwier dzi li wprost lo -
ka to rzy.

– Sche mat dzia łań po le ga
na sprze da ży nie ru cho mo ści bez
wie dzy lo ka to rów, bez in for mo -
wa nia ich o przy słu gu ją cym im
pra wie pier wo ku pu miesz kań.
Po tem do cho dzi do kla sycz ne go
utrud nia nia ży cia po przez ha mo -
wa nie do stę pu do me diów. Na -

stęp nie pro po no wa ne są no we
umo wy naj mu ze staw ka mi, któ re
zna czą co prze wyż sza ją moż li wo -
ści lo ka to rów na jem cy – wy ja śnił
Ja ro sław Pię ta.

Miesz kań cy wska zy wa li naróż -
ne dzia ła nia spół dziel ni, któ ra ma
dzia łać wbrew in te re sem lo ka to -
rów. – 9 grud nia wpła ci łem 40 ty -
się cy zło tych na wy kup miesz ka -
nia – mó wił miesz ka niec blo ku
przy ul. Li po wej. – No ta riusz był
umó wio ny na 17 grud nia, ale kil ka
mi nut przed spo tka niem u no ta riu -
sza zo sta ło ono od wo ła ne przez
spół dziel nię. Od tam tej po ry
do dnia dzi siej sze go no ta riusz był
kil ka krot nie od wo ły wa ny. Jak
mo gę ku pić to miesz ka nie, sko ro
po dob no jest sprze da ne – skar żył
się lo ka tor. 

W biu rze par la men ta rzy stów
Plat for my Oby wa tel skim przy ul.
War szaw skiej 1 lo ka to rzy mo gą
li czyć tak że na po ra dy praw ne
w tej spra wie. Ter min i go dzi nę
spo tka nia moż na usta lić pod nr
tel. 297 02 87. up, sk

In spek to rzy sku tecz nie wal czą nie tyl ko z „za tru tą” żyw no ścią, ale
tak że eli mi nu ją z ryn ku szklan ki… z oło wiem 

Susz nie dla lu dzi 

           reklamaPosprzątali Maczki
21 kwiet nia, w dziel ni cy Macz ki
od by ła się już po raz dru gi ak cja
pn. „Po sprzą taj my Macz ki”.
Przed się wzię cie to jest kon ty nu -
acją roz po czę tej w ubie głym ro ku
spo łecz nej ini cja ty wy pod ha -
słem: „Nie bądź obo jęt ny na to, co
dzie je się obok Cie bie, to Ty
kształ tu jesz swo je oto cze nie”.
W ak cji wzię ło udział bli sko dwa -
dzie ścia osób, za peł nia jąc od pad -
ka mi bli sko 70 wor ków o po jem -
no ści 120 li trów. Sprzą ta no te re ny
wzdłuż rze ki Bia łej Prze mszy,
wo kół Ze spo łu Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 11 w So snow cu,
oko li ce za byt ko we go dwor ca oraz
po ło żo ny w cen trum Ma czek
skwer. Zwień cze niem ca łe go

przed się wzię cia by ło wspól ne
pie cze nie kieł ba sek po łą czo ne
z dys ku sją o hi sto rii i obec nej sy -
tu acji Ma czek.

Ak cja by ła wspól nym po my -
słem Jac ka Dud ka, asy sten ta po sła
na Sejm RP Ewy Ma lik oraz To -
ma sza Ko wa la, in struk to ra z Miej -
skie go Klu bu Macz ki. Ca łą ini cja -
ty wę wspar ła Dy rek cja Miej skie -
go Klu bu „Macz ki”, Wy dział Go -
spo dar ki Ko mu nal nej Urzę du
Miej skie go, za pew nia jąc od biór
ze bra nych nie czy sto ści oraz rad ni
Ra dy Miej skiej, któ rej przed sta wi -
ciel wziął udział w ak cji.

Je sie nią or ga ni za to rzy pla nu -
ją zor ga ni zo wać ko lej ną ak cję
sprzą ta nia, tym bar dziej, że

uczest ni cy obec nej za de kla ro wa li
swój sta ły udział. Ma my na dzie -
ję, że in ne dziel ni ce So snow ca

we zmą przy kład z Ma czek
i miesz kań cy sa mi za czną dbać
o swo je „po dwór ko”. U

Tom
asz Kow

al

Uczestnicy akcji obiecali, że będą sprzątać także za rok

Prezydent Kazimierz górski w towarzystwie zastępcy Arkadiusza Chęcińskiego oraz prezes
RPWiK Magdaleny Pochwalskiej mówili o problemie SM „Sokolnia” i jej lokatorów
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2 sierp nia 1914 r. do So snow ca
wkro czy ły woj ska nie miec kie
i roz to czy ły nad zór nad wszyst ki -
mi dzie dzi na mi ży cia w mie ście.
Bez ro bo cie i głód wsku tek unie ru -
cho mie nia za kła dów prze my sło -
wych to zja wi sko wów czas po -
wszech ne wśród miesz kań ców.
Jed nak, w tym okre sie, w wa run -
kach względ nej swo bo dy po li -
tycz nej, Po la cy mo gli le gal nie
uczest ni czyć w na ro do wych uro -
czy sto ściach pa trio tycz nych.

W 1915 r. uczczo no dzień 3
Ma ja ja ko świę to na ro do we. Szko -
ły w tym dniu za wie si ły dzia łal -
ność, rów nież nie któ re in sty tu cje
i za kła dy zwal nia ły pra cow ni ków
od za jęć. Uro czy sto ści, któ re przy -
go to wy wa ło du cho wień stwo ior ga -
ni za cje pra wi co we by ły skrom ne.
Ogra ni czy ły się do mszy św. w ko -
ście le pa ra fial nym p. w. Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma rii Pan ny
ce le bro wa nej przez ks. ka no ni ka
Boż ka i pro ce sji wo kół ko ścio ła.
Po po łu dniu, w sa li związ ków za -
wo do wych na Po go ni, od był się
kon cert oko licz no ścio wy iprzed sta -
wie nie III czę ści „Dzia dów” Ada -
ma Mic kie wi cza.

Bez po rów na nia szer szy za sięg
mia ły ob cho dy 125. rocz ni cy
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja
w1916 ro ku, co zwią za ne by ło z li -
be ra li za cją po li ty ki oku pan tów nie -
miec kich, dą żą cych do po zy ska nia
przy chyl no ści spo łe czeń stwa pol -
skie go. Ob cho dy rocz ni co we zak -
ty wi zo wa ły śro do wi ska na ro do -

we – en dec kie icha dec kie, przy czy -
ni ły się dooży wie nia ży cia pu blicz -
ne go w mie ście. Zo sta ły one sta ra -
nie przy go to wa ne przez Ko mi tet
Ob cho dów 3 Ma ja dzia ła ją cy
zapo śred nic twem kil ku sek cji: kon -
cer to wej, od czy to wej, po cho do wej
i tech nicz nej. 

3 ma ja o go dzi nie 9.00 we
wszyst kich ko ścio łach So snow ca
od by ły się na bo żeń stwa dla mło -
dzie ży. Głów ne uro czy sto ści roz po -
czę ły się o go dzi nę póź niej mszą
św. w ko ście le pa ra fial nym p. w.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma rii
Pan ny. Stąd wy ru szył po chód
do ko ścio ła św. To ma sza na Po go -
ni, gdzie od sło nię to ta bli cę pa miąt -
ko wą. W po cho dzie i uro czy sto -
ściach ko ściel nych uczest ni czy ły
ogrom ne rze sze Po la ków ze sztan -
da ra mi na ro do wy mi i trans pa ren ta -
mi m. in. człon ko wie Ra dy Miej -
skiej, du chow ni, we te ra ni po wsta -
nia stycz nio we go, le gio ni ści, człon -
ko wie Ra dy Miej sco wej Opie kuń -
czej, stra że ognio we, człon ko wie
„So ko ła”, Pol skie Związ ki Za wo -
do we, ucznio wie szkół lu do wych
i śred nich. W go dzi nach po po łu -
dnio wych i wie czor nych od by wa ły
się wmie ście, wod święt nie ude ko -
ro wa nych sa lach, m.in. Te atru Zi -
mo we go, od czy ty, po ga dan ki ikon -
cer ty. Dla upa mięt nie nia rocz ni cy
uchwa lo no prze pro wa dzić zmia nę
nazw ulic: Głów nej na 3 Ma ja, Mi -
ko ła jew skiej na Koł łą ta ja, Fa brycz -
nej na Ma ła chow skie go. Niem cy
za ak cep to wa li te zmia ny.

Obchody 3 maja podczas
I wojny światowej

Pominięci przypadkowo?
Na początku lat 90. XX wieku sosnowiecka Rada Miejska dokonała zmian wielu nazw ulic. Zmieniono m.in. M. Nowotki na Ignacego Mościckiego, L. Waryńskiego na Gabriela Narutowicza, Armii
Czerwonej na Armii Krajowej itd.  Jednak nadal kilka nazw ulic w mieście pozostało niezmienionych a ich patroni chyba niekoniecznie zasługują na to miano? Wynikało to przypuszczalnie albo z braku
odpowiedniej wiedzy przez osoby dokonujące zmian, albo z przypadku, bo przecież Gacek, Śliwka, Zapała czy nawet Szewczyk kojarzą się apolitycznie?  

GA CEK Jan 
(1902 – 1938) gór nik, dzia łacz ko mu -
ni stycz ny
Uro dził się w 1902 r. w Kli mon to wie. Był
człon kiem PPS – Le wi cy, aod1925 r. Ko mu -
ni stycz nej Par tii Pol ski (KPP). Peł nił funk cję
se kre ta rza Ko mi te tu Dziel ni co we go KPP
wKli mon to wie oraz człon ka Ko mi te tu Okrę -
go we go KPP w Za głę biu Dą brow skim.
Uczest ni czył w woj nie do mo wej w Hisz pa -
nii, zgi nął na fron cie nad rze ką Ebro w 1938
r. ja ko do wód ca kom pa nii im. T. Szew czen -
kiXIIIBry ga dy Mię dzy na ro do wej. Bry ga dy
te utwo rzo ne by ły przez Ko min tern wod po -
wie dzi na apel Ko mu ni stycz nej Par tii Hisz -
pa nii a re kru ta cję do nich pro wa dzi ło m. in.
so wiec kie NKWD. Je go imię no si nie wiel ka
ulicz ka wkli mon tow skiej Rab ce.

ŚLIWKA Adam 
(1898 – 1944), działacz
komunistyczny 
Uro dził się 20 stycz nia 1898 r. w ro dzi -
nie ro bot ni czej i sam od mło dych lat

pra co wał ja ko ro bot nik. W 1925 r. wstą -
pił do Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski
(KPP). Za szcze gól nie ak tyw ną dzia łal -
ność zo stał aresz to wa ny w 1927 r. i ska -
za ny na 4 la ta wię zie nia. Pod czas po by -
tu w wię zie niu my sło wic kim uczest ni -
czył w gło dów ce ja ko je den z przy wód -
ców ak cji (1929). Resz tę wy ro ku od sia -
dy wał w Ka to wi cach, Tar now skich Gó -
rach, Cie szy nie i Bia łym sto ku.
Po uwol nie niu w 1931 r. prze by wał
na prze szko le niu w Związ ku Ra dziec -
kim. Peł nił po tem funk cje se kre ta rza
ko mi te tów par tyj nych w So snow cu, Ol -
ku szu, Mie cho wie; kie ro wał straj ka mi
i de mon stra cja mi po li tycz ny mi. Po szu -
ki wa ny przez po li cję zmu szo ny był
do opusz cze nia Za głę bia Dą brow skie -
go. Ukry wał się pod fał szy wym na zwi -
skiem w War sza wie i Ło dzi. Pod czas
oku pa cji hi tle row skiej or ga ni zo wał kon -
spi ra cyj ne kół ka Sto wa rzy sze nia Przy -
ja ciół Związ ku Ra dziec kie go w Za głę -
biu Dą brow skim. Dzia łał na stęp nie
w Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, za kła dał
w Niw ce ko mór ki par tyj ne i od dzia ły
bo jo we, któ re za opa try wał w ben zy nę,

dy na mit i broń. Był or ga ni za to rem
i uczest ni kiem wie lu ak cji dy wer syj -
nych. Brał udział w wy da wa niu pra sy
kon spi ra cyj nej („Try bu na Za głę bia”,
„Try bu na Wol no ści”). Na sku tek zdra -
dy agen ta ge sta po, w dniu 30 czerw ca -
1944 r. zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny
w wię zie niu w So snow cu. Prze wie zio -
ny po kil ku mie sią cach do obo zu
w Gross -Ro sen sta nął przed są dem hi -
tle row skim, któ ry ska zał go na ka rę
śmier ci. Wy rok wy ko na no jesz cze
w 1944 ro ku. Jest pa tro nem uli cy
w dziel ni cy Niw ka.

ZA PA ŁA To masz
(1906 –1973), górnik, działacz
partyjny

Uro dził się w 1906 r. w Niw ce, w ro -
dzi nie gór ni czej. W wie ku 14 lat pod jął
pra cę w ko pal ni „Niw ka”, gdzie ze tknął
się z ru chem mło dzie żo wym. Wstą pił
do To wa rzy stwa Uni wer sy te tów Ro bot ni -
czych, w któ rym z cza sem ob jął funk cję
prze wod ni czą ce go. Od 1930 r. na le żał

do Pol skiej Par tii So cja li stycz nej. Pod -
czas oku pa cji hi tle row skiej zwią zał się
z ru chem opo ru – był człon kiem Gwar dii
Lu do wej a na stęp nie Ar mii Lu do wej.
Po wy zwo le niu ob jął funk cję II se kre ta -
rza Pol skiej Par tii Ro bot ni czej (PPR)
w ko pal ni „Niw ka”, po czym skie ro wa ny
zo stał do pra cy w po wie cie ryb nic kim,
gdzie brał udział w or ga ni zo wa niu sta ro -
stwa i uru cha mia niu za kła dów prze my -
sło wych. Do Niw ki wró cił po kil ku mie -
sią cach. Po wo łał tu taj od dział Ochot ni -
czej Re zer wy Mi li cji Oby wa tel skiej. Ze
skie ro wa nia par tii pod jął na ukę za sad ad -
mi ni stra cji w tech ni kum dla ro bot ni ków
w By to miu. Po ukoń cze niu szko ły
(III 1946) pra co wał w apa ra cie PPR, a na -
stęp nie Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro -
bot ni czej (PZPR) w Ka to wi cach na sta -
no wi skach od in struk to ra po kie row ni ka
Wy dzia łu Wę glo we go Ko mi te tu Wo je -
wódz kie go. W 1958 r., z po wo du prze -
wle kłej cho ro by prze rwał pra cę. Do dzia -
łal no ści par tyj nej po wró cił w 1960 r. Był
de le ga tem na VI Zjazd PZPR. Zmarł
w 1973 r. Je go imię no si nie wiel ka ulicz -
ka w dziel ni cy Za gó rze.

SZEW CZYK Jan
Brak o nim do kład nych in for ma cji (m. in.
ro ku uro dze nia i śmier ci), jed nak wia do -
mo, że był ak tyw nym dzia ła czem Ko mu -
ni stycz nej Par tii Pol ski w So snow cu.
W okre sie oku pa cji hi tle row skiej współ or -
ga ni zo wał i był człon kiem Ko mi te tu Okrę -
go we go Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół ZSRR
wZa głę biu Dą brow skim. Na dal jest pa tro -
nem nie wiel kiej ulicz ki wKon stan ty no wie. 

Bracia ŚLIWKOWIE
Ro man, Bo le sław, Ste fan, Jó zef, Bo gu sław
iWa cław, sy no wie Win cen te go, ro bot ni ka,
dzia ła cza Rad De le ga tów Ro bot ni czych
wZa głę biu Dą brow skim iBro ni sła wy zdo -
mu Su wa ła. Zwią za ni by li z ru chem ko mu -
ni stycz nym w So snow cu. Naj ak tyw niej szą
dzia łal ność pro wa dził Ro man ps. „We ber”,
któ re go po stać przy bli ży łem w jed nym
zpo przed nich nu me rów. Są pa tro na mi jed -
nej z ulic w dziel ni cy Za gó rze. 

Ko lum nę opra co wał: Mi chał Wę cel
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Uczen ni ce II LO im. E. Pla ter
w So snow cu: Ka ro li na Fi li po wicz
oraz Ka ro li na Za gra biń ska zdo by -
ły in dek sy Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. Wszyst ko to za spra wą
świet nej po sta wy w Kon kur sie
Wie dzy o UJ. Po nad to ucznio wie
Pla ter od nie śli zna czą ce suk ce sy
w ro ze gra nych w War sza wie cen -
tral nych eta pach olim piad przed -
mio to wych.

Kon kurs Wie dzy o UJ or ga ni -
zo wa ny jest przez Fun da cję dla
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
od 1996 ro ku. Je go ce lem jest
przy bli że nie mło dzie ży hi sto rii
kra kow skiej Al ma Ma ter oraz hi -
sto rii oświa ty pol skiej i eu ro pej -
skiej. 30 mar ca w Au li Col le gium
No vum UJ od by ła się ga la fi na ło -
wa XVI Kon kur su Wie dzy o Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim. Dzień
wcze śniej od by ły się ostat nie kon -
kur so we zma ga nia, któ re wy ło ni -
ły te go rocz nych zwy cięz ców.
Do ich gro na za li czyć na le ży tak -
że uczen ni ce II LO im. E. Pla ter
w So snow cu z kla sy III o roz sze -
rze niu praw no -so cjo lo gicz nym:
Ka ro li nę Fi li po wicz (na zdję ciu
pierw sza z pra wej) – lau re at -
kę I miej sca i zdo byw czy nię in -

dek su UJ na do wol nie wy bra ny
kie ru nek (w tym wy pad ku jest to
hi sto ria sztu ki) oraz Ka ro li nę Za -
gra biń ską, zdo byw czy nię in dek su
na kie ru nek geo lo gia.

Z ko lei w War sza wie Mi chał
Wci sło, uczeń kla sy o roz sze rze -
niu ma te ma tycz no -in for ma tycz -
nym ja ko je dy ny z wo je wódz twa
ślą skie go zdo był ty tuł lau re ata
Olim pia dy Geo gra ficz nej, a je go
kla so wy ko le ga Mi ko łaj Sko ru pa
uzy skał ty tuł fi na li sty. Ucznio wie
przy go to wy wa li się do olim pia dy
pod kie run kiem An ny Ko ło dziej.

Suk ce sem mo że po chwa lić się
tak że Alek san dra Ko zia ra, uczen -
ni ca kla sy o roz sze rze niu kul tu ro -
wo -fi lo zo ficz nym, któ ra zdo by ła
ty tuł fi na list ki Olim pia dy Li te ra -
tu ry i Ję zy ka Pol skie go. Opie kę
na uko wą nad uczen ni cą spra wo -
wał  Ja cek Ba jer.

Wszy scy olim pij czy cy są te -
go rocz ny mi ma tu rzy sta mi i cho -
ciaż ma ją za pew nio ne miej sca
na wy bra nych przez sie bie kie -
run kach wyż szych uczel ni i zwol -
nie nia z eg za mi nu ma tu ral ne go
z przed mio tów olim pia dy, ma tu ra
z po zo sta łych przed mio tów ich
nie omi nie. KP

Do koń ca przy szłe go ro ku Ze spół
Szkół Elek tro nicz nych i In for ma -
tycz nych przy ul. Ja giel loń skiej,
czy li po pu lar ny „Elek tro nik”
przej dzie grun tow ną ter mo mo -
der ni za cję. Cał ko wi ty koszt te go
przed się wzię cia to 11 mln zł,
aż 85 pro cent środ ków, czy li oko -
ło 8 mln zł po cho dzić bę dzie
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2007 – 2013 – Prio ry tet
Śro do wi sko Dzia ła nie 5.3. Czy ste
po wie trze i od na wial ne źró dła
ener gii.

Bu dy nek Ze spo łu Szkół Elek -
tro nicz nych i In for ma tycz nych
w So snow cu na pra ce ter mo mo -
der ni za cyj ne cze ka od daw -
na. – Wraz z wła dza mi mia sta
od pew ne go cza su sta ra li śmy się

uzy skać do fi nan so wa nie na re -
mont, ale przez dłuż szy czas znaj -
do wa li śmy się na li ście re zer wo -
wej. Te raz uda ło się to do fi nan so -
wa nie otrzy mać, z cze go je ste śmy
bar dzo ra dzi. Bu dy nek wy ma ga
prac re mon to wych, po ter mo mo -
der ni za cji bę dzie wy glą dał no wo -
cze śniej – nie kry je za do wo le nia
dy rek tor pla ców ki Krzysz tof Będ -
kow ski.

W ra mach prac wy mie nio ne
zo sta ną okna, ocie plo ne zo sta ną
da chy i ścia ny ze wnętrz ne bu dyn -
ku. Po nad to pla no wa na jest prze -
bu do wa in sta la cji c.o., cie płej wo -
dy, za si la nia elek trycz ne go i in sta -
la cji od gro mo wej. Po wsta nie tak -
że zmo der ni zo wa ny sys tem za -
rzą dza nia ener gią i wen ty la cji me -
cha nicz nej. KP

23 kwiet nia w au li II LO im. Emi -
lii Pla ter w So snow cu od był się
kon cert w wy ko na niu so li stów
Stu dia Pio sen ki pro wa dzo ne go
przez Alek san drę Sta no oraz in -
stru men ta li stów z Warsz ta tów In -
stru men tal nych pro wa dzo nych
przez Ka ta rzy nę Ko żuch w Ogni -
sku Pra cy Po zasz kol nej nr 1
w So snow cu. 

In spi ra cją do zre ali zo wa nia
pro jek tu mu zycz ne go po świę co -
ne go okre so wi XX -le cia mię dzy -
wo jen ne go by ła róż no rod ność li -
te rac ka, mu zycz na i na uko wa tych
cza sów. W pro gra mie zna la zły się
pol skie pio sen ki Hen ry ka War sa
i Je rze go Pe ters bur skie go do słów
Ju lia na Tu wi ma, An drze ja Wła -
sta, Lu dwi ka Star skie go czy Ema -
nu ela Schlech te ra. Zgro ma dzo -
na pu blicz ność usły sza ła rów nież

po ezję, a tak że cie ka wost ki cha -
rak te ry stycz ne dla tej epo ki. Ce -
lem przed się wzię cia by ło po ka za -
nie, że ta mu zy ka funk cjo nu je
do dziś. Kto nie zna ta kich pio se -
nek jak „Mi łość Ci wszyst ko wy -
ba czy” czy „Umó wi łem się z nią
na dzie wią tą”. 

Mło dzi ar ty ści z Ogni ska Pra -
cy Po zasz kol nej nr 1 mie li
przed so bą trud ne za da nie – wy -
ko na nie sta rych utwo rów w no -
wych aran ża cjach. No wa tor ski
kon cert był oka zją do udo wod nie -
nia, że dzi siej sza mło dzież po sia -
da nie mniej szą wraż li wość niż
„ich star si ko le dzy”.

Wy ko naw cy kon cer tu to wie -
lo krot ni lau re aci pre sti żo wych
kon kur sów mię dzy na ro do wych,
ogól no pol skich czy wo je wódz -
kich. Naj śwież szy mi suk ce sa mi

wy cho wan ków Stu dia Pio sen ki
są: II miej sce Kor ne lii Mu sioł
na Pol sko -Cze skim Fe sti wa lu
Pio sen ki An glo ję zycz nej „Sing
up fe sti wal” w Dą bro wie Gór ni -

czej oraz II miej sce Ja ku ba Cwill
na VII Ogól no pol skim In te gra -
cyj nym Fe sti wa lu Tań ca i Pio sen -
ki „Chrza now ska Lo ko mo ty wa
Ar ty stycz na”. U

W sa li se syj nej Urzę du Miej skie -
go w So snow cu od by ło się spo -
tka nie po świę co ne te ma to wi służ -
by zdro wia. Or ga ni za to rem by ło
Ogól no pol skie Zrze sze nie Eme -
ry tów i Ren ci stów. Obec ni by li:
Zbi gniew Sza le niec – za stęp ca
pre zy den ta So snow ca, Wil helm
Zych – wi ce prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej oraz Mał go rza ta
Ochę dusz ko -Lu dwik – na czel nik
Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
UM So sno wiec.

Wie le uwa gi po świę co no
utwo rze niu na te re nie So snow ca
dru gie go punk tu noc nej i świą tecz -
nej po mo cy do raź nej. – Źle dzie je
się zwłasz cza w tych mo men tach,
kie dy po trzeb na jest na gła po moc.
Naj czę ściej po wta rza się ten sam
sche mat: kro plów ka i do do mu.
Nie ro zu mie my ta kie go sys te mu
two rze nia punk tów noc nej opie ki
me dycz nej, któ ry nie ma nic
wspól ne go z in te re sem pa cjen ta.
Z ta ką sy tu acją ma my do czy nie -
nia w So snow cu, gdzie funk cjo nu -
je je den te go ty pu punkt i to
w Szpi ta lu Wo je wódz kim, na sty -
ku z Bę dzi nem, gdzie cięż ko do je -
chać – mó wił Wi told Ma ło ta, czło -
nek Ogól no pol skie go Zrze sze nia
Eme ry tów i Ren ci stów. 

– Utwo rze nie dru gie go punk -
tu jest bar dzo re al ne od 1 lip ca.
Po trzeb na jest zgo da dy rek tor
Szpi ta la św. Bar ba ry i mar szał ka
wo je wódz twa na prze ka za nie czę -
ści kon trak tu oraz tech nicz ne
przy go to wa nie So snow ca. Gwa -
ran tu ję, że z te go ostat nie go się
wy wią że my. Już ma my pla ny
prze ję cia i za adap to wa nia na ten
cel przy chod ni miesz czą cej się
przy ul. Szpi tal nej. Zgo dę na to
mu szą tyl ko wy dać rad ni pod czas

naj bliż szej se sji – in for mo wał za -
stęp ca pre zy den ta. Zbi gniew Sza -
le niec. Prze ka zał tak że in for ma -
cję, iż mia sto przy go to wu je no wą
sie dzi bę dla po go to wia ra tun ko -
we go. Mia ła by się ona mie ścić
w czę ści biu row ca po Szpi ta lu
Miej skim nr 2.

Przy by li nie licz nie na spo tka -
nie miesz kań cy mia sta wy po wia -
da li się o swo ich pro ble mach
z uzy ska niem po mo cy le kar skiej,
o pro ble mach opie ku nów osób
nie peł no spraw nych.

– Obec ni tu pań stwo nie są dla
mnie au to ry te tem. Ci któ rzy po -
win ni przyjść, nie przy szli. Służ -
ba Zdro wia z nas so bie kpi. Szpi -
tal Gór ni czy nie trak tu je lu dzi jak
lu dzi, zwłasz cza od dział ra tun ko -
wy. O 4.00 ra no za wio złem zna jo -
mą z bó la mi. Na ja ką kol wiek po -
moc cze ka li śmy do 8.00. Do go -
dzi ny 17.00 ko bie cie po da no trzy
kro plów ki i po wie dzia no, że ope -
ra cja jest moż li wa za 2 mie sią ce.

Do brze, że mam zna jo me go le ka -
rza. Gdy cho ra tra fi ła na stół ope -
ra cyj ny w in nym miej scu, oka za -
ło się, że w wo recz ku ze bra ła się
już ro pa i nie wie le bra ko wa ło,
a do szło by do śmier ci. Pa cjent nie
ma na wet gdzie iść na skar -
gę – mó wił Ma ciej Wój cik, 76-
let ni miesz ka niec Po go ni. 

– Wy cho wu ję 30-let nią oso bę
z au ty zmem. Bo ję się o przy -
szłość swo je go dziec ka. Jest
w ośrod ku wspar cia. Co bę dzie
z nią za 5-10 lat? Do my Po mo cy
pę ka ją w szwach – skar ży ła się
Te re sa Dy niow ska.

Na spo tka niu wie le py tań skie -
ro wa nych by ło do par la men ta rzy -
stów, kło pot w tym, że nie po ja wił
się ani je den za głę biow ski po seł.
W tym Be ata Ma łec ka -Li be ra,
któ ra ja ko wi ce prze wod ni czą ca
Sej mo wej Ko mi sji Zdro wia mia ła
wziąć udział w dys ku sji. – Pa ni
po seł naj pierw prze kła da ła spo -
tka nie. Jesz cze przed week en dem

zmie ni ła je go go dzi nę, a osta tecz -
nie nie przy szła. W ostat niej chwi -
li zre zy gno wa li rów nież Ja ro sław
Pię ta i Wi told Kle pacz. Swo ją nie -
obec ność uspra wie dli wił tak że
prze wod ni czą cy RM Ma te usz Ry -
ka ła. Li czy łem, że bę dą rad ni
z Ko mi sji Zdro wia. Fre kwen cja ze
stro ny po li ty ków i sa mo rzą dow -
ców nie ste ty nie za chwy ci -
ła... – nie krył roz go ry cze nia Zdzi -
sław Ol szań ski. Mał go rza ta Ochę -
dusz ko -Lu dwik, na czel nik Wy -
dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej za pro -
po no wa ła, aby po dob ne spo tka nia
z miesz kań ca mi mia sta od by wa ły
się re gu lar nie. – Je stem prze ko na -
na, że ta kie okre so we spo tka nia
da ły by miesz kań com więk szą
moż li wość po wie dze nia o swo ich
bo lącz kach, a nam szer szą wie dzę
na te mat po trzeb so sno wi czan
w róż nych ob sza rach ży -
cia – stwier dzi ła. 

Tekst i fo to: U

Powrót do przeszłości

Suk ce sy uczniów z Pla ter

Du żo zło ści i ża lu

Klub Hi sto rycz ny AK
23 kwiet nia w Szko le Pod sta wo wej
nr 35 im. Ar mii Kra jo wej w So -
snow cu od by ła się uro czy sta in au gu -
ra cja pierw sze go w na szym mie ście
Klu bu Hi sto rycz ne go im. Ar mii
Kra jo wej. Głów nym ce lem jest po -
zna wa nie hi sto rii Ar mii Kra jo wej,
Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go,
hi sto rią Pol ski okre su II woj ny

świa to wej, or ga ni zo wa nie spo tkań
z uczest ni ka mi tam tych wy da rzeń,
opie ka nad pa miąt ka mi po żoł -
nier zach AK.

Wśród za pro szo nych go ści przy -
by łych na uro czy stość by ło wie lu
kom ba tan tów, człon ków ŚZŻ AK,
re pre zen tu ją cych za rów no Za rząd
Głów ny w War sza wie, Za rząd Okrę -

gu Ślą skie go w Ka to wi cach i Za rzą -
dy Od dzia łów. Nie za bra kło rów nież
przed sta wi cie li władz sa mo rzą do -
wych. Po po wi ta niu go ści przez dy -
rek to ra szko ły, Ma rię Gu zik, ucznio -
wie klas IV – VI za pre zen to wa li
mon taż po etyc ko -mu zycz ny po -
świę co ny Ar mii Kra jo wej i Pol skie -
mu Pań stwu Pod ziem ne mu.

W czę ści ofi cjal nej wi ce pre zes
Okrę gu Ślą skie go Świa to we go
Związ ku Żoł nie rzy AK, Ja nusz
Kwa pisz przed sta wił Za rząd Klu bu
i do ko nał sym bo licz ne go prze ka za -
nia sta tu tu. Na rę ce opie ku na klu bu
wrę czył książ ki i pu bli ka cje do ty -
czą ce Ar mii Kra jo wej, któ re za si lą
zbio ry bi blio te ki szkol nej. U

ARC

ARC

Witold Małota i Zdzisław Olszański podczas spotkania
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Zapraszamy do 2 Oddziału w Sosnowcu:
ul. Małachowskiego 1a, tel. 32 294 45 00

           reklama

Przez 32 dni narciarze i snowboardziści szaleli na środulskiej górce, a teraz wypróbują siłownię na powietrzu 

Górka czynna i latem 
Se zon nar ciar ski na gór ce był
krót ki, ale za to wy jąt ko wo in -
ten syw ny i uda ny. W su mie
sprze da no 7139 kar ne tów.
W cza sie fe rii gór ka prze ży ła
praw dzi we ob lę że nie, bo wy da -
no 1297 bez płat nych kar ne tów
dla dzie ci i mło dzie ży oraz stu -
den tów z te re nu So snow ca, któ -
rzy mie li za pew nio ne dar mo we
ko rzy sta nie ze sto ków po oka za -
niu le gi ty ma cji. Za raz po za koń -
czo nym se zo nie roz po czę to
przy go to wa nia do... ko lej ne -
go. – Te ren zo stał grun tow nie
upo rząd ko wa ny i przy go to wu je -
my „gór kę” do se zo nu wio sen -
no -let nie go. Już od by ły się za -
wo dy prze ła jo we, a cze ka ją nas
m.in. za wo dy ro we ro we – za po -
wia da Ra fał Ły dek, dy rek tor
Miej skie go Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji. To do pie ro po czą tek
atrak cji. Na gór ce ma dzia łać
ka wia ren ka, w któ rej bę dzie
moż na spę dzać czas, a tak że si -
łow nia na świe żym po wie -
trzu. – Pla nu je my za kup kil ku
urzą dzeń i spraw dze nie, czy bę -
dzie za in te re so wa nie ta ką for mą
re kre acji, a tak że prze pro fi lo wa -
nie ma łe go sto ku – mó wi Ły -
dek. Na gór ce od bę dą się tak że
im pre zy i even ty. Wła dze MO -
SiR -u pla nu ją tak że prze ję cie
w ad mi ni stra cję wod ne go oczka

oraz je go grun tow ny li fting oraz
za sa dze nie na gór ce po nad 200
drzew. 

By gór ka dzia ła ła bez za rzu -
tu, przy go to wa nia mu szą ru szyć
już… wio sną. Tak sa mo jak roz -
po czę ły się dzia ła nia do za koń -
czo ne go se zo nu. Pierw sze pra ce
w ubie głym ro ku po le ga ły
na uprząt nię ciu za pusz czo ne go
te re nu, prze glą dzie ca łej in fra -
struk tu ry oraz za pla no wa niu

dal szych dzia łań, by na tych -
miast po opa dach śnie gu czy ob -
ni że niu tem pe ra tu ry moż li we
by ło sztucz ne na śnie ża nie, by ze
sto ku mo gli ko rzy stać mi ło śni cy
bia łe go sza leń stwa. Ku pio no
tak że sprzęt, nie zbęd ny do pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia sto -
ku. Na by to m.in.: ra trak, czte ro -
ko ło wiec czy ar mat ki do śnie że -
nia. Wy ko na no tak że prze pom -
pow nię za si la ją cą zbior nik roz -

cho do wy, prze pro wa dzo no re -
mon ty wy cią gów i zbior ni ka
roz cho do we go oraz uru cho mio -
no oświe tle nie du że go sto ku.
Prze pro wa dzo no rów nież sze reg
prac ziem nych i po rząd ko -
wych. – Prze pro fi lo wa ne zo sta -
ły sto ki, do ko na no wpraw dzie
wy cin ki kil ku drzew, ale na sa -
dzo no ko so drze wi nę – wy li cza
Ra fał Ły dek. – Pod nie sio ny zo -
stał tak że stan dard bu dyn ku
głów ne go. W ostat nim eta pie
od by ły się szko le nia pra cow ni -
ków. Za pew nio na zo sta ła tak że
łącz ność na sto ku, za ku pio ne
zo sta ło ozna ko wa nie i ele men ty
je go wy po sa że nia, czy li tycz ki,
płach ty sla lo mo we i fi gur ki gąb -
ko we – do da je. 

Se zon zi mo wy, ze wzglę du
na brak zi mo wej au ry przez
pierw sze mie sią ce, roz po czął
się do pie ro 28 stycz nia. Te go
dnia uru cho mio ne zo sta ły ma łe
wy cią gi. Nie speł na ty dzień póź -
niej, dzię ki sprzy ja ją cym wa -
run kom at mos fe rycz nym, dzia -
łał już tak że du ży wy ciąg.
Wszyst kie trzy pra co wa ły
przez 32 dni. W tym cza sie
na te re nie „gór ki” dzia ła ły
przed szko le nar ciar skie, szkół ka
nar ciar ska, od by wa ły się za ję cia
z nar ciar stwa bie go we go czy
ku li gi za czte ro ko łow cem. SK

Ko lej na edy cja te go cy klu od by ła
się26 kwiet nia wso sno wiec kim He -
lio sie. Or ga ni za to rzy ipart ne rzy wie -
czo ru przy go to wa li mnó stwo atrak -
cji te go wie czo ru. Przed se an sem
na Pa nie cze ka ła mi ła nie spo dzian -
ka – moż li wość de gu sta cji sa ła tek
wy ko na nych przez ku cha rzy re stau -
ra cji Ka sh mir. Moż na by ło spró bo -
wać rów nież od chu dza ją ce go drin -
ku do stęp ne go w trzech sma kach
ser wo wa ne go przez fir mę Axel lus.
Tra dy cją sta ło się lo so wa nie na gród
wśród uczest ni czek spo tka nia. Roz -
lo so wa no m.in.: kar ne ty na za ję cia
fit ness, bo ny war to ścio we na za bie -
gi dosa lo nu Ci ty Day Spa, ko sme ty -
ki Ori fla me, za pro sze nia na ko la cje
do no wej re stau ra cji Ko gut i Wi no,
vo uche ry na po byt w ho te lu
w Szczyr ku, bo ny pre zen to we
do Aka de mii Fry zjer skiej Be ren do -

wich&Ku blin, vo uche ry na ko sme -
tycz ne wy bie la nie zę bów, ze sta wy
ko sme ty ków od fir my Ap te ka Bli -
sko Cie bie, ko sze ob fi to ści odWBK,
bon war to ści 100 zł do skle pu z bie -
li zną, kar ne ty na „Ki no Ko ne se ra”
oraz wie le in nych. Po lo so wa niu na -
gród Pa nie obej rza ły film pt. „Po łów
szczę ścia w Je me nie”. Na stęp ne
spo tka nie z cy klu „Ki no Ko biet”
już17 ma ja. mz

II Za głę biow ski Marsz Rtm. Pi lec kie go
13 ma ja o godz. 11.15 roz pocz nie
się II Za głę biow ski Marsz Rot mi -
strza Wi tol da Pi lec kie go, żoł nie -
rza woj ny 1920 ro ku, kon spi ra to -
ra, ochot ni cze go więź nia KL Au -
schwitz oraz mę czen ni ka wal ki ze
sta li now ską wła dzą po 1945 ro ku.
Marsz od bę dzie się z oka zji 111.
ro czni cy uro dzin Rot mi strza.
Pro gram:
godz. 11.15 zbiór ka przy Ko ście -
le Ko le jo wym przy ul. 3 Ma ja, 
godz. 11.30 wy marsz do ka te dry
pw. Wnie bo wzię cia NMP w So -
snow cu, 

godz. 12.00 Msza św. w in ten cji
Wi tol da Pi lec kie go i wszyst kich
żoł nie rzy an ty ko mu ni stycz ne go
pod zie mia zbroj ne go.

Za pra sza my wszyst kich miesz -
kań ców Za głę bia, aszcze gól nie mło -
dzież szkol ną, do wzię cia udzia łu
wuro czy sto ści. Pa mięć oofie rze Wi -
tol da Pi lec kie go niech bę dzie ży wym
po mni kiem pa mię ci otym żoł nie rzu
nie złom nym, wy bit nym przed sta wi -
cie lu „żoł nie rzy wy klę tych. Or ga ni -
za tor: Za głę biow skie To wa rzy stwo
Roz wo ju So snow ca, pa tro nat ho no -
ro wy: po seł RP Ewa Ma lik. mz

„Kino Kobiet”, czyli babski wieczór
filmowy w środku tygodnia
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Sosnowiecka „górka” będzie tętnić życiem także latem
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Bądź kibicem
z klasą
Miasto Sosnowiec wspólnie
z Komendą Miejską Policji
w Sosnowcu prowadzi II edycję akcji
Kibic z Klasą. Akcja skierowana jest
do sosnowieckich uczniów
klas II szkół gimnazjalnych. Akcję
wspierają trenerzy, działacze
i sportowcy sosnowieckich klubów
i stowarzyszeń sportowych.
Ruszyła kolejna edycja programu
profilaktycznego pod nazwą Kibic
z Klasą. – Głównym celem programu,
adresowanego do uczniów
sosnowieckich szkół gimnazjalnych,
jest ograniczenie postaw
chuligańskich występujących
na trybunach aren sportowych,
a zarazem podniesienie poziomu
bezpieczeństwa uczestników imprez
masowych o charakterze sportowym
szczególnie przed
Euro 2012 – podkreślają
organizatorzy akcji.
Program jest realizowany podczas
spotkań profilaktycznych
prowadzonych przez
funkcjonariuszy Policji
przy współudziale lokalnych
sportowców z młodzieżą
gimnazjalną. Pierwsze spotkania już
zostały rozpoczęte. Na potrzeby
spotkań z uczniami przygotowana
została prezentacja multimedialna
opracowana przez policjantów oraz
film. Po zakończeniu spotkań
i pogadanek w szkołach,
przeprowadzony zostanie konkurs
dotyczący wiedzy sportowej oraz
konkurencji, podczas którego
oprócz wiedzy oceniany będzie
również doping poszczególnych
szkół. Rozegrana zostanie także
gimnazjalna liga piłki nożnej. Dla
zwycięzców organizatorzy
przewidzieli ciekawe nagrody. KP

Hałasik
pierwszym
kandydatem
Piotr Ha ła sik, by ły wła ści ciel i spon sor
siat kar skie go Pło mie nia So sno wiec
zgło sił chęć kan dy do wa nia na fo tel
pre ze sa Pol skie go Związ ku Ho ke ja
na Lo dzie. Swo ją de cy zję ogło sił pod -
czas kon fe ren cji pra so wej w so sno -
wiec kiej Art Ca fe Mu za.
Jak pod kre śla, zo stał do te go na mó wio -
ny przez dzia ła czy klu bów z po łu dnio wej
Pol ski. Po pie ra ją go m.in.: GKS Ty chy,
Unia Oświę cim, Ciar ko Sa nok czy Za głę -
bie So sno wiec, jak rów nież ośrod ki spo -
za eks tra li gi, ta kie jak By tom, Opo le czy
Kry ni ca. Wśród osób, któ re wy ra ża ją po -
par cie znaj du ją się z ko lei m.in.: ta kie
sła wy pol skie go ho ke ja jak Ma riusz
Czer kaw ski czy An drzej Za ba wa.
– Chcę być me na dże rem, czło wie -
kiem, któ ry wy pro wa dzi pol ski ho kej
z ma ra zmu. Naj waż niej sze są oczy wi -
ście środ ki fi nan so we, któ re chcę
zdo być dla tej dys cy pli ny spor tu. Je śli
mo ja mi sja w cią gu dwóch lat się nie
po wie dzie wów czas odej dę. Je stem
nie za leż ny fi nan so wo, nie ro bię te go
dla kla sy. Śro do wi sko ho ke jo we ma
do mnie za ufa nie, chcą abym był ich
re pre zen tan tem. Uwa żam, że ta mi sja
mo że się po wieść – mó wił pod czas
kon fe ren cji Ha ła sik. Wy bo ry no we go
sze fa PZHL od bę dą się pod ko niec
ma ja. Obec ny pre zes Zbi gniew In gie -
le wicz na chwi lę obec ną nie za mie rza
ubie gać się o re elek cję. KP

Le szek Chło sta, tre ner ka dry na -
ro do wej pol skich sza bli stów, a za -
ra zem szko le nio wiec w TMS Za -
głę bie So sno wiec bę dzie re pre -
zen to wał na sze mia sto pod czas
igrzysk olim pij skich w Lon dy nie.
Wszyst ko za spra wą awan su
do tur nie ju olim pij skie go Ada ma
Skrodz kie go, re pre zen tan ta AZS
AWF Ka to wi ce.

Skrodz ki olim pij ską no mi na -
cję wy wal czył pod czas tur nie ju
w Bra ty sła wie. – Był to tur niej
„ostat niej” szan sy dla za wod ni -
ków, któ rym nie uda ło się wcze -
śniej za kwa li fi ko wać na igrzy ska.
Adam po ostat nim re we la cyj nym
okre sie star to wym zo stał wy ty po -
wa ny spo śród re pre zen tan tów
Pol ski do „do bi ja ka” i swo jej
szan sy nie zmar no wał. Po in ten -
syw nym okre sie przy go to waw -
czym i cięż kich tre nin gach wy -
trzy mał psy chicz nie swój start
w sto li cy Sło wa cji spra wił ogrom -
ną przy jem ność oraz nie spo -
dzian kę so bie i wszyst kim ki bi -

com wy gry wa jąc ten tur niej.
W fi na le po ko nał w de cy du ją cym
po je dyn ku Hisz pa na Ja ime Mar -
tie go 15:11 – re la cjo nu je tre ner
Chło sta.

Adam Skrodz ki wy grał we -
wnętrz ną ry wa li za cję kra jo wą
z trze ma przed sta wi cie la mi So -
snow ca: Ma cie jem Re gu lew skim,
Da mia nem Sku bi szew skim (obaj
są za wod ni ka mi TMS Za głę bie)
i Mar ci nem Ko niu szem re pre zen -
tu ją cym AZS AWF Ka to wi ce. 

Do Lon dy nu po je dzie tak że
Ra fał Sznaj der, przed la ty zna ko -
mi ty sza bli sta MO SiR-u So sno -
wiec, trzy krot ny olim pij czyk, któ -
ry tym ra zem na igrzy skach bę -
dzie w ro li sę dzie go.

Le szek Chło sta  wy grał kon -
kurs na tre ne ra sza bli stów re pre -
zen ta cji Pol ski na po cząt ku 2009
ro ku. W wy ści gu po no mi na cję
na opie ku na pol skich sza bli stów
ubiegł Mar ci na So ba lę, do tych -
cza so we go tre ner ka dry, Ry szar da
Cza ję z AZS AWF Ka to wi ce oraz

swe go klu bo we go ko le gę, An -
drze ja Bi la.

Le szek Chło sta uro dził się
8 kwiet nia 1961 ro ku. Po cząt ki
je go przy go dy z szer mier ką
zwią za ne by ły z sek cją flo re tu,
na stęp nie zamie nił broń na sza -
blę. Przez ca łą ka rie rę za wod ni -
czą re pre zen to wał bar wy Za głę -
bia So sno wiec, gdzie dwu krot -
nie wy wal czył dru ży no we mi -
strzo stwo Pol ski. Był re pre zen -
tan tem Pol ski za rów no ju nio rów,
jak i se nio rów. Po za koń cze niu
ka rie ry za wod ni czej za jął się
pra cą szko le nio wą. Od lat, wraz
z An drze jem Bi lem i Krzysz to -
fem Wą to rem, two rzy zna ko mi -
ty ter cet tre ner ski w TMS Za głę -
bie So sno wiec. Ich pod opiecz ni
się ga li po me da le mi strzostw
świa ta, Eu ro py i Pol ski, wy gry -
wa li wie le mię dzy na ro do wych
tur nie jów, a w 2003 ro ku wy stę -
pu jąc pod szyl dem MO SiR-u
się gnę li po Klubo wy Pu char Eu -
ro py. KP

Leszek Chłosta będzie reprezentował miasto podczas
tegorocznej olimpiady. Na zdjęciu z podopieczną z TMS
Zagłębie Pamelą Warszawską

Trener szablistów TMS
Zagłębie Sosnowiec pojedzie
na olimpiadę do Londynu!

Dwa ra zy zło to dla
Alek san dra Szy dło
Aleksander Szydło, zawodnik UKS
Huragan podwójnym złotym
medalistą Mistrzostw Śląska
Juniorów w Tenisie Stołowym

W Ła zi skach Gór nych od by ły się Mi -
strzo stwa Ślą ska Ju nio rów w Te ni sie
Sto ło wym. Za wod nik UKS Hu ra gan So -
sno wiec Alek san der Szy dło zdo był
w nich dwa zło te me da le. Ty tu ły mi -
strzow skie wy wal czył w grze de blo wej
wraz ze Sta ni sła wem Sój ką (UKS Wo lej
Ru da Ślą ska) oraz grze mie sza nej wraz
z Pa try cją Wie chu łą (za wod nicz ka nie -
sto wa rzy szo na). Za rów no je den, jak
i dru gi fi nał oka zał się szczę śli wy dla na -
sze go za wod ni ka do pie ro po bar dzo za -
cię tych pię cio se to wych po je dyn kach.
Bar dzo do brze za pre zen to wa ły się tak że
za wod nicz ki UKS Dwój ka So sno wiec
Ka ro li na Sie ru ga i San dra Szcze ciń ska
zdo by wa jąc dru ży no wo brą zo wy me dal.
San dra za ję ła trze cie miej sce w grze
mie sza nej gra jąc z Woj cie chem Ro jem
(BI STS Biel sko Bia ła), któ ry wy wal czył
In dy wi du al ne Mi strzo stwo Ślą ska Ju -
nio rów.

– Bio rąc pod uwa gę wcze śniej roz -
gry wa ne Mi strzo stwa Ślą ska Se nio rów,
w któ rych Ma te usz Tre la (in dy wi du al -
nie) oraz Ad rian My szew ski (wgrze mie -
sza nej) zdo by li brą zo we me da le to mo że
oka zać się, że bę dzie to je den z naj lep -
szych se zo nów whi sto rii na sze go mia sta
pod wzglę dem licz by zdo by tych me da li.
W ma ju od bę dą się Mi strzo stwa Ślą ska
Ka de tów, w któ rych za wod ni cy UKS
Hu ra gan So sno wiec Jan Szym czyk
i Szy mon Twar dow ski pla nu ją zdo by cie
(po dob nie jak w ze szłym ro ku) kom ple -
tu zło tych me da li w dru ży nie, de blu
i grze in dy wi du al nej – mó wi Sta ni sław
Szy dło, tre ner UKS Hu ra gan. KP

Sie lec So sno wiec zło tym me da -
li stom XI Mi strzostw Pol ski
Ama to rów w Ho ke ju na Lo dzie.
W fi na le im pre zy roz gry wa nej
na Sta dio nie Zi mo wym w So -
snow cu po ko na li po se rii rzu tów
kar nych Sig mę Ka to wi ce.

Trze cie miej sce przy pa dło
w udzia le eki pie Kry nic kich
Dia błów, któ rych pro wa dzi ka -

pi tan eks tra li go we go Za głę bia
Ar tur Ślu sar czyk. Dru ga z na -
szych dru żyn, ama tor skie Za głę -
bie So sno wiec ukoń czy ło zma -
ga nia na 5 miej scu. W su mie
w im pre zie wzię ło udział 16 ze -
spo łów. 

W przy szłym ro ku mi strzo -
stwa Pol ski ama to rów cze ka
ma ła re wo lu cja. W ko lej nej im -

pre zie weź mie udział 12 dru -
żyn, a wszyst ko to ma na ce lu
wpro wa dze nie dwóch grup,
w któ rych ry wa li zo wać będą
dru ży ny ama tor skie z ca łe go
kra ju. W dwu na stych MP we -
zmą udział dru ży ny z miejsc 1-
12 na ko niec te go rocz nych
zma gań, któ re stwo rzą gru pę
A (roz gryw ki bez spad ku

do niż szej gru py). Po zo sta łe ze -
spo ły za gra ją w gru pie B,
do któ rych do łą czą ko lej ne dru -
ży ny, któ re zgło szą się do roz -
gry wek. Pierw sze czte ry dru ży -
ny z niż szej gru py po tur nie ju
awan su ją do wyż szej i w 2014
ro ku o mi strzo stwo Pol ski po -
now nie ry wa li zo wać bę dzie 16
ze spo łów.  KP

Sielec najlepszy w Polsce

28 kwietnia w Hali
Widowiskowo-Sportowej
MOSiR, przy ulicy
Żeromskiego w Sosnowcu,
odbyły się XXXIX Mistrzostwa
Polski Seniorów Karate
Kyokushin, które
zorganizował Sosnowiecki
Klub Karate pod
kierownictwem shihan
Eugeniusza Dadzibuga,
przy współudziale Urzędu
Miasta Sosnowca i MOSIR-u

Pre sti żo we za wo dy zgro ma dzi -
ły na star cie po nad 130 ka ra te -
ków z 64 ośrod ków z ca łej Pol -
ski. Na Mi strzo stwach Pol ski or -
ga ni zo wa nych przez shi han Da -
dzi bu ga po pro stu trze ba być – ta
opi nia nie raz prze wi ja ła się
w ku lu arach. Naj lep si z naj lep -
szych, me da li ści mi strzostw Pol -
ski, Eu ro py i Świa ta przy je cha li
do So snow ca, by ry wa li zo wać ze
so bą w 9 ka te go riach wa go wych.

Eli mi na cje, z po wo du du żej
ilo ści zgło szo nych za wod ni ków,
roz gry wa ne by ły na dwóch ma -
tach. Eki pie z So sno wiec kie go
Klu bu Ka ra te nie uda ło się
wejść do stre fy me da lo wej. Naj -
więk sze szan se mie li Mar cel
Rudz ki oraz Pa tryk Rej dych.

Po eli mi na cjach przy szedł
czas na uro czy ste otwar cie,
a po nim roz po czę ły się te sty ta -
ma shi wa ri wy ko ny wa ne dwo ma
tech ni ka mi se iken i shu to przez
pół fi na li stów ka te go rii męż -
czyzn. Był to nie tyl ko je den
z bar dziej wi do wi sko wych mo -
men tów mi strzostw, ale i ele -
ment wal ki o ty tu ły mi strzow -
skie.

Wszyst kie wal ki pół fi na ło -
we i fi na ło we po ka za ły bar dzo
wy so ki po ziom przy go to wa nia
fi zycz ne go, tech nicz ne go
i tak tycz ne go za wod ni ków.
Czę sto o zwy cię stwie de cy do -
wa ły ko lej ne do gryw ki, czy
wy ni ki te stów ta ma shi wa ri.
Naj lep szym za wod ni kiem za -
wo dów zo stał Mar cin Prach -
nio z War sza wy, naj lep szą za -

wod nicz ką Aga ta Zja wiń ska
z Ka to wic.

Or ga ni za to ra mi Mi strzostw
był So sno wiec ki Klub Ka ra te
pod kie row nic twem shi han Eu -
ge niu sza Da dzi bu ga, przy
współ udzia le Urzę du Miej skie go
w So snow cu i Miej skie go

Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w So snow cu. Po nad to zma ga nia
od by ły się dzię ki wspar ciu firm:
MDDP Out so ur cing Lin coln
Elec tric, Cen trum De ve lo per,
Dy na max Na no tech no lo gie,
JBL oraz Szkół ka Drzew i Krze -
wów „Ali cja”. KP

Po wia ło Ja po nią



rozrywka

maj 2012 nr 518

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
POGOTOWIE SZKLARSKKIE
- CAŁODOBOWO- DRZWI
HARTOWANE
TEL. 601- 563 - 648

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 18 maja 2012 r. Wśród
au to rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku -
po nem „Krzy żów ka nr 10”) 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 – ry sun ko we opo wia da nie, 5 – zaj mu je się
han dlem, 8 – chro no metr, 9 – 15 sztuk, 10 – mę czar -
nia, 11 – nie zbęd ny na ko per cie, 12 – brzdąc, 14 – roz -
gryw ki spor to we, 16 – ope ra Rach ma ni no wa, 17 – mia -
ra ką ta pła skie go, 19 – ma te riał pal ny w mio ta czach
ognia, 21 – zu pa ryb na, 22 – rze ka w Hisz pa nii, 25 – na -
kry cie gło wy wiej skich ko biet, 28 – bi let na kil ka spek -
ta kli, 29 – na kry cie gło wy pa pie ża, 30 – lu do wa na zwa
ku kuł ki, 32 – daw niej gniew, złość, 34 – wi gi lij na po tra -
wa z ma ku, psze ni cy, mio du i ba ka lii, 35 – wpra wa na -
by ta przez la ta prak ty ki, 36 – łódz ki klub spor to -
wy, 37 – na tręt ny owad, 38 – po gań ski zwy czaj świę to -
wa nia w dzień let nie go prze si le nia, 39 – po sie dze nie.

Pio no wo: 1 – urzęd nik po sia da ją cy spe cjal ne peł no moc -
nic two, 2 – oka za ły ptak do mo wy, 3 – opusz cza ny gdy
je dzie po ciąg, 4 – gan gre na, 5 – na pój al ko ho lo wy
z owo ca mi, 6 – wą wóz, 7 – au to ry tet, szcze gól ne ce chy
jed nost ki, 13 – la ska Her me sa, któ rą uśmie rzał spo -
ry, 15 – za kła da ny na ra nę, 18 – mo tyw ar chi tek to nicz -
ny, 20 – sze ro ka uli ca wy sa dza na drze wa mi, 23 – skła -
da ny no żyk, 24 – naj star sza część mia sta, 26 – chi lij ska
pu sty nia, 27 – cze go się nie tknie to ze psu je, 28 – po jazd
na ostat nią dro gę, 31 – pol ska jaz zo wa pio sen kar -
ka, 33 – prze ciw le gły ze ni to wi. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 4/2012: WISŁAWA SZYMBORSKA – „TUTAJ”
Nagrody otrzymują: Barbara Kociołek, Jerzy Mrożek i Grażyna Skoczylas.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  5

KONKURS
WYDAWNICTWA
„ZNAK” KM NR
5/2012: JAK MA NA
IMIĘ NAJLEPSZA
PRZYJACIÓŁKA
BOHATERKI POWIEŚCI
„ALIBI NA
SZCZĘŚCIE”?

Pierwsza osoba, które

przyjdzie do naszej

redakcji z aktualnym

wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 5

i prawidłowo odpowie

na zadane pytanie

otrzyma nagrodę

książkową.

KINO HELIOS, ul.Modrzejowska 32b,
http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na0323631414, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl
SOSNOWIEC  04.05.2012– 10.05.2012 r.
KI NO KO NE SE RA: „WSTYD” WY ŁĄCZ NIE
W PO NIE DZIA ŁEK 07.05. dra mat, od 18 lat, Wiel -
ka Bry ta nia, 99 min. GODZ. 18.30
PO KA ZY PRZED PRE MIE RO WE: 
„PRO JEKT X”ko me dia, od 15 lat, USA, 88 min.
SO BO TA 20.45, NIE DZIE LA 18.00.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: „TU LI SIE. PRZY GO DA
W SŁO NECZ NEJ KRA INIE” 3D 09.00, 10.45,
12.30, 14.15. ani ma cja, b/o, Hisz pa nia, 85 min. ,
„IRON SKY” 12.00, 17.30, 19.30 22.00. ko me dia,
od 15 lat, Fin lan dia/Niem cy/Au stra lia, 93 min.,
„DOM W GŁĘ BI LA SU” 18.00**. thril ler/hor ror,
od 15 lat, USA, 105 min. W SO BO TĘ BI LE TY NA
TEN FILM W CE NIE 14 ZŁ/OS. „BAT TLE SHIP:
BI TWA O ZIE MIĘ” 10.45, 13.30, 16.15,
19.00, 21.45. scien ce -fic tion, od 15 lat, USA, 131

min.  „REC 3” 10.00, 16.00, 20.00. hor ror, od 15 lat,
Hisz pa nia, 80 min., „AME RI CAN PIE: ZJAZD
AB SOL WEN TÓW” 16.15, 18.30.  ko me dia, od15
lat, USA, 128 min., „GHOST RI DER: SPI RIT OF
VEN GE AN CE” 3D  21.30. scien ce -fic tion, od 15
lat, USA, 95 min., „PI RA CI” 3D 9.30, 13.30. ani ma -
cja, b/o, USA, Wiel ka Bry ta nia, 88 min. „PI RA CI”
11.30, 14.00, 15.30.ani ma cja, b/o, USA, Wiel ka
Bry ta nia, 88 min. „TI TA NIC” 3D 20.45*. dra mat,
od 15 lat, USA, 194 min.
* z wy jąt kiem so bo ty, ** z wy jąt kiem nie dzie li
W TYM TY GO DNIU RE PER TU ARO WYM FIL -
MA MI ZA STRZE ŻO NY MI SĄ: „TU LI SIE.
PRZY GO DA W SŁO NECZ NEJ KRA -
INIE” 3D, – „GHOST RI DER: SPI RIT OF VEN -
GE AN CE” 3D, „PI RA CI” 3D, „TI TA NIC” 3D
UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków ma my
do wy gra nia 14 po je dyn czych bi le tów do ki na.
Za pra sza my do na szej re dak cji (So sno wiec,
ul. 3 Ma ja 22, pok. 9) z naj now szym wy da -
niem „Ku rie ra Miej skie go” Nr 5.

11 ma ja godz. 18.00 – So sno wiec kie Cen -
trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki – wer ni saż
wy sta wy An drze ja Bed nar czy ka, ab sol wen -
ta Wy dzia łu Ma lar stwa Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie.
16 ma ja godz. 16.15 – 22.00 – Plac Stu le -
cia – kon cert „Jan Kie pu ra Su per star”
w wy ko na niu lau re atów Ogól no pol skie go
Fe sti wa lu Kie pu ra Fest i nie tyl ko. W pro gra -
mie: mu zy ka od jaz zu, swin gu, po pu do he -
avy me ta lu. 
20 ma ja – Ener ge tycz ne Cen trum Kul tu ry,
ul. Bę dziń ska 65 – dzie wią ta od sło na Eu ro -
pej skie go In te gra cyj ne go Fe sti wa lu Pio sen -
ki Dzie cię cej IN TER MU ZA pod dy rek cją zna -
ko mi te go au to ra tek stów pio se nek, a tak że
po ety sce na rzy sty i au to ra mu si ca li, so sno -
wi cza ni na, Jac ka Cy ga na. W kon cer cie ga lo -
wym wy stą pi Maj ka Je żow ska. U

Ian Kershaw

FÜHRER. WALKA
DO OSTATNIEJ
KROPLI KRWI
Tłumacz: Grzegorz Siwek
Wyd ZNAK
PREMIERA 26 KWIETNIA

Dla cze go Trze cia Rze sza wal czy ła
do sa me go koń ca? Dla cze go Niem -
cy wy bra li sa mo znisz cze nie? Wy -
bit ny bry tyj ski hi sto ryk pre zen tu je
no wa tor ską wi zję ostat nich mie się -
cy II woj ny świa to wej.
W nie zli czo nych książ kach ana li zo -
wa no, dla cze go na zi stow skie Niem -
cy prze gra ły II woj nę świa to wą. Do -
tąd bra ko wa ło jed nak od po wie dzi
na nie mniej istot ne py ta nie: dla cze -
go Niem cy wal czy li do ostat niej
kro pli krwi? Jak uda ło im się prze -

cią gnąć woj nę aż
do ma ja 1945 ro ku,
po mi mo mi lio nów
za bi tych, uni ce -
stwie nia go spo dar -
ki i za prze pasz cze -
nia ja kich kol wiek
szans na zwy cię -
stwo?
Ian Ker shaw, je den

z naj wy bit niej szych i naj bar dziej
za słu żo nych ba da czy na zi stow skich
Nie miec, za bie ra czy tel ni ka w po -
ru sza ją cą po dróż do pań stwa ska za -
ne go na za gła dę. W po ry wa ją cy,
a za ra zem fa cho wy spo sób, w opar -
ciu o nie zli czo ne re la cje zwy kłych
lu dzi i wspo mnie nia na zi stow skich
zbrod nia rzy, opi su je ostat nie mie -
sią ce Trze ciej Rze szy: od za ma chu
na Hi tle ra w 1944 ro ku po ka pi tu la -
cję w ma ju 1945.

co? gdzie? kiedy?           reklama

Ma rek Kra jew ski

RZE KI HA DE SU
PRE MIE RA 10 MA JA

Edward Po piel ski stra cił
Lwów i ca łe do tych cza so we
ży cie. Po la tach wo jen nej za -
wie ru chy tra fia do Wro cła -
wia, gdzie ukry wa się
przed Urzę dem Bez pie czeń -
stwa. Wy dać go mo że tyl ko tor -
tu ro wa na w wię zie niu Le oka -
dia.
W no wym świe cie nikt już nie
jest bez piecz ny. Zna ne twa rze,
na zwi ska, ży cio ry sy po grą ży ły
się w rze ce za po mnie nia.
Wszy scy mu szą od ro dzić się
na no wo. Kie dy jed nak w ro -
ku 1946 znów gi nie dziew -
czyn ka, po wta rza się sce na -
riusz sprzed trzy na stu lat, kie -

dy po rwa -
no
i zgwał co -
no mło -
dziut ką
cór kę
lwow skie -
go kró la
pod zie -
mia. Po -

piel ski mu si do koń czyć śledz -
two z prze szło ści.
Lwów z ro ku 1933 i Wro cław
z 1946 dzie lą rze ki Ha de -
su – cier pie nia, za po mnie nia
i la men tu. Że by wy ja śnić
zbrod nię sprzed lat, Po piel ski
mu si znów przejść przez pie -
kło.
Rze ki Ha de su to trze cia
po Ery niach i Licz bach Cha ro -
na część try lo gii o Edwar dzie
Po piel skim.

„Naj lep sza
książ ka na la to”
to kon kurs i ple -
bi scyt, w któ -
rym in ter nau ci
oraz gro no ju ro -
rów – spe cja li -
stów w za kre -
sie li te ra tu -
ry – wy bie ra ją książ ki, któ re sta no wić bę -
dą ide al ną lek tu rę na ko lej ne dni urlo pu.
Ry wa li zu ją tu zna ko mi te po wie ści oby -
cza jo we, trzy ma ją ce w na pię ciu kry mi na -
ły, książ ki dla dzie ci, mło dzie ży, ro dzi ców,
praw dzi we „per ły z la mu sa”, pu bli ka cje
po dróż ni cze, po rad ni ki oraz fan ta sty ka.
do wy grA NiA mA my książ ki NA -
gro dzo Ne w Po Przed Niej edy cji
koN kur su. go rą co zA PrA szA my
rów Nież do gło so wA NiA NA stro -
Nie iN ter Ne to wej www.ksiAz kA -
NA lA to.Pl. 



Anna Ficner - Ogonowska

ALIBI NA SZCZĘŚCIE
PREMIERA 31 MAJA
Wyd. ZNAK

Mą dra, pięk nie na pi sa na, prze siąk nię ta pa -
mię cią i głę bo ki mi uczu cia mi opo wieść
o przy jaź ni i nie spo dzie wa nej, nie ocze ki -
wa nej mi ło ści. Książ ka, któ rą czy ta się
szyb ko, a dłu go nie moż na o niej za po -
mnieć.

Da nu ta Sten ka
Je śli my ślisz, że masz tyl ko jed no ży cie i ono wła -
śnie się skoń czy ło, to się my lisz. Ta książ ka jest

o tym, że za wsze jest na dzie ja na no we
ży cie i tyl ko od nas za le ży, czy ze chce -
my dać mu szan sę.
Han na Ler ska nie wie rzy, że mo że jesz -
cze ko goś po ko chać po tym jak
w jed nym dniu stra ci ła swo ich naj bliż -
szych. Ma jed nak to szczę ście, że nie
brak w jej oto cze niu lu dzi, któ rzy ją ko -
cha ją i nie po zwo lą jej uciec od świa ta.
Pew ne go dnia na dro dze Ha ni po ja wi
się też Mi ko łaj… Daj się po rwać tej
prze pięk nej hi sto rii, ra zem z Ha nią wy -

bierz się na dłu gi
spa cer po pla ży, a po tem wróć do pa ni Iren ki na ku -
bek cie płej her ba ty i po słu chaj opo wie ści o tym, co
w ży ciu naj waż niej sze.

Z „Ku rie rem” po mie ście

02. 04. – w Miej skim Klu bie im. Kie pu ry
przy ul. Bę dziń skiej od był się spek takl słow no -
mu zycz ny pt. „Oca lić od za po mnie nia” po -
świę co ny rocz ni cy śmier ci Ja na Paw ła II oraz
rocz ni cy smo leń skiej w wy ko na niu So sno -
wiec kiej Gru py Po etyc ko -Te atral nej START.
Opie ku nem gru py jest Zdzi sła wa Gwiaz da.
Aran ża cję mu zycz ną opra co wał Mi ro Wi tek. 
05, 19, 26. 04. – w Au li Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Ko ściel nej od by ły się pre zen ta cje w ra -
mach Ki na w Bi blio te ce „Bur ton & Depp”. Zo -
sta ły po ka za ne fil my: Edward No ży co rę ki, Jeź -
dziec bez gło wy oraz Ali cja w Kra inie Cza rów. 
12. 04. – w So sno wiec kim Cen trum Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych przy pla cu Ko ściusz ki
od by ło się spo tka nie przed sta wi cie li Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych dzia ła ją cych na te re nie
mia sta.
12. 04. – w au li Bi blio te ki Głów nej od by ło się
spo tka nie au tor skie Zbi gnie wa Ma ster na -
ka – pi sarza, sce na rzy sty i dra ma tur ga. Po łą -
czo ne by ło z pro jek cją fil mu pt. „Księ stwo”
w re ży se rii An drze ja Ba rań skie go.
13.04. – w au li Wy dzia łu In for ma ty ki i Na uki
o Ma te ria łach Uni wer sy te tu Ślą skie go od by ło
się uro czy ste wrę cze nie na gród i wy róż nień fi -

na li stom XVI Kon kur su Wie dzy Tech nicz nej.
13. 04. – w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
moż na by ło obej rzeć naj now szy pro gram ka -
ba re to wy Mar ci na Dań ca.
16. 04. – w Ze spo le Szkół Spe cjal nych Nr 2
w So snow cu, od była się I ZA GŁĘ BIOW SKA
KON FE REN CJA „WO KÓŁ AU TY ZMU” pod ho -
no ro wym pa tro na tem Pre zy den ta Mia sta So -
snow ca.
17. 04. – w Mu zeum od był się Wie czór z Mar -
tą Eg gerth – w 100. rocz ni cę uro dzin. W pro -
gra mie zna lazł się po kaz fil mu „To tyl ko
dziew czyn ka… Spo tka nie z Mar tą Eg gerth”
w re ży se rii Da vi da Ke re nyi oraz kon cert „Prze -
bo je Mar ty Eg gerth i Ja na Kie pu ry” w wy ko -
na niu An ny Le śniew skiej (so pran), ks. Paw ła
So bie raj skie go (te nor) i Grze go rza Bie ga sa
(for te pian). 
17. 04. – w Bi blio te ce Głów nej przy ul. Ze ga -
dło wi cza od by ło się spo tka nie z oka zji ju bi le -
uszu 85. uro dzin Je rze go Prze ździec kie -
go – pro za ika, au to ra sztuk sce nicz nych, lau -
re ata Na gro dy ar ty stycz nej Mia sta So snow ca
za rok 2008. 
17-18. 04. – Tech ni kum Nr 4 w Ze spo le Szkół
Tech nicz nych i Li ce al nych uczest ni czy ło
w Tar gach Trans por tu, Spe dy cji i Lo gi sty ki
„Si le sia TSL EXPO”. Na uczy cie le i ucznio wie

Tech ni kum za pre zen to wa li ofer tę kształ ce nia
ZSTiL oraz wy bra ne po mo ce dy dak tycz ne
sto so wa ne w na uce przed mio tów za wo do -
wych.
18. 04. – 101. uro dzi ny ob cho dzi ła miesz kan -
ka So snow ca Pa ni Ja dwi ga Kacz ma rek.
W imie niu so sno wiec kich władz sa mo rzą do -
wych ży cze nia i na gro dę ju bi le uszo wą wrę -
czył Pa ni Ja dwi dze  za stęp ca pre zy den ta Ry -
szard Łu kaw ski. Do stoj nej Ju bi lat ce ży czy my
wie le zdro wia.
18-29. 04. – Ze spół Szkół Tech nicz nych i Li -
ce al nych go ścił mło dzież i na uczy cie li z Cy pru
w ra mach pro gra mu Co me nius.  W trak cie wi -
zy ty mię dzy na ro do wa gru pa uczest ni czyła
w za ję ciach fil mo wych i spo tka niu z re ży se -
rem Ra do sła wem Mar kie wi czem w Cen trum
Sztu ki Fil mo wej w Ka to wi cach, warsz ta tach
z pan to mimy. Mło dzi lu dzie zwie dzali So sno -
wiec, Ka to wi ce, Kra ków, Biel sko,  od wie dzili
tak że Urząd Miej ski.
18. 04. – wiel ki suk ces od nio sła uczen ni -
ca IV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca – An na Kal -
ska zo sta jąc Lau re at ką 36. Olim pia dy Ję zy ka
An giel skie go, któ ra od by ła się w Po zna niu.
Po ko na ła pra wie 24 tys. uczniów z 887 szkół. 
20. 04. – w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
od był się kon cert cha ry ta tyw ny dla Ho spi -

cjum św. To ma sza w wy ko na niu ze spo łów
Sun set Strip i Post Prof fe sion z IV LO im. St.
Sta szi ca.
20. 04. – w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ka zi -
mierz” od był się „Wie czór po ezji Jo na sza Ko -
fty”. Wy stą pi li: Le szek Tka czyk, Mi chał No -
wak, Ka mil Mysz kow ski i Agniesz ka Fa ra cik.
Opra wę mu zycz ną za pew ni li: Ivo Czaj kow ski,
An ge li ka Dycz ko, Mi chał No wak. Świa tło
i dźwięk: Ja cek Gór ka.
21. 04. – w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
od był się Fe sti wal Pio sen ki Har cer skiej i Ka -
ba re to wej.
23. 04. – w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
od był się kon cert pt. „Przed wiel ki mi uro dzi -
na mi…” Jan Kie pu ra – Su per star. Utwo ry wy -
ko ny wa ne przez Ja na Kie pu rę za śpie wał Piotr
Ko prow ski z to wa rzy sze niem kwar te tu
smycz ko we go. 
25. 04. – w Te atrze Za głę bia wy stą pił Ar tur
An drus. To wa rzy szył mu ze spół mu zycz ny.
W trak cie kon cer tu pro mo wa na by ła no wa
pły ta An dru sa pt. „My śli wiec ka”. 
27. 04. – w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ka zi -
mierz” od by ła V Edy cja Fe sti wa lu Mu zy ki Nie -
prze wi dy wal nej GOŁ FEST 2012. Wy stą pi li:
ACID DRIN KERS, AP TE KA, MA ŁY LEK KI OJ -
CIEC oraz NAN CY RE GAN. U

8.05. godz. 9.00-17.00 Dzień
Otwarty Teatromana 
9.05. godz. 9.00 Maria
Kownacka"Szewczyk dratewka"
Scena Inicjatyw Aktorskich
10.05. godz. 9.00 Maria
Kownacka"Szewczyk dratewka"
Scena Inicjatyw Aktorskich
11.05. godz. 19.00 J.Chapman,
D.Freeman"Prywatna klinika" 
12.05. godz. 16.00 i 19.00 Ray
Cooney „Mayday” Gościnnie Teatr
im. A. Mickiewicza
z Częstochowyabon. ważne
o 19.00
13.05. godz. 18.00 Ray Cooney
„Mayday” Gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowyabon.
ważne
14.05. godz. 18.00 Artyści dla
Hospicjum - Charytatywny
Koncert 

15.05.  godz. 10.00 Aleksander
Fredro "Śluby panieńskie"  Scena
Inicjatyw Aktorskich
16.05.  godz. 10.00 Aleksander
Fredro "Śluby panieńskie"  Scena
Inicjatyw Aktorskich
17.05.  godz. 19.00 Francis Veber
"Plotka" Promocyjne czwartki
18.05. godz. 19.00 Dorota
Masłowska "Między nami dobrze
jest" Spektakl powstał dzięki
zgodzie Teatru Rozmaitości
w Warszawie
19.05. godz. 18.00 Jacek
Rykała”Chłodne poranki" abon.
ważne
20.05.  godz. 18.00 Jan Szurmiej
"Cymes! Cymes!" abon. ważne
26 sobota godz. 18.00 Zbigniew
Białas"Korzeniec" PREMIERA
27.05.  godz. 18.00 Zbigniew
Białas"Korzeniec" abon. ważne

30.05.  godz. 10.00 wg baśni braci
Grimm"Królewna Śnieżka" 

UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania:
1 podwójne zaproszenia na spektakl
pt. „Plotka” w dniu 17 maja
(czwartek) o godz. 19.00.
1 podwójne zaproszenia na spektakl
pt. „Chłodne poranki” w dniu 19
maja (sobota) o godz. 18.00.
Pierwsze osoby, która przyjdą
z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr5 do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja, pokój nr 9),
podadzą swoje imię i nazwisko,
otrzymają bezpłatne zaproszenie, które
będzie do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 
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HO RO SKOP

BArAN (21.03. – 19.04.) – Wiosenna
burza! Szczególnie jeśli należysz do Baranów
z początku znaku. Rozmowa na drażliwe
tematy może się skończyć rzucaniem
talerzami. Wszystkiemu winien Twój
wojowniczy nastrój. Może więc na razie lepiej
zręcznie je ominąć? Z nowymi znajomościami
lepiej byłoby się chwilowo wstrzymać. 
Byk (20.04. – 20.05.) – Mimo że słońce
cieplutko przygrzewa planeta miłości zrobiła
krok w bok. Ty również zrób mały unik po to,
by dokładnie przyjrzeć się sytuacji. Nie ulegaj
emocjom. Nie szukaj po kieszeniach
kompromitujących dowodów zdrady, gdyż
i tak nic nie znajdziesz. To tylko Twoje
urojenia. 
BliŹNiĘtA (21.05. – 21.06.) – Wielka
niewiadoma. Nowa miłość wydaje się
obiecująca, ale jeszcze nie trać głowy.
Zachowaj niezależny tryb życia i nie wierz
w każdą obietnicę. To co uważasz za miłość
na wieki, może okazać się jedynie ulotną
chwilką, ale może też przerodzić się w trwały
związek.
rAk (22.06. – 22.07.) – Głód miłości. Nie
zadręczaj partnera wielkimi wymaganiami,
nie domagaj się na siłę dowodów uczuć, gdyż
swoją zaborczością możesz spłoszyć miłość.
Nie przesadzaj też z kokietowaniem
i uwodzeniem. Przecież to nie Twój styl! Jeśli
nie chcesz wypominać sobie swojej własnej
naiwności – zwolnij tempo. 
lew (23.07. – 22.08.) – Drobne wstrząsy.
Jeśli nawet wszystko stanie na głowie, nie ma
tego złego, co nie wyszłoby na dobre.
Czasami trzeba zmienić punkt widzenia,
spojrzeć na partnera w inny sposób. Jeśli ktoś
wpadnie Ci w oko, nie nastawiaj się na szybki
i skuteczny podbój. Coś może Ci przeszkodzić
w kontynuacji znajomości. 
PANNA (23.08. – 22.09.) – Nie jesteś
w nastroju? To nie znaczy, że masz wbijać
wszystkim ostre szpilki, zwłaszcza tej miłej
osobie, która stara się poprawić Ci humor.
Jeśli stwierdziłeś, że Twoje miłosne sygnały
wysłałeś pod niewłaściwy adres, potraktuj to
jako dobrą a nie złą wiadomość. Masz szanse
na zmiany. I to w dobrym kierunku.
wAgA (23.09. – 22.10.) – Kosmiczne
zamieszanie. Ktoś Ci się podoba? Nie proś
o przysługę bardziej wygadanego kolegi, gdyż
może okazać się nielojalny. Zrozumiesz o co
chodzi dopiero wtedy, kiedy zobaczysz ich
trzymających się za ręce. Już lepiej wyłożyć
karty na stół nawet ryzykując zerwanie.
skorPioN (23.10. – 21.11.) – Jeżeli jesteś
Skorpionem, który dopiero startuje w nową
miłość, nie przyspieszaj właśnie w tej chwili,
kiedy drugiej stronie brakuje tchu. Partner
potrzebuje jeszcze chwili do namysłu. Pozwól
mu na to. W pieszczotach nie bądź taki ostry.
To może każdego zniechęcić.
strzelec (22.11. – 20.12.) – W Twoim
uporządkowanym świecie nastąpi sejsmiczny
wstrząs. Jeżeli coś ukrywasz przed drugą
stroną, licz się z tym, że wszystko się wyda. Ty
też możesz dowiedzieć się czegoś
o partnerze. Gwiazdy ostrzegają
przed niepotrzebnym ryzykiem.
koziorożec (21.12. – 20.01.) – Choć
Amor może Cię trafić swoją strzałą prosto
w serce, nie martw się. Od tego się nie
umiera. I nawet jeśli wydaje Ci się, że Twoje
miłosne plany nie mają żadnych szans się
spełnić, spokojnie poczekaj na dalszy obrót
spraw. Związkom ze stażem nie grozi nuda,
ale lepiej nie przeciągaj struny.
wodNik (21.01. – 20.02.) – Chwila
na oddech. Masz dobrą passę, ale sercu też
trzeba dać odpocząć, tym bardziej, że właśnie
teraz rozsądek może Cię zawieść. Łatwo Ci
schlebić, więc pilnuj się, abyś nie wpadł
w sidła uwodziciela, nie związał się pochopnie
z osobą niestałą, która w dodatku nie będzie
miała skrupułów, aby wykorzystać Twoją
łatwowierność. 
ryBy (21.02. – 20.03.) – Odróżniaj
w końcu nadzieję od złudzeń. Należysz
do osób, które lubią pomagać innym, ale
w tym miesiącu stań się nieco bardziej
asertywny. Nie daj sobie wmówić, że druga
połowa bez Ciebie zginie, że musisz wcielić
się w rolę ratownika lub czułej pielęgniarki.
Pogadaj z przytomną Panną. VeNA

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 032/266-07-91,
centrala tel. 032/266-04-94, 
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Dni Muzyki
Znanej i Nieznanej

Kon cert ze spo łu Ma zow sze był zwień cze niem Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu XI So sno wiec kie Dni Mu zy ki Zna nej i Nie zna -
nej. Mi mo desz czo wej au ry ko ściół pw. św. Jo achi ma w So snow -
cu -Za gó rzu do słow nie pę kał w szwach, bo wiem świą ty nia wy -
peł ni ła się bli sko 2-ty sięcz ną pu blicz no ścią. 

Pań stwo wy Ze spół Lu do wy Pie śni i Tań ca im. Ta de usza Sy -
gie tyń skie go za pre zen to wał pie śni sa kral ne np. Oj cze nasz St.
Mo niusz ki oraz naj pięk niej sze pie śni lu do we tj.: Ej prze le ciał
pta szek, Ką dzio łecz ka, Gęś wo dą, Cyt, cyt i in ne.

– To wspa nia łe, że so sno wiec ka pu blicz ność zna wy ko ny wa -
ne przez nas pie śni, wła ści wie śpie wa li śmy wspól nie – mó wi ły
po kon cer cie ura do wa ne so list ki ze spo łu z War sza wy. Ma my na -
dzie ję, że ten pierw szy kon cert w So snow cu nie bę dzie ostat -
nim – do da ła roz pro mie nio na im pre sa rio ze spo łu, Gra ży na Ja -
go dziń ska.

Kon cert Ma zow sza za koń czył XI So sno wiec kie Dni Mu zy ki
Zna nej i Nie zna nej. Przy po mnij my, że w cza sie Fe sti wa lu ob co -
wa li śmy z pe reł ka mi mu zy ki kla sycz nej. Roz po czy na ją ca Fe sti -
wal łódz ka Po lish Ca me ra ta z wo kal nym ze spo łem all’An ti co
wy ko na ła po raz pierw szy w So snow cu Wiel ką Mszę c -moll
KV 427 W. A. Mo zar ta. Póź niej, po cho dzą ca z So snow ca wir tu -
oz ka in stru men tów per ku syj nych, Mar ta Kli ma sa ra ze Stut t gar -
tu, za chwy ci ła swo im kunsz tem i eks pre sją – nie tyl ko mu zycz -
ną, ale też te atral ną. Go rą ca at mos fe ra pa no wa ła rów nież w wy -
peł nio nej po brze gi sa li Klu bu Kie pu ry, gdzie wy stą pi li ar ty ści
ze Lwo wa. 

– Cie szy nas nie zmier nie, że wy stę py ar ty stów re pre zen tu ją -
cy ni szo we ga tun ki mu zy ki po waż nej, jak mu zy ka daw na w wy -
ko na niu wro cław skich ar ty stów z Ars Can tus czy mu zy ka or ga -
no wa w to wa rzy stwie trą bek w wy ko na niu Bog da na Na rlo ha
z Ko sza li na i Ro ma na Gry nia z Po zna nia, rów nież wy peł nia ły
so sno wiec kie ko ścio ły. Cie szy nas rów nież, że mo że my
przy oka zji po chwa lić się i przy bli żyć hi sto rię nie tu zin ko wych
za byt ków ar chi tek tu ry prze ło mu XIX i XX wie ku – po wie dział
dy rek tor Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry w So snow cu, jed -
no cze śnie dy rek tor Fe sti wa lu, Mi chał Gó ral. – Ni niej szym za -
pra sza my na ko lej ny, XII Fe sti wal, pod czas któ re go po sta ra my
się za sko czyć pu blicz ność, tak re per tu arem, jak też no wy mi, war -
ty mi wy eks po no wa nia miej sca mi kon cer tów – pod su mo wał dy -
rek tor. U

Pod czas wy ko pa lisk na ryn ku w Gu to wie ar che olo dzy
do ko nu ją nie zwy kłe go od kry cia. Wzbu dza ono za in te -
re so wa nie cór ki wła ści cie la cu kier ni Pod Amo rem. Czy
Iga roz wi kła daw ną ro dzin ną ta jem ni cę? Czy prze po -
wied nia sprzed wie ków na praw dę się speł ni ła?

W po szu ki wa niu od po wie dzi prze śle dzi my fa scy nu -
ją cą hi sto rię roz kwi tu i upad ku jed ne go z naj świet niej -
szych ma zo wiec kich ro dów. Trzy to my be st sel le ro wej
se rii Mał go rza ty Gu tow skiej -Adam czyk by ły wie lo krot -
nie na gra dza ne, zaś jej ostat ni tom – „Hry cio -
wie” – otrzy mał ty tuł Książ ki Ro ku 2011 w ple bi scy cie
or ga ni zo wa nym przez re dak cję wor ta lu Gra ni ce. pl
(www. ksiaz ki ro ku. pl)

Cu kier nia pod Amo rem
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Nowoczesna linia technologiczna otwiera nowy rozdział w historii Vitkovice Milmet 

Butle na miarę XXI wieku 

Po nad 158 mln zło tych kosz to wa ła
no wa li nia tech no lo gicz na do pro -
duk cji wy so ko ci śnie nio wych
zbior ni ków do prze cho wy wa nia
i trans por tu ga zów tech nicz nych,
me ta nu, wo do ru i bio pa liw w fir -
mie Vit ko vi ce Mil met. Dzię ki tej
in we sty cji uda ło się stwo rzyć po -
nad 110 miej sc pra cy. Z wiel ką
pom pą, po wy strza le fa jer wer ków
i pod gra dem ko lo ro wych ser pen -
tyn za pro sze ni go ście mo gli oglą -
dać no wą ha lę pro duk cyj ną i pro -
ces po wsta nia no wo cze snych bu tli
do prze cho wy wa nia i trans por tu
ga zów. Wstę gę uro czy ście prze cię li
Jan Sve tlik, dy rek tor ge ne ral ny Ho -
lidn gu Vit ko vi ce a. s. oraz pre zes
Vit ko vi ce Mil met, Je rzy Ko ściel -
niak, a no wą ha lę pro duk cyj ną po -
świę cił bi skup die ce zji so sno wiec -
kiej, Grze gorz Ka szak. 

– Te wy bu chy nie by ły przy -
pad ko we. Kil ku krot nie prze ry wa -
li śmy na szą in we sty cję ze wzglę -
du na to, iż mu sie li śmy wy do być
po nad 30 nie wy bu chów, po cho -
dzą cych z okre su II woj ny świa to -
wej – mó wił pre zes Je rzy Ko ściel -
niak, przed sta wia jąc hi sto rię fir -

my, któ ra dzia ła na te re nie So -
snow ca po nad 130 lat. – Otwar cie
no wej li nii tech no lo gicz nej two -
rzy no wy etap w hi sto rii na szej
fir my. Efekt jest cie ka wy i przy -
szło ścio wy. Mam na dzie ję, że te -
raz two rzy my hi sto rię na mi ni -
mum ko lej ne 130 lat – pod kre ślił. 

Przez te wszyst kie la ta zmie -
nia ły się na zwy fir my, za kres dzia -
ła nia, a na wet pań stwa, w ra mach
któ re go dzia ła ła fa bry ka. Ale
od sa me go po cząt ku fir ma zaj mo -
wa ła się dość wą ską i uni kal ną
dzia łal no ścią – pro duk cją wy ro -
bów me ta lo wych. Już w 1925 r.
w Mil me cie uru cho mio no pro -
duk cję bu tli sta lo wych do ga zów
tech nicz nych. Przez ko lej ne la ta
pro du ko wa no w fir mie m.in. do -
dat ko wo za wo ry mo sięż ne do bu -
tli sta lo wych, ło ży ska tocz ne, bu -
tle spa wa ne do pro pa nu -bu ta nu.
W 2000 r. Mil met po łą czył się
z cze skim hol din giem La hvar -
na Ostra va a. s. i wy twa rza obec -
nie dwa róż ne asor ty men ty bu tli,
do wy so ko ci śnie nio wych i skro -
plo nych ga zów tech nicz nych oraz
do pro pa nu -bu ta nu. 

– In no wa cyj ność tej in we sty cji
po le ga na pro duk cji zbior ni ków
o śred ni cach od 320 mm
do 360 mm me to dą pra so wa nia
na go rą co z ma te ria łu wsa do we go
w po sta ci blocz ka sta lo we go,
otrzy ma ne go przez po cię cie wal -
co wa nych na go rą co prę tów sta lo -
wych – wy ja śniał pre zes Je rzy Ko -
ściel niak.

Pro du ko wa na bu tla nie po sia -
da szwu. Brak spa ja nia dna po wo -
du je, iż bu tla cha rak te ry zu je się
du żą jed no rod no ścią struk tu ry
ma te ria łu i jest bar dziej wy trzy -
ma ła w po rów na niu do bu tli wy -
ko na nych z rur. No wa li nia tech -
no lo gicz na po zwo li tak że na pro -
duk cję bu tli do sys te mów ga śni -
czych i ga zów tech nicz nych.
W peł ni zauto ma ty zo wa na li nia
po wo du je zmniej sze nie zu ży cia
ener gii o oko ło 40 pro cent, zu ży -
cia ma te ria łów o 12 pro cent i re du -
ku je od pad zło mu o 28 pro cent.
Umoż li wia pro duk cję bu tli na po -
zio mie od 220 tys. do 250 tys.
sztuk i ma przy nieść przy chód
w wy so ko ści ok. 120 do 150 mln
zł rocz nie. 

Ser decz ne gra tu la cje zło ży li
sze fom fir my przy by li na uro czy -
stość otwar cia m.in. za głę biow scy
po sło wie, Ewa Ma lik, Wal de mar
An dzel, Ja ro sław Pię ta, Je rzy
Bor kow ski oraz se na to ro wie Zbi -

gniew Me res i Bo gu sław Śmi giel -
ski. Gmi nę re pre zen to wa li Ry -
szard Łu kaw ski, za stęp ca pre zy -
den ta mia sta i Ma te usz Ry ka ła,
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej.
In we sty cja, któ ra kosz to wa ła po -

nad 158 mln zł, zo sta ła w 35 pro -
cen tach sfi nan so wa na ze środ ków
wła snych fir my, w 24 pro cen tach
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej,
a w po zo sta łej czę ści skre dy to wa -
na. Sk, RED
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Agencja Rozwoju Lokalnego
w Sosnowcu obchodzi w tym
roku swoje 15-lecie
działalności. Uroczystość  z tej
okazji odbyła się dokładnie 19
kwietnia, w sosnowieckim
Teatrze – obchodzącym
swoje 115-lecie – a wszystko
w kontekście 110-lecia, jakie
obchodzi miasto Sosnowiec

– To szczególny dla nas mo ment.
Wtym miej scu trze ba pod kre ślić od -
wa gę iini cja ty wę, naja ką zde cy do wa -
li się twór cy Agen cji Roz wo ju Lo kal -
ne go z So snow ca, Dą bro wy Gór ni -
czej i Bę dzi na. Ser decz nie im za to
dziś dzię ku je my. Tę uro czy stość chcie -
li śmy uczcić wgro nie osób za przy jaź -
nio nych oraz tych, któ rych wkład
wroz wój Agen cji był zna czą cy – mó -
wił Jan Szot, pre zes Agen cji Roz wo ju
Lo kal ne goS.A. wSo snow cu. 

W trak cie uro czy sto ści wrę -
czo no me da le tym oso bom i in -
sty tu cjom, któ re przez la ta bli sko
współ pra co wa ły z Agen cją.
Wśród wy róż nio nych nie za bra -
kło pre zy den ta So snow ca Ka zi -
mie rza Gór skie go, pre zy den ta
Dą bro wy Gór ni czej Zbi gnie wa

Pod ra zy, a tak że przed sta wi cie li
przed się biorstw współ pra cu ją -
cych z ARL. 

– Dziś ma my wy jąt ko wy mo -
ment w hi sto rii So snow ca. Nie
tyl ko ze wzglę du na uro czy sto ści
zwią za ne z ju bi le uszem ARL,
któ re mu ser decz nie gra tu lu je my.

Ten wy jąt ko wy mo ment wią że się
z roz wo jem mia sta, in we sty cja mi,
z tym wszyst kim, co wspól nie ro -
bi my w mie ście dla je go roz wo ju.
Przy oka zji wspa nia łe go ju bi le -
uszu ARL, już dziś za pra szam 7
ma ja na otwar cie Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz ne go w So snow -

cu. To znak świad czą cy o roz wo -
ju na sze go mia sta – pod kre ślał
pre zy dent So snow ca Ka zi mierz
Gór ski. 

Pa tro nat ho no ro wy ob cho -
dów15-le cia Agen cji Roz wo ju Lo -
kal ne go S.A. zo stał ob ję ty przez:
Pre ze sa Kra jo wej Izby Go spo dar -

czej w War sza wie, Mar szał ka Wo -
je wódz twa Ślą skie go, Pre zy den ta
Mia sta So sno wiec, Dą bro wy Gór -
ni czej oraz Sta ro stę Bę dziń skie go.

Pa tro nat me dial ny ob cho dów
zo stał ob ję ty m.in. przez: TVP
Ka to wi ce, Pol skie Ra dio Ka to wi -
ce, „Ku rier Miej ski”. 

Ja ro sław Adam ski

ARL w So snow cu już na trwa łe wpi sa ła się w ży cie spo łecz no -go spo dar cze Za głę bia

15-le cie Agencji Rozwoju Lokalnego
ARL

2012 rok jest rokiem jubileuszowym.
Agencja postanowiła przy tej okazji
„odświeżyć” wizerunek firmy. Lifting
logo Agencji, opracowanie
kompletnego systemu identyfikacji
wizualnej z nowym serwisem
internetowym pozwolą wyróżnić się
ponownie. To dzisiaj podstawy
marketingu. Przysłowie mówi: Jak cię
widzą, tak cię piszą. Postaramy się,
by mówiono i pisano o nas dużo
dobrego – mówią przedstawiciele
ARL.
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Michał Czarski oraz Zbigniew Podraza skladają gratulacje na
ręce prezesa ARL – Jana Szota (L)

Były prezydent Sosnowca Michał Czarski, prezydent
Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz prezydent
Sosnowca Kazimierz Górski odebrali nagrody od ARL

Tak wygląda produkcja butli w Milmecie

Prezes Milmetu Jerzy Kościelniak opowiada o nowej
inwestycji biskupowi diecezji sosnowieckiej – Grzegorzowi
Kaszakowi oraz posłowi Jarosławowi Pięcie

Dwaj prezesi Milmetu: Jerzy Kościelniak i Jan Svetlik podczas
uroczystego otwarcia linii


