
22 rad nych z klu bów SLD i PO
udzie li ło pre zy den to wi Ka zi -
mie rzo wi Gór skie mu ab so lu to -
rium za ubie gły rok i jed no cze -
śnie za twier dzi ło po zy tyw nie
spra woz da nie fi nan so we oraz
spra woz da nie z wy ko na nia bu -
dże tu za 2011 rok. Od gło su
wstrzy ma ło się trzech rad nych
klu bu PiS, prze ciw by ło trzech
raj ców klu bu „Nie za leż ni”. 

Rad ni przy chy li li się w ten
spo sób do po zy tyw nych opi nii,
wy da nych przez ko mi sje RM,
w tym Re wi zyj ną, bie głe go re -
wi den ta i Re gio nal ną Izbę Ob ra -
chun ko wą. 

Za nim do szło do gło so wa nia
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
przed sta wił spra woz da nie fi nan -
so we. Do cho dy mia sta wy nio sły
po nad 638 mln zł, a wy dat ki 689
mln zł. Do cho dy i przy cho dy zo -

sta ły zre ali zo wa ne na po zio -
mie 717 mln zł, a wy dat ki i roz -
cho dy po nad 709 mln zł. Naj -
wię cej pie nię dzy po chła nia
oświa ta, przy czym sub wen cja
oświa to wa wy star cza na re ali za -
cję za dań za le d wie na po zio -
mie 77 pro cent. Kosz tow ne jest
tak że re ali zo wa nie za dań z za -
kre su po li ty ki spo łecz nej, kosz -
tu ją cych 109 mln zł, czy li 16
pro cent wy dat ków bu dże to -
wych. Z ko lei na go spo dar kę
miesz ka nio wą trze ba wy dać
oko ło 52 mln zł, na ad mi ni stra -
cję pu blicz ną 46 mln zł, a na kul -
tu rę 22 mln zł. 

Naj wię cej za strze żeń do po li -
ty ki fi nan so wej pro wa dzo nej
przez pre zy den ta mia sta miał
Ma ciej Ada miec, szef klu bu
„Nie za leż nych”. – Tech nicz nie
i for mal nie wszyst ko się do my -

ka. Chciał bym jed nak zwró cić
uwa gę na kil ka pro ble mów, jed -
nym z nich jest brak do sta tecz nej
kon tro li i nad zo ru ze stro ny pre -
zy den ta m.in. nad Szpi ta lem
Miej skim. Wszyscy w na szym
klu bie uzna li śmy, że nie ma sen su
da wać ab so lu to rium ko muś, kto
tak po stę pu je z mia stem – stwier -
dził Ada miec. 

Na po dob ne pro ble my zwró -
cił uwa gę To masz Mę drzak,

szef klu bu PiS. Rad ni te go klu -
bu osta tecz nie wstrzy ma li się
od gło su. 

Wąt pli wo ści, że ab so lu to -
rium mu si być udzie lo ne, nie
mie li rad ni klu bu SLD i PO. 

– Bu dżet był na bie żą co
mo ni to ro wa ny, a służ by pre zy -
den ta kon tro lo wa ły do cho dy
i wy dat ki oraz uwzględ nia ły
wszel kie za gro że nia bu dże to -
we. Rok oce nia my ja ko po zy -
tyw ny, ale per spek ty wicz ne
my śle nie zmu sza nas do szu ka -
nia oszczęd no ści – pod kre ślał
To masz Bań bu ła, szef klu bu
SLD. 

Z ko lei Ka rol Wi niar ski, szef
Ko mi sji Bu dże to wej, zwra cał
uwa gę na wskaź ni ki bu dże to we
i spa dek wpły wów z ty tu łu po -
dat ku do cho do we go od osób
praw nych, co mo że wska zy wać
na po gar sza ją cą się sy tu ację fi -
nan so wą przed się bior ców. Na -
stą pił jed nak że spa dek po za pła -
co wych wy dat ków bie żą cych, co
tak że zo sta ło oce nio ne po zy tyw -
nie. 

W imie niu klu bu PO głos za -
brał Da niel Mi kla siń ski, któ ry
krót ko stwier dził, iż klub Plat -
for my bę dzie gło so wać za udzie -
le niem ab so lu to rium. sk
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Wzruszenia, gratulacje
i życzenia królowały
podczas XXIV uroczystej sesji
Rady Miejskiej, która
z okazji 110. rocznicy nadania
miastu praw miejskich,
odbyła się 30 maja w Teatrze
Zagłębia. Prof. Wójcik
otrzymał tytuł „Zasłużonego
dla Miasta Sosnowca”

Radni udzielili absolutorium prezydentowi miasta

„Tak” dla wykonania budżetu 

           reklama            reklama

Kurier

Pre�zy�dent�Ka�zi�mierz�Gór�ski�po�dzię�ko�wał�rad�nym�za gło�so�wa�nie
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Od 8 czerwca do 1 lipca,
w czasie trwania piłkarskich
Mistrzostw Europy w Polsce
i na Ukrainie, na Stadionie
Ludowym funkcjonowała
Sosnowiecka Strefa
Sportu 12

10 czerwca Sosnowiec obchodził 110.
rocznicę nadania praw miejskich. Z tej
okazji ze stoku Gubałówki w Zakopanem
rozbrzmiewał hejnał naszego miasta.
Zagrał go Dominik Mietła z grupy
Muariolanza

Trzy dni świetnej zabawy, rewelacyjnej
muzyki oraz licznych konkursów mają
za sobą mieszkańcy naszego miasta.
W pierwszy weekend czerwca odbyły
się obchody Dni Sosnowca. Gwiazdą
imprezy był zespół Hey
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Ka�zi�mierz�Gór�sKi, pre zy dent So snow ca

Po�pa�trz�my�sze�rzej!�
Nasi radni od wielu kadencji traktują swój obowiązek wyjątkowo poważnie,
kierując się dobrem miasta i jego mieszkańców. Jesteśmy miastem, które
wspiera i finansuje działalność wielu miejskich zakładów i spółek. Tu, na tej sali,
udało się uratować od bankructwa m.in. Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej, czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Oczywiście,
moglibyśmy sprzedać szereg miejskich podmiotów, zwłaszcza tych, które
generują straty i mieć, mówiąc kolokwialnie, problem z głowy, czy zlecać
wykonywanie zadań w drodze przetargów. Wiadomo, że szpital generuje straty,
ale już dzisiaj możemy być dumni z naszego szpitala. Oczywiście, brakuje trochę
pieniędzy, ale dążymy do tego, by szpital spełniał usługi na jak najwyższym
poziomie i był szpitalem nowoczesnym. Popatrzmy szerzej. Moglibyśmy nawet
wygenerować 60 mln nadwyżki między dochodami a wydatkami. Bo nie trzeba
ratować szpitala, spółek miejskich czy sportowych i można sprzedać wiele
podmiotów. Co by to oznaczało? Wyższe ceny wody dla mieszkańców, jak
w innych gminach czy problemy z komunikacją miejską. Jesteśmy gminą, która
ma spore poczucie obowiązku i bardzo mocno je realizuje. 



Oce na wy ko na nia wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej
ibu dże tu mia sta zaubie gły rok oraz udzie le nie ab so -
lu to rium pre zy den to wi mia sta, zdo mi no wa ło czerw -
co we ob ra dy Ra dy Miej skiej. Pi sze my na ten te mat
na pierwszej stronie „Ku rie ra”.

Rad ni ob ra do wa li przede wszyst kim nadbie żą cy -
mi spra wa mi. Za stęp ca pre zy den ta, Ry szard Łu kaw -
ski, przed sta wił spra woz da nie z Pro gra mu Ochro ny
Śro do wi ska dla mia sta So snow ca. Koszt wy ko ny wa -
nych za dań w ra mach te go pro gra mu wy no si po -
nad172 mln zł. Rad nych bar dziej jed nak in te re so wa -
ła kon dy cja i przy szłość spół ek spor to wych. 

Rad ny Ka rol Wi niar ski py tał, dla cze go su ma pra -
wie 500 tys. zł ma zo stać prze ka za na na kon to miej -
skiej spół ki ho ke jo wej, sko ro jesz cze dwa mie sią ce
te mu su ma 400 tys. zł, któ ra zo sta ła prze ka za -
na na rzecz spół ki, mia ła wy star czyć na bie żą ce
funk cjo no wa nie. – Zde cy do wa li śmy się prze lać su -
mę oko ło 500 ty się cy zło tych, by spła cić ist nie ją ce
za le gło ści spół ki wo bec za wod ni ków, przede wszyst -
kim na pen sje i tak że, by nie do pu ścić do sy tu acji, że
za gro żo na bę dzie li cen cja na udział w roz gryw -
kach – wy ja śnia ła Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć,
za stęp ca pre zy den ta mia sta. Rad ny pod kre ślał, że
de cy zja w spra wie dal sze go wspie ra nia spół ek spor -
to wych lub ich ban kruc twa, po win na zo stać jak naj -
szyb ciej pod ję ta. – Prze kła da nie tej de cy zji w cza sie
nie jest do brym roz wią za niem. Dłu gi spół ek ca ły
czas ro sną. Są to teo re tycz nie dłu gi spół ek, ale tak
na praw dę mia sta. Tym cza sem de cy zja o kon ty nu -
owa niu lub za prze sta niu dzia łal no ści spół ek po win -
na za pa dać po za mknię ciu se zo nu, przed roz po czę -
ciem no we go. Te raz brak do fi nan so wa nia był by wo -

bec za wod ni ków nie po waż nym dzia ła niem – do dał
Wi niar ski. 

Rad ni pod su mo wa li tak że ra port z kon sul ta cji
spo łecz nych do ty czą cych utwo rze nia dziel ni cy „Śro -
du la”. Pa weł Woj tu siak, rad ny klu bu „Nie za leż ni”,
po dzię ko wał miesz kań com Śro du li za ak tyw ny
udział w kon sul ta cjach spo łecz nych w Śro du li. – To
re kor do wa fre kwen cja. Miesz kań cy wy peł ni li w su -
mie 321 an kiet, co mo że wy da wać się nie zbyt im po -
nu ją cą licz bą, ale obej mu je ona miesz kań ców tyl ko
jed nej dziel ni cy – pod kre ślił Woj tu siak. 

Rad ni pod ję li tak że uchwa ły w spra wie okre śle -
nia wy ma gań, ja kie po wi nien speł niać przed się bior -
ca, któ ry bę dzie się ubie gał o uzy ska nie ze zwo le nia
na pro wa dze nie dzia łal no ści w za kre sie opróż nia nia
zbior ni ków bez od pły wo wych i trans por tu nie czy sto -

ści cie kłych oraz po dzia łu gmi ny na sek to ry w ce lu
zor ga ni zo wa nia od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych
od wła ści cie li nie ru cho mo ści, na któ rych nie za -
miesz ku ją miesz kań cy. 

Alek san der Gi nal ski, prze wod ni czą cy Mło dzie -
żo wej Ra dy Mia sta, za pre zen to wał z ko lei spra woz -
da nie z dzia łal no ści MRM. W ubie głym ro ku mło -
dzie żo wi rad ni przy go to wa li m.in. de ba tę i kon fe ren -
cję pod ha słem „Pre zy den cja szan są i wy zwa niem
dla Pol ski”, uczest ni czy li w szko le niu, któ re prze pro -
wa dził Ra fał Ły dek, dy rek tor Miej skie go Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji, re ali zo wa li pro jekt „Ra zem
do gwiazd”, a tak że go ści li swo ich ko le gów z Fran -
cji oraz prze pro wa dzi li de ba tę w Szko le Pod sta wo -
wej nr 22 w spra wie pro mo wa nia de mo kra cji
w szko łach. sk
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ARL�na�gro�dzo�ne
3 czerw ca w Par ku Zam ko wym w Pszczy nie od był
się X Wiel ki Pik nik Re gio ny Eu ro py i Świa ta, po łą -
czo ny z ob cho da mi świę ta na ro do we go Re pu bli ki
Sło we nii. Wiel ki Pik nik na sta łe wpi sał się w ka len -
darz naj więk szych im prez ple ne ro wych w na szym
kra ju, w któ rych co ro ku udział bie rze kil ka dzie siąt
ty się cy uczest ni ków. Do suk ce sów wy da rze nia nie -
wąt pli wie przy czy ni ły się róż no rod ne atrak cje kul tu -
ral ne i spor to we, a tak że obec ność co rocz nie oko ło

ty sią ca wy jąt ko wych oso bi sto ści ze świa ta po li ty ki,
kul tu ry, na uki i spor tu – w tym par la men ta rzy ści eu -
ro pej scy, kra jo wi, dy plo ma ci, re pre zen tan ci wie lu in -
nych dzie dzin ży cia. Te go rocz ny Wiel ki Pik nik
uświet nił mię dzy in ny mi swo ją obec no ścią Alek san -
der Kwa śniew ski – by ły pre zy dent RP.
Jed nym z waż nych punk tów im pre zy by ło wrę cze -
nie Wy róż nień do Skrzy deł Mer ku re go Izby Go -
spo dar czej Eks por te rów i Im por te rów w My sło wi -

cach. Pod czas X Wiel kie go Pik ni ku ka pi tu ła
pod prze wod nic twem Je go Ma gni fi cen cji Rek to ra
Uni wer sy te tu Ślą skie go prof. Wie sła wa Ba ny sia
Wy róż nie niem Spe cjal nym uho no ro wa ła Agen cję
Roz wo ju Lo kal ne go S.A. z So snow ca za 15-let nią
ak tyw ność in te gra cji śro do wisk go spo dar czych
i po szu ki wa nie no wo cze snych roz wią zań dla ryn ku
pra cy. Wy róż nie nie ode brał Pre zes Za rzą du Agen -
cji Roz wo ju Lo kal ne go S.A. Pan Jan Szot. ARC

Roz�strzy�gnię�cie�Kon�kur�su�dot.
Unii�Eu�ro�pej�skiej
Od lu to we go wy da nia „Ku rie ra Miej skie go” przez ko lej -
ne 4 mie sią ce za miesz cza li śmy ku po ny z py ta nia mi do -
ty czą cy mi wie dzy zwią za nej z Unią Eu ro pej ską oraz
z dzia łal no ścią pro fe so ra Ada ma Gier ka, po sła do Par la -
men tu Eu ro pej skie go.

Z pra wi dło wo na de sła nych od po wie dzi Ko mi sja wy -
lo so wa ła dwie oso by, któ re we wrze śniu zo sta ną za pro -
szo ne do Par la men tu Eu ro pej skie go w Bruk se li. Są
to – Zbi gniew Win ter z Ka to wic oraz Da mian Zyn gier
z Kra ko wa. Zwy cięz com ser decz nie gra tu lu je my. Wy lo -
so wa ne oso by pro szo ne są o kon takt z Re dak cją. RED

26. sesja Rady Miejskiej 

Pobudzili ducha społeczeństwa
obywatelskiego 

W pierw szych dniach czerw ca te go ro ku, na za pro -
sze nie prof. Ada ma Gier ka, po sła do Par la men tu
Eu ro pej skie go, we współ pra cy z Mi ni ster stwem
Zdro wia Pu blicz ne go Kró le stwa Bel gii, z krót ką
wi zy tą do Bel gii wy je cha ła kil ku oso bo wa gru pa
przed sta wi cie li świa ta na uki i me dy cy ny z wo je -
wódz twa ślą skie go.

Od wie dza jąc Szpi tal Woj sko wy im. Kró lo wej
Astrid de le ga cja mia ła oka zję za po zna nia się
z funk cjo no wa niem bel gij skiej woj sko wej oraz cy -
wil nej służ by zdro wia, za rów no na po lu wal ki, ja k
i w sy tu acji wy stę pu ją cej pod czas ka ta strof po cią -
ga ją cych za so bą zbio ro we za gro że nie zdro wia i ży -
cia. Pierw szo pla no wym za da niem szpi ta la jest
wspie ra nie żoł nie rzy pod czas ope ra cji na po lu wal -
ki i w mi sjach na ca łym świe cie.

Szpi tal za pew nia cią głą spe cja li stycz ną opie kę
w ośrod ku le cze nia opa rzeń. Po sia da wła sny bank
tka nek skór nych, a tak że cen trum le cze nia tle nem
z ko mo rą hi per ba rycz ną i je dy ną w kra ju ko mo rą
hi po ba rycz ną. W ogrom nym ho lu, pod któ re go su -
fi tem umiesz czo ne są ma ski tle no we, mo że jed no -
cze śnie przy jąć 200 pa cjen tów – ofiar na głych zda -
rzeń.

Woj sko wy szpi tal współ pra cu je ze Sto wa rzy -
sze niem „Pi noc chio”, wspie ra ją cym dzie ci i mło -
dych pa cjen tów prze by wa ją cych w cen trum opa -
rze nio wym, a tak że gro ma dzą cym środ ki fi nan so -

we na kosz ty fi nan so we le cze nia i po szpi tal ną re -
ha bi li ta cję.

Ko lej nym punk tem po by tu by ła wi zy ta w naj -
więk szym w Bel gii, bruk sel skim Cen trum Dzia ła nia
Kry zy so we go DG -2. Dys po nu je ono tzw. mo bil ny mi
szpi ta la mi, a tak że od po wied nim ma ga zy nem le ków
i szcze pio nek na wy pa dek ma so wych za cho ro wań.

Na uko wy ośro dek le cze nia pa cjen tów w sta nie
śpiącz ki funk cjo nu je w mie ście Liège. Kie ro wa ne
są tam oso by w śpiącz ce po ura zo wej, w sta nie we -
ge ta tyw nym oraz w sta nie ogra ni czo nej świa do mo -
ści. Pra cow ni cy ośrod ka przed sta wi li go ściom
z Pol ski za gad nie nia zwią za ne nie tyl ko z wy spe -
cja li zo wa ną opie ką me dycz ną nad swy mi pa cjen -

ta mi, ale tak że z te ra pią psy cho lo gicz no – szko le -
nio wą dla ich ro dzin.

Na za koń cze nie po by tu w Bel gii pol ska de le ga -
cja, wraz z przed sta wi cie la mi go spo da rzy, zo sta ła
za pro szo na przez Am ba sa do ra RP w Bruk se li Ar -
tu ra Ha ra zi ma na obiad. Am ba sa dor po dzię ko wał
prof. Gier ko wi za ini cja ty wę, a part ne rom bel gij -
skim za zor ga ni zo wa nie wi zy ty.

Ma�li�na�Stom�pel
asy stent akre dy to wa ny przy Par la men cie eu ro pej skim

Widziane z Brukseli

Belgijskie zdrowie

10 czerw ca So sno wiec ob cho dził 110. rocz ni cę nada -
nia praw miej skich. Z tej oka zji ze sto ku Gu ba łów ki
w Za ko pa nem roz brzmie wał hej nał na sze go mia sta. 
– Za grał go Do mi nik Mie tła z gru py Mu ario lan za. My -
śle li śmy o ode gra niu hej na łu z Ka spro we go Wier chu,
ale w związ ku z tym, że jest to Ta trzań ski Park Na ro -
do wy nasz po mysł nie mógł zo stać zre ali zo wa ny. Osta -
tecz nie sta nę ło na tym, że hej nał roz brzmiał z Gu ba -
łów ki – mó wi Woj ciech Ski ba, z Wy dzia łu Kul tu ry
i Sztu ki so sno wiec kie go UM.

Skąd po mysł gra nia go w in nych re jo nach na sze go
kra ju? – Też chce my się chwa lić na szym hej na łem,
któ ry od gry wa ny jest przy oka zji uro czy sto ści zwią -
za nych z mia stem i re gio nem oraz pod czas ob cho dów
świąt pań stwo wych. Wy pa da w tym miej scu przy po -
mnieć, że mia sto po sia da swój hej nał od 2002 r. Me -
lo dia zo sta ła wy ło nio na w ogól no pol skim kon kur sie
zor ga ni zo wa nym przez Urząd Miej ski w So snow cu
z oka zji 100. rocz ni cy uzy ska nia praw miej skich.
Twór cą mu zy ki jest Szy mon Wy rzy kow ski. 5 czerw -
ca 2002 ro ku miał miej sce pre ce dens ja kim sta ło się
ode gra nie na sze go hej na łu z Wie ży Ma riac kiej w Kra -
ko wie. Był to swo isty „po da ru nek” od po cho dzą ce go
z So snow ca pre zy den ta Kra ko wa prof. Jac ka Maj -
chrow skie go z oka zji ob cho dów ju bi le uszu mia sta. Je -
ste śmy je dy nym mia stem, któ re do stą pi ło te go za -
szczy tu. Sko ro w Kra ko wie już za gra li śmy, te raz po -
sta no wi li śmy po chwa lić się hej na łem w Ta trach.
Na ko lej ny ju bi le usz po my śli my nad in nym miej -
scem – do da je Ski ba. KP 

Hejnał
z Gubałówki
na 110 lat
Sosnowca

ARC

DoKtor�Czarosław�KijonKa
OrdyNaTOr SzPiTalNegO Oddziału
raTuNKOWegO WOJ.  SzPiTala
SPeCJaliSTyCzNegO Nr 5 W SOSNOWCu
CeNTruM urazOWe

– Bardzo cenne w naszym pobycie było zapoznanie
się z funkcjonowaniem belgijskich ośrodków
medycznych. zaimponowała mi gotowość
do działania szpitala militarnego. Podobne centrum
powinno powstać w Polsce. Belgijski ośrodek
leczenia śpiączki to jeden z dwóch tego typu szpitali
w europie. Bardzo potrzebny jest również u nas.
dzięki wyjazdowi nawiązaliśmy kontakty, które – jak
myślę – zaowocują konkretnymi przedsięwzięciami.

Ja ro sław Adam ski

Pre�zy�dent�Ka�zi�mierz�Gór�ski�za�pre�zen�to�wał�dy�plom,�na�gro�dę�ja�ką�mia�sto�otrzy�ma�ło
w kon�kur�sie�Krysz�ta�ły�PR�-u,�za stro�nę�in�ter�ne�to�wą�gmi�ny
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Ca�łe�swo�je�ży�cie�Pan�Pro�fe�sor�czy�tał,
pi�sał�i wy�kła�dał.�Pi�sał�Pan�tak�że
do „Ku�rie�ra�Miej�skie�go”...
Bar dzo się cie szę, że „Ku rier Miej -
ski” de cy du je się spo tkać ze mą, po -
nie waż z „Ku rie rem Miej skim” so -
sno wiec kim je stem zwią za ny od lat
naj daw niej szych. Mia no wi cie kil ka
lat te mu do „Ku rie ra Miej skie go”
był do łą czo ny spe cjal ny do da tek
„Ku rier Li te rac ki”. I ja tam pi sy wa -
łem co pe wien czas ese je pod ogól -
nym ty tu łem „Za głę bie – Pol -
ska – Świat”. Ten ty tuł nie był przy -
pad ko wy, po nie waż jest to skład nik
mo je go świa to po glą du, spoj rze nia
na świat. Uwa żam bo wiem, że
na ku li ziem skiej nie ma ta kich re -
jo nów, któ re są ja kąś pro win cją.
Tam, gdzie je stem ja, jest śro dek
świa ta. Do zna wa nie świa ta na stę -
pu je przez mo je oczy, przez mo ją
wraż li wość, stąd też kie dy pi szę
o Za głę biu, to trak tu ję to Za głę bie
ja ko skład nik Pol ski i tym sa mym
ja ko skład nik kul tu ry świa ta. Mo je
tek sty cie szy ły się po pu lar no ścią
wśród czy tel ni ków. Wie lu pi sy wa -
ło do mnie li sty, że ta kie uję cie Za -
głę bia, ja ko czę ści Pol ski i czę ści
świa ta, bar dzo im od po wia da. 

Czy�te�raz�Pan�pi�sze?
Moż napo wie dzieć, że pi szę spo ro.
Je stem naeme ry tu rze ja ko pro fe sor
Uni wer sy te tu Ślą skie go, ale też
funk cjo nu ję ja ko „ho no ro wy pro fe -
sor” te goż uni wer sy te tu i bio rę
czyn ny udział w ży ciu na uko wym
mo jej uczel ni. Ta god ność jest dla
mnie czymś bar dzo cen nym, bo tę
god ność na dał mi Wy so ki Se nat
Uni wer sy te tu Ślą skie go. Jak już
mó wi łem, pi szę bar dzo du żo. Róż -
ne re fe ra ty na uko we nakon fe ren cje
ogól no pol skie, któ re w wol nym
ryt mie wpo szcze gól nych księ gach
re fe ra tów się dru ku ją. Ale uwa żam,
że na le ży pi sać tak że ar ty ku ły, któ -
re się szyb ciej uka zu ją na ryn ku

czy tel ni czym. Są to tek sty uj mu ją -
ce róż ne pro ble my li te ra tu ry, sztu -
ki, fi lo zo fii i kul tu ry. Od cza su
do cza su dru ku ję w mie sięcz ni ku
„Śląsk”. Tak że ten mie sięcz nik
odcza su docza su pi sze omnie. Co
kwar tał dru ku ję spo re ar ty ku ły
wkwar tal ni ku „Na sza RO TA”. Jest
to kwar tal nik wy da wa ny z ini cja ty -
wy Se na tu RP dla po lo nij nych śro -
do wisk za gra nicz nych. Ten kwar -
tal nik uka zu je się w War sza wie
i Lu bli nie, gdzie miesz czą się re -
dak cje, ale roz sy ła ny jest na ca ły
świat, odWła dy wo sto ku poTo ron -
to i z po wro tem. Pi szę o wiel kich
Po la kach, jak Bo le sław Prus, Wła -
dy sław Rey mont, Eli za Orzesz ko -
wa czy Jó zef Igna cy Kra szew ski.
Pi szę o uro dzie pol skie go ję zy ka.
Mam na uwa dze to, że mu szę do -
star czyć mo im ro da kom roz sia nym
naku li ziem skiej tek sty ko mu ni ka -
tyw ne, pi sa ne ję zy kiem o okre ślo -
nej uro dzie. Od wie lu lat pi szę tak -
że du że ar ty ku ły, głów nie kie ro wa -
ne do mo ich ro da ków za głę biow -
skich. Współ pra cu ję z bar dzo war -
to ścio wym dwu mie sięcz ni kiem
„No we Za głę bie”. Re dak to rem na -
czel nym jest pan pro fe sor Ma rek
Ba rań ski, a zna ko mi cie spra wu je
się tak że wre da go wa niu pi sma pan
dok tor Pa weł Sar na, któ ry, co jest
mi bar dzo przy jem ne, tak że pra cu -
je ze mną na dzien ni kar stwie
w Wyż szej Szko le „Hu ma ni tas”.
Z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
prze sze dłem do Uni wer sy te tu Ślą -
skie go 16 czerw ca 1973 r. Kie dy
przy sze dłem do Za głę bia, to tu taj
je sie nią 1973 r. roz po czę li śmy no -
wy rok aka de mic ki w struk tu rze
Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go. By łem
pierw szym pro dzie ka nem te go
wy dzia łu. Roz po czą łem bar dzo
sze ro ką współ pra cę ze śro do wi -
skiem, do ma mi kul tu ry, tzw. klu ba -
mi książ ki, szko ła mi. Jed no cze śnie
pod ją łem współ pra cę z „Wia do -

mo ścia mi Za głę bia”, ty go dni kiem
wy cho dzą cym w So snow cu. Mo -
ich pierw szych stu den tów tak że
wcią gną łem do współ pra cy z tym
ty go dni kiem. Za czą łem pi sać
do te go ty go dni ka ar ty ku ły. Po la -
tach ze bra ło się spo ro ese jów, szki -
ców li te rac kich. Zo sta ły one wy da -
ne ja ko książ ki. Je den tom to „Za -
głę biow skie im pre sje”. Dru gi tom
to „Spo tka nia za głę biow skie”. Na -
stęp nie dzię ki ini cja ty wie Wyż szej
Szko ły „Hu ma ni tas” w 2008 ro ku
wy szła książ ka „Na sze pol skie
mie sią ce. Na sze za głę biow skie
ścież ki”. Dwie po przed nie książ ki
fi nan so wa ło mia sto So sno wiec,
a tak że Wy dział Fi lo lo gicz ny Uni -
wer sy te tu Ślą skie go. W cią gu
ostat nich lat, w la tach 2008
do 2010, w „Wia do mo ściach Za -
głę bia”, ogła sza łem ese je w cy klu
„Lu dzie, dzia ła, kra jo bra zy”. Ich
te ma ty ka by ła bar dzo roz le gła, za -
głę biow ska, pol ska, ogól no świa to -
wa. Pi sa łem m.in. oMar cie Fox, Je -
rzym Su chan ku czy Ry szar dzie
Ka pu ściń skim. OCho pi nie, oNor -
wi dzie, Ka zi mie rzu Wiel kim.
Na mo je osiem dzie się cio le cie ze -
bra łem te ese je w ca łość. Uczy ni -
łem to dla te go gdyż bar dzo po do -
ba ły się czy tel ni kom, któ rzy
do mnie pi sa li do po mi na jąc się ich
re edy cji. Ufor mo wa łem więc ma -
szy no pis książ ki pod ty tu łem „Lu -
dzie, dzia ła, kra jo bra zy”. My ślę, że
go dzi się, że by mia sto So sno wiec,
Bę dzin, imia sta za głę biow skie by -
ły za in te re so wa ne wy da niem tej
książ ki, któ ra mniej wię cej mo że li -
czyć oko ło 300 stron ma szy no pi su
i zaj mu je się wie lo ra ki mi aspek ta -
mi ży cia za głę biow skie go. 

Bar�dzo�ak�tyw�na jest�Pa�na pro�fe�sor�-
ska�eme�ry�tu�ra…
Dwa la ta te mu znów wró ci łem
doczyn ne go ży cia aka de mic kie go.
Je stem pro fe so rem zwy czaj nym

Wyż szej Szko ły „Hu ma ni tas”
wSo snow cu. Wy kła dam nadzien ni -
kar stwie i ko mu ni ka cji spo łecz nej.
Pro wa dzę w tym ro ku cykl wy kła -
dów pt. „Głów ne nur ty li te ra tu ry
świa to wej ipol skiej wXXiXXIwie -
ku”. Jed no cze śnie kie ru ję se mi na -
rium ma gi ster skim. Wkrót ce bę dę
eg za mi nował. Mam doprze py ta nia
w cią gu kil ku dni aż 164 stu den -
tów. 

Jak�Pan�oce�nia�po�ziom�wie�dzy
obec�nych�stu�den�tów,�ich�za�in�te�re�-
so�wa�nie�wy�kła�da�mi�oraz�za�an�ga�żo�-
wa�nie?�
Moi nie któ rzy stu den ci są stu den -
ta mi pra cu ją cy mi. Do jeż dża ją
z wie lu, cza sem dość od le głych
miast. Są stu den ta mi bar dzo am -
bit ny mi i pra co wi ty mi. Od zna cza -
ją się su mien no ścią. Za rów no stu -
den tom za ocz nym, jak i dzien nym
stwa rzam mak sy mal nie do bre wa -
run ki. Je stem cier pli wy, ni ko go nie
po pę dzam, nie ro bię su ro wych
min. Uwa żam bo wiem, że stu dent
jest pod mio tem, a je go wy sił ki za -
słu gu ją na sza cu nek. Na uczy ciel
aka de mic ki nie po wi nien stu den ta
tre so wać, ale w spo sób mą dry po -
zwa lać wy do być stu den tom z sie -
bie te go co naj lep sze. Przy eg za -
mi nie sta ram się być cier pli wy.
Wy ma gam, nie po bła żam, ale sta -
ram się nie two rzyć na pię cia na za -
ję ciach i na eg za mi nie. Każ dy or -
ga nizm ludz ki, zwie rzę cy czy ro -
ślin ny wy ma ga od po wied nie go
kli ma tu, cie pła, słoń ca, po wie trza,
od de chu. To za wsze mam na uwa -
dze, kie dy roz ma wiam ze stu den -
tem. 

Jak�wy�glą�da�Pa�na�zwy�kły�dzień?�
Mój ga bi net, wktó rym znaj du ją się
sto sy ksią żek, fo to gra fii, re pro duk -
cji, biur ko, kom pu ter, dru kar ki, jest
mi po trzeb ny doży cia iwy po czyn -
ku. Z mo je go ga bi ne tu wi dać cu -

dow ny pej zaż, tro chę nie ba i chmur
i jed no cze śnie du żo ro ślin no ści.
Wszyst ko to, co ist nie je wo kół te go
dom ku, na sa dzi łem przez la ta.
W no cy przez sky pe’a pro wa dzę
czę sto roz mo wy zmo im przy ja cie -
lem, pro fe so rem Flo ria nem Śmie -
ją, któ ry miesz ka w Ka na dzie.
Roz ma wia my, nie kie dy ga wę dzi -
my, py ta my się wza jem nie o róż ne
zda rze nia, fak ty, kon sul tu je my się
w róż nych te ma tach, wy sy ła my
dosie bie ma ile. Kie dy ra no wsta ję,
spraw dzam pocz tę elek tro nicz ną,
ro bię so bie ka wę i przy go to wu ję
so bie pro gram dnia. Pra cu ję bar dzo
po wo li, ale w spo sób prze my śla ny
i oka zu je się, że ta ryt micz na pra ca
da je szyb kie efek ty. Wy sy łam ar ty -
ku ły dore dak cji. Cza sem ra no cho -
dzę do skle pu po pie czy wo,
zwłasz cza po mlecz ko do ka wy,
po ga ze ty. Prze mien nie to czy ni
mo ja żo na. Dbam tak że o ogród
ipod le wam ro śli ny, któ re wy ma ga -
ją wo dy i ochro ny przed upa łem.
Co pół to rej go dzi ny wy cho dzę, od -
ry wam się od biur ka i ro bię run dę
po ogro dzie al bo ko szę tra wę.
Mam tak że za pla no wa ne wy kła dy,
spo tka nia li te rac kie i to wa rzy skie
oraz oczy wi ście, ro dzin ne. 

Czy�zda�rza�ły�się�mo�men�ty,�kie�dy�Pa�-
nu�Pro�fe�so�ro�wi�by�ło�cięż�ko�na du�szy
i jak�Pan�Pro�fe�sor�to�zwal�czał?�
W pew nym mo men tach ży cia
przy wo łu ję so bie uko cha ne go, naj -
bar dziej dla mnie współ cze sne go
po etę, Ja na Ko cha now skie go, któ -
ry żył kil ka set lat te mu i tak po wia -
dał w tre nach:

Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe
i lamenty, i skargi Symonidowe,
Wszytki troski na świecie, wszytki
wzdychania
i żale, i frasunki, i rąk łamania,
Wszytki a wszytki za raz w dom się mój
noście,

a mnie płakać mej wdzięcznej dziewki
pomożcie,
z którą mię niepobożna śmierć
rozdzieliła
i wszytkich moich pociech nagle zbawiła

Ta kie mo men ty śmier ci bli skich
by ły w mo im ży ciu, ale jed no cze -
śnie też by ły wiel kie po kła dy ra do -
ści i szczę ścia. Przy wo łu ję te goż
Ko cha now skie go: „Ma ca my, gdzie
mięk cej w rze czy. A ono wszę dy
ci śnie! Błąd – wiek czło wie czy!”.
Ży cie skła da się z dwóch skrzy deł,
ra do ści i cier pie nia. Nie sie ze so bą
uro dę, ale prze cież w su mie się
koń czy. Dla jed nych osta tecz nie,
dla in nych jest po cząt kiem by to wa -
nia „na łą kach nie bie skich”. Po dej -
mu jąc te re flek sje eg zy sten cjo nal -
ne, czło wiek mu si się nacoś zde cy -
do wać. Je śli czło wiek ży je „od”
„do”, czy li wści śle okre ślo nych la -
tach, to przy naj mniej niech je go ży -
cie bę dzie mia ło ja kiś sens. Nie chaj
ko muś słu ży. Trze ba zo sta wić ja kiś
ślad w tym miej scu i cza sie, w któ -
rym się ży ło. Niech ten ślad bę dzie
szla chet ny i pięk ny, jak mó wiąc,
po nor wi dow sku „gwiaź dzi sty dy -
ja ment”. Stąd też mo je przy wią za -
nie do naj bliż szej oj czy zny, do Za -
głę bia, do uro dy świa ta. Ży ję w ta -
ki spo sób, aby mo je ży cie nio sło
coś do bre go dru gie mu czło wie ko -
wi, a nie krzyw dę. Nie chcę bo -
wiem, by ktoś za niósł przed Bo ga
oskar ża ją ce mnie łzy. Cze go so bie
ży czę? Tro chę lat ży cia po śród do -
brych, wraż li wych, ży wych lu dzi,
a mło de mu po ko le niu zo sta wiam
mo je pro fe sor skie, oj cow skie bło -
go sła wień stwo. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman

Żyjemy pośrodku świata
Rozmowa z Włodzimierzem Wójcikiem, profesorem honorowym Uniwersytetu Śląskiego, odznaczonym niedawno odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca” 

Wzru sze nia, gra tu la cje i ży cze nia kró lo wa -
ły pod czas XXIV uro czy stej se sji Ra dy
Miej skiej, któ ra zoka zji110. rocz ni cy nada -
nia mia stu praw miej skich, od by ła się 30
ma ja w Te atrze Za głę bia. Przy by li po li ty cy,
przed sta wi cie le świa ta biz ne su, go spo dar ki,
du cho wień stwa, kul tu ry, sztu ki ina uki. Jed -
nym z głów nym punk tów ob rad by ło uho -
no ro wa nie od zna ką Za słu żo ny dla Mia sta
So snow ca pro fe so ra Wło dzi mie rza Wój ci -
ka, wie lo let nie go wy kła dow cę Uni wer sy te -
tu Ślą skie go oraz pod pi sa nie umo wy
owspół pra cy part ner skiej znad mor ską gmi -
ną Dziw nów. Wob ra dach oprócz władz sa -
mo rzą do wych So snow ca wzię li udział m.in.
Piotr Spy ra, wi ce wo je wo da ślą ski, An drzej
Go ści niak, prze wod ni czą cy sej mi ku wo je -
wódz twa ślą skie go, wi ce prze wod ni czą cy
Mi chał Czar ski oraz za głę biow scy par la -
men ta rzy ści. Pod czas ob rad od czy ta no tak -
że list odbi sku pa die ce zji so sno wiec kiej ks.
Grze go rza Ka sza ka, a po seł Ja ro sław Pię ta
prze ka zał list gra tu la cyj ny od pre zy den ta
RP, Bro ni sła wa Ko mo row skie go. 

Uro czy stą se sję za in au gu ro wa ło prze -
mó wie nie Ma te usza Ry ka ły, prze wod ni -

czą ce go Ra dy Miej skiej. – 110 lat to z jed -
nej stro ny du żo, a z dru giej ma ło. Ma ło,
jak po pa trzy my na hi sto rię na szej pań -
stwo wo ści, hi sto rię oko licz nych miast, du -
żo, je śli spoj rzy my przez pry zmat kil ku
po ko leń lu dzi two rzą cych to mia sto. Te
po ko le nia to kon kret ni lu dzie, ży cio ry sy,
pla ny, suk ce sy i po raż ki – mó wił Ma te usz
Ry ka ła. – Przy na leż ność do mia sta nie
wią że się z mel dun kiem, do wo dem oso -
bi stym. Je śli ktoś by mnie spy tał, gdzie
jest mo ja oj czy zna? To praw do po dob nie
po dał bym kwar tał ulic, przy któ rym
miesz kam. Wska zał bym mo ich są sia dów.
Po dał bym to mia sto. To mo ja oj czy zna
naj bliż sza ser cu. To na si są sie dzi wy zna -
cza ją gra ni ce na szej oj czy zny – do dał. 

Naj lep szym przy kła dem sil nych wię -
zi z tą naj mniej szą oj czy zną są or ga ni za -
cje dzia ła ją ce w Izra elu, któ re funk cjo nu -
ją pod szyl dem or ga ni za cji za głę biow -
skich, bo dla nich ogrom ne zna cze nie ma
przy na leż ność te ry to rial na, te raz wy łącz -
nie hi sto rycz na. 

Przed mia stem sto ją ko lej ne, trud ne
wy zwa nia. – Wy zwa nia to pod trzy ma -

nie du cho wych ko rze ni i związ ków
z prze szło ścią. Po trze ba stwo rze nia oto -

cze nia i prze strze ni, tak by lu dzie mło -
dzi i lu dzie, któ rzy swo ją mi sję za wo do -
wą za koń czy li, czu li w tym mie ście
swo je miej sce i czu li się tu taj do brze.
Cze ka nas wal ka z pro ce sem dez ur ba ni -
za cji, ale nie funk cjo nu je my w próż ni.
Spoj rzał bym na ten pro blem w szer szym
kon tek ście Obec nie funk cjo nu je my
w Związ ku Me tro po li tar nym, w struk tu -
rze jesz cze sła bej, ale sła bej dzie ciń -
stwem swe go wie ku, w któ rej do świad -
cze nia wszyst kich miast po mo gą. Być
mo że od wró ci się ta trud na ten den cja
dez ur ba ni za cji. Przede wszyst kim po -
dzię ko wa nia dla tych, któ rzy by li
przed na mi. Dla tych, co z na mi i dla
tych, któ rzy przyj dą po nas. Aby ni gdy
nie za trzy my wa li się i szu ka li no wych
roz wią zań – pod su mo wał Ry ka ła. 

O wy jąt ko wo ści mia sta, lu dziach, któ -
rzy go bu do wa li i ce lach, któ re na le ży
w przy szło ści osią gnąć, mó wił tak że pre -
zy dent mia sta, Ka zi mierz Gór ski. 

– Chce my dziś uczcić oso bę pro fe so -
ra, któ ry jest kwin te sen cją Za głę bia ka hu -
ma ni sty i wszyst kie go, co naj lep sze w na -

szych ser cach i du szach. To mia sto jest
mia stem trud nym. Tak je nie któ rzy okre -
ślaj. Ale jest mia stem lu dzi dum nych
i pra co wi tych. To oni przez ko lej ne la ta
bu do wa li to mia sto. To tu taj w 1905 ro ku
upo mnia no się o pra wa Po la ków i ro bot -
ni ków, to z tej zie mi naj wię cej miesz kań -
ców słu ży ło w Le gio nach Pił sud skie go,
a po tem po ma ga ło w od bu do wie ca łe go
kra ju – mó wił Ka zi mierz Gór ski. 

Jed nym zgłów nym punk tów ob rad by ło
wrę cze nie prof. zw. dr hab. Wło dzi mie rzo wi
Wój ci ko wi od zna ki „Za słu żo ny dla Mia sta
So snow ca. Wzru szo ny pro fe sor mó wił: 

– Miesz kam wSo snow cu38 lat. To nie -
mal po ło wa mo je go ży cia. Nie uro dzi łem
się w So snow cu, ale ca ły je stem wro śnię ty
w to mia sto. Cia łem, uczu cia mi, my śla mi
To mia sto za wsze by ło na mo jej dro dze ży -
cia. By ło źró dłem ener gii, któ ra po zwo li ła
mi wraz z przy ja ciół mi for mo wać Wy dział
Fi lo lo gicz ny Uni wer sy te tu Ślą skie go. Wte -
dy, wmie ście wę gla i sta li, za czę li śmy czy -
tać i ba dać po ezję – opo wia dał. 

Uro czy stą se sję za koń czył wy stęp ar -
ty stycz ny i ban kiet. sk

Ludzie dumni i pracowici przez kolejne lata budowali to miasto – podkreślał prezydent Kazimierz Górski podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej  

Oj czy zna ser cu naj bliż sza 

Prof.�Włodzimierz�Wójcik�odebrał
z�rąk�prezydenta�Kazimierza
Górskiego�oraz�przewodniczącego
RM�Mateusza�Rykały�odznakę
„Zasłużonego�dla�Miasta
Sosnowca”
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Pra ce przy Ska te Par ku
w Ka zi mie rzu czas za cząć
Już w lipcu rozpoczną się
prace przy budowie Skate
Parku w Parku im. Jacka
Kuronia w Kazimierzu
Górniczym. Oprócz niego
powstaną tam prawie dwa
kilometry tras rowerowych.
Wartość całego projektu to
ponad 4,4 mln zł. Około 3,7
mln zł pochodzić będzie
z dofinansowania

W ra mach in we sty cji w miej scu
daw nych nie cek ba se no wych po -
wsta nie Ska te Park. W je go skład
wej dą czte ry stre fy: niec ki be to no -
wej dla rol ka rzy, niec ki be to no wej
dla ro we rzy stów, half pi pe o wy -
so ko ści 250 cm wy ko na nej ze
sklej ki oraz stre fy z prze szko da mi
wol no  sto ją cy mi. 

Po nad to pro jekt prze wi du je
po wsta nie tras rol ko wych, ro we ro -

wych i pie szych. Wy mie nio ne zo -
sta ną tak że ław ki oraz ko sze
na śmie ci. Ska te Park zaj mie po -
wierzch nię oko ło pól hek ta ra,
z ko lei no we tra sy bę dą mia ły dłu -

gość 1,7 km. Pra ce ma ją po trwać
do koń ca li sto pa da. Po nad czte ro -
mi lio no we do fi nan so wa nie po -
cho dzić bę dzie z Fun du szu Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go

Wo je wódz twa Ślą skie go. Prio ry -
tet: III. Tu ry sty ka. Dzia ła nie/Pod -
dzia ła nie: 3.2.2 In fra struk tu ra
oko ło tu ry stycz na/ pod mio ty pu -
blicz ne. KP

Sko rzy staj z dar mo wych ba dań
Wydział Zdrowia Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu
zaprasza mieszkańców
Sosnowca do udziału
w Programie wczesnego
wykrywania i zapobiegania
rakowi gruczołu krokowego
poprzez badania
przesiewowe oznaczenia
stężenia PSA w surowicy
krwi

W ra mach pro gra mu wy ko ny wa ne
są bez płat ne ba da nia prze sie wo we
ozna cze nia stę że nia PSA wsu ro wi -
cy krwi. Pro gram skie ro wa ny jest
do miesz kań ców So snow ca w wie -
ku po wy żej 55 lat, któ rzy w okre sie
ostat nie go ro ku nie mie li ba da nia
ozna cze nia stę że nia PSA wsu ro wi -
cy wra mach pro gra mu miej skie go. 

Bez płat ne ba da nia prze sie wo we
wkie run ku ra ka gru czo łu kro ko we -
go moż na wy ko nać w Sa mo dziel -
nym Pu blicz nym Szpi ta lu Miej skim
w So snow cu, ul. Ze ga dło wi -

cza 3 – Punkt po brań (od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach
od7.30 do8.30)

Dore je stra cji nie wy ma ga ne jest
skie ro wa nie, wy star czy zgło sić się
z do ku men tem toż sa mo ści (po do -
ko na niu wcze śniej szej re je stra cji)
w wy zna czo ny dzień ra no na czczo
w punk cie po brań w obiek cie Szpi -
ta la Miej skie go – re je stra cja pa cjen -
tów od po nie dział ku do piąt ku
wgo dzi nach od7.00 do10.00 wre -
je stra cji ogól nej wobiek cie Szpi ta la
Miej skie go w So snow cu przy ul.

Ze ga dło wi cza 3. Re je stra cji moż -
na do ko nać oso bi ście lub umó wić
się nawi zy tę te le fo nicz nie (032)41-
30-349. Szcze gó ło we in for ma cje
moż na uzy skać pod nu me rem te le -
fo nu (032) 41-30-349. Pro gram fi -
nan so wa ny jest przez Urząd Miej ski
wSo snow cu.Re ali za to rem pro gra -
mu jest Sa mo dziel ny Pu blicz ny
Szpi tal Miej ski w So snow cu oraz
Wy dział Zdro wia Urzę du Miej -
skie go w So snow cu. Ba da nia I eta -
pu pro gra mu po trwa ją do 30 li sto -
pa da. KP

Prezydent Sosnowca i burmistrz Dziwnowa podpisali Porozumienie o Współpracy

Mieszkańcy zyskali dostęp do morza 
So sno wiec i Dziw nów to te raz
mia sta part ner skie. Umo wa
o współ pra cy zo sta ła pod pi sa -
na pod czas uro czy stej se sji Ra -
dy Miej skiej, któ ra od by ła się
w Te atrze Za głę bia
– Tra dy cje na szych do brych kon -
tak tów się ga ją już lat 60. XX wie -
ku, kie dy to na si gór ni cy wy jeż -
dża li tam na wa ka cje. Dzi siaj
z ko lei na si ra tow ni cy, któ rzy na -
le żą do naj lep szych w kra ju, strze -
gą bez pie czeń stwa na tam tej szych
pla żach. Jak do tej po ry ro bią to
ze zna ko mi tym skut kiem – mó wił
pod czas se sji pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski. – Po za tym Dziw -
nów był jed nym z tych miast,
z któ ry mi związ ki ma my od bar -
dzo daw na. Na sze za kła dy pra cy
mia ły nad mo rzem licz ne ośrod ki
wy po czyn ko we. Cho ciaż tych
ośrod ków już nie ma, to sen ty -
ment Za głę bia ków do Dziw no wa
jest bar dzo sil ny, bo czę sto wy bie -
ra ją to miej sce ja ko cel swo je go

wy po czyn ku – twier dzi pre zy dent
So snow ca.

Współ pra ca po mię dzy mia sta -
mi ma mieć cha rak ter przede
wszyst kim spor to wy i kul tu ral ny.
Być mo że, już w przy szłym ro ku
so sno wiec cy ar ty ści bę dą mie li
oka zję za pre zen to wa nia swo ich
umie jęt no ści pod czas „Dni Mo -

rza”, a so sno wiec cy spor tow cy
bę dą mo gli wy jeż dżać na obo zy
spor to we. 

– Mam na dzie ję, że współ pra -
ca za owo cu je tak że tym, że
miesz kań cy bę dą mo gli li czyć
na zniż ki w ośrod kach wy po -
czyn ko wych i pen sjo na tach
w Dziw no wie – mó wi Ra fał Ły sy,

na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji
i In for ma cji w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu. 

Bur mistrz Dziw no wa, Grze -
gorz Jóź wiak, po twier dza. 

– Za ini cju ję roz mo wy z in we -
sto ra mi oraz wła ści cie la mi ośrod -
ków wcza so wych, pro po nu jąc im
opra co wa nie zni żek dla miesz -
kań ców So snow ca, któ rzy przy ja -
dą do nas na wa ka cje. Li czę na to,
że uda mi się prze ko nać rad nych,
by ob ni ży li dla miesz kań ców So -
snow ca opła tę kli ma tycz ną. – do -
da je.- Pod czas ostat niej wi zy ty
roz ma wia łem tak że z pre ze sem
Za głę bia So sno wiec. My ślę, że
zor ga ni zo wa nie obo zów spor to -
wych dla pił ka rzy w Dziw no wie
jest do brym po my słem, któ ry zo -
sta nie zre ali zo wa ny – do dał.

Oka zją do za cie śnie nia kon -
tak tów bę dzie wi zy ta pre zy den ta
So snow ca w dniach od 5 do 8 lip -
ca w Dziw no wie. Bur mistrz
Dziw no wa za pro sił przed sta wi -
cie li mia sta do udzia łu w co rocz -
nym Fe sty nie Mor skim. sk

7 czerw ca we szła w ży cie zmie -
nio na uchwa ła Ra dy Miej skiej
w So snow cu w spra wie okre śle -
nia dni i go dzin otwie ra nia i za -
my ka nia pla có wek han dlu de ta -
licz ne go, za kła dów usłu go wych
i ga stro no micz nych da ją ca przed -
się bior com cał ko wi tą swo bo dę
kształ to wa nia cza su funk cjo no -
wa nia pla có wek i za kła dów.

Nie zwal nia to przed się bior -
ców – szcze gól nie tych pro wa -

dzą cych sprze daż na po jów al ko -
ho lo wych – z obo wiąz ku ta kie go
zo r ga ni zo wa nia pra cy aby za rów -
no dzia łal ność lo ka li, jak i za cho -
wa nie ich klien tów nie sta no wi ło
za gro że nia dla po rząd ku pu blicz -
ne go.

Za kłó ca nie spo ko ju, po rząd ku
pu blicz ne go i spo czyn ku noc ne go
krzy kiem, ha ła sem, alar mem lub
in nym wy bry kiem sta no wi wy -
kro cze nie i pod le ga ka rze. KP

Zmiany�w funkcjonowaniu�placówek
handlowych,�usługowych
i gastronomicznych

Gru pa Ho te lo wa Or bis SA  pod -
pi sa ła umo wę o za rzą dza nie
dwo ma ho te la mi w So snow cu,
któ rych in we sto rem jest fir ma
han dlo wo -usłu go wa ESKA. Ho -
te le po wsta ną w za adap to wa -
nym XIX -wiecz nym bu dyn ku
daw nej elek trow ni i roz dziel ni
ko pal ni wę gla ka mien ne go So -
sno wiec przy ul. Na ru to wi cza.
Fa sa da gma chu da ją ca świa dec -
two wspa nia łej ar chi tek tu ry prze -
my sło wej z po cząt ków uprze my -
sła wia nia Za głę bia zo sta nie oca -
lo na i od re stau ro wa na.

Or bis bę dzie za rzą dzał kom -
plek sem skła da ją cym się z dwóch
ho te li pod mar ka mi Mer cu re i ibis
Sty les w stan dar dzie od po wied nio
czte rech i trzech gwiaz dek. Ze -

spół ho te lo wy przy uli cy Na ru -
to wi cza bę dzie ofe ro wał łącz -
nie 200 po koi, sa le wie lo funk -
cyj ne, re stau ra cje. Otwar cie za -
pla no wa no w po ło wie 2013 ro -
ku.

Mar ka „ibis Sty les” obok
„ibis” i „ibis bud get” na le ży
do ro dzi ny me ga -mar ki ibis. Ho -
te le ibis Sty les cha rak te ry zu je in -
dy wi du al ny styl, no wo cze sność
i do bra lo ka li za cja. Każ dy ho tel
jest in ny i uni kal ny, ale wszyst kie
ofe ru ją ten sam kom fort, a ce ny
uwzględ nia ją m.in. śnia da nia
w for mie bu fe tu, Wi Fi, na po je
i pra sę w po ko ju, ką cik za baw dla
dzie ci. Obec nie w 15 kra jach
dzia ła 165 ho te li tej mar ki (po -
nad 14 tys. po koi). KP

Hotele�Mercure�i ibis�Styles
wSosnowcu

14 czerw ca w Ze spo le Szkół Pro -
jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
w So snow cu od by ła się uro czy -
stość nada nia sztan da ru szko le
oraz od zna cze nia go zło tym me -
da lem im. Ja na Ki liń skie go, przy -
zna wa ne go przez Zwią zek Rze -
mio sła Pol skie go. 

Sze reg uro czy sto ści zwią za -
nych z wy da rze niem roz po czę ła
msza w ko ście le pa ra fial nym pw.
św. Jó ze fa Rze mieśl ni ka w So -
snow cu. Pod czas na bo żeń stwa
do ko na no uro czy ste go po świę ce -
nia sztan da ru. Już w sie dzi bie
szko ły na stą pi ło prze ka za nie
sztan da ru przez fun da to ra – Ra dę
Ro dzi ców na rę ce Dy rek to ra
Szko ły, a na stęp nie prze ję cie
sztan da ru przez szkol ny po czet
sztan da ro wy. Ucznio wie re pre -
zen tu ją cy ca łą spo łecz ność szkol -
ną z du mą ślu bo wa li: „Przej mu jąc
sztan dar, sym bol tra dy cji szko ły
obie cu je my, że bę dzie my go sza -
no wać i su mien nie wy peł nia jąc
swe obo wiąz ki, nie spla mi my je -
go ho no ru...” Na stęp nie nada no
sztan da ro wi zło ty me dal im. Ja -
na Ki liń skie go. 

– Sztan dar to naj waż niej szy
sym bol pań stwo wy dla każ dej
szko ły. My do tej po ry nie po sia -
da li śmy ta kie go. Ra da Ro dzi ców
jed nak wy ra zi ła chęć sfi nan so wa -
nia za ku pu ta kie go sztan da ru. Dla
nas, jak i dla każ de go in ne go, kto

otrzy mu je ta ki sym bol, to wiel kie
wy da rze nie – wy ja śnia Elż bie ta
Czer nik, dy rek tor Ze spo łu Szkół
Pro jek to wa nia i Sty li za cji Ubrań
w So snow cu.

Uro czy stość za koń czy ła część
ar ty stycz na, pod czas któ rej za pre -
zen to wa no mon taż słow no -mu -
zycz ny pt. „Sztan dar – nasz ho -
nor, wia ra i cześć” w wy ko na niu
uczniów gim na zjum i szko ły po -
nad gim na zjal nej ZSPi SU oraz
go ścin ny wy stęp mło dzie żo we go
chó ru, dzia ła ją ce go przy Miej -
skim Ośrod ku Twór czo ści w Za -
wier ciu. 

W wy da rze niu udział wzię li
m.in. Sta ni sław Fa ber, Ślą ski Ku -
ra tor Oświa ty, zastępca pre zy -
denta Ar ka diusz Chę ciń ski, za -
stęp ca pre zy den ta Agniesz ka Cze -
chow ska -Ko peć, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Ma te usz Ry ka ła
oraz wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Wil helm Zych. 

Tekst�i fo�to:�MZ

Sztandar�dla�ZSPiSU

Ja ro sław Adam ski

Grze�gorz�Jóź�wiak�i Ka�zi�mierz�Gór�ski�pod�pi�sa�li�umo�wę
owspół�pra�cy�obu�miast

Od 25 czerw ca Te re no wy Punkt Pasz -
por to wy w So snow cu znaj du je się
w bu dyn ku przy ul. 3 Ma ja 33 (daw -
na sie dzi ba szpi ta la nr 2) i pię tro (po -
kój 206), a nie tak jak do tych czas

przy ul. dę bliń skiej. go dzi ny przy jęć po -
zo sta ją te sa me tzn. 
Po nie dzia łek 7.30 – 17.00
Wto rek – czwar tek 7.30 – 15.30
Pią tek 7.30 – 14.00 KP

Terenowy�Punkt�Paszportowy�zmienił�siedzibę

Wizualizacja�Skate�Parku



Najpierw�wymagam�od�siebie�
Roz ma wowa z Mi�cha�łem�Za�ją�cem, rad nym klu bu PO, tre ne rem pił kar skim i wiel kim mi ło śni kiem spor tu
Eu�ro�sza�leń�stwo�z pew�no�ścią�i Pa�-
na nie�omi�nę�ło...�
Ogar nę ło mnie eu ro sza leń stwo, nie
za prze czam. Ale trwa ło przede
wszyst kim do mo men tu ostat nie go
me czu pol skiej re pre zen ta cji. Oglą -
da łem me cze z ca łą ro dzi ną. Ża łu ję,
że nie uda ło mi się oso bi ście po je -
chać na ża den mecz, i że na sza dru -
ży nanie wy szła zgru py.

Jak�Pan�oce�nia�grę�pol�skiej�re�pre�zen�ta�-
cji?�
Pierw sza po ło wa z Gre cją by ła bar -
dzo do bra. I dru ga po ło wa z Ro sją
tak że. To by ły na praw dę do bre po ło -
wy. In ne po zo sta wia ją nie co do ży -
cze nia. Ma my kli ka in dy wi du al no ści
w dru ży nie, ale w ta kim tur nie ju to
nie in dy wi du al no ści gra ją ide cy du ją
ozwy cię stwie, ale po wi nien grać ca -
ły zgra ny ko lek tyw. Uwa żam, że
wdru giej po ło wie Cze si wy ka za li się
więk szą de ter mi na cją. My ślę, że na -
szą dru ży nę stać by ło na wię cej. Po -
zatym mie li spo re szan se nawyj ście
zgru py. Nie by ła to „gru pa śmier ci”,
jak np. gru pa, w któ rej by li Niem cy.
Coś za wio dło, coś nie wy szło. Trze -
ba prze ana li zo wać błę dy iwy cią gnąć
znich wnio ski. 

Naj�więk�szy�pol�ski�bo�ha�ter�te�go�tur�nie�-
ju?�
Tu nie ma żad nych wąt pli wo ści.
Bram karz Prze my sław Ty toń sta nął
na wy so ko ści za da nia i bar dzo do -
brze bro nił. Wszedł bez roz grzew ki
i obro nił rzut kar ny. W me czu z Ro -

sją nie po peł nił błę dów, bro nił bar dzo
do brze. Rów nie do brze spi sał się
wme czu zCze cha mi. My ślę, że nikt
nie ma doje go gry naj mniej szych za -
strze żeń. Miał naj wię cej pra cy i bar -
dzo do brze wy ko nał swo je za da nie.

Kto�za�wiódł�za�ufa�nie�pol�skich�ki�bi�ców?
Spo dzie wa li śmy się, że du żo bra mek
strze li Ro bert Le wan dow ski, ale nie
moż na po wie dzieć, że za wiódł.
Odwy pra co wy wa nia sy tu acji są po -
moc ni cy, od bro nie nia obroń cy,
a od strze la nia go li na past ni cy. Ale
je śli na past nik nie ma sy tu acji
dostrze le nia bram ki, któ re wy pra cu -
ją mu ko le dzy z dru ży ny, to ma bar -
dzo trud ne za da nie przed so bą. Je śli
gra sam prze ciw ko czte rem obroń -
com, a cza sem i do dat ko wo dwóm
de fen syw nym po moc ni kom to nie -
wie le mo że wskó rać. Nie na le ży za -
po mi nać, że prze ciw ni cy mie li do -
kład nie roz pra co wa ny pol ski ze spół
i wie dzie li, że wszyst kie pił ki bę dę
kie ro wa ne do Le wan dow skie go,
więc ła twiej upil no wać jed ne go,
kon kret ne go za wod ni ka. 

Jest�Pan�sędzią�piłkarskim.�Czy
podczas�EURO�sędziowie�popełnili
jakieś�kardynalne�błędy?
Błę dy się zda rza ły, zda rza ją i bę dą
zda rzać, ale pod czas te go tur nie ju
tych błę dów po peł nio no bar dzo ma -
ło. Wy ni ka to przedewszyst kim zte -
go, że nabo isku jest wię cej sę dziów
isą le piej przy go to wa ni. Wy ma ga nia
mo to rycz ne ifi zycz ne zo sta ły wo bec

tej gru py bar dzo pod nie sio ne, a sę -
dzio wie są tak że od po wied nio szko -
le ni pod ką tem psy cho lo gicz nym
inie ule ga niu emo cjom. Sę dzia pod -
czas jed ne go me czu prze bie ga pra -
wie ty le sa mo, co za wod nik, a więc
oko ło 12 km. Sę dzio wa nie jest po -
za tym bar dzo trud ne, a pre sja rów -
nie sil na. 

Kto�za�tem�wy�gra�mi�strzo�stwa?
Cięż ko po wie dzieć, ale Hisz pa nia
gra do brą pił kę, po dob nie Por tu ga -
lia, za wsze groź ni są Wło si. A wy -
gra ją… mo że Niem cy, któ rzy cza -
sem gra ją mniej wi do wi sko wo, ale
i tak wy gry wa ją… I na le ży za wsze
się li czyć z tą dru ży ną. 

Napo�dwór�ku�lo�kal�nym�tak�że�co�raz
czę�ściej�po�wsta�ją�no�we�obiek�ty�spor�to�-
we.�Jak�Pan�oce�nia�ba�zę�i in�fra�struk�tu�-
rę�spor�to�wą�wmie�ście?�
Po wsta je co raz wię cej bo isk, jest
sztucz na tra wa na Sta dio nie Lu do -
wym przy ul. Kre so wej. Jest to wy -
so kiej kla sy bo isko i roz gry wa ne są
na nim licz ne tur nie je spor to we. Ta
pły ta jest po pro stu bar dzo do bra.
Obiekt speł nia ocze ki wa nia za wod -
ni ków, pra cow ni ków iki bi ców. 

Na pew no w cen trum mia sta
przy da ło by się bo isko ze sztucz ną
tra wą. Bo iska przy szkol ne są funk -
cjo nal ne, ale bra ku je przy nich ko -
lej nych bo isk pił kar skich, do siat -
ków ki czy ko szy ków ki. Mo im zda -
niem ide al nym miej scem by ło by
za nie dba ne bo isko, znaj du ją ce się

przy ul. Ja giel loń skiej na wprost
„Elek tro ni ka”. Te raz „Elek tro nik”
bę dzie ter mo mo der ni zo wa ny, więc
by ło by do brze, gdy by tam po wsta -
ło bo isko wie lo funk cyj ne, ze
sztucz ną tra wą, do siat ków ki i ko -
szy ków ki. Bra ku je też ście żek ro -
we ro wych, ale ge ne ral nie in we sty -
cji spor to wych przy by wa. 

Czy�spół�ki�spor�to�we�po�win�ny�być�do�to�-
wa�ne�przez�mia�sto,�czy�na�le�ży�jed�nak
„po�zwo�lić”�im�zban�kru�to�wać,�je�śli�bę�-
dą�się�wdal�szym�cią�gu�za�dłu�żać?�
Na pew no dro ga, któ ra wy bra li śmy,
czy li do fi nan so wa nie tych spół ek,
po win no być roz wią za niem cza so -
wym. Po ma gać moż na przez pe -
wien czas, anie bez koń ca, więc do -
ce lo wo spół ki sa me po win ny sta nąć
na no gi i szu kać ak tyw nie spon so -
rów. 

Cze�go�ży�czy�so�bie�Pan�wszcze�gól�no�-
ści�ja�ko�rad�ny�imiesz�ka�niec�So�snow�-
ca?�
Naj bliż sza jest mi dzie dzi na spor tu.
Chciał bym, że by na sze ze spo ły gra -
ły w naj wyż szych li gach i od no si ły
suk ce sy. Ży czył bym, so bie od ro dze -
nia siat ków ki, bo ma my du że tra dy -
cje w tej dys cy pli nie. Po sta wił bym
tak że na pra cę z mło dzie żą, by jak
naj wię cej mło dych lu dzi mo gło
upra wiać sport. Nie jest naj waż niej -
sze, by wszy scy gra li na naj wyż -
szym po zio mie iwszy scy zdo by wa li
me da le, ale że by szli dro gą spor tu,
któ ry umoż li wi im kształ to wa nie

cha rak te ru, a to z ko lei uła twi im
funk cjo no wa nie wży ciu ispo łe czeń -
stwie. Po win ni śmy dbać oroz wój in -
fra struk tu ry spor to wej i od po wied ni
po ziom szko le nia dzie ci imło dzie ży.
Je śli bę dzie my in we sto wać wmło de
po ko le nie, to o przy szłość So snow -
ca mo że my być spo koj ni. 

Kie�dyś�za�ję�cia�zwy�cho�wa�nia�fi�zycz�ne�-
go�był�ulu�bio�nym�przed�mio�tem�wszko�-
le.�Odkil�ku�lat�jest�od�wrot�nie,�a ucznio�-
wie�czę�sto�przy�no�szą�zwol�nie�nia�le�kar�-
skie�i uni�ka�ją�ćwi�czeń�jak�ognia.
Pro blem na pew no ist nie je, ale jest
bar dzo zło żo ny. Z mo ich wie lo let -
nich ob ser wa cji wy ni ka, że przy -
czyn nie chę ci czy uni ka nia te go
przed mio tu jest kil ka. Jed nym
znich jest ba za iwspól ne ćwi cze nie
na jed nej sa li dziew cząt i chłop ców.
Te gru py po win ny ćwi czyć osob no,
a czę sto jest to nie moż li we. Dru gą
spra wą jest li czeb ność grup. Cięż ko
jest na sa li, czę sto nie peł no wy mia -
ro wej, za do wo lić ocze ki wa nia
wszyst kich uczniów i rów nie trud -
no opa no wać licz bę kil ku dzie się ciu
osób. Ucznio wie tak że dzie lą się
na tych, któ rzy ma ją więk sze pre -
dys po zy cje mo to rycz ne i fi zycz ne.
Ta ka gru pa tak że po win na być po -
dzie lo na, bo spraw niej si po win ni
ćwi czyć z ty mi lep szy mi, po nie waż
słab si za wsze bę dą od bie ra ni ja ko ci
gor si. Dote go do cho dzi zmia natry -
bu ży cia. Kie dy ja by łem dziec -
kiem, przy cho dzi łem ze szko ły, ja -
dłem obiad i wy cho dzi łem na bo -

isko. Gra łem do sa me go wie czo ra
i cięż ko mnie by ło ścią gnąć do do -
mu. Ate raz dziec ko wra ca ze szko -
ły i włą cza in ter net, któ ry za stę pu je
mu sport i in ne pa sje. Wię cej osób
ma pro ble my znad wa gą, cięż ko im
się ćwi czy i nie po tra fią po lu bić te -
go przed mio tu. My ślę, że w na -
szym spo łe czeń stwo co raz bar dziej
po pu lar ny sta je się zdro wy -spor to -
wy styl ży cia. Wśród mło dzie ży po -
wszech ny jest kult pięk ne go cia ła.
Je stem prze ko na ny, że wu ef zno wu
wró ci do łask, ale trze ba po zmie -
niać trosz kę for mę za jęć.

Nie�któ�rzy�rad�ni�bi�ją�na alarm,�że�mło�dzi
lu�dzie�ucie�ka�ją�z So�snow�ca,�że�na�le�ży
im�stwo�rzyć�lep�sze�wa�run�ki�ży�cia
wmie�ście.�Czy�to�słusz�ny�po�stu�lat?
So sno wiec jest mo im mia stem ro -
dzin nym. Tu się uro dzi łem iwy cho -
wa łem, za ło ży łem ro dzi nę. Mnie
oso bi ście miesz ka i ży je się w na -
szym mie ście bar dzo do brze. Od na -
la złem tu taj swo je miej sce. My ślę, że
wie le za le ży tak że od sa mych mło -
dych lu dzi, któ rzy przede wszyst kim
po win ni naj pierw za cząć wy ma gać
odsie bie ida wać zsie bie jak naj wię -
cej, apo tem wy ma gać odin nych.
Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman�
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Od cza su zmia ny usta wy o fi nan sach pu blicz nych, czerw -
co wa se sja Ra dy Miej skiej sta ła się miej scem dys ku sji
nad spra woz da niem z wy ko na nia bu dże tu za rok po przed -
ni. Zpo li tycz ne go punk tu wi dze nia naj waż niej sze jest oczy -
wi ście udzie le nie ab so lu to rium Pre zy den to wi Mia sta.
W prak ty ce nie ma to żad ne go zna cze nia i jest ele men tem
te atral ne go ry tu ału, któ ry daw no już zdo mi no wał na sze ży -
cie pu blicz ne. W sy tu acji, gdy wy ko na nie bu dże tu spraw -
dza ne jest podwzglę dem for mal no -praw nym przez Re gio -
nal ną Izbę Ob ra chun ko wą, a od ubie głe go ro ku rów nież
przez bie głe go re wi den ta, zaj mo wa nie się tym przez Ra dę
Mia sta jest po zba wio ne sen su. Wy nik gło so wa nia jest funk -
cją ak tu al ne go ukła du po li tycz ne go i nie ma wie le wspól -
ne go z rze tel ną oce ną sy tu acji miej skich fi nan sów. Moż -
na się tym obu rzać, ale prze cież ca łe na sze ży cie oprócz
spon ta nicz nych i szcze rych za cho wań jest też nie prze rwa -
nym cią giem mniej lub bar dziej kon for mi stycz nych dzia -
łań. Naj waż niej sze, że by nie prze kro czyć gra ni cy przy zwo -
ito ści.
Waż niej sza odpo li tycz ne go te atru jest chłod naana li zasy -
tu acji fi nan so wej So snow ca. A jest ona w dal szym cią gu
bar dzo trud na. Do cho dy bie żą ce bu dże tu mia sta wzro sły
w ubie głym ro ku o pra wie 25 mln zł, w po rów na niu z ro -
kiem 2010. Po zor nie wy glą da to cał kiem nie źle. Nie ste ty,
tyl ko po zor nie. W rze czy wi sto ści jest to bo wiem wzrost
o nie wie le po nad 4%, czy li na gra ni cy in fla cji. Co gor sza,
był by on zde cy do wa nie mniej szy, gdy by nie jed no ra zo wy
zwrot pra wie 10 mln zł VAT -u z in we sty cji bu do wy ko lek -
to ra Bo brek. Bar dzo zna czą cy wzrost wpły wów zudzia łów
Mia sta w po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (pra -
wie 9%), mo że się już dłu go nie po wtó rzyć z po wo du wi -
docz ne go spo wol nie nia pol skiej go spo dar ki, co z ko lei jest
wy ni kiem dru giej fa li świa to we go kry zy su fi nan so we go.
Wi dać to już zresz tą po wy so ko ści wpły wów z udzia łów
Mia sta w po dat ku do cho do wym od osób praw nych, któ ry
był niż szy aż o11,5% wpo rów na niu zro kiem po przed nim.
Mniej sze opo nad20% (5,7 mln zł) by ły do cho dy ma jąt ko -
we. Bio rąc jed nak pod uwa gę, że w tej po zy cji mie ści się
rów nież do fi nan so wa nie in we sty cji unij nych, a tym sa mym

wpły wy są wpo szcze gól nych la tach bar dzo zróż ni co wa ne,
nie bu dzi ło by to więk sze go nie po ko ju, gdy by nie nie wiel -
ki spa dek do cho dów zma jąt ku gmi ny.
Bar dziej opty mi stycz nie wy glą da wy ko na nie wy dat ków
bie żą cych bu dże tu mia sta. By ły one wyż sze odtych zro ku
po przed nie go tyl ko o 13,5 mln (2,4%). Na do da tek wzrost
ten wy ni kał nie mal wy łącz nie z pod wy żek wy na gro dzeń
(o16 mln zł), któ re wznacz nej czę ści (na uczy cie le) są nie -
za leż ne odde cy zji władz sa mo rzą do wych. Dru gim po wo -
dem by ły mniej sze o po nad 5 mln zł od szko do wa nia wy -
pła ca ne przez gmi nę. Ozna cza to za ha mo wa nie, miej my
na dzie ję że trwa łe, nie sły cha nie nie bez piecz nej dla fi nan -
sów mia sta ten den cji na ra sta nia in nych niż wy na gro dze nia
wy dat ków bie żą cych. Dzię ki te mu po pra wi ła się nie znacz -
nie re la cja do cho dów bie żą cych do wy dat ków bie żą -
cych – z 20 mln zł z 2010 do 31 mln zł. Bio rąc jed nak
pod uwa gę wspo mnia ny jed no ra zo wy zwrot VAT -
-u i mniej sze niż rok wcze śniej kosz ty od szko do wań, re la -
cja ta nie wy glą da już tak opty mi stycz nie, co w świe tle
wcho dzą cych w 2014 ro ku no wych prze pi sów fi nan so -
wych mu si bu dzić nie po kój.
Zna czą cy wzrost wy dat ków ma jąt ko wych – z po nad 71,4
mln dopra wie104,4 mln zł wy ni kał głów nie zroz po czę cia
re ali za cji kil ku in we sty cji do fi nan so wy wa nych zUE. By ły
one jed nak i tak mniej sze niż dwa la ta wcze śniej (137,5 mln
zł), anado da tek pra wie21 mln zł po chło nę ły za ku py ak cji
i udzia łów w spół kach pra wa han dlo we go, co nie prze kła -
da się na re al ny wzrost ma jąt ku mia sta. Obec ny i na stęp ny
rok to praw do po dob nie ostat nie la ta po waż niej szych in we -
sty cji na te re nie So snow ca.
Nie wiel kie mu po gor sze niu ule gły wskaź ni ki za dłu że nia
mia sta (wzrost o8,6 mln zł wpo rów na niu z ro kiem2010),
cho ciaż da le ko im doobec nie obo wią zu ją cych gra nic wy -
ni ka ją cych zusta wy o fi nan sach pu blicz nych. Trze ba jed -
nak pa mię tać, że od 2014 ro ku wej dą w ży cie no we prze -
pi sy, któ re bar dzo nie ko rzyst nie od bi ją się na moż li wo -
ściach fi nan so wych So snow ca. Naj gor sze jesz cze
przed na mi. 

Ka rol Wi niar ski 

Każ da se sja Ra dy Miej skiej, pod czas któ rej do ko nu -
je się oce ny wy ko na nia bu dże tu w ro ku mi nio nym,
a przy tym po dej mo wa ne są de cy zje ab so lu to ryj ne
w sto sun ku do Pre zy den ta Mia sta, wzbu dza zro zu -
mia łe za in te re so wa nie, my ślę nie tyl ko sa mo rzą dow -
ców, ale ime diów, czy też znacz nej czę ści spo łe czeń -
stwa. Osta tecz nym ter mi nem okre ślo nym wzno we -
li zo wa nej usta wie ofi nan sach pu blicz nym, wktó rym
ta ką se sję na le ży zor ga ni zo wać, jest30 czerw ca ro ku
na stęp ne go. Ten wy dłu żo ny o dwa mie sią ce w sto -
sun ku do za pi sów po przed nich ter min spo wo do wał,
że wro ku bie żą cym dys ku sja napo szcze gól nych ko -
mi sjach Ra dy zuwzględ nie niem opi nio wa nia do ku -
men tów spra woz daw czych do ko na ła się ze znacz -
nym wy prze dze niem w sto sun ku do za pla no wa nej
iod by tej wdniu28 czerw ca se sji Ra dy Miej skiej. Ak -
tu al nie chcę sku pić się nad sa mą dys ku sją na ko mi -
sjach czy też naddys ku sją se syj ną. Uwa żam, że zsa -
tys fak cją od no to wać na le ży fakt wy wa żo nej, w mo -
jej oce nie me ry to rycz nej, przy tym po za nie któ rym
wy jąt ka mi po zba wio nej po li tycz nych ak cen tów dys -
ku sji. To chy ba do brze ro ku je nala ta na stęp ne, wktó -
rych po dej mo wać bę dzie my wie le trud nych de cy zji
wspra wach nie zwy kle waż nych dla mia sta. Udzie le -
nie na se sji zde cy do wa ną więk szo ścią gło sów Ra dy
ab so lu to rium dla pre zy den ta wy sta wia do brą oce nę
je go pra cy ipod le głych mu służb, a tak że do brą oce -
nę re ali za cji za dań za pi sa nych wuchwa le bu dże to wej
na 2011 rok. Ak tu al nie spró bu ję sku pić się na kil ku
da nych pod su mo wu jąc re ali za cyj ną część2011 ro ku.
Nim przej dę doda nych, chcę zsa tys fak cją stwier dzić,
że bu dżet na prze strze ni ro ku 2011 był pra wi dło wo
przez służ by pre zy den ta mo ni to ro wa ny, awra zie ko -
niecz no ści no we li zo wa ny, naco przy zwo le nie da wa -
ła Ra da Miej ska. Stąd też wsto sun ku dopo cząt ko wej
je go wer sji za uwa żal ne zmia ny tak postro nie do cho -
dów, jak i wy dat ków. Zre ali zo wa nie do cho dów
nakwo tę638,5 mln zło tych tj. w99 proc. zno we li zo -
wa ne go pla nu, awy dat ków nakwo tę689,6 mln zło -

tych, co sta no wi96 proc., jest po twier dze niem mo jej
te zy. Zu peł nie ko rzyst nie wy glą da ją re la cje mię dzy
do cho da mi bie żą cy mi awy dat ka mi bie żą cy mi. Pla -
no wa nawtym ob sza rze nad wyż ka ope ra cyj nanapo -
zio mie2,5 mln zło tych, zo sta ła znacz nie prze kro czo -
na i na ko niec ro ku wy nio sła 31 mln zło tych, co po -
twier dza, że o ty le więk sze by ły do cho dy bie żą ce
od wy dat ków bie żą cych. Gdy do te go do da my wol -
ne środ ki zro ku po przed nie go, ajest to kwo ta38 mln
zło tych, to otrzy mu je my69 mln zło tych doza go spo -
da ro wa nia na in ne, po zabie żą cy mi za da nia. Praw dą
jest, że wy nik fi nan so wy wdal szym cią gu jest ujem -
ny i wy no si -51 mln zło tych, na co nie ba ga tel ny
wpływ mia ły wy dat ki in we sty cyj ne, któ re zre ali zo -
wa ne by ły nakwo tę104 mln zło tych. Ten fakt jest po -
twier dze niem pro wa dzo nych wdal szym cią gu nadu -
żą ska lę in we sty cji w mie ście, po trzeb nych dla mia -
sta, zuwzględ nie niem środ ków ze wnętrz nych naich
re ali za cję. Jest to rów nież po twier dze niem te go, że
przy in we sty cjach na ta ką ska lę trud no wy go spo da -
ro wać wol ne środ ki, stąd też ko niecz ne by ło wy emi -
to wa nie ob li ga cji nakwo tę20 mln zło tych, co wpły -
nę ło na za dłu że nie mia sta do kwo ty 165 mln. Łącz -
ne więc za dłu że nie wy no si26 proc. wy ko na nych do -
cho dów w ro ku 2011. Te za pre zen to wa ne w tym fe -
lie to nie fak ty od no szą ce się doro ku2011 są po twier -
dze niem do bre go go spo da ro wa nia, są przy tym sy -
gna łem do pro po no wa nia wcie la nia dal szych
oszczęd no ścio wych pro po zy cji. Do ty czy to tak wy -
dat ków bie żą cych, a więc roz wią zań ma ją cych
wpływ na funk cjo no wa nia na co dzień, jak i pro wa -
dze nia za dań o cha rak te rze in we sty cyj nym. Je stem
o tym prze ko na ny, że do świad cze nia ro ku 2011 bę -
dą rze tel nie wy ko rzy sta ne wre ali za cji bu dże tu wro -
ku2012, atak że przyoka zji dys ku sji nadpro po zy cja -
mi bu dże tu na rok 2013, o czym być mo że w ko lej -
nych fe lie to nach.

To masz Bań bu ła

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

Potrzebujemy inwestycjiNajgorsze przed nami



Ko lej ki w ZUS -ie, nie po ro zu -
mie nia wśród klien tów pod ha -
słem „pan tu nie stał” oraz dy le -
ma ty ty pu, czy pra co daw ca pła -
ci za nas skład ki, odej dą w prze -
szłość. Wy star czy tyl ko mieć
do stęp do in ter ne tu i ko rzy stać
z No we go Por ta lu In for ma cyj ne -
go, któ ry uru cho mił ZUS 14
czerw ca.
Por tal jest jed nym z głów nych
ele men tów, wdra ża ne go w ca -
łym kra ju kom plek su usług elek -
tro nicz nych, czy li Plat for my
Usług Elek tro nicz nych (PUE),
w któ rej skład wcho dzi funk cjo -
nu ją cy już od pew ne go cza su
sys tem kie ro wa nia ru chem
na Sa li Ob słu gi Klien tów. Po -
nad to w bli skiej przy szło ści zo -
sta nie uru cho mio ne Cen trum In -
for ma cji Te le fo nicz nej i sys tem
Sa mo ob słu go wych Urzą dzeń In -
for ma cyj nych. 
– Za le ży nam na tym, że by na si
płat ni cy, ubez pie cze ni i świad -
cze nio bior cy by li ob słu gi wa ni
w spo sób kom pe tent ny, mi ły
i uprzej my, a de cy zje by ły wy da -
wa ne w spo sób pra wi dło wy
i zgod nie z obo wią zu ją cy mi
usta wa mi. Ca ły czas ja ko in sty -
tu cja się zmie nia my i wy cho dzi -
my na prze ciw ocze ki wa niom,
cze go do wo dzi uru cho mie nie
no we go por ta lu – za pew nia Ja -
nusz Woź niak, dy rek tor ZUS
w So snow cu.
Por tal umoż li wia au to ry zo wa ny

do stęp do da nych za ewi den cjo -
no wa nych na oso bi stych kon -
tach, pro wa dzo nych w ZUS. Au -
to ry za cji do ko nu je się po przez
za re je stro wa nie na PUE, w wy -
ni ku cze go uzy sku je się oso bi sty
lo gin i ha sło do stę pu. Je śli ktoś
po sia da pod pis kwa li fi ko wa ny
lub pro fil za ufa ny ePU AP, mo że
z nie go sko rzy stać w ce lu za re je -
stro wa nia się w por ta lu. W wy -
mie nio nych sy tu acjach uzy ska -
nie sper so na li zo wa ne go do stę pu
do da nych w ZUS nie wy ma ga
wi zy ty klien ta w ZUS, gdyż
klient sam do ko nu je re je stra cji
pro fi lu na No wym Por ta lu In for -
ma cyj nym oraz sam po twier dza
swą toż sa mość, sto su jąc wła śnie
al bo cer ty fi kat kwa li fi ko wa ny
al bo pro fil za ufa ny ePU AP. 

– Na to miast oso by, któ re nie
dys po nu ją ani pro fi lem za ufa -
nym ePU AP, ani pod pi sem elek -
tro nicz nym we ry fi ko wa nym cer -
ty fi ka tem kwa li fi ko wa nym, tzw.
za ufa nie utwo rzo ne go pro fi lu
na NPI, czy li po twier dze nia da -
nych, dla któ rych re je stro wa ne
jest kon to do stę pu do in dy wi du -
al nych da nych w ZUS, bę dzie
mia ło miej sce pod czas ko niecz -
nej w tym przy pad ku oso bi stej
wi zy ty w ZUS, na pod sta wie
oka za ne go do ku men tu toż sa mo -
ści – wy ja śnia An na Błasz czyk,
na czel nik Wy dzia łu Ob słu gi
Klien ta i Ko re spon den cji ZUS
w So snow cu. 

Po przez No wy Por tal In for -
ma cyj ny udo stęp nia ne bę dą da ne
za ewi den cjo no wa nych w ZUS
na in dy wi du al nych kon tach,
za okres od stycz nia 1999 r. I tak
np. ubez pie czo ny uzy ska in for -
ma cje o pod sta wie wy mia ru
oraz wy so ko ści skła dek zgro ma -
dzo nych na in dy wi du al nym kon -
cie, o da nych wy ni ka ją cych z de -
cy zji o ka pi ta le po cząt ko wym
i je go wa lo ry za cji, o za re je stro -
wa nych na kon cie skład kach na -
leż nych i prze ka za nych do OFE,
czy o prze bie gu ubez pie cze nia.
Z ko lei płat nik skła dek uzy ska
do stęp do do ku men ta cji zgło -
sze nio wej i roz li cze nio wej, ja ką
prze ka zu je do ZUS -u. Przed -
się bior ca, na swo im oso bi stym
pro fi lu, bę dzie mógł sko rzy stać
z udo stęp nio nej w ra mach no we go
por ta lu opcji e -Płat nik, czy li na rzę -
dzia umoż li wia ją ce go wy peł nie nie
i przy go to wa nie do prze ka za nia
do ZUS do ku men tów zgło sze -
nio wych i roz li cze nio wych. 

Je śli zaś klient po sia da cer -
ty fi kat kwa li fi ko wa ny, bę dzie
miał moż li wość tak że elek tro -
nicz ne go wy sła nia tych do ku -
men tów do ZUS. Na to miast
świad cze nio bior ca bę dzie miał
m.in. do stęp do da nych o wy so -
ko ści po bie ra nych świad czeń,
wy so ko ści po trą ceń z ty tu łu po -
dat ku, skład ki na ubez pie cze nie
zdro wot ne, da nych z roz li cze nia
PIT. – Ko lej nym uła twie niem,

któ re prze wi du je No wy Por tal
In for ma cyj ny, bę dzie moż li -
wość zdal ne go re je stro wa nia
wi zy ty w ZUS -ie. Ozna cza to,
że każ dy klient, za po mo cą te go
por ta lu, bę dzie mógł za re je stro -
wać swo ją wi zy tę w wy bra nej
przez sie bie jed no st ce ZUS
w do god nym dla nie go ter mi nie
i cza sie – do da je An na Błasz -
czyk. 

Do dat ko wo ZUS pro mu je ak -
cję do ty czą cą za chę ca nia świad -
cze nio bior ców do ko rzy sta nia

z bez go tów ko wej for my po bie ra -
nia eme ry tu ry lub ren ty. 

W roz pi sa nym przez ZUS
kon kur sie na naj lep szy pro jekt
z te go za kre su wy gra ły Bank
PE KAO S.A. oraz Kon sor cjum
Ban ku Pocz to we go S.A. i Pocz -
ty Pol skiej SA. Ban ki nie bę dą
po bie rać przez okre ślo ny czas
opła ty za pro wa dze nie ra chun ku
ban ko we go oraz opła ty za wy da -
nie kar ty do kon ta. 

Joanna�Biniecka,�SK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił Nowy Portal Informacyjny 
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WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44;  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-74; informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl nasz e-mail:
lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2, tel: /32/ 291-50-75; ADM - 2 ul. Lwowska 29, tel: /32/ 291-70-57; ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a, tel: /32/ 266-33-59; ADM - 4 ul. Dęblińska 7, tel: /32/ 266-32-73; ADM - 5 ul.
Saperów 11/2, tel: /32/ 294-78-58; ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59, tel: /32/ 291-36-74; ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a, tel: /32/ 263-22-23; ADM - 8 ul. Jodłowa 4, tel: /32/ 263-38-51; ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23, tel: /32/
266-80-26; Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a, tel: /32/ 368-17-75/76 
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.
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Ad res lo ka lu

3 – go Maja 11

Warszawska 6c 

Warszawska 6D

H. Ordonówny 6

Sobieskiego 3D

Warszawska 13 

Kołłątaja 17

Komandosów 5

Saperów 7

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 99  I piętro

pok. 112 - 113

Dobrzańskiego 99  I piętro

pok. 114 - 115

Zapały 10

Orląt Lwowskich 18

Wrzosowa 10

Wojska Polskiego 102 

Wojska Polskiego 102

Wrzosowa 8

Wspólna 14

Warszawska 3/5

ADM 

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

7

8

8

8

8

8

9

9

Pow. użytk. 

w m2

268,13

86,96

18,00

50,00

149,40

16,93

152,37

165,40

4,14-5,60

od 4,14 do 5,60

pok. 112 – 17,79

pok. 113 – 12,50

pok. 114 - 12,92 

pok. 115 – 11,80

86,03

18,00

14,40

16,26

48,15

46,42

90,02

32,84

Wy po sa że nie lo ka lu

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 - wspólna

Instalacja elektryczna

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

UWA GI

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 piwnicy w budynku mieszkalnym.

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

4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.

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. 

Stawka

minimalna

10,00

12,00

7,00

10,00

10,00

10,00

6,00

6,00

8,00

5,00

10,00

10,00

15,00

8,00

8,00

10,00

10,00

15,00

6,00

35,00

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: 

Jarosław Adamski

Janusz�Woźniak,�dyrektor�ZUS�w�Sosnowcu�wraz�ze�swoimi
pracownikami�przedstawiał�nowe�propozycje�ze�strony
Zakładu

Powstanie�płatna strefa
parkowania?
Po wstał pro jekt uchwa ły w spra wie
usta le nia wSo snow cu stre fy płat ne -
go par ko wa nia. Stre fa mia ła by obej -
mo wać ale ję Zwy cię stwa na od cin -
ku ogra ni czo nym uli ca mi Ks. Bi -
sku pa A. Śmi giel skie go i I. Mo ścic -
kie go. Pro jekt ma cha rak ter pi lo ta -
żo wy. Je śli zda eg za min wów czas
płat ne stre fy po wsta ną tak że w in -
nych czę ściach mia sta. Naj praw do -
po dob niej w sierp niu nad uchwa łą
bę dą gło so wać rad ni.

Płat ne par ko wa nie obo wią zy wa -
ło by wgodz.7.30 – 15.30. Pie nią dze
uzy ska ne zte go ty tu łu prze zna czo ne
zo sta ną na re mon ty so sno wiec kich
ulic i chod ni ków. Opła ty mu sie li by
wno sić tak że so sno wiec cy urzęd ni -
cy par ku ją cy pod głów nym bu dyn -
kiem Urzę du Miej skie go.

Pro po no wa na wy so kość opłat
za par ko wa nie w stre fie ma wy -
nieść 1,50 zł za pierw szą roz po czę -
tą go dzi nę par ko wa nia, za dru -
gą 1,80, za trze cią 2,00 zł, za każ dą
ko lej ną 1,50. Ma ją być tak że wpro -
wa dzo ne kar ty abo na men to we.
Koszt to 30 zł dla osób za mel do wa -
nych w po bli żu stre fy, oraz 180 tzw.
kar ta przed się bior cy. 

Opła ta po bie ra na bę dzie po -
przez wy ku pie nie bi le tu lub kar ty
abo na men to wej oraz zapo mo cą in -
nych elek tro nicz nych form płat no -
ści przy uży ciu te le fo nu ko mór ko -
we go. Opła ty po bie rane rów nież
bę dą w ka sie urzę du. Kar ty abo na -
men to we moż na bę dzie wy ku pić
wka sie urzę du naokres nie krót szy
niż 1 mie siąc i nie dłuż szy niż 12
mie się cy. KP



Mają już za sobą kilka wystaw
zbiorowych i indywidualnych.
Ale wciąż im mało. Nie
splendoru i popularności, ale
tego, by w kadrze uchwycić
uciekający świat, ludzi,
krajobrazy czy miejsca, które
niszczeją, odchodzą
w zapomnienie albo po prostu
oszałamiają pięknem, urodą
czy koją spokojem

Na co dzień nie ma ją nic wspól -
ne go z fo to gra fią. Mo ni ka Gru -
sze wicz jest pra cow ni kiem ad mi -
ni stra cyj nym, To masz Mal kow -
ski przed sta wi cie lem han dlo -
wym, Woj ciech Skór ka ren ci stą,
a Piotr Ła ta cha po li cjan tem. Ale
po łą czy ła ich pa sja do ro bie nia
zdjęć. I to, że chcą te zdję cia po -
ka zy wać in nym. Piotr naj chęt niej
fo to gra fu je ele men ty ar chi tek tu -
ry, Mo ni ka od da je swe ser ce
dzie ciom i pej za żom, To masz łą -
czy pa sję po dró żo wa nia z fo to -
gra fią, a Woj ciech wy pa tru je
kra jo bra zów i nie ba nal nych pe re -

łek ar chi tek tu ry. Wspól nie two -
rzą gru pę fo to gra ficz ną – Gru -
pę 4Pho to.  

Ca ła czwór ka miesz ka w Za -
głę biu i fo to gra fią zaj mu je się
w wol nym cza sie. Te raz człon ko -
wie gru py od kil ku mie się cy re ali -
zu ją swój ko lej ny pro jekt, czy li
por tre tu ją 110 miesz kań ców So -
snow ca. 

– Po mysł przy szedł nam
do gło wy w ubie głym ro ku, kie dy
zbli ża ła się 110. rocz ni ca nada nia
praw miej skich. Chcie li śmy
uczcić ob cho dy w ja kiś szcze gól -
ny spo sób i uzna li śmy, że to faj ny
po mysł – mó wi Woj ciech Skór ka. 

Przed ich apa ra ta mi usta wi li
się przy pad ko wi lu dzie, któ rzy
aku rat pę dzi li przez cen trum So -

snow ca lub prze cho dzi li obok
Miej skie go Cen trum In for ma cji
i Tu ry sty ki, gdzie stwo rzy li swo ją
ba zę i stu dio fo to gra ficz ne.
Uchwy ci li w ka drze przed sta wi -
cie li stra ża ków, ra tow ni ków me -
dycz nych, straż ni ków miej skich,
po li cjan tów, a tak że m.in. rad ną
Ha li nę So bań ską, pre ze skę Sto wa -
rzy sze nia Ak tyw ne Ko bie ty, Zbi -
gnie wa Le ra czy ka, dy rek to ra Te -
atru Za głę bia czy dra Mi cha ła
Kacz mar czy ka, pro rek to ra Wyż -
szej Szko ły „Hu ma ni tas”. Naj star -
sza spor tre to wa na oso ba ma 87 lat,
a naj młod sza, któ ra dziel nie, choć
nie świa do mie, po zo wa ła, za le d -
wie pół to rej ro ku. Wszyst kie są
miesz kań ca mi So snow ca. 

– Na po cząt ku oso by, któ rym
pro po no wa li śmy zro bie nie fo to -
gra fii, pod cho dzi ły do nas ze spo -
rym dy stan sem i nie uf no ścią, ale
na szczę ście po roz mo wie chęt nie
da wa ły się na mó wić do udzia łu
w pro jek cie. Nie któ re oso by
od ra zy wy ra ża ły swo ją zgo dę
i szyb ko sia da ły na krze śle. A nie -
któ rzy na tych miast od ma wia li, bo
twier dzi li, że się spie szą i nie ma -
ją cza su. In ni, że są nie wła ści wie

ubra ni, a pa nie, że nie ma ją zro -
bio nych fry zur czy ma ki ja ży. My
tym cza sem nie chce my żad nych
upo zo wa nych mo de li. Za le ży
nam na au ten tycz no ści, spon ta -
nicz no ści, praw dzi wych emo -
cjach wy ra żo nych na ich twa -
rzach, któ re to wa rzy szy ły im
w dniu wy ko ny wa nia zdjęć. Czę -
sto po ca łym dniu by li już znu że -
ni, czy po ludz ku zmę cze ni, a cza -
sem peł ni ener gii i opty mi -
zmu – mó wi Mo ni ka. 

Twa rze nie któ rych osób są
nie zgłę bio ne, cięż kie do od czy -
ta nia lub po kry te ma ską obo jęt -
no ści. Nie któ re są jak otwar ta
księ ga. Oczy, uśmiech,
zmarszcz ki, bli zny, mó wią
o tym, co już prze szli i na co
jesz cze li czą. Opo wia da ją o swo -
im ży ciu, mi ło ściach, po szu ki -
wa niach pra cy, cięż kich prze ży -
ciach i za wie dzio nych na dzie -
jach, ale tak że o po dró żach i ma -
rze niach. Ich opo wie ści są spi sy -
wa ne, kie dy wy ra ża ją na to zgo -
dę i tak że sta ną się czę ścią wy sta -
wy, któ rą za mie rza ją ja ko zwień -
cze nie pro jek tu zor ga ni zo wać
człon ko wie gru py. 

Człon kom gru py fo to gra ficz -
nej ma rzy się tak że wy da nie al bu -
mu, za wie ra ją ce go wszyst kie
spor tre to wa ne twa rze. – Do szli -
śmy do wnio sku, że wszyst kie
por tre ty wraz opo wie ścia mi, któ -
rych uda ło nam się wy słu chać,
mo gły by zo stać za pre zen to wa ne
w al bu mie. Ta ki al bum, przed sta -
wia ją cy so sno wi czan w ro ku 2012
był by tak że do sko na łą kro ni ką,
po ka za niem przy szłym po ko le -
niem te go, jak wy glą da li, w co się
ubie ra li i o czym ma rzy li miesz -
kań cy na po cząt ku XXI wie -
ku – przy zna je Piotr Ła ta cha. 

Wy da nie al bu mu wy ma ga,
nie ste ty, spo rych środ ków fi nan -
so wych, po dob nie jak zor ga ni zo -
wa nie tak du żej wy sta wy, dla te go
człon ko wie gru py li czą na wspar -
cie spon so rów. W tej spra wie moż -
na się kon tak to wać z Pio trem Ła -
ta chą pod ad re sem: tomek@4pho -
to.com.pl lub post ma ster@4pho -
to.com.pl. Wię cej in for ma cji
o gru pie moż na zna leźć na stro -
nie: http://4pho to.com.pl/word -
press/?pa ge_id=260. Na sza re -
dak cja ob ję ła pa tro na tem pro jekt
za głę biow skich fo to gra fi ków. sk
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Week en do wy wy pad w gó ry, czy -
li swo istą „gó ro te ra pię” pod ha -
słem „Gór ski mi szla ka mi z faj ny -
mi bab ka mi!” pro po nu je Sto wa -
rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty.
Trzy dnio we ko bie ce trek kin gi
po Be ski dzie Za chod nim od bę dą
się od lip ca do wrze śnia. – Wspól -
nie przej dzie my szla ka mi wo kół
Su chej Be skidz kiej, zdo bę dzie my
Ba ra nią Gó rę, od wie dzi my Szyn -
dziel nię i Prze łęcz Kar kosz czon -
kę – mó wi Da ria Sło nec ka ze Sto -
wa rzy sze nia Ak tyw ne Ko bie -
ty. – Jest jesz cze kil ka wol nych
miejsc. Uczest nicz ki ma ją za pew -
nio ne dwa noc le gi, wy ży wie nie
i warsz ta ty – do da je. 

Ple ne ro we warsz ta ty po pro wa -
dzi psy cho loż ka Gra ży na Zę ba la,
pra cu ją ca w nur cie Ge stalt. Pierw -
szy z wy pa dów za pla no wa no na 6-
8 lip ca (Su cha Be skidz ka, Za mek,

Mu zeum Re gio nal ne, Karcz ma
Rzym), a w je go trak cie warsz tat
roz wo ju oso bi ste go pn. „Po czuj
swo ją si łę”. Ko lej ny wy jazd za pla -
no wa no na 17-19 sierp nia (przy -
jazd do Szczyr ku, schro ni sko
na Klim czo ku, Cha ta Wu ja To ma,
wej ście na Skrzycz ne), a warsz tat
no si na zwę „Lę cą ce dzi kie gę si”. 

Z ko lei we wrze śniu (do kład -
ny ter min jesz cze nie jest zna ny)
za pla no wa no tra sę z prze łę czy
Ku ba lon ka, wej ście na szczyt Ba -
ra niej Gó ry, zej ście do Wi sły
Czar ne oraz warsz tat „We wnętrz -
ne dro go wska zy”. 

Ce na jed nej wy ciecz ki wy no -
si 300 zł, a za wie ra koszt prze jaz -
du, noc le gu, obia do ko la cji, ogni -
ska, warsz ta tu oraz opie kę prze -
wod ni ka gór skie go, ale nie obej -
mu je ubez pie cze nia. Do jazd od -
by wać się bę dzie wy na ję tym bu -

sem spod Urzę du Miej skie go
w So snow cu, noc le gi za pla no wa -
no w schro ni skach lub pry wat -
nych kwa te rach.

Tra sy przy go to wa ne zo sta ły
tak, by każ da z uczest ni czek mo -
gła zna leźć w nich coś dla sie bie.
Ist nie je moż li wość mo dy fi ka cji
tra sy w mo men cie trud nych wa -
run ków at mos fe rycz nych lub pro -
ble mów zwią za nych z ogól ną
kon dy cją gru py.

Trek kin gi od bę dą się w ra -
mach pro jek tu „We wnętrz ne dro -
go wska zy – ko bie ty wę dru ją ce
po gó rach”, współ fi nan so wa ne go
przez Gmi nę So sno wiec.

Zgło sze nia przyj mo wa ne są
pod ad re sem: biu ro.akt@gma -
il.com lub nr tel. 32 266 16 72.
Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie: www.ak tyw ne ko bie -
ty.org. MZ

„Gó ro tera pię” pro po nu je Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty 

Górskimi�szlakami�z fajnymi�babkami!

Doc. dr Adam Ja rosz oraz Fun da -
cja im. Ja na Kie pu ry zo sta li uho -
no ro wa ni Za głę biow ską Na gro dą
„Hu ma ni tas”. Na gro dy zo sta ły
wrę czo ne pod czas siód mej już
edy cji kon kur su, zor ga ni zo wa ne -
go przez Wyż szą Szko łę „Hu ma -
ni tas”. Nad zwy czaj ną na gro dą
uho no ro wa no po śmiert nie tak że
Lu dwi ka Ka sprzy ka, zna ne go so -
sno wiec kie go spo łecz ni ka i dzia -
ła cza kul tu ry. 

Ka pi tu ła Kon kur su o Za głę -
biow ską Na gro dę „Hu ma ni tas”

mia ła bar dzo trud ne za da nie, bo
w tym ro ku zgło szo no re kor do wą
licz bę 31 kan dy da tów. Osta tecz -
nie, w ka te go rii ho no ro wej lau re -
atem zo stał doc. dr Adam Ja rosz,
twór ca stu diów bi blio te ko znaw -
czych na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym
Uni wer sy te tu Ślą skie go w So -
snow cu, a w ka te go rii pro mo cyj -
nej Fun da cja im. Ja na Kie pu ry,
któ ra wspie ra i pro mu je mło de ta -
len ty z Za głę bia.

Adam Ja rosz nie mógł oso bi -
ście po ja wić się na ga li. W je go

imie niu na gro dę ode brał wie lo let -
ni przy ja ciel do cen ta, prof. Wło -
dzi mierz Wój cik. – Mie li śmy
w tym ro ku wspa nia łych kan dy -
da tów, ale Ja rosz jest za słu żo ny
nie tyl ko ja ko ścią swo jej pra cy,
ale i cza sem jej trwa nia. Adam Ja -
rosz, po lo ni sta, wy cho wa nek
Wszech ni cy Ja giel loń skiej, wy -
szedł z do brej szko ły zna czo nej
wy bit ny mi na zwi ska mi. Był i jest
zna ko mi tym hi sto ry kiem li te ra tu -
ry pol skiej i pi śmien nic twa,
przed nim bi blio gra fem oraz bio -

gra fi stą – pod kre ślał prof. Wło -
dzi mierz Wój cik.

Z ko lei Jo lan ta Szczurek, pre -
zes za rzą du na gro dzo nej Fun da cji
im. Ja na Kie pu ry, przy wo ła ła po -
stać Lu dwi ka Ka sprzy ka. 

– To na praw dę wiel kie wy róż -
nie nie, za któ re chcia ła bym ser -
decz nie po dzię ko wać. Ale nie by -
ło by na szej fun da cji, gdy by nie
oso ba nad zwy czaj na i naj wspa -
nial sza za ra zem. Mam na my śli
Lu dwi ka Ka sprzy ka – mó wi ła Jo -
lan ta Szczu rek. 

Do dat ko wą Na gro dę Nad zwy -
czaj ną, z rąk rek to ra WSH prof.
Je rze go Ko pla, ode bra ła wła śnie
żo na zmar łe go, Zo fia Ka sprzyk
wraz z cór ką. 

Za głę biow skie Na gro dy „Hu -
ma ni tas” są przy zna wa ne Za głę bia -
kom wy bit nie za słu żo nym dla ży cia
spo łecz ne go re gio nu, kształ tu ją cym
war to ścio wy wi ze ru nek Za głę bia
Dą brow skie go.

Za głę biow ska na gro da ma cha -
rak ter ho no ro wy lub pro mo cyj ny.
Na gro dy ho no ro we przy zna wa ne

są naj wy bit niej szym, uzna nym oso -
bi sto ściom za głę biow skie go ży cia
na uko we go, kul tu ral ne go, go spo -
dar cze go, a na gro dy pro mo cyj ne
otrzy mu ją in sty tu cje i or ga ni za cje
po za rzą do we, któ re pro mu ją Za głę -
bie i je go osią gnię cia, wspie ra ją lo -
kal ne ży cie kul tu ral ne, na uko we,
go spo dar cze. Uro czy stą ga lę
uświet nił tak że, jak co ro ku, kon cert
zna ko mi te go ar ty sty. Tym ra zem
wy stą pił Alo sza Aw die jew, a uro -
czy stą ga lę po pro wa dzi li dr Mi chał
Kacz mar czyk i Ilo naPaw łow ska. sk

Kon kurs o Za głę biow ską Na gro dę „Hu ma ni tas” roz strzy gnię ty!

Wspie ra ją i pro mu ją 

19 ma ja w so sno wiec kim Gim na zjum nr 16 im. Ma -
rii Ko nop nic kiej mia ła miej sce ko lej na edy cja ro -
dzin ne go fe sty nu pod ha słem „Jar mark cu dów”.
Fun du sze ze bra ne pod czas im pre zy zo sta ły tra dy cyj -
nie prze ka za ne na le cze nie jed ne go z uczniów Ja ku -
ba Maj zla, któ ry od kil ku lat cho ru je na po stę pu ją cy
za nik mię śni i po ru sza się na wóz ku in wa lidz kim.
Ca ła im pre za zor ga ni zo wa na zo sta ła przez spo łecz -
ność Gim na zjum nr 16 w So snow cu pod kie run kiem
dy rek tor szko ły – Iwo ny Ka siń skiej. Za an ga żo wa ni
by li za rów no ucznio wie, pe da go dzy, jak i ro dzi ce,
któ rym nie bra ko wa ło po my słów na zor ga ni zo wa nie
te go rocz ne go jar mar ku. Na uczest ni ków cze ka ły
m.in. pysz ne do mo we po sił ki i wy pie ki, licz ne gry
i za ba wy dla dzie ci i mło dzie ży, kier ma sze, tra dy cyj -
ne li cy ta cje, po ka zy Stra ży Po żar nej oraz Ju raj skiej
Gru py WOPR. Czas umi lał na jar mar ku ze spół Grze -
gorz Maj zel Trio oraz Uni ver se, jed nak naj wię cej
emo cji wzbu dził wy stęp ze spo łu My slo vitz.

– Ku ba to in te li gent ny i po god ny chło piec, któ ry
świet nie się uczy, ma wie le za in te re so wań i sta ra się
żyć, jak je go zdro wi ró wie śni cy. Wszyst ko to  spra -
wia, że ob da ro wa li śmy go ogrom ną sym pa tią, a je go
pro ble mu sta ły się na szy mi – mó wi Agniesz ka
Ubow ska, wi ce dy rek tor gim na zjum.

Po za jar mar kiem gim na zja li ści po ma ga li ze brać
fun du sze na re ha bi li ta cję cho re go chłop ca tak że w in -
ny spo sób: szkol ny sa mo rząd or ga ni zo wał licz ne kier -
ma sze, na któ rych np. ku pić moż na by ło do mo we wy -
pie ki, a szkol ny Ca ri tas zaj mo wał się pa ko wa niem za -
ku pów w cen trach han dlo wych oraz sprze da żą świą -
tecz nych ozdób. 

Na Jar mar ku Cu dów go ści li m.in. po seł Ja ro sław
Pię ta, zastępca  pre zy denta Ar ka diusz Chę ciń ski,
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Ma te usz Ry ka ła,
wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Wil helm
Zych oraz rad ni: Jan Bo sak i Zbi gnie w Ja skier nia. 

W tym ro ku dla Ku by uda ło się ze -
brać 25.855.47 zł. MZ

Z ser�cem�dla�Ku�by

Gru pa fo to gra ficz na 4pho to przy go to wu je por tre ty 110 so sno wi czan z oka zji 110-le cia mia sta

Kro ni ka rze XXI wie ku 
Syl wia Ko sman

Fotograficy�planują�wydanie�albumu�jesienią

ARC
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Dni sosnowca

Trzy dni świetnej zabawy,
rewelacyjnej muzyki oraz
licznych konkursów mają
za sobą mieszkańcy naszego
miasta. W pierwszy weekend
czerwca odbyły się obchody
święta miasta, które
dostarczyły uczestnikom nie
lada atrakcji

Wszyst ko za czę ło się 1 czerw ca
od sym bo licz ne go wy pusz cze nia
w nie bo 110 nie bie skich i bia łych
ba lo nów na110. rocz ni cę uzy ska nia
praw miej skich przez So sno wiec.
Wte dy też pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski prze ka zał klu cze do mia sta
je go miesz kań com. A na tych cze -
ka ły już licz ne atrak cje m.in. prze -
jazd sta rych sa mo cho dów, mo to cy -
kli stów i sa mo cho dów spor to wych,
czy mecz na Sta dio nie Lu do wym,
któ ry ro ze gra li przed sta wi cie le se -
na tu RP z re pre zen tan ta mi Se na tu
Uczel ni Wyż szych. Nagłów nej sce -
nie w par ku przy Kre so wej za gra li
ze spół Blen ders i gwiaz da wie czo -
ru Hey. W mię dzy cza sie nie za bra -
kło licz nych kon kur sów dla uczest -
ni ków im pre zy pt. „Co Ty wiesz
oSo snow cu”. 

– Na kon cert Hey cze ka łam
z nie cier pli wo ścią już od dwóch
ty go dni. Ta ki wy stęp na świe żym
po wie trzu to nie la da grat ka dla
wszyst kich fa nów te go ze spo łu.
By ło cu dow nie, kto nie był niech
ża łu je! – za pew nia Mo ni ka Ro -
szek z So snow ca.

W dru gim dniu rów nież nie za -
bra kło atrak cji. Tym ra zem kon -
kur sy od by wa ły się pod ha słem
„Mu zycz ne ABC”, a na sce nie za -
gra li Fa ir We ather Frien nds, Ania
Ru so wicz z ze spo łem oraz Pa tri cia
Ka za di. Wcze śniej jed nak wi dzów
w zna ko mi ty na strój wpro wa dził
Ke vin Aiston swo im pro gra mem
sa ty rycz nym „Stra żak z OSP”.
Licz ne wy stę py od by wa ły się tak -
że na ma łych sce nach Par ku Sie -
lec kim oraz na Pla cu Ćwier ka
przy uli cy Dę bliń skiej. Te go dnia
rów nież miał miej sce fe no me nal -
ny po kaz sztucz nych ogni.

Ostat ni dzień po dob nie, jak
pod czas ubie gło rocz nej edy cji, mi -
nął podha słem spor to wej ry wa li za -
cji. Du żym za in te re so wa niem cie -
szy ła się pre zen ta cja za wod ni ków
wszyst kich dru żyn Za głę bia So sno -
wiec oraz tzw. drzwi otwar te klu bu.
Pre zen ta cję za koń czył mecz po ka -
zo wy na Sta dio nie Lu do wym,
gdzie za gra ło Za głę bie So sno wiec
se nio rzy i Za głę bie So sno wiec
rocz nik 98. Od by ły się też I Mi -
strzo stwa Świa ta wKrę ce niu Bącz -
kiem, w któ rych swo ich sił spró bo -
wać mógł każ dy. Przed wi dza mi
wy stą pi li tak że so sno wiec cy szer -
mie rze. Dla fa nów spor tów wal ki
przy go to wa no po kaz ju do oraz ju -
jit su, z udzia łem zwy cięz cy ty tu łu
Tre ne ra Ro ku 2012 Ma ria nem Ja -
siń skim oraz Paw łem Na stu lą – pol -
skim ju do ką, mi strzem olim pij skim
(Atlan ta 1996), dwu krot nym mi -
strzem świa ta oraz trzy krot nym mi -
strzem Eu ro py. Od by ły się też roz mo -
wy z Jó ze fem Za pędz kim – dwu -
krot nym mi strzem olim pij skim

w strze la niu z pi sto le tu szyb ko -
strzel ne go oraz z Krzysz to fem
Brzo zow skim – so sno wiec kim lek -
ko atle tą, ku lo mio tem, Spor tow cem
Ro ku 2012. O mu zycz ne do zna nia
w tym dniu za dba ły ze spo ły Re be -
lia oraz Grze gorz Wilk z ze spo łem
Pił ka w Grze.

Uro czy stość ob cho dów Dni
Mia sta za koń czy ła Ga la Kie pu -
row ska, któ ra od by ła się na sce nie
przed Urzę dem Mia sta. Wte dy to
za brzmia ły naj pięk niej sze utwo ry
mu zy ki ope ro wej, ope ret ko wej
i mu si ca lo wej w wy ko na niu Or -
kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii
Ślą skiej pod kie row nic twem Mi -
ro sła wa Błasz czy ka. Śpie wa li zaś
Gra ży na Bro dziń ska wraz z Da -
riu szem Sta chu rą. Kon cert po pro -
wa dził Bo gu sław Ka czyń ski, któ -
ry ze bra nych go ści ba wił opo wie -
ścia mi z ży cia Ja na Kie pu ry. 

– Kon cert był cu dow ny,
na pew no na dłu go po zo sta nie
w mo jej pa mię ci. By ło to ide al ne
przy po mnie nie na sze go Jan ka
Kie pu ry – pod kre śla ła Hen ry ka
Re wiń ska, miesz kan ka So snow -
ca, uczest ni czą ca w ga li. 
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Jan�Kmio�tek

W opra co wa niach hi sto rycz nych
o dzia łal no ści J. Pił sud skie go
w Za głę biu Dą brow skim wid nie -
ją nie licz ne i bar dzo ską pe
wzmian ki. Wia do mym jest, że
Pił sud ski by wał tu czę sto ja ko
dzia łacz PPS. W ja kich la -
tach – trud no to usta lić do kład nie.

Uro dził się 5.12.1867 r. w Żu -
ło wie na Li twie. Stu dio wał me dy -
cy nę na uni wer sy te cie w Char ko -
wie. Tu do łą czył do taj nej Na rod -
nej Wo li. Wraz z bra tem Bro ni sła -
wem uczest ni czył w nie uda nym
za ma chu na ca ra Alek san -
dra III w 1887 r.

Aresz to wa ny wraz z bra tem,
zo stał ska za ny na Sy be rię na 5 lat
a brat Bro ni sław na 15 lat ka tor gi.
„Ziuk” wy wie zio ny był w 1887 r.
do Ki reń ska. Po po wro cie z zsył -
ki w 1892 r. w Wil nie zo stał mia -
no wa ny re dak to rem na czel nym
„Ro bot ni ka”, któ re go re da go wał
ze St. Woj cie chow skim.

Do re dak cji, po odej ściu Woj -
cie chow skie go przy sła na zo sta ła
Ma ria Jusz kie wicz, któ ra zo sta ła
żo ną Pił sud skie go. Z Wil na re -
dak cja zo sta ła prze nie sio -
na do Ło dzi.

Dru kar nia zo sta ła wy kry ta
i w 1900 r. mał żeń stwo zo sta ło
aresz to wa ne. „Wik tor” (ps. J. Pił -
sud skie go) zo stał ska za ny na 5 lat
wię zie nia. Żo nę wy pusz czo no.
Z wię zie nia przy po mo cy pol -
skich le ka rzy, uda jąc cho ro bę
psy chicz ną, prze nie sio ny zo stał
do szpi ta la psy chia trycz ne go
w Pe ters bur gu, skąd uciekł
i w 1902 r. osiadł w Kra ko wie. Tu
dzia łał ak tyw nie. Jest do wód cą
Or ga ni za cji Bo jo wej. Pił sud ski
z Kra ko wa do Kon gre sów ki mu -
siał prze cho dzić nie le gal nie. Ja ki -
mi dro ga mi prze do sta wał się z za -
bo ru au striac kie go do za bo ru ro -
syj skie go nie jest wy ja śnio ne. By -
ły trzy dro gi prze rzu to we. Pierw -
sza przez Fe liks – Macz ki
do Szcza ko wej (za bór au striac ki),

dru ga przez „Trój kąt Trzech Ce -
sa rzy” w Ję zo rze k. My sło wic
(do za bo ru pru skie go i au striac -
kie go), trze cia przez Cze ladź
(do za bo ru pru skie go). W la -
tach 1905-8 naj sil niej szą or ga ni -
za cją w Za głę biu Dą brow skim
by ła PPS. Po wo ła no 50 grup bo jo -
wych. Z tak du żą bo jo wą gru pą
Pił sud ski wie lo krot nie miał bez -
po śred ni kon takt. Przy by wa jąc
na Niem ce, miesz kał u bo jow ca
Ma ka re go Głod ka na „Fe lik sie”. 

W la tach 1907-8 spo ty ka my
„Wik to ra” w Strze mie szy cach
i w Cze la dzi. Przez kil ka lat prze -
cho wy wa na by ła dru kar nia
na Śro du li, nie użyt ko wa na przez
PPS. W 1907 r. za szła pil na po -
trze ba dru ko wa nia pra sy re wo lu -
cyj nej. Na po cząt ku 1907 r. Ja kub
Dąb ski wraz z to wa rzy sza mi
prze wiózł fur man ką dru kar nię ze
Śro du li do Ma łych Strze mie szyc
i umie ścił ją w miesz ka niu człon -
ka PPS Igna ce go Za wadz kie go.

Wa run ki pra cy nie by ły do bre
i zde cy do wa no prze nie sie nie dru -
kar ni do Ząb ko wic do do mu Ju -
lia na Lu bec kie go. Po kil ku mie -
sią cach po dej rze wa jąc, że car ska
po li cja jest na tro pie, Ja kub Dąb -
ski, prze niósł dru kar nię do do mu
Jó ze fy Ko zia ko wej, sto ją ce go
w Strze mie szy cach Wiel kich
pod la sem na „Świer czy nie”.
W tej dru kar ni dru ko wa no „RO -
BOT NI KA” ja ko ogól ne go or ga -
nu PPS oraz „GÓR NI KA” ja ko
or ga nu za głę biow skie go PPS. Lo -
ka li za cja dru kar ni w Strze mie szy -
cach Ma łych wy ma ga ła po by tu
re dak to ra „WIK TO RA” w Za głę -
biu w la tach 1907-8. Pił sud ski
prze by wał w Strze mie szy cach
Ma łych, gdzie miesz kał w do mu
An to nie go Ba rań czy ka, człon ka
PPS, (dom I. Za wadz kie go ist nie -
je, dom A. Ba rań czy ka zo stał
zbu rzo ny).

Ak cja na po ciąg pocz to wy
w Bez da nach k. Wil na (zdo by -
to 200 tys. ru bli) wią że się z po by -
tem Pił sud skie go w Cze la dzi. Był
to mo że rok 1907 lub po czą tek ro -

ku 1908. Do Paw ła Deh ne la, szty -
ga ra w ko pal ni „Sa turn”, zgło sił
się czło wiek z pi smem na pi sa nym
przez bra ta Paw ła, Wła dy sła wa
Deh ne la z proś bą o za opie ko wa -
nie się przy by łym.

Pa weł Deh nel nie znał przy by -
sza ani je go na zwi ska. Jed nak że
bi let bra ta Wła dy sła wa (ps.
„Agraf ka”) był wy star cza ją cą re -
ko men da cją. Pił sud ski chciał do -
stać się do za bo ru pru skie go jed -
nak że pil nie strze żo na gra ni ca
przez Mo ska li sta no wi ła ba rie rę
trud ną do prze ła ma nia. Pa weł
Deh nel urzą dził po lo wa nie na za -
ją ce z na ga nia cza mi zwie rzy ny,
jed nym z któ rych był Jó zef Pił -
sud ski. W ten to spo sób na oczach
straż ni ków i żoł nie rzy ro syj skich
„WIK TOR” prze kro czył gra ni cę
ro syj sko -pru ską, by póź niej już ła -
twiej prze kraść się do za bo ru au -
striac kie go.

W ja kiś czas póź niej Jó zef Pił -
sud ski zmu szo ny był po now nie
prze kro czyć kor don gra nicz ny.
Pie nią dze zdo by te w Bez da nach
po wę dro wa ły do Cze la dzi, tu zo -
sta ły zma ga zy no wa ne u Paw ła
Deh ne la.

Gra ni ca ro syj ska by ła tak sil -
nie chro nio na, że nie by ło moż li -
wo ści prze śli zgnąć się przez nią.
Przejść gra ni cę moż na by ło tyl ko
le gal nie, za oka za niem „Pół pa -

ska” wy da ne go przez gmi nę. Jak
Pa weł Deh nel uzy skał te prze pi so -
we do ku men ty dla Jó ze fa Pił sud -
skie go te go się nie do wie my.

Trze ci po byt w Cze la dzi już
Na czel ni ka Pań stwa miał miej sce
w 1922 r. Na czel nik Pił sud ski uj -
rzaw szy Paw ła Deh ne la wpro sił
się w go ści nę spę dza jąc spo ro
cza su na ser decz nej roz mo wie.
Przez most na Bry ni cy Na czel nik
wje chał na Gór ny Śląsk, gdzie
wi zy ta mia ła cha rak ter ofi cjal ny.

W Za głę biu Dą brow skim za -
czę to for mo wać kom pa nie le gio -
nów. Jed ną w Mi lo wi cach zor ga -
ni zo wał Le on Ber bec ki a dru gą
w Dą bro wie Gór ni czej – Sta ni -
sław Pa de rew ski. Głów ny mi ko -
sza ra mi by ła „Szty gar ka” w Dą -
bro wie Gór ni czej. Na po cząt ku
paź dzier ni ka 1914 r. na uczy ciel
Wrzo sek za rzą dził zbiór kę do -
wód ców or ga ni za cji woj sko wych
w Za głę biu w szko le w Za gó rzu.
Zło żo no ra port przy by łe mu tu do -
wód cy Le gio nów – Jó ze fo wi Pił -
sud skie mu. By ła to ostat nia Je go
obec ność w Za głę biu Dą brow -
skim ja ko Ko men dan ta Le gio nów
Pol skich.

Przy pi sy:
1. St. An drzej Ra dek „Re wo lu cja
w Za głę biu Dą brow skim 1894-
1905-1914”.
2. Pa mięt ni ki gen. bro ni Le ona
Ber bec kie go.
3. Jan Prze msza -Zie liń ski „Za głę -
bie w wal ce o nie pod le -
głość 1914-1920”.
4. Ma rian Ku kiel „Dzie je Pol -
ski 1795-1921”.
5. Jan Prze msza -Zie liń ski „Hi sto -
ria Za głę bia Dą brow skie go – ze -
szyt 10 i 11”.
6. Ja kub Dąb ski „70 lat pod czer -
wo nym sztan da rem”.
7. An to ni Po ło żyń ski „Mar sza łek
Jó zef Pił sud ski od brą zo wio ny.
8. Ar ka diusz Ry bak „Wia do mo -
ści Za głę bia” Nr 46
z dn. 13.11.2005.
9. Nie pu bli ko wa ne wspo mnie nia
wnucz ki Ma ka re go Głod -
ka – Mar ty Ja siń skiej.
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ŻEROMSKI�Stefan�(1864�–�1925),�powieściopisarz,�publicysta
Uro dził się 14 paź dzier ni ka1864 r.
nazie mi kie lec kiej, wzu bo ża łej ro -
dzi nie szla chec kiej Win cen te go
i Jó ze fy z Ke ter lów. W la -
tach 1874 – 86 uczęsz czał do gim -
na zjum w Kiel cach, a na stęp nie
stu dio wał w In sty tu cie We te ry na -
ryj nym w War sza wie (1886 – 88).
Z po wo du bra ku środ ków do ży cia
prze rwał na ukę i pod jął pra cę
na wsi ja ko na uczy ciel do mo wy.
Pra co wał m.in. na Kie lec czyź nie,
Pod la siu i w Na łę czo wie. Jed no -
cze śnie dru ko wał ko re spon den cje
i no we le w „Gło sie” i „Ty go dni ku
Po wszech nym”. Od 1892 r. za -
trud nio ny był w cha rak te rze bi -
blio te ka rza: w Pol skim Mu zeum

Na ro do wym w Ra per swill
w Szwaj ca rii (do 1896) i Bi blio -
te ce Or dy na cji Za moj skich
(1897 – 1900). Dwu krot nie, la -
tem 1897 r. i wio sną 1898 r.,
przez pe wien czas prze by wał
w Za głę biu Dą brow skim gosz -
cząc u swo jej sio stry cio tecz nej
Ma rii z Sa skich Al brech to wej. Ży -
wo in te re so wał się re gio -
nem – zwie dzał Dą bro wę Gór ni -
czą, So sno wiec, Niw kę, Mo drze -
jów, Za gó rze, a tak że za głę biow -
skie ko pal nie, hu ty i fa bry ki. Zdo -
by wał in for ma cje na te mat złóż
wę gla, tech no lo gii pro duk cji, fa -
cho we go słow nic twa. Ob ser wo -
wał śro do wi sko ro bot ni cze – wa -

run ki ży cia i pra cy miej sco we go
pro le ta ria tu. Te ma ty ka za głę biow -
ska wy peł ni ła trze cią część „Lu dzi
bez dom nych”, po wie ści na pi sa nej
w 1899 r. Pier wo wzo rem ko pal ni
„Syk stus” by ła ko pal nia „Je rzy”
w Niw ce. W li sto pa dzie 1900 r. pi -
sarz zo stał aresz to wa ny. Po uwol -
nie niu prze by wał we Wło szech
i na Kor sy ce, a od je sie ni 1903 r.
miesz kał w Za ko pa nem. W wy da -
nej w 1903 r. po wie ści „Po pio ły”
moż na do strzec drob ne na wią za -
nia do re aliów za głę biow skich.
Pod czas re wo lu cji 1905 r. po wró -
cił do Na łę czo wa, gdzie roz wi jał
dzia łal ność oświa to wą i kul tu ral -
ną. Aresz to wa ny w War sza wie

w paź dzier ni ku 1908 r., otrzy mał
po le ce nie opusz cze nia kra ju.
Przed wy jaz dem za gra ni cę uka zał
się dra mat „Ró ża” (1909), w któ -
rym od dał hołd Jó ze fo wi Mi rec -
kie mu, re wo lu cjo ni ście i dzia ła -
czo wi nie pod le gło ścio we mu,
zwią za ne mu z Za głę biem, stra co -
ne mu na sto kach Cy ta de li war -
szaw skiej. W la tach 1909-12 prze -
by wał w Pa ry żu. Pod czas I woj ny
świa to wej brał udział w róż nych
ak cjach pa trio tycz nych i po li tycz -
nych w Kra ko wie oraz w Za ko pa -
nem. W po wie ści „Za mieć” wy da -
nej w 1916 r. od naj du je my ko lej ny
za głę biow ski ak cent – po stu lat po -
łą cze nia pod pol skim pa no wa niem

za głę bi wę glo wych: dą brow skie -
go, ślą skie go, kar wiń skie go i kra -
kow skie go. Że rom ski na le żał
do or ga ni za to rów pol skiej wła dzy
na Pod ha lu ja ko pre zy dent tzw.
Re pu bli ki Za ko piań skiej
(X – XI 1918). Je sie nią 1919 r.
prze niósł się do War sza wy,
od 1924 r. miesz kał na Zam ku
Kró lew skim. Ak tyw nie uczest ni -
czył w ży ciu spo łecz no – po li tycz -
nym II Rzecz po spo li tej. Wraz z J.
Ka spro wi czem brał udział w ak cji
ple bi scy to wej na War mii i Ma zu -
rach. Był współ za ło ży cie lem
i pierw szym po od zy ska niu nie -
pod le gło ści pre ze sem Pol skie go
Związ ku Za wo do we go Li te ra tów.

Na le żał do ini cja to rów Pol skiej
Aka de mii Li te ra tu ry i za ło ży cie li
od dzia łu pol skie go Pen Clu bu
(1924). Póź ną je sie nią 1924 r. uka -
za ła się po wieść „Przed wio śnie”,
a na po cząt ku 1925 r. ostat ni je go
utwór „Pusz cza jo dło wa”.
Zmarł 20 li sto pa da 1925 r. w War -
sza wie. W So snow cu od 1925 ro -
ku jest pa tro nem uli cy na Po go ni,
któ ra wcze śniej no si ła na zwę Die -
tlow ska. Do nie daw na był rów nież
pa tro nem Par ku, któ re go na zwa
de cy zją Ra dy Miej skiej zo sta ła
zmie nio na kil ka lat te mu na... Die -
tlów. 

Michał�Węcel

1897 – swo ją dzia łal ność in au gu ru je
so sno wiec ki te atr. Pierw szym przed -
sta wie niem jest „ze msta” a. Fre dry,
po prze dzo na „Pro lo giem” na pi sa nym
przez an drze ja Nie mo jew skie go.
1899 – w So snow cu roz po czy na
dzia łal ność gmi na Ży dow ska.
1902 – So sno wiec uka zem ca ra Mi -
ko ła ja ii otrzy mu je pra wa miej skie.
W skład no wo po wsta łe go mia sta
wcho dzą: Sta ry So sno wiec, No wy So -
sno wiec, Po goń, Ostra gór ka, Sie lec
i ra do cha.
1905 – od 1 lu te go trwa strajk po -
wszech ny. 9 lu te go pod hu tą „Ka ta -
rzy na” od strza łów woj ska gi nie 38
ro bot ni ków.
1906 – po wsta je naj star szy klub
spor to wy w mie ście – KS „Mi lo wi ce”.
1910 – kon se kro wa ny zo sta je ko -
ściół pw. Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny (obec nie Ka te dra). Wy bu -
do wa ny w la tach 1893 – 1899.
1914 – po wy bu chu i woj ny świa to -
wej do So snow ca wkra cza ją woj ska
nie miec kie.
1915 – Niem cy przy łą cza ją do So -
snow ca: Mi lo wi ce, Mo drze jów, Śro -
du lę, Kon stan ty nów, dę bo wą gó rę
i za gó rze.
1918 – trwa roz bra ja nie Niem ców.
Po wsta ją lo kal ne ośrod ki wła dzy.
1919-1921 – miesz kań cy nad gra -
nicz ne go So snow ca udzie la ją po mo -
cy po wstań com ślą skim.
1922 – na mo ście gra nicz nym
na Bry ni cy w Szo pie ni cach, gen. Sta -
ni sław Szep tyc ki do ko nu je ak tu przy -
łą cze nia czę ści gór ne go Ślą ska
do Pol ski.
1925 – So sno wiec na mo cy bul li pa -
pie ża Piu sa X prze cho dzi z die ce zji
kie lec kiej do czę sto chow skiej.
1927 – za rzą dze niem Mi ni stra
 Prze my słu i Han dlu na te re nie So -
snow ca po wsta je izba Prze my sło -
wo – Han dlo wa dla woj. kie lec kie go.
1928 – uru cho mio na zo sta je pierw -
sza li nia tram wa jo wa. 
1934 – So sno wiec sta je się po wia -
tem grodz kim.
1935 – za ło żo ny zo sta je so sno wiec ki
od dział li gi Obro ny Praw Czło wie ka
i Oby wa te la.
1938 – na wy pa dek woj ny z Niem ca -
mi sfor mo wa ny zo sta je ba ta lion
Obro ny Na ro do wej „So sno wiec”.
4 iX 1939�r.�– Nie miec kie woj ska
oku pa cyj ne wkra cza ją do mia sta.
1943 – roz po czy na się li kwi da cja
get ta na Śro du li.
27 i 1945 – ar mia Czer wo na wkra -
cza do So snow ca.
1953 – Niw ka, dań dów ka, Bo brek,
Bór oraz Ję zor zo sta ją włą czo ne
do So snow ca. 

Ko pal nia „So sno wiec” przyj mu je na -
zwę „Sta lin” (no si ją do 1956 r.).
1956 – do użyt ku zo sta je od da ny
Sta dion lu do wy.
1959 – w So snow cu wi zy tę skła -
da i se kre tarz KC KPzr Ni ki ta Chrusz -
czow. W za gó rzu ma miej sce nie uda -
ny za mach bom bo wy. Je go ini cja tor
Sta ni sław Ja ros zo sta je ska za ny
na ka rę śmier ci.
1964 – w Par ku Sie lec kim od da ny
zo sta je do użyt ku am fi teatr mo gą cy
po mie ścić na wi dow ni 8 tys. osób.
1967 – w ko ście le Wnie bo wzię cia
NMP od by wa ją się uro czy sto ści mi le -
nij ne, któ rych prze bieg za kłó co ny zo -
sta je przez ak tyw PzPr. Na uro czy -
sto ściach obec ni są: pry mas Ste fan
Wy szyń ski i Ka rol Woj ty ła.
Od sło nię ty zo sta je Po mnik Czy nu re -
wo lu cyj ne go.
W So snow cu prze by wa rów nież Pre -
zy dent Fran cji – gen. Char les de gaul -
le.
1972 – Fi del Ca stro go ści w So snow -
cu.
1974 – Se kre tarz ge ne ral ny KPzr
le onid Breż niew skła da kwia ty
pod Po mni ke im Czy nu re wo lu cyj ne -
go.
1975 – do So snow ca włą czo ne zo -
sta ją Ka zi mierz gór ni czy, Kli mon -
tów, Po rąb ka, i za gó rze (od 1967 r.
po sia da ja ce pra wa miej skie) oraz
Macz ki.
1976 – do użyt ku od da ny zo sta je po -
pu lar ny „śli mak”.
1978 – siat ka rze „Pło mie nia” Mi lo wi -
ce zdo by wa ją Pu char eu ro py Mi -
strzów Kra jo wych.
13 Xii 1981�– wpro wa dzo ny zo sta -
je stan wo jen ny, in ter no wa ny zo sta -
ją m.in. dzia ła cze NSzz w KWK „So -
li dar ność” z so sno wiec kich za kła -
dów.
1988 – zo sta je otwar ty Szpi tal gór ni -
czy (obec nie Wo je wódz ki Szpi tal Spe -
cja li stycz ny nr 5 im. św. Bar ba ry).
1990 – za koń cze nie dzia łal no ści KM
PzPr w So snow cu.
1992 – pa pież Jan Pa weł ii usta na -
wia die ce zję so sno wiec ką. Pierw -
szym bi sku pem zo sta je adam Śmi -
giel ski.
1996 – usta no wio na zo sta je Ka to -
wiec ka Spe cjal na Stre fa eko no wicz -
na, w skład któ rej wcho dzi Pod stre fa
So sno wiec ko – dą brow ska.
1998 – sym bo licz ne wy do by cie
ostat niej to ny wę gla w ko pal ni „So -
sno wiec”.
1999 – wi zy ta pa pie ża Ja na Paw -
ła ii w So snow cu.
2002 – ob cho dzo ne są uro czy sto ści
stu le cia mia sta. Od sło nię ty zo sta je
po mnik Ja na Kie pu ry. MW

Kalendarium na 110 lat KLUB KRO NI KA RZY ZA GŁĘ BIA DĄ BROW SKIE GO im. Ja na Prze mszy -Zie liń skie go

Zagłębiowskie drogi
Józefa Piłsudskiego
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25 maja oraz 8 czerwca w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-, 60- i 70-lecia pożycia małżeńskiego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: Zastępcy Prezydenta Miasta: Zbigniew Szaleniec i Ryszard Łukawski,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Zych oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC – Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo

D
ESIG

N
 SEBKAM

Hen�ry�ka�i Ry�szard�Gor�czyń�-
scy,�Fran�ci�szek�Dy�mar�ski.
Ju�bi�le�usz60-le�cia�mał�żeń�skie�-
go�ob�cho�dzi�li�Pań�stwo:�Ali�na
iMie�czy�sław�Ba�rań�scy,�Lon�gi�-
na�iZyg�munt�Ba�rań�scy,�Ha�li�na
iSte�fan�Bar�gli�ko�wie,�Mie�czy�-
sła�wa�i Jó�zef�Bo�chac�cy,�Mi�ro�-
sła�wa�iHen�ryk�Chy�dzic�cy,�Kry�-
sty�na�iZe�non�Ga�du�lo�wie,�Sa�bi�-
na�i Jó�zef�Ko�ru�so�wie,�Kry�sty�na
i Jó�zef�Ko�zie�stań�scy,�Zo�fia
iZdzi�sław�Ku�ca�po�wie,�He�le�na
iBro�ni�sław�Pię�to�wie,�Ha�li�na
iFran�ci�szek�Paw�łow�scy,�Ja�ni�na
iWło�dzi�mierz�Ma�li�szew�scy,�Ja�-
ni�na�iAl�fred�Ma�tra�so�wie.��Ju�bi�-
le�usz70-le�cia�mał�żeń�skie�go
ob�cho�dzi�li�Pań�stwo:�Emi�lia
iZyg�munt�Wy�wia�ło�wie.�

Wła�dy�sła�wa�i Lu�cjan�Bla�cho�-
wie,�Da�nu�ta�i Alek�san�der
Chmiel�ko�wie,�Kry�sty�na�iWi�-
told�Der�da�so�wie,�Kry�sty�na
iWło�dzi�mierz�Du�do�wie,�Sa�bi�-
na�i An�drzej�Gaw�liń�scy,�Ka�zi�-
mie�ra�i Ni�ki�for�Gę�got�ko�wie,
Zo�fia�i Sta�ni�sław�Gi�lo�wie,�Ja�-
dwi�ga�iMi�chał�Go�łu�chow�scy,
Kry�sty�na�i Fran�ci�szek�Grusz�-
kow�scy,�Bar�ba�ra�i An�drzej�Ja�-
nic�cy,�Elż�bie�ta�i Sta�ni�sław�Ja�-
ro�mi�no�wie,�Lu�cy�na�i Ry�szard
Ję�dry�ko�wie,�Wan�da�iWa�cław
Ka�imo�wie,�Ma�ria�i Sta�ni�sław
Klim�cza�ko�wie,�Wan�da�i Fran�-
ci�szek�Ko�to�wie.�

Ja�ni�na�i Al�fred�Kra�siń�scy,�Kry�-
sty�na�iMa�rian�Ku�le�szo�wie,
Ali�cja�i Jan�Le�sia�ko�wie,�Gra�ży�-
na�iWi�told�Ła�do�nio�wie,�Ma�-
rian�na�i Ja�nusz�Łęc�cy,�Le�oka�-
dia�iWło�dzi�mierz�Łu�cza�ko�-
wie,�Ire�na�iMa�rian
Ma�tlin�gie�wi�czo�wie,�Kry�sty�na
i Sta�ni�sław�Nie�do�ja�dło�wie,
Hen�ry�ka�No�wa�kow�ska,�Ma�-
rian�na�iWła�dy�sław�Pa�łę�go�-
wie,�Ka�zi�mie�ra�i Eu�ge�niusz
Pa�ster�na�ko�wie,�He�le�na�i Je�rzy
Pie�trzy�ko�wie,�Ju�lian�na�iMie�-
czy�sław�Płat�ko�wie,�Ewa�iWie�-
sław�Po�tęp�scy,�Bo�gu�sła�wa
iMie�czy�sław�Ro�ko�szo�wie.

Ire�na�i Ste�fan�Ro�mo�wie,�Ali�na
i Ste�fan�Rost�ko�wie,�Ali�na�i Je�-
rzy�Rut�ko�wie,�Ha�li�na�i Jan�Ru�-
pa�lo�wie,�Te�re�sa�i Hie�ro�nim
Sob�czyń�scy,�An�na�i Ry�szard
Soł�ty�si�ko�wie,�Re�na�ta�i Jan
Spy�cha�jo�wie,�Ja�ni�na�i Alek�sy
Stycz�nio�wie,�Hen�ry�ka�i Ro�-
man�Su�chan�ko�wie,�Ali�cja
iMie�czy�sław�Wi�chrow�scy,�He�-
le�na�i Jó�zef�Wit�ko�wie,�Lu�bo�-
mi�ra�iMa�rian�Zdy�bo�wie,�Ha�li�-
na�i Jan�Żur�ko�wie,�
Ju�bi�le�usz 60-le�cia�mał�żeń�-
skie�go�ob�cho�dzi�li�Pań�stwo:
Ja�dwi�ga�iMie�czy�sław�Gur�bie�-
lo�wie,�Ma�ria�i Edward�Men�dy�-
ko�wie,�Ha�li�na�iWło�dzi�mierz
Sro�ko�szo�wie.�

Pożegnanie
17 czerw ca w wie ku 66 lat od -
szedł na wiecz ny spo czy nek
Krzysz tof Ję drzej ko, pro fe sor bo -
ta ni ki Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go, au tor wie lu tek stów
pu bli ko wa nych na ła mach „Ku -
rie ra Miej skie go”. 

Bo ta nik, bio log, geo bo ta nik,
wie lo let ni kie row nik Ka te dry
i Za kła du Bo ta ni ki Far ma ceu -
tycz nej i Zie lar stwa Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go z Od dzia łem
Me dy cy ny La bo ra to ryj nej Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go w Ka to wi cach, Pro dzie kan
Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go
i Od dzia łu Ana li ty ki Me dycz nej
na ka den cję 1993-1996, za słu żo -
ny dla roz wo ju Uczel ni, czło nek
wie lu To wa rzystw Na uko wych.

W wol nych chwi lach czyn nie
upra wiał tu ry sty kę, odcza su docza -
su pu bli ko wał utwo ry po etyc kie.

Był ser decz nie za przy jaź nio ny
z wie lo ma dzien ni ka rza mi. Je go
przy ja cie le wie dzą, ja kim był czło -
wie kiem: jak bar dzo lu bił in nych

lu dzi, jak – mi mo cho rób, któ re go
nę ka ły – po tra fił roz sie wać tę mi -
łość, jak chęt nie da wał cie pło i ra -
dość, jak wspa nia le, z uśmie chem,
po tra fił in spi ro wać in nych. Ni gdy
nie prze szedł na eme ry tu rę: jesz -
cze ty dzień przed śmier cią pro wa -
dził obro ny swo ich ma gi stran -
tów, jesz cze kil ka dni wcze śniej
roz ma wiał z sy nem Paw łem o ko -
lej nej książ ce, któ rą pla no wał,
o dok to ran tach, któ rych za mie -
rzał wziąć pod swo je życz li we
skrzy dła. Uśmie chał się ca ły czas,
ca ły czas tęt nił ży ciem. 

Pożegnaliśmy wy bit ne go spe -
cja li stę, ce nio ne go przez współ -
pra cow ni ków i mło dzież na uczy -
cie la aka de mic kie go, pra we go
i do bre go czło wie ka. Po zo sta nie
dla nas wzo rem od da ne go dy dak -
ty ka, za wsze słu żą cy swo ją wie -
dzą i do świad cze niem. 

Po że gna nie i ce re mo nia po -
grze bo wa od by ła się 20 czerw ca
na cmen ta rzu przy ul. Mi rec kie go
w So snow cu. ARC

Ob�cho�dy�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Ro�ku
Spół�dziel�czo�ści�wSP15
Rok 2012 zo stał ogło szo ny przez
ONZ Mię dzy na ro do wym Ro -
kiem Spół dziel czo ści.

W związ ku z tym, 14 czerw ca
w Szko le Pod sta wo wej nr 15 w So -
snow cu od był się Dzień Spół dziel -
czo ści, zor ga ni zo wa ny przez dzia -
ła ją cą w szko le Spół dziel nię
Uczniow ską „Ma ły Ła such”.
W szko le gosz czo no Ja nu sza Pasz -
kow skie go – pre ze sa Związ ku Lu -
stra cyj ne go Spół dziel ni Pra cy
w Kra ko wie, Ge no we fę Za pa -
sek – dy rek tor De le ga tu ry Re gio -
nal nej ZLSP w Kra ko wie, Pio tra
Ni cia ka – dy rek to ra De le ga tu ry Re -
gio nal nej ZLSP wKa to wi cach oraz
An nę Bul ka – wi ce pre ze sa Kra jo -
wej Ra dy Spół dziel czo ści
Uczniow skiej w Kra ko wie. Go -
ście od wie dzi li szko łę w ra mach
wy róż nie nia za za kwa li fi ko wa nie
się do fi na łu II Olim pia dy Wie dzy
o Spół dziel czo ści w Kra ko wie
uczen ni cy Mag da le ny Wo li, naj -
młod szej fi na list ki tej olim pia dy.
Go ście przed sta wi li spół dziel com
pre zen ta cję na te mat hi sto rii ru -
chu spół dziel cze go na świe cie, hi -
sto rię po wsta nia spół dziel ni
uczniow skich w Pol sce oraz film
o te go rocz nej olim pia dzie. Ma li

spół dziel cy wy stą pi li w krót kim
pro gra mie ar ty stycz nym, pre zen -
tu jąc w wier szach i pio sen kach
wła sne go au tor stwa swo ją spół -
dziel nię. Mie li tak że moż li wość
za da wa nia py tań do ty czą cych
spół dziel czo ści. Spo tka nie by ło
oka zją do po sze rze nia wie dzy
uczniów z hi sto rii, przed się bior -
czo ści i pod staw eko no mii. Dy -
rek tor szko ły, Wie sła wa Szo pa
pod kre śli ła, że ha sło MRS 2012
„Spół dziel nie bu du ją lep szy
świat” przy po mi na nie tyl ko
ogrom ny wkład spół dziel ni
w roz wój spo łecz no -go spo dar czy
na wszyst kich szcze blach od lo -
kal ne go do wspól no ty mię dzy na -
ro do wej, ale tak że mo bi li zu je
do wspól ne go dzia ła nia. U

SP15
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Od 8 czerwca do 1 lipca,
w czasie trwania piłkarskich
Mistrzostw Europy,
na Stadionie Ludowym
funkcjonowała Sosnowiecka
Strefa Sportu. Dzięki
działaniom władz Sosnowca,
na ogromnym telebimie
można było obejrzeć
wszystkie mecze EURO 2012.
Na wszystkich, którzy
odwiedzili strefę czekały także
turnieje, gry, warsztaty
sportowe, a także koncerty
i pokazy

Me cze moż na by ło oglą dać
na za ku pio nym spe cjal nie na Eu -
ro miej skim te le bi mie o po -
wierzch ni po nad 22 m kw. i prze -
kąt nej po nad 7 me trów. Naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szy ły
się oczy wi ście me cze Po la -
ków. – Cie szę się, że mia sto zor -
ga ni zo wa ło ta kie miej sce, w któ -
rym fa ni fut bo lu mo gli się po łą -
czyć we wspól nym ki bi co wa niu
bia ło -czer wo nym. Szko da, że na -
sze or ły tak szyb ko od pa dły, bo
pew nie pod czas ko lej nych spo -
tkań na szej dru ży ny w stre fie
znów by ło by bar dzo tłocz no.
Choć trze ba obiek tyw nie przy -
znać, że pod czas nie któ rych spo -
tkań in nych dru żyn rów nież fre -
kwen cja by ła na praw dę spo -
ra – pod kre śla To masz Jar czyk,
ki bic z So snow ca.

– Za le ża ło nam na tym, aby
at mos fe ra mi strzostw udzie li ła
się na szym miesz kań com i pa -
trząc na to, jak pod czas EU -
RO 2012 funk cjo no wa ła stre fa
moż na śmia ło po wie dzieć, że
nam się uda ło – pod kre śla dy -
rek tor MO SiR-u Ra fał Ły dek.

Mia sto po my śla ło o ca łych
ro dzi nach. Z jed nej stro ny moż -
na było na du żym te le bi mie
obej rzeć mecz, a po nad to zo ba -
czyć jak uspor to wio ny jest So -
sno wiec, ja kie dys cy pli ny moż -

na tre no wać, a tak że sa me mu
spró bo wać swo ich sił. Na miesz -
kań ców cze ka li in struk to rzy,
i słu ży li po mo cą. Atrak cji nie
za bra kło, swo ich umie jęt no ści
moż na by ło spró bo wać m.in.:
w pił ce noż nej, ko szy ków ce,
a tak że ju do czy ka ra te. Na naj -
młod szych cze ka ły po pu lar ne
„dmu chań ce” i pla ce za baw. 

– Star si oglą da li me cze, dla
mło dzie ży przy go to wa no wie le
spor to wych atrak cji, kon kur -
sów. Świet na ini cja ty wa, na -

praw dę or ga ni za to rom na le żą
się sło wa uzna nia – pod kre ślał
Pa weł Wi śniew ski, któ ry wraz
z ro dzi ną od wie dził stre fę
spor tu.

– Sta ra li śmy się aby za ję cia
by ły róż no rod ne, spe cjal ną
opra wę mia ły week en dy kie dy
to mie li śmy m.in.: Dni Mo to ry -
za cyj ne, a tak że atrak cje wod ne
na Sta wi kach. Mam na dzie ję, że
każ dy zna lazł w Stre fie Spor tu
coś dla sie bie – stwier dził Ły -
dek. KP

Strefa Sportu, czyli
EURO 2012 w Sosnowcu

Mimo�niepogody�tłumy�kibiców�dopingowały�naszych�piłkarzy�podczas�EURO

Chętni�mogli�wzorem�swoich�idoli,�spróbować�własnych�sił
na�boisku

Strefa�Sportu�szybko�poszerzyła�się�o�pobliski�akwen�Stawiki
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Zmarł�Roman�Bazan
18 czerwca w wieku 74 lat zmarł były
piłkarz zagłębia Sosnowiec roman
Bazan.
roman Bazan urodził się w 1938
roku, piłkarską karierę rozpoczął
w Starcie Chorzów, z którego trafił
w 1958 roku do zagłębia. Po krótkim
epizodzie w Śląsku Wrocław wrócił
do Sosnowca, gdzie zakończył
karierę, jednak wcześniej zapisał się
w historii naszego klubu.
Nieprzerwanie bronił barw zagłębia
między 1960 a 1973 rokiem. W tym
czasie ustanowił rekord naszego
klubu, gdyż rozegrał aż 304
spotkania. z zagłębiem zdobył trzy
wicemistrzostwa Polski, z Bazanem
w składzie zagłębie trzykrotnie
zajmowało 3 miejsce w i lidze, sięgnął
po dwa Puchary Polski i po Puchar
ameryki. W reprezentacji Polski
rozegrał 21 spotkań, w których
strzelił 2 bramki. Po zakończeniu
kariery piłkarskiej pracował jako
trener z młodzieżą zagłębia, a także
prowadził drugą drużynę seniorów.
Msza święta żałobna odprawiona
została 22 czerwca w Kaplicy
Cmentarzu przy al. Mireckiego
(przy kościele św. Józefa
rzemieślnika w Sosnowcu).
Cześć jego pamięci! KP

Je rzy Wy ro bek na dal bę dzie
szko le niow cem pił kar skie go Za -
głę bia. Do świad czo ny tre ner,
któ ry je sie nią tra fił na Lu do wy
z mi sją ura to wa nia so sno wi czan
przed spad kiem z II li gi i za da nie
wy ko nał. Prze dłu żył wy ga sa ją -
cą 30 czerw ca umo wę i te raz sta -
wia so bie za cel  zbu do wa nie ze -
spo łu, któ ry bę dzie ry wa li zo wał
o znacz nie wyż sze ce le niż wal -
ka o utrzy ma nie. Asy sten tem
Wy rob ka po zo sta je Ro bert Sta -
nek, a z dru ży ną że gna się sied -
miu pił ka rzy, w tym To masz Łu -
czy wek.

– Cie szę się, że mo gę kon ty -
nu ować swo ją pra cę w Za głę biu.
Przy sze dłem tu taj z kon kret nym
za da niem, uda ło mi się je wy ko -
nać, a te raz mo gę po swo je mu
przy go to wać ze spół do no wych
roz gry wek. Po ten cjał w tej gru pie
jest, ale bez pew nych ro szad nie
mo że się obejść. Mam na dzie ję,
że uda nam się stwo rzyć moc niej -
szy ze spół – mó wi tre ner Za głę -
bia.

Wy ro bek ob jął Za głę bie 4 paź -
dzier ni ka ubie głe go ro ku. So sno -
wi cza nie mie li wów czas na kon cie
tyl ko jed no zwy cię stwo. Pod wo -
dzą no we go szko le niow ca, któ ry
za stą pił w trak cie trwa nia roz gry -
wek Pio tra Sta cha, wy gra li dzie -
więć i ty le sa mo zre mi so wa li. To
po zwo li ło za jąć miej sce tuż
nad „kre ską” i unik nąć de gra da -
cji. – Ju rek wy ko nał plan, je go
mi sja ra to wa nia II li gi dla So -
snow ca przy nio sła za mie rzo ny
efekt, dla te go też pod ję li śmy de -

cy zję, że na dal bę dzie my ten wó -
zek cią gnę li ra zem. Moż na po -
wie dzieć, że na no wą umo wę za -
słu żył so bie z au to ma tu. W sy tu -
acji kie dy do pro wa dził ze spół
do ura to wa nia miej sca w li dze
zmia na na tre ner skiej ław ce by ła -
by w pew nym sen sie nie tak tem
wo bec je go oso by. W szta bie
szko le nio wym zmian więc nie bę -
dzie, za to nie omi ną one ka dry
za wod ni ków. Mu si my stwo rzyć
ze spół, któ ry po wal czy o coś wię -
cej niż utrzy ma nie – pod kre śla
pre zes so sno wi czan Le szek Ba -
czyń ski. Ster nik klu bu roz stał się
już z sió dem ką no wych gra czy.
W no wym se zo nie barw Za głę bia
nie bę dą bro nić:  To masz Łu czy -
wek, Da wid Mił kow ski, Ar ka -
diusz Mróz, Ma te usz Sro ka, Ar -
tur Kar po wicz, Da mian Gie racz
i Łu kasz Waw rzy niak. – To mek
zma gał się przez ca ły se zon
z kon tu zją, w su mie za grał tyl ko
w jed nym me czu. Od cho dzi z ze -
spo łu, ale w klu bie zo sta je, pra cu -
je prze cież z mło dzie żą, je go do -
świad cze nie na pew no nam się
przy da. Co do resz ty pił ka rzy to
sztab szko le nio wy nie był za do -
wo lo ny z ich dys po zy cji, stąd ta ka
de cy zja – do da je Ba czyń ski.

Co do wzmoc nień to na chwi -
lę obec ną dru ży nę wzmoc nił Ad -
rian Pa jącz kow ski, któ ry wra ca
na Sta dion Lu do wy po okre sie
gry w Ode rce Opo le oraz MKS
Klucz bork. Kto jesz cze wzmoc ni
dru ży nę trud no po wie dzieć. Naj -
więk szą nie wia do mą jest jed nak
przy szłość Ra fa ła Jan kow skie go,

naj sku tecz niej sze go na past ni ka
Za głę bia. 30 czerw ca pił ka rzo wi
skoń czył się kon trakt z na szym
klu bem, a chęt nych na je go usłu -
gi nie bra ku je. Pił karz był już
na te stach w Gór ni ku Za brze
i Ko ro nie Kiel ce, za grał na wet
w me czach kon tro l nych, ale jesz -
cze nie wia do mo gdzie bę dzie
grał je sie nią. – Roz ma wia łem już
z pre ze sem, wiem na co mo gę li -
czyć w So snow cu. Zo ba czy my
jak to się wszyst ko po to czy. Ofer -
ty się po ja wia ją, ale do fi na li za cji
pew nych spraw jesz cze spra wa
da le ko. Szan se na po zo sta nie
w So snow cu oce niam pięć dzie -
siąt na pięć dzie siąt – mó wi Jan -
kow ski.

– Na ra zie się gnę li śmy po Ad -
ria na. Zmia ny na pew no bę dą, ale
mu si my po cze kać, choć by
na ruch Ra fa ła. Wów czas bę dzie -
my, wie dzie li na czym sto imy,
i roz pocz nie my po szu ki wa nia je -
go na stęp cy. Wia do mo, że
na spek ta ku lar ne trans fe ry nas nie
stać bo ca ły czas każ dą zło tów kę
do kład nie oglą da my za nim ją wy -
da my. Na pew no przy dał by się
ktoś do świad czo ny. Mło dych
zdol nych nam nie bra ku je, ale kil -
ku wy ja da czy mu si być – mó wi
Ba czyń ski.

Nie wy klu czo ne, że do So -
snow ca wró ci Mi chał Grunt, któ -
ry mi nio ny se zon spę dził na wy -
po ży cze niu w Po lo nii War sza wa,
a kon kret nie w Mło dej Eks tra kla -
sie klu bu z Kon wik tor skiej. Uta -
len to wa ny za wod nik zo stał na wet
kró lem strzel ców tych roz gry wek

z do rob kiem 14 bra mek na kon -
cie. W pierw szej dru ży nie za grał
w jed nym spo tka niu roz gry wek
Pu cha ru Pol ski. Na ra zie wró cił
do So snow ca i cze ka na roz wój
wy pad ków. Je śli nikt się po nie go
nie zgło si, choć jest to ma ło re al -
ny sce na riusz, wów czas za pew ne
bę dzie bie gał po bo iskach II li gi.

Zgod nie z wcze śniej szy mi za po -
wie dzia mi obok pre zen tu je my
sta ty stycz ne pod su mo wa nie se zo -
nu 2011/2012 w wy ko na niu na -
szych pił ka rzy oraz roz kład gier
let nich spa rin gów. No wy se zon
roz pocz nie się 4 sierp nia.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Piłkarze Zagłębia myślami przy nowym sezonie

Wyrobek zostaje,
siedmiu odchodzi

Za koń czył się fi nał kra jo wy pro gra mu Ener -
ga Ba sket Cup – naj więk sze go w Pol sce pro -
gra mu ko szy kar skie go dla dzie ci ze szkół
pod sta wo wych. Mi ło nam do nieść, że Mi -
strzy nia mi Pol ski zo sta ły dziew czę ta ze Szko -
ły Pod sta wo wej nr 45 im. J. Kor cza ka w So -
snow cu.

Szkol na dru ży na ko szy ka rek skła da ją ca
się z uczen nic kla sy V c i VI a zdo by ła ty tuł
Mi strzyń Pol ski zwy cię ża jąc w tur nie ju, któ -
ry od by wał się w Gdań sku. W mi strzo stwach
wzię ły udział naj lep sze szkol ne dru ży ny re -
pre zen tu ją ce wszyst kie 16 wo je wództw. Dru -
ży na na szej szko ły ja ko mi strzy nie wo je wódz -
twa ślą skie go tra fi ły do gru py z mi strzy nia mi
wo je wództw opol skie go, łódz kie go i wiel ko -
pol skie go.

– Po je dyn ki gru po we to trzy efek tow ne
zwy cię stwa z dru ży na mi z Ostro wa Wiel -
ko pol skie go 66:28, Głu cho łaz 61:11 i Ło -
dzi 60:25. W ćwierć fi na le dziew czę ta na co
dzień tre nu ją ce w JAS -FBG So sno wiec po -
ko na ły re pre zen tu ją cą woj. war miń sko -ma -
zur skie szko łą z Dział do wa 43:25, a na stęp -
nie w pół fi nal 53:20 mi strza woj. lu bu skie -
go, ze spół ze Szpro ta wy. W wiel kim fi na le
od nio sły zwy cię stwo 44:27 nad szko łą
z Byd gosz czy i się gnę ły po ty tuł mi strza
Pol ski szkół pod sta wo wych – re la cjo no wa -
ła Ewa Bła chut, któ ra przy go to wy wa ła ze -
spół.

Oprócz me da li dziew czę ta zgar nę ły tak że
czek na 10 tys. zł.

Kil ka dni po trium fie w Gdań sku z dziew -
czę ta mi spo tkał się pre zy dent So snow ca Ka -
zi mierz Gór ski, któ ry po gra tu lo wał zna ko mi -
te go re zul ta tu i wrę czył na gro dy przy go to wa -
ne przez Urząd Miej ski.

Skład zwy cię skiej dru ży ny:Ka ro li na An -
tas, Klau dia Da wid, Pau li na Kra kow czyk,
Pau li na Maj da (wy bra na naj lep szą za wod -
nicz ką tur nie ju), Na ta lia Mi gas, Aga ta Bą cal -
ska, Zu zan na Gu zik, Emi lia Man ty kie wicz,

Bar ba ra No wak, Ka ta rzy na Ste fa niak, Wik to -
ria Wo łyń ska, Alek san dra Woj ta la.

W te go rocz nej edy cji pro gra mu Ener ga
Ba sket Cup wzię ła udział re kor do wa licz ba
uczest ni ków – w su mie ok. 78 tys. dzie ci z po -
nad 6,6 tys. szkół (w trzech do tych cza so wych
edy cjach tur nie ju wzię ło udział po nad 225 tys.
za wod ni ków i za wod ni czek z ca łej Pol ski).
Roz gryw ki to czy ły się od wrze śnia 2011 r.
do ma ja 2012 r. Or ga ni za to rem tur nie ju był
Szkol ny Zwią zek Spor to wy, a pa tro nem i me -
ce na sem pro gra mu Gru pa Ener ga. KP

Koszykarki SP 45 mistrzyniami PolskiZagłębie�jako�Włosi
sięgają�po srebro
Pił ka rze Za głę bia, rocz nik 2003 wy -
wal czy li dru gie miej sce w Fi na le Fi -
na łów Mi ni Mi strzostw Eu ro py De -
ich mann Cup 2012 wy stę pu jąc ja ko
re pre zen ta cja Włoch. Do tur nie ju fi -
na ło we go ze spół pro wa dzo ny przez
Paw ła Ga si ka awan so wał z tur nie ju
eli mi na cyj ne go w Dą bro wie Gór ni -
czej.

W fi na le wy stą pi ło 20 dru żyn spo -
śród 350, któ re przy stą pi ły to tur nie ju.
W tym gro nie zna la zły się aż czte ry re -
pre zen ta cje Ho lan dii (BKS Che mik
Byd goszcz, Szkół ka Mło de go Pił ka -
rza Wich nia rek Po znań, Po goń Szcze -
cin, Sió dem ka Ty chy). I to wła śnie
dwie z nich ogra li so sno wi cza nie
w dro dze do fi na łu. W gru pie po ko na -
li 3:1 Po goń Szcze cin, a w pół fi na le
BKS Che mik Byd goszcz 2:1. W fi na -
le na dro dze Za głę bia sta nę li tak że Ho -
len drzy, tym ra zem z Ty chów. Po je dy -
nek fi na ło wy za koń czył się po raż ką
na szej dru ży ny 2:3.

So sno wi cza nie wy stą pi li w skła -
dzie:Ama de usz Kę dzio ra, Fi lip Cza -
pla, Kac per Ku char czak,  Wik tor Za -
rzyc ki, Ja kub Ku le sza,  Kac per Wy -
szo grodz ki, Da niel Stach, Mak sym
Nie miec, Ja kub Krze szo wiec. KP

Sosnowieckie�koszykarki �kilka�chwil�po�dekoracji

Zagłębie
Sosnowiec 2011/2012

34�me�cze 10/10/14 46: 45
za�wod�ni�cy:
ra fał Jan kow ski 33/19
Mar cin Sier czyń ski 30/0
Ma te usz Sro ka 28/0
Sła wo mir Jar czyk 27/0
To masz Sza tan 26/3
Woj ciech Bia łek 25/1
Mi chał Cy ga nek 23/1
ad rian Ma rek 23/6
da wid ryn dak 23/2
Mar cin la chow ski 21/6
Se ba stian do mań ski 20/0
Pa tryk Ste fań ski 19/5
Mar cin Stro jek 17/1
ar ka diusz Mróz 17/0
łu kasz Ma tu siak 14/0
Mar cin Su chań ski 14/0
Wo ło dy myr Ostro usz ko 14/0
Ma te usz gleń 13/0
Piotr zie liń ski 13/0
Ołek sij Szla ko tin 12/0
Ni ko laj Mi siuk 11/0
adam Mój ta 10/0
Kon rad Koź miń ski 9/0
Ma te usz Ma dej 8/0
Ja kub Misz czuk 7/0
da riusz Ber naś 6/0
ar tur Kar po wicz 6/0
łu kasz Waw rzy niak 6/0
Piotr Bryk 3/0
Hu bert Ty lec 3/0
da wid Skrzy pek 2/0
Mar cin grunt 1/0
Mi chał grunt 1/1
To masz łu czy wek 1/0
Pa tryk ru miń ski 1/0
Ma te usz Wie czo rek 1/0
Tre ne rzy:
Piotr Stach 12 me czów 1/3/8 15: 23
Je rzy Wy ro bek 22 me cze
9/7/6 31: 22

Spa rin gi la to 2012

4 lip ca: za głę bie So sno wiec – ruch
ra dzion ków (i li ga)
11 lip ca: za głę bie So sno wiec – gKS
Ka to wi ce (i li ga)
14 lip ca: za głę bie So sno wiec – lzS
Pio trów ka (iii li ga)
21 lip ca: za głę bie So sno wiec – gKS
Ty chy (i li ga)
28 lip ca: za głę bie So sno wiec – ruch
Cho rzów (Mło da eks tra kla sa)

Jerzy�Wyrobek�uchronił�zespół�przed spadkiem�z II ligi
i nadal�będzie�zasiadał�na trenerskiej�ławce�Zagłębia
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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 26 lipca 2012 r. Wśród
au to rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku -
po nem „Krzy żów ka nr 7”) roz lo so wa ne zo sta ną na gro -
dy, któ re pro si my od bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Poziomo: 1 – ma imponującą szyję, 5 – larwa
chrząszcza, 8 – niestety, nie leci z nieba jak w Biblii, 9
– samica wilka, 10 – dobra opinia, 11 – słuszność, 12 –
„łyse” miejsce w lesie, 14 – impreza z okazji ślubu, 16
– nie potrafi mówić, 17 – urodziny parafii, 19 – nasi
zachodni sąsiedzi, 21 – kiedy milczą – dusza śpiewa, 22
– graniczna rzeka, 25 – nagroda w niejednych
rozgrywkach sportowych, 28 – duża, morska ryba, 29 –
załoga, zespół, 30 – słabość, 32 – rodzaj japońskiej
maty, 34 – futrzany szal, 35 – atom tego samego
pierwiastka o innej liczbie neutronów, 36 – z rodziny
jeleniowatych, 37 – puls, 38 – japońska dama do
towarzystwa, 39 – orzeł czy...?

Pionowo: 1 – ogrodzenie z krzewów, 2 – skandal,
nieczysta sprawa, 3 – odmiana czerwieni, 4 – niezbędny
na kopercie, 5 – na plaży osłania od wiatru, 6 –
doniesienie, 7 – dawny instrument muzyczny, 13 –
spoiwo, 15 – Quasimodo ukrył ją w katedrze, 18 – część
wagi, 20 – obraz w cerkwi, 23 – sposób łowienia ryb, 24
– mieszkanka Wielkiej Brytanii lub rodzaj szklaneczki,
26 – z nią do apteki, 27 – cięta odpowiedź, 28 – walczy
z bykami, 31 – potomek białej i Indianina, 33 – uprawiał
ten sport Wojciech Fibak. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 6/2012: MARCIN CISZEWSKI – „UPAŁ”
Nagrody otrzymują: Anna Pająk, Zofia Paluch i Irena Zbieczyk.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka�nr��7

KONKURS
WYDAWNICTWA
„ZNAK”�KM
NR 7/2012:
Gdzie�rozgrywa�się
akcja�powieści
„WIEŻE
Z KAMIENIA”?

Pierwsza osoba, które

przyjdzie do naszej

redakcji z aktualnym

wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 7

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

29.06.2012– 03.07.2012 r.

KINO KONESERA: „LĘK WYSOKOŚCI”
WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK - 2 LIPCA
dramat, od 15 lat, Polska, 90 min. GODZ. 19.30
PREMIERY: „2 DNI W NOWYM JORKU”
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
komedia, od 15 lat, Francja /Niemcy/ Włochy/
Kanada, 91 min.
POZOSTAŁE TYTUŁY: „JAK URODZIĆ I NIE
ZWARIOWAĆ”   10.00, 12.15, 14.30, 16.45,
19.00, 21.15. komedia, od 15 lat, USA, 110 min.
PROMOCJA! W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
BILETY NA TEN FILM W CENIE 14 ZŁ/OS. 
„ŁOWCY GŁÓW” 14.30, 18.30. thriller, od 15
lat, Norwegia, 105 min.

„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA” 20.30.
dramat, od 12 lat, USA, 127 min.;  „PIRANIA
3DD” 19.30. horror, od 18 lat, USA, 83 min.   
„FACECI W CZERNI 3” 3D   11.00, 15.15.
komedia, od 12 lat, USA, 106
min., „DYKTATOR” 13.15, 17.30, 21.30.
komedia, od 15 lat, USA, 83 min.
„GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE”
10.30, 12.30, 16.30., animacja, b/o, Hiszpania,
89 min. 

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM
FILMAMI ZASTRZEŻONYMI SĄ:
„PIRANIA 3DD”, „FACECI W CZERNI 3”
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 7.

09�lipca�godz. 18.00 – energetyczne
Centrum Kultury, ul. Będzińska – TSg
acoustic Trio – koncert unplug.
Wykonawcy: Wojciech gruszczyński
(gitara/vokal), adam Snopek (piano)
i roni Tuczykont (kontrabas).
W programie utwory u2, Stinga, The
Beatles i Stivi Wondera. Wstęp 10,00 zł.
22�lipca�godz. 17.00 –Sosnowieckie
Centrum Sztuki – zamek Sielecki –
z cyklu koncerty na dziedzińcu „Piosenka
francuska” w wykonaniu Marty Wilk.
05�sierpnia�godz.�17.00 –
Sosnowieckie Centrum Sztuki – zamek
Sielecki – recital gosi Markowskiej
w dwóch odsłonach: „agnieszka
Osiecka – inaczej” oraz „Tribute to ella”
(część koncertu poświęcona elli
Fitzgerald). U

Mar cin Za rem ba

Wiel�ka�Trwo�ga.
Polska1944�–�1947.
Ludowa�reakcja�nakryzys
Wyd. zNaK

Ob raz na ro do wej hi ste rii, któ ra pro wa dzi ła
do wstrzą sa ją cych zbrod ni, zna nych mię dzy in -
ny mi z ksią żek Ja na To ma sza Gros sa. Czer wo -
no ar mi ści, sprze daj ni mi li cjan ci, de zer te rzy,
ban dy ci, set ki ty się cy ka lek, sie rot i że bra ków. To
oni two rzy li praw dzi wy kra jo braz po wo jen nej
Pol ski. Mar cin Za rem ba za bie ra czy tel ni ka
w szo ku ją cą po dróż po cza sie, któ ry znik nął
z pa mię ci Po la ków. Po spu sto szo nym przez woj -
nę pań stwie stra chu, bie dy i nie pew no ści. „Wiel -
ka trwo ga” to odar ta z mi tów i ko mu ni stycz nych
na le cia ło ści hi sto ria pierw szych lat po II woj nie
świa to wej. Au tor po ka zu je roz bi te spo łe czeń -
stwo, w któ rym na po rząd ku dzien nym by ły
gwał ty i gra bie że, a nie pew ność ju tra spę dza ła

sen z po wiek lu dziom udrę czo nym przez pię cio -
let nią oku pa cję. 
„Wiel ka trwo ga” to prze ło mo wa pra ca na uko wa,
ale też fa scy nu ją ca opo wieść hi sto ry ka i pu bli -
cy sty, obec ne go na ła mach „Po li ty ki”, „Ga ze ty
Wy bor czej” i „Rzecz po spo li tej”.

co? gdzie? kiedy?           reklama

Woj ciech Ja giel ski

Wieże�z kamienia
Wyd. zNaK

Za tę książ kę au tor mógł za pła cić ży -
ciem!
– Je stem Sza mil Ba sa jew, osiem na sto -
krot nie za bi ty – rzu cił na po wi ta nie.
(...)
– Nie boi się pan, że...
– Ja to się, pro szę pa na, ni cze go nie
bo ję.
Wy ru sza bo wiem na Kau kaz, gdzie
po la tach ro syj skiej do mi na cji ro dzi
się głód nie pod le gło ści. Sta je się
świad kiem kon flik tu mię dzy dwo ma
cze czeń ski mi przy wód ca mi – sza lo -
nym zwo len ni kiem ak cji ter ro ry stycz -
nych Sza mi lem Ba sa je wem oraz roz -
waż nym i prag ma tycz nym puł kow ni -
kiem Asła nem Ma scha do wem. Każ -
dy z nich chce po swo je mu ukła dać

sto sun ki z po tęż nym są sia dem. 
„Ta książ ka w ude rza ją co ob ra zo wy
spo sób od da je nie bez pie czeń stwo, nę -
dzę i cier pie nie wła ści we cze czeń skiej
co dzien no ści.” 
„The Eco no mist”



Z „Ku rie rem” po mie ście

02. 06.�– w zSO Nr 7 od był się Pik nik ro -
dzin ny pod ha słem „Wszyst kie dzie ci na sze
są”. To ii edy cja te go ro dzin ne go świę ta zor -
ga ni zo wa ne go przez dy rek cję, gro no pe da -
go gicz ne i ro dzi ców z oka zji dnia dziec ka.
głów ny mi ak to ra mi by ły dzie ci z Przed szko -
la Nr 40, dzie ci klas na ucza nia zin te gro wa -
ne go Szko ły Pod sta wo wej Nr 46, jak rów -
nież ich star si ko le dzy z klas iV -Vi.
05. 06.�– w ze spo le Szkół elek tro nicz nych
i in for ma tycz nych od by ło się spo tka nie
z lau re ata mi i fi na li sta mi olim piad i kon kur -
sów przed mio to wych. Wzię li w nim udział
za stęp ca pre zy den ta mia sta agniesz ka
Cze chow ska –Ko peć oraz na czel nik Wy -
dzia łu edu ka cji uM  Piotr We so łow ski.
06. 06.�– 102. uro dzi ny ob cho dzi ła miesz -
kan ka So snow ca zo fia Ma ra. z tej oka zji
w do mu Ju bi lat ki od by ła się uro czy stość
wrę cze nia na gro dy Ju bi le uszo wej wraz
z dy plo mem. W uro czy sto ściach wziął
udział za stęp ca pre zy den ta mia sta zbi -
gniew Sza le niec. 
10. 06.�– So sno wiec ob cho dził 110. rocz ni -
cę nada nia praw miej skich. Te go też dnia
z za ko pa ne go ze sto ku gu ba łów ki zo stał
ode gra ny hej nał So snow ca.
11. 06. – w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie -

pu ry wy stęp Or kie stry Ka me ral nej Ob wo du
Chmiel nic kie go za koń czył rok kul tu ral -
ny 2011/2012. 
12. 06.�– w au li Bi blio te ki głów nej od był
się fi nał ak cji czy tel ni czej „Bi blio żer ca ro -
ku 2011/2012”. W czę ści ar ty stycz nej wy -
stą pił ilu zjo ni sta Jan So wiń ski z Te atrzy ku
ilu zji „Cor nel li”.
14. 06.�– w Mu zeum od by ło się Xiii Sym po -
zjum za głę biow skie zor ga ni zo wa ne przez
Klub Kro ni ka rzy za głę bia dą brow skie go
im. Ja na Prze mszy -zie liń skie go oraz Mu -
zeum. W spo tka niu uczest ni czy ło po nad
sto osób. re fe ra ty wy gło si li: zyg munt Woź -
nicz ka, zbi gniew Stu denc ki, Je rzy Tal kow -
ski, an drzej Ko pliń ski oraz Mał go rza ta
Śmia łek.
14.06. – w ener ge tycz nym Cen trum Kul tu -
ry od był się fi nał X edy cji Ogól no pol skie go
kon kur su li te rac ko -Pla stycz ne go.
15. 06. – w Miej skim Klu bie im. J. Kie pu ry
przy ul. Bę dziń skiej otwar to wy sta wę fo to -
gra fii da riu sza gaw roń skie go „Spits ber -
gen 2011 – W kra inie bia łych niedź wie dzi”.
Wer ni saż po łą czo no z po ka zem slaj dów.
18. 06.�– w Miej skim do mu Kul tu ry „Ka zi -
mierz” z oka zji 110. rocz ni cy nada nia praw
miej skich mia stu So sno wiec otwar to wy -
sta wę fo to gra ficz nej Ja na Be bło ta. 
20. 06.�– od by ły się uro czy sto ści zwią za ne

z 90. rocz ni cą przy łą cze nia gór ne go Ślą -
ska do Ma cie rzy. Naj pierw zło żo no wień ce
pod ta bli cą na bu dyn ku urzę du Miej skie go
przy ul. zwy cię stwa, a na stęp nie uro czy -
sto ści prze nio sły się pod pły tę upa mięt nia -
ją cą po wrót Ślą ska do Ma cie rzy przy ul.
So bie skie go. Pod ta bli cą na bu dyn ku urzę -
du Miej skie go przy ul. zwy cię stwa kwia ty
zło ży li przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych So snow ca, m.in.: za stęp cy pre zy den -
ta ar ka diusz Chę ciń ski, ry szard łu kaw ski
oraz zbi gniew Sza le niec, a tak że kom ba -
tan ci. W uro czy sto ściach wzię li tak że
udział miesz kań cy So snow ca oraz ucznio -
wie ii lO im. emi lii Pla ter. Pod pły tą przy ul.
So bie skie go do za stęp ców pre zy den ta do -
łą czył prze wod ni czą cy ra dy Miej skiej Ma -
te usz ry ka ła. W uro czy sto ściach uczest ni -
czy li tak że po seł Ja ro sław Pię ta, wi ce wo je -
wo da Piotr Spy ra, wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa Ma riusz Klesz czew ski, a tak że
wi ce pre zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa. 
20. 06.�– ii li ceum Ogól no kształ cą ce im.
emi lii Pla ter od wie dził pre zen ter TVN 24
oraz pro wa dzą cy pro gram X -Fac tor Ja ro -
sław Kuź niar wraz z sze fem dzia łu Kul tu ry
ra dia Ka to wi ce,  ewą Nie wia dom ską. 
22. 06.�– w SCS – za mek Sie lec ki od był
się wer ni saż wy sta wy Ja dwi gi Sa wic kiej pt.
„Czy ta nie & oglą da nie”.
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HO RO SKOP

Ba�ran 21.03.-20.04.
Nad cho dzą ce wa ka cje bę dą dla Cie bie wy jąt ko wo roz ryw ko we.
Obyś tyl ko ca łych nie prze ba lo wał, a zna lazł też tro chę cza su na pra -
cę. Po nie waż po tra fisz po łą czyć przy jem ne z po ży tecz nym, więk -
szych za wi ro wań nie bę dzie. dla osób sa mot nych jest szan sa
na spo tka nie ko goś waż ne go. Pod ko niec wa ka cji nie wy klu czo ne
suk ce sy fi nan so we. Czę ste roz ryw ki mo żesz po go dzić z upra wia -
niem ja kiejś wod nej dys cy pli ny spor to wej.
BYK 21.04.-20.05.
Je że li szu kasz mi ło ści, to przy szły na to wy ma rzo ne mie sią ce. Nie
bę dzie mo że jak w ro man sie, ale za po wia da się obie cu ją co i na dłu -
go. Po nie waż do bre rze czy idą ze so bą w pa rze, rów nież w pra cy na -
stą pi po myśl ny okres. Mo że na wet otwo rzysz wła sną fir mę? Nie daj
się jed nak sku sić obiet ni ca mi zbyt ła twe go zy sku. W dru gim mie sią -
cu wa ka cji mo żesz mieć drob ne kło po ty ze zdro wiem, jed nak bę -
dzie to krót ko trwa łe.
BLiŹ�niĘ�ta 21.05.-21.06.
aż do koń ca wa ka cji sa me suk ce sy, mi ła at mos fe ra i sta bi li za cja.
Oso by pew ne swych uczuć od no wią swo je związ ki. Mał żeń stwom
z dłu gim sta żem szy ku je się po wtór ka mio do we go mie sią ca. dzię ki
cie ka wym po my słom i za bie gom dy plo ma tycz nym cze ka ją Cię za -
wo do we osią gnię cia. Przed To bą obie cu ją ca po dróż służ bo wa, Two -
je am bi cje zo sta ną w koń cu za spo ko jo ne. Na de ser – wy ma rzo ny
wy jazd na wa ka cje.
raK 22.06.-22.07.
Pierw sza po ło wa wa ka cji nie bę dzie na zbyt cie ka wa, za to w dru -
giej mo żesz so bie po zwo lić na wie le. let ni okres po ka że, czy masz
w swo im part ne rze praw dzi we go przy ja cie la. dla ra ków wol -
nych – ra da: nie za wie raj po chop nych, no wych zna jo mo ści. Przy -
pad ko wy ro mans mo że Cię wie le kosz to wać. z koń cem wa ka cji za -
po wia da się po pra wa w cią gną cych się już od daw na pro ble mach fi -
nan so wych. Sta raj się uni kać stre sów, bo ode zwie się żo łą dek!
Lew 23.07.-22.08.
Przez pierw szy mie siąc wa ka cji – bar dzo do bra pas sa, w dru -
gim – zde cy do wa nie zwol nij tem po, gdyż sam mo żesz skom pli ko -
wać swo je spra wy. znacz nie czę ściej za cznij by wać w to wa rzy stwie
i przyj mo wać go ści. Je że li je steś bez pa ry, za po wia da się bar dzo in -
te re su ją ca wa ka cyj na zna jo mość, któ ra prze trwa wie le lat. Je że li je -
steś już w trwa łym związ ku – spo dzie waj się po tom stwa. 
Pan�na 23.08.-22.09.
W lip cu au ra neu tral na, za to w sierp niu – zde cy do wa nie po myśl na.
Na resz cie oso bi sta i za wo do wa sta bi li za cja. To bar dzo do bre mie -
sią ce, by po pra wić so bie wa run ki by to we. Je śli Two je ser ce już wy -
bra ło, to war to za le ga li zo wać zwią zek. la to sprzy ja de cy zjom o ślu -
bie. Ko rzy ści ma te rial ne, mi mo wa ka cyj nych wy dat ków, na pew no
Cię nie omi ną. z kon dy cją tak że bę dzie w po rząd ku. Bar dzo Ci po -
mo że czę sty kon takt z przy ro dą. 
wa�Ga 23.09.-22.10.
Te go rocz ne wa ka cje wy na gro dzą Ci wcze śniej szą gor szą pas sę.
zwłasz cza szczę śli wie za po wia da się ich koń ców ka. Na nie bie zwa -
śnio nych par zno wu za świe ci słoń ce. Pod nie sie się kom fort Wa sze -
go ży cia. Przez więk szość wa ka cji cze ka Cię wy jąt ko we le ni stwo.
do sko na ła kon dy cja! Je dy ne, na co po wi nie neś uwa żać, to ła kom -
stwo. dla te go po myśl o więk szej ak tyw no ści: pły waj, ćwicz ae ro bik,
tańcz, spa ce ruj. 
sKor�Pion 23.10.-21.11.
Na resz cie wa ka cje. Nie cze kaj bez czyn nie, aż ktoś za pro po nu je Ci
wy jazd. rze tel nie przej rzyj ofer ty biur po dró ży, a na pew no znaj -
dziesz coś dla sie bie. Oceń gdzie war to wy je chać, a z cze go zre zy -
gno wać. zbli ża się ko niec nie do pa so wa nych związ ków. Sam zro zu -
miesz, że nie ma sen su cią gnąć dłu żej tej far sy. Po ra zro bić miej sce
praw dzi wej mi ło ści, a wa ka cje to naj od po wied niej szy mo ment. 
strze�LeC 22.11.-21.12.
roz po czę te wa ka cje oraz ko niec pół ro cza są sprzy ja ją ce do pew -
nych re flek sji: jak mi nę ła po ło wa ro ku, kie dy skoń czy się bu do wa
do mu? dla Strzel ców już zwią za nych nad cho dzi po god ny i szczę śli -
wy okres. War to ra zem po dró żo wać dla przy jem no ści, spo ty kać się
z przy ja ciół mi. Je że li wy jazd na urlop, to tyl ko nad je zio ra. Praw do -
po dob nie po wie dzie Ci się w grach lo so wych. zdro wie w po rząd ku. 
Ko�zio�ro�ŻeC 22.12.-19.01.
W pierw szym mie sią cu wa ka cji ra czej ni gdzie nie wy jeż dżaj po roz -
wią zuj kon flik ty, spo koj nie roz plą tu jąc to, co się po plą ta ło. dru gi
mie siąc bę dzie bar dziej sprzy ja ją cy, ale na kon kre ty bę dziesz mu siał
po cze kać do wrze śnia. No we uczu cie bę dzie po trze bo wa ło (nie ste -
ty) aż ty le cza su, ale po wa ka cjach sy tu acja się usta bi li zu je. zło ta je -
sień w gó rach, to też wspa nia ły urlop. zwłasz cza gdy jest się za ko -
cha nym.
woD�niK 20.01.-18.02.
Wszyst ko za co za bie rzesz się pod czas wa ka cji, przy nie sie do bre
re zul ta ty. Pierw szy mie siąc za po wia da się po god nie. Ży cie co dzien -
ne sta nie się atrak cyj ne, a na wet emo cjo nu ją ce. Pod ko niec wa ka cji
cze ka Cię atrak cyj ny wy jazd, co bę dzie uko ro no wa niem pra co wi te -
go pół ro cza. do pra cy wró cisz wy po czę ty, zre lak so wa ny, ale za to
roz le ni wio ny. Je śli lu bisz to, co ro bisz, to ze wszyst kim so bie po ra -
dzisz. 
rY�BY 19.02.-20.03.
Bę dą to wa ka cje spo koj nej eg zy sten cji, któ re i tak wpro wa dzą
w Two je ży cie spo ro no wo ści. let nie dni mo gą oka zać się od po -
wied nią po rą dla no wych zna jo mo ści, któ re mo gą prze trwać je sień,
zi mę... i to nie jed ną. W ro dzin nym sta dle – sa me po myśl ne wie ści.
Je że li za le ży Ci na do brej kon dy cji, nie spę dzaj wie czo rów przed te -
le wi zo rem, masz na to czas w zi mie. ro wer, ba sen, łód ka – to jest
to, cze go po trze by jesz. VE NA
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23 czerw ca w Ami fi te atrze par ku
im. Jac ka Ku ro nia w Ka zi mie rzu
Gór ni czym od by ły się „Mło dzie żo -
we Dni So snow ca”.

Ja ko pierw szy po ja wił się na sce -
nie ze spół Ar ty kuł 43'. Po tem za gra li
De Tre bles, Wil son Squ are i Rot ten
Bark. Ja ko gwiaz da wie czo ru wy stą -
pił ka to wic ki ra per Abra dab.

Mar cin „Abra dab” Mar ten jest
współ za ło ży cie lem (w 1994 ro ku
ze star szym bra tem Mi cha łem zna -
nym ja ko Jo ka) gru py Ka li ber 44.
Po za wie sze niu dzia łal no ści ze spo -
łu Abra dab roz po czął so lo wą ka -
rie rę, otrzy mu jąc Fry de ry ka już
za pierw szy „Czer wo ny al bum”
(2004).

Wy da ny w 2009 ro ku „Ostat ni
Po ziom kon tro li” był eks pe ry men tem
z nie pa rzy sty mi ryt ma mi, sły chać też
by ło na tam tej pły cie wpły wy jaz zu
i roc ka, a tak że reg gae, któ rym ra per
fa scy nu je się od daw na. Do tej po ry
Abra dab wy dał pięć „krąż ków”,
a ostat ni „extra Ver tik” uka zał się wio -
sną te go ro ku. „Pią ta pły ta Abra da ba
to wy ciecz ka po je go extra Ver tycz -
nym świe cie słów i dźwię ków, któ ra
za ska ku je brzmie nia mi ży wych in -
stru men tów” – moż na o niej prze czy -
tać na ofi cjal nej stro nie.

Or ga ni za to rem Mło dzie żo wych
Dni So snow ca był Miej ski Dom
Kul tu ry Ka zi mierz, opra wą dźwię -
ko wą za jął się Ja cek Gór ka. U

Młodzieżowe�Dni�Sosnowca

Wielkimi krokami zbliża się LATO. Ztej
okazji dla wszystkich klientów Fantasy
Park przygotowaliśmy gorące promocje: 

PONIEDZIAŁEK: -50% nakręgle przez
cały dzień
WTOREK I ŚRODA – 1 gra za 6 zł
do14:00
CZWARTEK – studenckie czwartki -
50% na kręgle, bilard 10 zł/h przez cały
dzień
PIĄTEK –,, złoty piątek” – od 20: 00
kupując jedną godzinę gry w kręgle 2 l
piwa gratis
SOBOTA– od20:001+1, kupując jedną
godzinę gry wkręgle druga gratis
NIEDZIELA – od 20: 00 1+1, kupując
jedną godzinę gry wkręgle druga gratis 
GRY WIDEO50 +20 
Przy doładowaniu karty playcard
za50zł – 20zł gratis
Happy Hour 
Od poniedziałku do środy przez cały
dzień najlepsze drinki wniższych cenach
Happy Hour 
piątek i sobota od 21: 00 do 23: 00 1+1
kupując jednego drinka drugi gratis.
Dla na szych Czy tel ni ków
sosnowiecki Fantasy Park
przygotował zaproszenie do kręgielni,
które można odebrć w redakcji.

LETNIE�PROMOCJE� Ucze�nie�przez�ca�łe�ży�cie
Od 28 ma ja do 1 czerw ca na uczy cie le Szko ły
Pod sta wo wej nr 29 w So snow cu uczest ni czy -
li w trze cim spo tka niu pro jek tu  „Our Na tu ral
and Cul tu ral World He ri ta ge”. Spo tka nie mia ło
miej sce w szko le  eCO le ele MeN Ta ire iVry
a, któ ra znaj du je się w azja tyc kiej dziel ni cy
Pa ry ża. Pro gram wi zy ty obej mo wał wy mia nę
przy go to wa nych przez uczniów i na uczy cie li
prac zwią za nych z re ali za cją pro jek tu (po ste -
ry, prze wod ni ki, pre zen ta cje mul ti me dial ne,
pra ce uczniów itp.), dal sze wspól ne pra ce
nad pro jek tem, spo tka nia z dzieć mi i na uczy -
cie la mi. Jed nym z ce lów by ło tak że po zna nie
spe cy fi ki sys te mu edu ka cyj ne go Fran cji, po -
rów na nia co dzien nej pra cy dy dak tycz nej i wy -
cho waw czej, wy mia ny po glą dów zwią za nych
z or ga ni za cją szkół.
W trak cie prac nad pro jek tem opra co wa no
har mo no gram dzia łań na naj bliż sze mie sią ce. 
go spo da rze umoż li wi li wszyst kim uczest ni -
kom po zna nie ty po wej kuch ni fran cu skiej
oraz zwy cza jów kra ju gosz czą ce go. Or ga ni za -
to rzy umoż li wi li tak że zwie dze nie cie ka wych
miejsc zwią za nych z głów nym te ma tem pro -
jek tu, czy li miejsc wpi sa nych na li stę une sco
(Ka te dra No tre -da me) i in nych, któ re na tej li -
ście się nie znaj du ją oraz sa mej sie dzi by une -
sco.
Już w paź dzier ni ku na uczy cie le ze szkół part -
ner skich – z Fran cji, Wę gier i Por tu ga lii bę dą
go ści li w SP nr 29. U

Joanna Widurska

Da vid Bro oks

Pro�jekt�ży�cie
Wyd. zNaK
Ta jem ni ca szczę śli we go ży cia ukry ta
w emo cjach

Po znaj Ha rol da
i Eri kę. Dzię ki
naj now szym
osią gnię ciom
na uki zro zu -
miesz ich o wie -
le le piej, niż oni ro zu mie li sa mi
sie bie. Po znasz ich emo cje i pra -
gnie nia. Do wiesz się, dla cze go
w klu czo wych mo men tach ży cia
do ko ny wa li ta kich, a nie in nych
wy bo rów. Do strze żesz źró dła ich
suk ce sów i po ra żek. Wszyst ko
po to, aby hi sto ria ich szczę śli we -
go ży cia sta ła się dla Cie bie in spi -
ra cją. W ostat nich la tach do wie -
dzie li śmy się o ludz kim mó zgu
o wie le wię cej niż kie dy kol wiek
wcze śniej. Da vid Bro oks udo wad -
nia, że klu czo we dla na sze go ży -
cio we go po wo dze nia są nie uświa -
do mio ne emo cje i re la cje, któ re
two rzy my z in ny mi ludź mi.



W kon fe ren cji udział wzię li
przed sta wi cie le miast star to wych
i eta po wych, a tak że miast, w któ -
rych ro ze gra ne zo sta ną lot ne
i gór skie pre mie. Ze stro ny Lang
Te amu obec ny był Dy rek tor Ge -
ne ral ny Wy ści gu – Cze sław Lang. 

– Do star tu 69. To ur de Po lo -
gne po zo sta ło kil ka na ście dni.
Cie szę się, że mia sta tak an ga żu ją
się w ten wy ścig i prak tycz nie już
dziś wszyst ko jest do pię te
na ostat ni gu zik. Etap w Ka to wi -
cach na le żał bę dzie praw do po -
dob nie do sprin te rów, na to miast
w Cie szy nie po win ni śmy oglą dać
w głów nych ro lach ko la rzy wa -
lecz nych, do brze ra dzą cych so bie
w cięż szym te re nie. War to do dać,
że przez wie lu ten etap jest uzna -
wa ny za je den z naj ład niej szych

na świe cie – po wie dział Cze sław
Lang. 

Trze ci rok z rzę du ki bi ce bę dą
mo gli oglą dać sprin te rów w Ka to -
wi cach. Run da zo sta ła nie co
zmie nio na w po rów na niu do po -
przed nich lat. Jest ła twiej sza tech -
nicz nie i ma dłu gość nie co po -
nad 8 ki lo me trów. Przed dwo ma
la ty wy gry wał tu taj Bia ło ru sin Je -
when Hu ta ro wicz, a w ubie głym
ro ku Nie miec Mar cel Kit tel.
Na eta pie Bę dzin -Ka to wi ce zna -
la zły się dwie pre mie spe cjal ne,
trzy lot ne FIAT i dwie gór skie
Tau ron. Przy po mnij my, że pod -
czas te go eta pu ko la rze prze ja dą
przez Dą bro wę Gór ni czą, Bę dzin
oraz So sno wiec. Na wy so ko ści
dwor ca PKP w So snow cu znaj do -
wać się bę dzie lot na pre mia, na -

zwa na imie niem Ja na Kie pu ry.
We dług za po wie dzi w So -

snow cu ko la rze po ja wią się
od stro ny Bę dzi na i prze ja dą na -
stę pu ją cy mi uli ca mi: Bę dziń ska,
Or la, Par ko wa, 3 Ma ja, Blach nic -
kie go, Bra ci Mie ro szew skich, 11
Li sto pa da, An der sa, 1 Ma ja, Sien -
kie wi cza, Pił sud skie go,3 Ma ja, Pił -
sud skie go, Ba czyń skie go – do ul.
Mi lo wic kiej w Ka to wi cach. Etap
od bę dzie się 13 lip ca. 

Oprócz To ur de Po lo gne na le ży
wspo mnieć rów nież oNu tel la Mi ni
To ur de Po lo gne. Jak co ro ku na tej
sa mej koń ców ce co za wo dow cy, ry -
wa li zo wać bę dą naj młod si en tu zja -
ści ro we ru. W Cie szy nie po ja wią
się tak że ucznio wie z Czech, co
zpew no ścią wzbo ga ci wy ścig oko -
lej ne emo cje. RED
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Zagłębie
i Śląsk gotowe
na Tour de
Pologne
W Katowicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona trzeciemu i czwartemu etapowi 
69.  Tour de Pologne UCI World Tour rozgrywanym na Śląsku i w Zagłębiu


