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Sylwia Kosman

Rock, hip hop, reg gae i punk, bę -
dą kró lo wać na sce nie w Par ku
Sie lec kim pod czas trzy dnio we go
Świę ta Mia sta, któ ry roz pocz nie
się już 6 czerw ca. Pierw szy dzień
świę to wa nia, któ ry ma upa mięt -
nić 25. rocz ni cę wy bo rów z 1989
ro ku, upły nie pod ha słem „Wol -
ność, ko cham i ro zu miem”, stąd
też zo sta nie za pre zen to wa ny na te -
le bi mie krót ki film do ty czą cy hi -
sto rycz nych, czerw co wych wy bo -
rów. Nie przy pad ko wa jest więc

obec ność we te ra nów sce ny, czy li
ze spo łów Pro le ta ry at, któ ry gra już
pra wie 30 lat oraz Far ben Leh re.
Gwiaz dą wie czo ru bę dą Stra chy
na La chy z kul to wym li de rem
Krzysz to fem „Gra ba żem” Gra -
bow skim. 

W so bo tę za gra ją mło dzie żo we
so sno wiec kie ze spo ły oraz gwiaz -
dy hip ho pu. Słu cha czy i fa nów
ma ją za cza ro wać i po rwać do za ba -
wy Ja mal, Fo kus z le gen dar nej
Pak to fo ni ki i Ka li ber 44, któ ry
po la tach wzno wił swo ją dzia łal -
ność. Bę dzie się dzia ło tak że w nie -

dzie lę. Ja ko pierw szy na sce nie wy -
stą pi ze spół Ja nusz Yani na Iwań ski.
Z ko lei kli ma ty reg gae przy bli ży
Pa blo pa vo, a gwiaz dą wie czo ru
bę dzie Mu niek Stasz czyk. Cha ry -
zma tycz ny wo ka li sta T. Lo ve za gra
ra zem z ze spo łem Sham boo. Dla
miesz kań ców przy go to wa no tak że
licz ne kon kur sy, atrak cje i na gro -
dy. W pią tek i so bo tę im pre zę po -
pro wa dzi Hi rek Wro na, a w nie -
dzie lę An drzej Zło to ro wicz. Tra dy -
cyj nie, Dni So snow ca za koń czy
w nie dziel ny wie czór po kaz sztucz -
nych ogni.

W pierwszy czerwcowy weekend zapraszamy do Parku Sieleckiego. Świętowanie czas zacząć!

Trzy dni dobrej zabawy w Sosnowcu

Akcja społeczna pod hasłem  „Piłka jest piękna - Razem
wygrywamy z rakiem piersi” to inicjatywa na rzecz zdrowia
kobiet. Zapraszamy mieszkańców do udziału w meczu piłkarskim
pomiędzy Samorządowcami, a Służbą Zdrowia w Sosnowcu, który
odbędzie się 8 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 na boisku Czarnych przy 
al. Mireckiego. W czasie meczu amazonki będą rozdawały różowe kartki,
zapraszając kobiety na badania mammograficzne. 
Więcej informacji na stronie:  www.amazonkisosnowiec.pl.

www.kuriermiejski.com.pl

Gramy dla Kuby! Pod takim hasłem w VI
LO im. J. Korczaka przy ul. Czeladzkiej 58,
odbędzie się 21 czerwca festyn rodzinny i
koncert charytatywny na rzecz ucznia
szkoły, który od lat choruje na nieuleczalną
chorobę. Cały dochód zostanie
przeznaczony na rzecz Kuby. „Kurier Miejski”
objął patronat nad tą imprezą. 

Prezydent Kazimierz Górski zaprasza:
„Tradycyjnie, Dni Sosnowca, będziemy świętować w Parku
Sieleckim. Kilka miesięcy przed świętem miasta
przeprowadzamy zawsze sondaż opinii, do kogo skierować
zaproszenie. Myślę, że udało się nam wypracować złoty środek
i pogodzić gusta młodszego pokolenia z sympatiami nieco
starszych. 
Każdy dzień będzie miał inny charakter i każdy powinien
znaleźć coś dla siebie. Atrakcji, a przede wszystkim dobrej
muzyki, nie zabraknie. Impreza plenerowa musi zaskakiwać,
dlatego w tym roku odeszliśmy od wysłużonej formuły, że
powinny zagrać popowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Będzie może mniej komercji, ale za to sporo dobrej muzyki.
Wspaniałe koncerty odbędą się także w Sali Koncertowej 
im. J. Kiepury. Dni Sosnowca to już marka. Serdecznie
zapraszam i życzę dobrej zabawy!”.

6 czerwca (prowadzenie Hirek wrona)
godz. 16:00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych
godz. 17:00 – rozpoczęcie imprezy, program
artystyczno – rozrywkowy pod hasłem „Wolność -kocham
i rozumiem”
godz. 17:05 – konkursy, atrakcje 
godz. 17:20 – koncert zespołu Proletaryat
godz. 18:40 – konkursy, atrakcje
godz. 19:00 – koncert zespołu Farben Lehre
godz. 20:20 – konkursy, atrakcje
godz. 20:40 – projekt multimedialny upamiętniający 25
rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku
godz. 21:00 – koncert gwiazdy wieczoru Strachy Na Lachy
godz. 22:30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 23:00 – zakończenie imprezy

7 czerwca (prowadzenie Hirek wrona)
godz. 16:00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych
godz. 17:00 – rozpoczęcie imprezy
godz. 17:05 – konkursy, atrakcje
godz. 17:25 – koncert: Fokus
godz. 18:45 – konkursy, atrakcje
godz. 19:05 – koncert zespołu Jamal
godz. 20:25 – konkursy, atrakcje
godz. 20:45 – koncert gwiazdy wieczoru Kaliber 44
godz. 22:30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 23:00 – zakończenie imprezy

8 czerwca (prowadzenie andrzej złotorowicz)
godz. 16:00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych

godz. 17:00 – rozpoczęcie imprezy
godz. 17:05 – konkursy, atrakcje
godz. 17:20 – koncert zespołu Janusz YANINA Iwański
godz. 18:30 – konkursy, atrakcje
godz. 18:50 – koncert zespołu Pablopavo + ludziki
godz. 20:00 – konkursy, atrakcje
godz. 20:20 – koncert gwiazdy wieczoru MUNIEK
+Shamboo
godz. 21:30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 21:50 – pokaz sztucznych ogni
godz. 22:00 – zakończenie imprezy

iMprezY towarzYSzĄce:
4 czerwca, godz. 18:00 Sala Koncertowa im.
Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Wawel 2 – koncert pn.
„Gorlice i Sosnowiec dla Ukrainy”. Wystąpią: Chór z Gorlic,
zespół wokalny „Kiepurki” oraz zespół „I to się ceni”.
Organizator: Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu.
6 czerwca, godz. 17:30 Sala Koncertowa im.
Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Wawel 2 – uroczysty
koncert z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej oraz 10. rocznicy podpisania Paktu Przyjaźni
z Les Mureaux z udziałem grup muzycznych z miast
partnerskich Sosnowca.
8 czerwca, godz. 18:00 Sala Koncertowa im.
Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Wawel 2 – koncert słynnych
Arii operowych. Dyrygent Paolo FIAMINGO.
Organizator: BITRON POLAND Sp. z o.o., Współorganizator:
Urząd Miejski w Sosnowcu.

Pro gram Dni So snow ca 2014 (6 – 8 czerw ca, Park Sie lec ki)
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– To wia do mość, na któ rą cze ka li śmy. Jesz cze nie
ma my uza sad nie nia tej de cy zji. W pi śmie
do SKO zwra ca li śmy uwa gę, że zda niem za rów -
no miesz kań ców, jak i na szym, po stę po wa nie zo -
sta ło prze pro wa dzo ne nie zgod nie z prze pi sa mi.
Przede wszyst kim po mi nię to miesz kań ców
na eta pie kon sul ta cji – tłu ma czy Ka zi mierz Gór -
ski, pre zy dent So snow ca.

Pre zy dent So snow ca od wo łał się od de cy zji
pre zy den ta Sie mia no wic Ślą skich z kil ku po wo -
dów. – Zwró ci li śmy uwa gę na fakt, że na szym
zda niem po stę po wa nie nie zo sta ło prze pro wa -

dzo ne zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.
Do ty czy to w szcze gól no ści pro ce du ry oce ny
od dzia ły wa nia pla no wa ne go przed się wzię cia
na śro do wi sko z udzia łem spo łe czeń stwa. Do -
dat ko wo peł na wer sja ra por tu by ła do stęp na do -
pie ro 2 sierp nia 2013 r., na to miast miesz kań cy
mo gli za po znać się z do ku men ta cją w ter mi -
nie 21 dni od dnia 12 lu te go 2013 r. Stąd też nie
by ło moż li wo ści za po zna nia się z peł ną do ku -
men ta cją spra wy. Wska za li śmy rów nież, że na -
szym zda niem pro ce du ra po win na zo stać po -
wtó rzo na z udzia łem spo łe czeń stwa – pod kre -

śla Ry szard Łu kaw ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca.

Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze
po prze ana li zo wa niu spra wy przy chy li ło się
do wnio sku władz So snow ca, kierując spra wę
do po now ne go roz pa trze nia. – To zna czy, że ca -
ła pro ce du ra mu si zo stać po wtó rzo na. Tak jak
obie ca li śmy, ta spra wa nie bę dzie roz strzy ga -
na bez miesz kań ców. To nasz wspól ny suk ces!
Ża łu ję tyl ko, że część rad nych opo zy cji za miast
nas wspie rać w sta ra niach, aby ca łość po stę po -
wa nia zo sta ła po wtó rzo na, wpro wa dza ła w błąd

miesz kań ców i opi nię pu blicz ną – koń czy pre -
zy dent Gór ski.

De cy zja o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach
nie jest zgo dą na lo ka li za cję da nej in we sty cji, a je -
dy nie okre śla wa run ki, ja kie mu szą być speł nio -
ne, aby pla no wa ne przed się wzię cie mo gło być
zre ali zo wa ne i funk cjo no wać w okre ślo nym te re -
nie. Ko lej nym eta pem jest wy da nie de cy zji o wa -
run kach za bu do wy i za go spo da ro wa niu te re nu,
a na stęp nie po zwo le nia na bu do wę. W tej chwi li
w Urzę dzie Miej skim nie to czy się żad ne po stę -
po wa nie w tej spra wie. RED

W spra wie spa lar ni ra cja po stro nie
mia sta i miesz kań ców
15 maja Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach potwierdziło, że złożone przez prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego odwołanie
od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych i Odpadów Komunalnych jest słuszne. Tym
samym SKO uchyliło w całości decyzję prezydenta Siemianowic Śląskich!
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Syl wia Ko sman

10 lat w Unii Eu ro pej skiej świę -
to wa li uczest ni cy, któ rzy 8 ma ja
po ja wi li się w So sno wiec kim
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -
nym. Z tej oka zji zor ga ni zo wa no
dni otwar te fun du szy eu ro pej -
skich.  

Pra cow ni cy Agen cji Roz wo ju
Lo kal ne go S.A. w So snow cu in -
for mo wa li o moż li wo ściach po zy -
ska nia środ ków fi nan so wych
z Unii Eu ro pej skiej oraz pro ce du -
rach za kła da nia wła snej dzia łal -
no ści go spo dar czej, a fir ma Gal -
lup Ar te ria Ma na ge ment Sp.
z o.o. umoż li wi ła po zo sta wie nie
do ku men ta cji apli ka cyj nej w ra -
mach pro ce su re kru ta cji per so ne -
lu fir my, w związ ku z pod ję ciem
dzia łal no ści w So sno wiec kim
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -
nym.

Uwa gę przy cią ga ła tak że
tech no lo gia dru ku 3D, któ rą za -
pre zen to wa li pra cow ni cy fir my
So lve ere Sp. z o.o. 

Do końca roku Gallup
Arteria Management ma
zatrudnić do 1000 osób

– Świad czy my bez płat ne usłu gi
in for ma cyj ne oraz usłu gi szko le -
nio we i do rad cze. Udzie la my in -
for ma cji przed się bior com oraz
oso bom pla nu ją cym roz po cząć
dzia łal ność go spo dar czą – mó wi
Ka ta rzy na Bie sia da, eks pert ds.
fi nan so wych i mo ni to rin gu pro -
jek tu „Star tuj z SPNT II”. – Oso -
by, któ re za mie rza ją za ło żyć dzia -
łal ność go spo dar czą, naj czę ściej
py ta ją o moż li wo ści po zy ska nia
środ ków fi nan so wych na za ło że -
nie fir my, pro ce du rę re je stra cji
dzia łal no ści, wy bór for my praw -
nej i opo dat ko wa nia – do da je.
Dru gi pod sta wo wy fi lar dzia łal -
no ści ARL S.A. to Fun dusz Po -
życz ko wy i moż li wość po zy ska -
nia pre fe ren cyj nie opro cen to wa -
nej po życz ki przez MMSP. Trze ci
seg ment dzia łal no ści opie ra się
na re ali za cji pro jek tów w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki, któ re wspie ra ją roz wój

przed się bior czo ści w re gio nie,
a ostat ni to wy na jem po wierzch -
ni, za rów no w sie dzi bie
ARL S.A. przy ul. Te atral nej 9,
jak i w So sno wiec kim Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz nym przy ul.
Woj ska Pol skie go 8, któ rym
Agen cja za rzą dza od pra wie
dwóch lat. – Du żym za in te re so -
wa niem cie szą się usłu gi do rad -
cze i szko le nio we. W ubie głym
ro ku w bez płat nych szko le niach
i kon fe ren cjach wzię ło udział po -
nad pięć set osób. Każ dy, kto za -
mie rza za ło żyć dzia łal ność go -
spo dar czą, a ma wąt pli wo ści, jak
wy peł nić wnio sek, ja ką for mę
praw ną dzia łal no ści wy brać, mo -
że umó wić się na in dy wi du al ne
spo tka nie w so sno wiec kiej Agen -
cji Roz wo ju Lo kal ne go. Usłu gi
in for ma cyj ne są bez płat ne – pod -
kre śla Agniesz ka Szo pa, spe cja -
list ka ds. szko leń i do radz twa
w Agen cji Roz wo ju Lo kal ne -
go S.A. w So snow cu.

No wą fir mą, któ ra ulo ko wa ła
swo ją dzia łal ność w Par ku, jest
nie tyl ko NU TRI CO, ale tak że
Gal lup Ar te ria Ma na ge ment Sp.
z o.o., któ rej pra cow ni cy świad -

czą usłu gi con tact cen ter dla róż -
nych firm, m. in. PGNIG, Tau ron
czy Car re fo ur. – Pro wa dzi my re -
kru ta cję pra cow ni ków. Do ce lo -
wo, do koń ca ro ku, pla nu je my
za trud nić od 800 do 1000 osób,
któ re bę dą pra co wać w Par ku
w sys te mie zmia no wym. Za pew -
nia my cykl pro fe sjo nal nych
szko leń, któ re przy go to wu ją kan -
dy da ta pod ką tem kon kret ne go
pro jek tu – za po wia da Ane ta
Smy czyń ska, spe cja li sta ds. re -
kru ta cji. – Po szu ku je my osób ko -
mu ni ka tyw nych, po sia da ją cych
umie jęt no ści ob słu gi kom pu te ra
oraz du żą mo ty wa cję do pra -
cy – do da je. Oso by, za in te re so -
wa ne pod ję ciem pra cy, mogą wy -
sy łać li sty mo ty wa cyj ne i cv
na ad res: ka dry@gal lup pol ska.pl. 

Figurka słonika,
o wymiarach 3 na 6 cm,
drukuje się około dwóch
godzin

Naj więk sze za in te re so wa nie
uczest ni ków wzbu dzi ła tra dy cyj -
nie pre zen ta cja dru kar ki 3D i jej

umie jęt no ści. Pa try cja Pa trza łek,
cad de si gner w So lveere Sp. z o.o,
cier pli wie tłu ma czy ła, w ja ki spo -
sób dzia ła tech no lo gia. Oka zu je
się, że fi gur ka sło ni ka, o wy mia -
rach 3 na 6 cm, dru ku je się oko ło
dwóch go dzin. Jest wy ko na -
na w two rzy wa ter mo pla stycz ne -
go ABS, któ re pod wpły wem cie -
pła ule ga prze two rze niu. W ten
spo sób, każ dy przy go to wa ny
przez nas pro jekt, sta je się rze czy -
wi stym pro duk tem. Jak się oka zu -
je, klien ci in dy wi du al ni dru ku ją
czę sto róż ne go ro dza ju fi gur ki,
a przed się bior cy pro to ty py swo ich
pro duk tów lub pro duk tów, prze -
zna czo nych do ba dań fo ku so -
wych. Spraw dza ją np. no we bu tel -
ki do wo dy czy ket chu pu, a tak że
wszel kie go ty pu obu do wy. – Le -
piej i ta niej spraw dzić pro to typ, by
wy eli mi no wać błę dy niż wpro wa -
dzić rzecz do pro duk cji, a po tem
usu wać wa dy – wy ja śnia ła Pa try -
cja Pa trza łek. Na za koń cze nie
dnia otwar te go uczest ni cy mo gli
wy słu chać wy kła du na te mat
zdro we go ży wie nia, przy go to wa -
ne go przez przed sta wi cie li fir my
NU TRI CO Sp. z o.o.

Dni otwarte funduszy europejskich  
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Patrycja Patrzałek, cad designer w spółce Solveere, wyjaśniała, w jaki sposób działa
drukarka 3D. 

Uro czy ste ob cho dy 69. rocz ni cy za koń cze nia II woj ny świa to wej od -
by ły się na Cmen ta rzu Ko mu nal nym przy ul. Bę dziń skiej pod Po -
mni kiem Wrze śnia 1939 ro ku. W ob cho dach udział wzię li przed sta -
wi cie le władz mia sta, pre zy dent Ka zi mierz Gór ski oraz Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć, za stęp ca pre zy dent mia sta, kom ba tan ci oraz
miesz kań cy So snow ca. Zło żo no kwia ty i od da no hołd po le głym bo -
ha te rom. 

– Jest to mo ment, w któ rym trze ba się za sta no wić nad tym, co
dzia ło się w cza sie II woj ny świa to wej, ko mu za wdzię cza my tą wol -
ność, by cie w Unii Eu ro pej skiej, po nie waż bez wy da rzeń z tam tych
lat, na sze ży cie nie wy glą da ło by tak jak obec nie wy glą da – mó wił
pod czas uro czy sto ści Ka zi mierz Gór ski. – To, co się sta ło w cza -
sie II woj ny świa to wej, a po tem po dział Eu ro py po II woj nie świa to -
wej, rzu to wa ło na ży cie nas wszyst kich i rzu to wać bę dzie jesz cze
przez wie le lat – do dał pre zy dent. SK

Oddali cześć poległym 
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Pod ha słem „Włącz się w spo łe -
czeń stwo!”, od by ła się 10 ma ja
So sno wiec ka Wio sna z NGO,
czy li spor to wo -ar ty stycz na im -
pre za na te re nie par ku im. Jac ka
Ku ro nia. Pod czas im pre zy,
w cza sie któ rej swo ją dzia łal ność
pro mu ją NGO, czyli or ga ni za cje
po za rzą do we, zbie ra no pie nią dze
dla dzie ci z nie za moż nych ro dzin
z te re nu So snow ca. Dzię ki tym
środ kom bę dą one mo gły po je -
chać na obóz, or ga ni zo wa ny
przez Klub Że glar ski „Za głę bie”. 

Każ dy, kto przy szedł do par -
ku, nie ża ło wał. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li sze reg im prez.
Uczest ni cy ki bi co wa li pod czas
me czu siat ków ki Mło dzie żo wa

Ra da Mia sta kon tra rad ni Ra dy
Miej skiej w So snow cu. Du żo
emo cji wzbu dził So sno wiec kim
Bieg w By le Czym, któ rym
uczest ni cy mu sie li po ko nać trzy
ki lo me try. Od był się tak że po kaz
walk ju do i ju -jit su, walk szer -
mier czych i przy go to wa no za ba -
wy dla dzie ci. Wy stą pi li tak że
te atr HoM z Ty chów, gru pa ar ty -
stycz na „ART”, ka ba ret WE -
ŹRZESZ, ka ba ret MO HE RO -
WE BE RE TY oraz gwiaz dy
pro gra mów mu zycz nych, czy li
Ka mil Ku bas i Eli za Wie trzyń -
ska. Zwy cięz com So sno wiec kie -
go Bie gu w By le Czym gra tu lo -
wał m. in. pre zy dent mia sta, Ka -
zi mierz Gór ski. SK

Wiosna z NGO
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RADA MIEJSKA

Kłaniam ci się nisko, kochany Sosnowcu…
58. sesja Rady Miejskiej

Syl wia Ko sman 

Wrę cze nie od znak „Za słu żo ny dla Mia -
sta So snow ca” dla Mirosława Ponczka
i Bogusława Kabały oraz na gro dze nie
pił ka rek Czar nych So sno wiec, któ re
wy wal czy ły awans do eks tra kla sy, by ły
naj waż niej szy mi punk ta mi ma jo wej se -
sji Ra dy Miej skiej. 

Od zna ka zo sta ła przy zna na po śmiert -
nie prof. dr hab. Mi ro sła wo wi Poncz ko -
wi, któ ry zmarł w tym ro ku. Pro fe sor
spe cja li zo wał się w hi sto rii kul tu ry fi -
zycz nej, olim pi zmu, re ha bi li ta cji i tu ry -
sty ki. W je go imie niu, od zna kę ode brał
syn, Prze my sław Pon czek. – Pi smo,
w któ rym zo sta łem o tym ra do snym
fak cie po wia do mio ny, szcze rze mnie
wzru szy ło. Z ca łe go ser ca wraz z mo ją
ro dzi ną dzię ku ję wszyst kim, któ rzy by li
za an ga żo wa ni w przy zna nie te go wy -

róż nie nia. Je stem pe wien, że gdy by oj -
ciec żył, był by bar dzo szczę śli wy
i dum ny z otrzy ma nia te go wy róż nie -
nia – mó wił Prze my sław Pon czek, któ -
ry pięk nie przy po mniał zgro ma dzo nym
po stać Mi ro sła wa Poncz ka, ja ko pro fe -
so ra oraz oj ca i mę ża. – Ja ko syn przy -
znał bym mu bo wiem naj wyż szą od zna -
kę za to, ja kim był oj cem, pięk ne ce chy
cha rak te ru jak zdol ność do mi ło ści, do -
broć, go to wość do po mo cy in nym, dzie -
cię ca szcze rość, szczo drość i wspa nia -
ło myśl ność wzglę dem dru gie go czło -
wie ka – do dał. 

Pro fe sor Mi ro sław Pon czek jest uwa -
ża ny za pio nie ra ba dań w ska li Pol ski
i Eu ro py w za kre sie hi sto rycz nych re la -
cji do ty czą cych kul tu ry fi zycz nej i ko -
ścio ła rzym sko ka to lic kie go. Naj waż -
niej sze i w du żym stop niu pio nier skie
w pol skiej hi sto rio gra fii by ły je go pra -

ce zwią za ne z hi sto rią kul tu ry fi zycz nej
w Za głę biu Dą brow skim i na Gór nym
Ślą sku. Pro fe sor na pi sał kil ku dzie siąt
ar ty ku łów na uko wych oraz opra co wań
i mo no gra fii po świę co nych hi sto rii kul -
tu ry fi zycz nej w Za głę biu Dą brow skim. 

Z ko lei Bo gu sła wo wi Ka ba le, ser -
decz nie gra tu lo wa li nie tyl ko wła dze
mia sta, ale tak że ab sol wen ci, ucznio wie
oraz To masz Szyj kow ski, dy rek -
tor IV LO i Do ro ta Lesz czyń ska, dy rek -
tor ka II LO im. E. Pla ter, po nie waż dy -
rek tor Ka ba ła był zwią za ny szcze gól nie
z ty mi so sno wiec ki mi szko ła mi. 

Przez wie le lat ja ko dy rek tor kie ro -
wał IV Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. St. Sta szi ca. W tym okre sie szko ła
świę ci ła naj więk sze suk ce sy, a w 1989
ro ku zna la zła się w pierw szej dzie siąt -
ce naj lep szych li ce ów w kra ju. Bo gu -
sław Ka ba ła przez wie le la t pra co wał

na rzecz spo łecz no ści lo kal nej i Ma łej
Oj czy zny. Peł nił funk cję prze wod ni czą -
ce go Ra dy Miej skiej w II i IV ka den cji
oraz funk cję wi ce prze wod ni czą ce go ra -
dy w III ka den cji. – Od zna ka, któ rą dzi -
siaj otrzy mu ję, wpi su je się w ca ły ze -
staw róż ne go ro dza ju za szczy tów.
Wśród wie lu od zna czeń, dwa są dla
mnie szcze gól nie waż ne i mam do nich
sen ty ment. Je den to me dal Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej, a dru gi to zło ta
od zna ka Związ ku Na uczy ciel stwa Pol -
skie go. Do tych dwóch do cho dzi ta
trze cia nagroda, dzi siej sza – mó -
wił. – Mo je ży cie uwa żam za szczę śli -
we, speł nio ne. Za to wszyst ko kła niam
ci się ni sko mój ko cha ny So snow cu
i ko cha na Niw ko. Oby tak da lej – pod -
su mo wał Bo gu sław Ka ba ła. 

Ser decz ne gra tu la cje od władz mia sta
ode bra ły tak że za wod nicz ki oraz dzia ła -

cze Czar nych So sno wiec. Dwu na sto krot -
ne mi strzy nie Pol ski za pew ni ły so bie
awans do eks tra kla sy. Ostat ni raz w gro -
nie naj lep szych so sno wi czan ki gra ły
w se zo nie 2007/2008. – Bar dzo cie szę
się z te go suk ce su. Nie chce my być śred -
nia ka mi w eks tra li dze, ale bę dzie my wal -
czyć o naj waż niej sze ce le – za po wie dział
Ja cek Ga im, pre zes klu bu. 

Rad ni przy ję li tak że sze reg uchwał,
któ re nie wzbu dzi ły dys ku sji. Naj wię cej
uwa gi po świę co no spra wie, do ty czą cej
bra ku do fi nan so wa nia do tur nu sów re ha -
bi li ta cyj nych dla osób nie peł no spraw -
nych, któ re ukoń czy ły 24 la ta. Rad ni zło -
ży li wnio sek, by tą spra wą i bra ku ją cą
kwo tą w wy so ko ści oko ło 10 tys. zło tych
za ję ły się wła dze mia sta i zna la zły środ -
ki na ten cel, któ re umoż li wią oso bom
nie peł no spraw nym i ich opie ku nom wy -
jazd na wa ka cje jeszcze w tym roku.

,

reklama
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Serdeczne gratulacje odebrali Przemysław Ponczek (z lewej), Bogusław Kabała i piłkarki Zagłębia Sosnowiec.
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Sylwia Kosman

– Co dzien nie tę dy prze cho dzę, ale cze goś ta kie go jesz cze
nie wi dzia łam. Wy glą da, jak by ktoś spe cjal nie uło żył tu
gó rę śmie ci al bo szyb ko po zby wał się sta rych gra tów
z miesz ka nia – mó wi An na Ka le ta z So snow ca. 

Jak się oka za ło, ak cja by ła za pla no wa ną pro wo ka cją.
Spro wo ko wa ni do dzia łań… zo sta li miesz kań cy. Ak cja
mia ła im uświa do mić, że sprzę tu elek trycz ne go i elek tro -
nicz ne go nie moż na wy rzu cać do śmiet ni ka ani wy wo zić
do la su, gdzie cho ciaż jest cza sem mniej wi docz ny, to jed -
nak w dal szym cią gu nisz czy przy ro dę. Nie na le ży za po -
mi nać o szko dli wym wpły wie sub stan cji, któ re za war te są
w od pa dach elek trycz nych i elek tro nicz nych, m. in. sprzę -
cie RTV i AGD. W pierw szej ko lej no ści pro du cent po wi -
nien in for mo wać na te mat szko dli wo ści sub stan cji wy ko -
rzy sta nych w bu do wie urzą dze nia i je go wpły wu na śro do -
wi sko na tu ral ne, a sprze daw ca po wi nien po sia dać wie dzę
na te mat spe cjal nych miejsc gro ma dze nia sta rych sprzę -
tów. „Nie bez piecz ny” pro dukt po wi nien być ozna czo ny
zna kiem prze kre ślo ne go ko sza. Za po zo sta wie nie urzą dzeń
elek trycz nych w śmiet ni ku, czy też wy wie zie nie ich do la -
su, gro zi wy so ki man dat, na wet do 5 ty się cy zło tych. Obec -
nie „elek tro śmie ci” moż na za wieźć do Miej skie go Za kła -

du Skła do wa nia Od pa dów przy ul. Gre na die rów, a od 1
czerw ca tak że do punk tu przy ul. Ba czyń skie go 11 w So -
snow cu. 

– Ak cja cie szy ła się du żym za in te re so wa niem. Miesz -
kań cy by li obu rze ni tym, co zo ba czy li w miej scu, któ re po -
win no im słu żyć do od po czyn ku i za ba wy. Straż Miej ska
i Po li cja otrzy ma li kil ka dzie siąt zgło szeń – mó wi Jo an -
na Cza pla, kie row nicz ka Re fe ra tu Go spo dar ki Od pa da mi
Ko mu nal ny mi w UM w So snow cu. – Prze pro wa dzi li śmy
tak że an kie tę wśród osób, któ re włą czy ły się w ak cję. Mia -
ła ona na ce lu spraw dze nie, czy miesz kań cy wie dzą, co zro -
bić ze zu ży ty mi elek tro od pa da mi. Wy ni ki an kie ty po zy -
tyw nie za sko czy ły or ga ni za to rów dzia ła nia – do da je. 

Ak cja zo sta ła prze pro wa dzo na w ra mach mię dzy na ro -
do we go pro jek tu pn. „Pod no sze nie świa do mo ści zwią za -
nej z pro eko lo gicz ny mi za cho wa nia mi miesz kań ców w go -
spo dar ce od pa da mi – ECO WAS przez Urząd Miej ski
w So snow cu we współ pra cy z Miej skim Ośrod kiem Spor -
tu i Re kre acji w So snow cu i fir mą Re mon dis Sp. z o.o. Od -
dział So sno wiec. Nad ca ło ścią dys kret nie czu wa ły służ by
po rząd ko we. To wła śnie pra cow ni cy fir my Re mon dis,
wcze śnie ra no, zbu do wa li gó rę ze zu ży tych urzą dzeń elek -
trycz nych i elek tro nicz nych i cier pli wie cze ka li na ewen -
tu al ne dzia ła nia miesz kań ców.

M
ariusz Binkiew

icz

Śmieciowa prowokacja 
W rejonie kąpieliska „Stawiki”, w pobliżu placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, wyrosła góra śmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, części
odbiorników i innych starych sprzętów pojawił się niespodziewanie i wstrząsnął mieszkańcami.

Syl wia Ko sman

„O pe da go gi ce Pro fe so ra Bog da -
na Su cho dol skie go. W 110. Rocz -
ni cę uro dzin” to ty tuł kon fe ren cji
na uko wej, któ ra 12 ma ja od by ła
się w au li Wyż szej Szko ły Hu ma -
ni tas w So snow cu. Spo tka nie
w au li Wyż szej Szko ły Hu ma ni -
tas for mal nie sta no wi ło otwar te
po sie dze nie Ko mi te tu Na uk Pe da -
go gicz nych PAN, co zda rza się
bar dzo rzad ko. W de ba cie uczest -
ni czy li na uczy cie le, wy kła dow cy
aka de mic cy, przed sta wi cie le śro -
do wisk aka de mic kich z ca łe go
kra ju oraz stu den ci uczel ni. 

– Dzię ku ję za moż li wość spo -
tka nia w Hu ma ni tas. To pięk -
na na zwa uczel ni, od da ją ca myśl
trzech wy bit nych pe da go gów po -
cho dzą cych z Za głę bia Dą brow -
skie go. Myśl prof. Bog da na Su -
cho dol skie go jest głę bo ko za ko -
rze nio na w róż nych na ukach. On
sam żył tak na praw dę w trzech
epo kach, do świad czył dzia ła nia
sys te mów to ta li tar nych, a mi mo
to sku tecz nie prze my cał myśl pe -
da go gicz ną w tych nie ła twych
cza sach – za in au gu ro wał kon fe -
ren cję, prof. zw. dr hab. Bo gu -

sław Śli wer ski, prze wod ni czą cy
KNP PAN.

Kon fe ren cja po dzie lo na zo sta -
ła na dwa pa ne le dys ku syj ne.
Pierw szy po świę co ny zo stał pe da -
go gi ce prof. Su cho dol skie go
w krę gu jej na uk po moc ni czych,
a dru gi je go ide om i oso bie pro fe -
so ra ja ko wy bit ne go uczo ne go
i eks per ta edu ka cyj ne go. 

W ho lu głów nym Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas pre le gen ci, go -
ście i słu cha cze mo gli zwie dzić
wy sta wę (na zdjęciu), uka zu ją cą
dro gę ży cio wą i do ro bek na uko wy
prof. Bog da na Su cho dol skie go.
Zo sta ły za pre zen to wa ne m. in. fo -
to gra fie i do ku men ty prze ka za ne
przez IV Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. Sta ni sła wa Sta szi ca w So -
snow cu, któ re go ab sol wen tem był
wła śnie prof. Su cho dol ski, a tak że
ob szer ny księ go zbiór, li sta 43 na -
zwisk dok to rów wy pro mo wa nych
przez wy bit ne go pe da go ga, pol -
skie i za gra nicz ne pu bli ka cje po -
świę co ne je go oso bie oraz wie le
cie ka wo stek z je go ży cia. 

Or ga ni za to ra mi przed się wzię -
cia by li Ko mi tet Na uk Pe da go -
gicz nych Pol skiej Aka de mii Na uk
oraz Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas.

Otwarte posiedzenie KNP PAN
i konferencja naukowa

Syl wia Ko sman

Pra ce na uli cy Bę dziń skiej do bie -
ga ją koń ca. Głów ny wy ko naw ca,
czy li Skan ska S.A., któ ra wy gra ła
prze targ, za koń czy pra ce
przed wy zna czo nym ter mi nem.
Tym sa mym kie row cy, jak i pie si,
już bez prze szkód i utrud nień bę -
dą mo gli po ko nać ul. Bę dziń ską.
Obec nie trwa ją ostat nie pra ce. 

– W spe cy fi ka cji prze tar gu
prze wi dzie li śmy wy dłu żo ny okres
dzia ła nia. Wy gra ła du ża fir ma,
któ ra pra ce wy ko nu je so lid nie.
Mo że nie co dłu żej to trwa, ale jest
ta niej. Z po żyt kiem dla ca łej
dziel ni cy two rzy się ta ka miej ska
ale ja uli cy Bę dziń skiej, któ rą bę -
dzie my wzbo ga cać ko lej ny mi in -
we sty cja mi – mó wi Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent mia sta. 

In we sty cja obej mu je prze bu do -
wę ulic wraz z sy gna li za cją świetl -
ną. Zo sta ły już wy ko na ne cią gi
pie sze i pie szo -ro we ro we oraz
więk szość miejsc po sto jo wych dla
po jaz dów. Wy ko naw ca prze bu do -
wał tak że na wierzch nię jezd ni, sie -
ci te le tech nicz ne i ener ge tycz ne
oraz prze sta wił słu py oświe tle nio -
we. Zo sta ły wy cię te sta re drze wa
i na sa dzo ne no we. 

Rad ny Ste fan Woj now ski, któ -
ry czę sto nad zo ru je po stęp prac,
przy zna je, że uli ca jest wiel kim
pla cem bu do wy. – Miesz kań cy
wpraw dzie na rze ka ją na trud no -
ści ko mu ni ka cyj ne, utrud nie nia
w prze miesz cza niu się, ale po dzi -
wiam wy ko naw cę ro bót, któ ry
nie za mknął uli cy, ale re mon tu je
uli cę od ci nek po od cin ku – przy -
zna je Woj now ski. – Po nad to
na prze jaz dach tram wa jo wych
wy mie nio no tak że szy ny i pod -
kła dy na tak zwa ne „szy ny pły -
wa ją ce”, co jest dla miesz kań ców
bar dzo waż ne. Zmia na tych pod -
kła dów i za sto so wa nie no wej
tech no lo gii umoż li wi wy ci sze nie
prze jaz du tram wa ju. Co wię cej,
otrzy ma łem za pew nie nie dy rek -
to ra Tram wa jów Ślą skich, że
przy Wy dzia le Na uk o Zie mi zo -
sta ną po sta wio ne wia ty. Z tych
wiat bę dzie ko rzy stać oko ło 800
lu dzi dzien nie, stu den tów
i miesz kań ców oko licz nych
ulic – do da je Woj now ski. 

Pe ro ny wy ko na no tak że
na przy stan ku tram wa jo wym
przy ul. Ma riac kiej. – Tą tra są
wkrót ce za czną kur so wać no we
tram wa je, dla te go mu sie li śmy
przy sto so wać przy sta nek do po -
trzeb tram wa jów ni sko po dło go -
wych i osób nie peł no spraw nych.
Pra cow ni cy Tram wa jów Ślą skich
uło ży li opa skę z pre fa bry ka tów,
a my wy ko nu je my pod wyż sze nie
ca łe go pe ro nu z do pa so wa niem
się do tej opa ski – wy ja śnił Grze -
gorz Bar czyk, dy rek tor MZUK
w So snow cu. 

Na ca łą in we sty cję, któ ra jest
jed ną z naj więk szych in we sty cji
ostat nich lat i bę dzie w ca ło ści
kosz to wać po nad 17 mln zło tych,
gmi na otrzy ma ła 85 pro cent do fi -
nan so wa nia z Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa  Ślą skie go. 

Ulica Będzińska już prawie gotowa
Od samego rana mieszkańcy informowali o wyrzuconych śmieciach.
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ROZMOWA KURIERA

Zbliża się koniec obecnej kadencji
samorządu. Czy to były dobre lata dla
Sosnowca? 
Dwie po przed nie ka den cje by ły
bar dzo trud ny mi la ta mi. Wal czy -
li śmy o wyj ście z za pa ści go spo -
dar czej. Prze pro wa dzi li śmy ge ne -
ral ny re mont i my ślę, że je ste śmy
na pro stej. To nie by ły ła twe la ta,
za rów no dla miesz kań ców, jak
i dla in we sto rów. Nie mie li śmy
szan sy or ga ni zo wa nia Eu ro 2012,
nie mie li śmy szczę ścia, by po zy -
skać środ ki unij ne jak ścia -
na wschod nia. Pa mię taj my, że
utra ci li śmy 30 ty się cy miejsc pra -
cy pod zie mią i ko lej ne ty sią ce
na po wierzch ni. Dziś już nikt nie
pa mię ta o pro ble mach, któ re mu -
sie li śmy roz wią zać. Te raz, kie dy
spo ty kam się z miesz kań ca mi, to
po rów nu je my się z naj bo gat szy -
mi. Nie je ste śmy jesz cze bo ga ci,
ale już ma jęt ni, co da je nam szan -
se ela stycz ne go dzia ła nia i re ago -
wa nia w sy tu acjach kry zy so wych.

A jak wygląda sytuacja, patrząc
z szerszej perspektywy? Mam
na myśli założenia strategiczne.
Stwo rzy li śmy 12 lat te mu stra te gię
roz wo ju mia sta. Na wet je śli ktoś
już ab so lut nie nie ma za ufa nia
do wła dzy, to mo że spraw dzić, czy
za pi sa ne w tym do ku men cie za ło -
że nia zo sta ły osią gnię te. Zre ali zo -
wa li śmy 90 pro cent wy zna czo -
nych ce lów. Oczy wi ście, od tam -
te go cza su po ja wi ły się no we
za da nia, a nie któ re ce le w no wej
rze czy wi sto ści spo łecz nej i po li -
tycz nej stra ci ły ra cję by tu. Te raz
bu du je my stra te gię na ko lej ne la -
ta, na sta wio ną na miesz kań ców
i zbie ra nie owo ców te go, co uda ło
nam się za siać, a wła ści wie zbu -
do wać. Go spo dar ka jest dla nas
jed nak naj waż niej sza. Przed na mi
trud ne za da nie, po le ga ją ce na tym,
by umie jęt nie wpleść w układ nie -
wiel kich pie nię dzy unij nych, któ re
ma my szan sę po zy skać w naj bliż -
szych la tach, no wo cze sne tech no -
lo gie, współ pra cę na uki z prze my -

słem, po wią za nie ad mi ni stra cji
z biz ne sem. Je śli ktoś rzu ca ha sła,
że ma re cep tę na bły ska wicz ny
suk ces, to kła mie. Nie ma szyb -
kich i ła twych roz wią zań.

Ja kie kształ tu ją się per spek ty wy
na ko lej ne la ta? 
Ka den cja, któ ra nad cho dzi i okres
no we go pro gra mo wa nia środ ków
bu dże to wych, jak i unij nych, bę dą
bar dziej na sta wio ne na spra wy
zwią za ne z po pra wą ja ko ścią ży -
cia lu dzi. Bę dą re ali zo wa ne in we -
sty cje sto sun ko wo nie wiel kie, jak
bu do wa pla ców za baw, bo isk czy
re mon ty chod ni ków. Jest to więc
w peł ni zgod ne z za ło że nia mi na -
szej no wej stra te gii roz wo ju.

Nie za brak nie jed nak in we sty cji o bar -
dzo sze ro kim za się gu? 
Zga dza się. Przez naj bliż sze dwa
la ta bę dzie my re ali zo wać ro bo ty
wod no -ka na li za cyj ne na kwo tę
pra wie 200 mi lio nów zło tych, m.
in. na Niw ce, Kli mon to wie, Po go -
ni i w cen trum. Zbli ża ją się re -
mon ty to ro wisk tram wa jo wych
i cze ka nas bu do wa no wych.
Obec nie trwa ją już in ten syw ne
pra ce na ul. Bę dziń skiej, 3 Ma ja,

So bie skie go, a w naj bliż szym
cza sie układ w trój ką cie ulic: Ma -
ła chow skie go, Pił sud skie go, Sien -
kie wi cza. Do te go do cho -
dzi 70 km sie ci świa tło wo do wej
w ca łym mie ście, co umoż li wi
więk szą kon ku ren cyj ność w So -
snow cu, niż sze ce ny In ter ne tu
i roz wój mo ni to rin gu. Prze ko pie -
my po nad 100 ki lo me trów chod -
ni ków i dróg. Spo wo du je to utrud -
nie nia, ale po prze pro wa dze niu
tych in we sty cji, bę dzie my speł -
niać nor my unij ne w za kre sie do -
star cza nia wo dy i ka na li za cji. Już
dzi siaj, dzię ki pro wa dzo nym mo -
der ni za cjom i in we sty cjom, ma -
my jed ne z naj mniej szych strat
na sie ciach wo do cią go wych
w Pol sce.

Nie któ rzy na rze ka ją, że cho ciaż in we -
stu je my, to cią gle za ma ło…
Na wet, je śli w bu dże cie prze zna -
cza my po nad 100 mi lio nów na in -
we sty cje, to po mna ża my te in we -
sty cje po przez spół ki ko mu nal ne
czy współ pra cę z in ny mi gmi na -
mi. Naj lep szym przy kła dem jest
so sno wiec ki PKM, któ ry z upa dłej
spół ki, stał się prę że nie dzia ła ją -
cym i czę sto na gra dza nym przed -

się bior stwem, co do wo dzi, że nie
wszyst kie miej skie spół ki po win -
ny być spry wa ty zo wa ne. Pra wi -
dło wo roz wi ja się rów nież od da ny
do użyt ku So sno wiec ki Park Na -
uko wo -Tech no lo gicz ny. Jesz cze
le piej sy tu acja wy glą da z pro jek -
tem Go spo dar czej Bra my Ślą ska
i za go spo da ro wa niem te re nów
na wschód od tra sy S1 na te re nie
Ma czek, na wet po mi mo te go, że
nie gwa ran tu je my tak pre fe ren cyj -
nych wa run ków dzia łal no ści jak
stre fa eko no micz na. Dzi siaj już
czte rech in we sto rów bu du je tam
swo je za kła dy, a ko lej nych dwóch
przy go to wu je się do pod ję cia in -
we sty cji. By ła to jed na z naj bar -
dziej tra fio nych in we sty cji i de cy -
zji wy ko rzy sta nia środ ków unij -
nych po przed niej ka den cji
w wo je wódz twie ślą skim. Za da li -
śmy kłam te mu, że nie da się bu -
do wać na hał dach, te re nach ska żo -
nych i zna leźć dla ta kich te re nów
in we sto rów. My ślę, że jak uzbro -
imy ko lej ne dział ki, to łącz nie 150
hek ta rów tych te re nów bę dzie pra -
co wa ło na byt go spo dar czy So -
snow ca przez kil ka na stęp nych lat.

A wspo mnia ne pro jek ty mię dzyg min -
ne?
Mam tu na my śli roz wój ko mu ni -
ka cji, re mont to ro wisk i za kup no -
wych tram wa jów. Z koń cem te go
ro ku, a już na pew no na po cząt ku
przy szłe go, bę dzie my jeź dzić no -
wo cze sny mi, bez piecz ny mi
i szyb ki mi tram wa ja mi z cen trum
So snow ca do cen trum Ka to wic.
Współ pra ca w za kre sie mo der ni -
za cji sie ci ka na li za cji roz wi ja się
do brze z My sło wi ca mi i Ka to wi -
ca mi. Wspól nie re ali zu je my tak że
pro jekt bu do wy dro gi śred ni co wej
My sło wi ce -Ja worz no -So sno wiec
z po dwój nym ukła dem, za pew nia -
ją cym roz bi cie wzmo żo ne go ru -
chu w po łu dnio wej czę ści aglo me -
ra cji, któ ry umoż li wi po łą cze nie
te re nów wschod nich. Współ pra ca
z wła dza mi wo je wódz twa ślą skie -
go, da je moż li wość mo der ni za cji

szpi ta la św. Bar ba ry. Dziś ten szpi -
tal, po in we sty cjach rzę du 200 mi -
lio nów zło tych, sta no wi je den z fi -
la rów ochro ny zdro wia w wo je -
wódz twie ślą skim…

…to dobra zapowiedź inwestycji
związanych bezpośrednio z jakością
życia mieszkańców.
W tym kon tek ście na le ży wspo -
mnieć o współ pra cy ze spół ką
Tau ron. W cią gu naj bliż szych lat
cze ka nas sze ro ko za kro jo ny pro -
gram ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ków miesz kal nych. Tau ron sta ra
się po zy skać oko ło trzech mi liar -
dów zło tych. My ślę, że du ża
część tych pie nię dzy tra fi do So -
snow ca. We wrze śniu otwo rzy -
my za kład uty li za cji od pa dów,
któ ry bę dzie prze twa rzał od pa dy
przez naj bliż szych kil ka dzie siąt
lat. Rów no le gle ca ły czas pro wa -
dzi my mo der ni za cje obiek tów
pu blicz nych, szkół i szpi ta li.
Wkrót ce od da my do użyt ku no -
wy ze spół przy chod ni przy szpi -
ta lu w Za gó rzu, a przy go to wu je -
my się do bu do wy blo ku ope ra -
cyj ne go i ze spo łu przy chod ni
w szpi ta lu przy ul. Ze ga dło wi -
cza. 

Mieszkańców podzielił pomysł
budowy spalarni śmieci, która
prawdopodobnie w ogóle w mieście
nie powstanie…
Trze ba zda wać so bie spra wę, że
nie uciek nie my od te ma tu uty li za -
cji ter micz nej od pa dów. Jed nak
pro ce du ra, prze pro wa dzo na przez
sie mia no wic ki sa mo rząd, do ty czą -
ca wy da nia tzw. de cy zji śro do wi -
sko wej, oka za ła się dro gą na skró -
ty. Obec nie Sa mo rzą do we Ko le -
gium Od wo ław cze przy zna ło nam
ra cję, wska zu jąc, że przy wy da wa -
niu de cy zji, nie wzię to pod uwa gę
gło sów miesz kań ców, dla te go też
ca ła pro ce du ra, w związ ku z na -
szym od wo ła niem od tej de cy zji,
zo sta nie po wtó rzo na. Jed nak
od wy da nia de cy zji śro do wi sko -
wej do wy da nia po zwo le nia

na bu do wę, dro ga jest bar dzo da le -
ka. Ze swo jej stro ny chcę prze pro -
sić miesz kań ców za wy ni kłe za -
mie sza nie, spo wo do wa ne tym te -
ma tem, któ ry zo stał wy ko rzy sta ny
do pro wa dze nia wal ki wy bor czej.
So sno wi cza nie zo sta li wpro wa -
dze ni w błąd i zma ni pu lo wa ni
przez nie któ rych rad nych. Żad -
nych nie eko lo gicz nych i nie od po -
wie dzial nych in we sty cji nie bę -
dzie my re ali zo wać. 

Arkadiusz Chęciński „zawiesił”
koalicję radnych SLD-PO. Jak Pan
ocenia tę decyzję? 
To brak pra wi dło wej per spek ty wy
oce ny nie któ rych zda rzeń i de cy -
zja nie zro zu mia ła. Sa mo rząd
miej ski nie po wi nien być sa mo -
rzą dem po li tycz nym. Za sa dy sys -
te mu wy bor cze go de ter mi nu ją
wpraw dzie two rze nie ko mi te tów
po li tycz nych, ale na szczę ście,
w ostat nich la tach co raz czę ściej
spo łecz nych. Mu si my zda wać so -
bie spra wę, że na szym ce lem jest
re ali za cja przed sta wio nych pro -
gra mów, ale dziś ma ło kto czy ta
pro gra my wy bor cze. Je stem prze -
ciw ni kiem cho dze nia na skró ty,
two rze nia ha seł wy try chów i oszu -
ki wa nia wy bor ców. Ży cie nie jest
tak pro ste, by za mknąć je w jed -
nym zda niu. Ży cie sa mo rzą do we
wy ma ga se tek de cy zji po dej mo -
wa nych ty go dnio wo. Sen sow nych
de cy zji. Nie wy star czy rzu ce nie
po my słu, tak jak to by ło w przy -
pad ku utwo rze nia i do to wa nia
z miej skich środ ków spół ki ko szy -
kar skiej. Część rad nych po par ła
ten po mysł, część by ła prze ciw -
na. I na stą pi ło… za wie sze nie się
wza jem ne w prze strze ni. Mo że to
„za wie sze nie” po zwo li na upo -
rząd ko wa nie hie rar chii war to ści
i przy po mnie nie so bie tre ści skła -
da nej przy się gi, że ma my dzia łać
dla do bra mia sta. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Nie ma szybkich i łatwych rozwiązań, przekonuje Kazimierz Górski

Wyszliśmy na prostą
Rozmowa z Kazimierzem Górskim, prezydentem Sosnowca 

zdjęcia: arc uM
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Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

„W li sto pa dzie 2012 ro ku pod pi sa łem umo -
wę na świad cze nie usług te le ko mu ni ka cyj -
nych (tv + in ter net) w lo ka lu przy uli cy Tur ku -
so wej 130/20. W li sto pa dzie 2013, za spra -
wą mo jej prze pro wadz ki do in ne go lo ka lu,
prze nio słem usłu gi na no wy ad res. Nie by ło
po dro dze żad nych pro ble mów. Pro blem po -
ja wia się dzi siaj. Z po wo du oso bi stych po raz
ko lej ny zmie niam ad res za miesz ka nia od ma -
ja br. W związ ku z tym za czerp ną łem in for -
ma cji u ope ra to ra (te le fo nicz nie), jak wy glą -
da spra wa z prze nie sie niem usług. Za zna -
czam, że je stem bar dzo za do wo lo ny z usług
i nie chcę prze ry wać współ pra cy. Pod czas
roz mo wy te le fo nicz nej zo sta ło mi po wie dzia -
ne, że ope ra tor nie świad czy usług na tym te -
re nie i je dy ne wyj ście dla mnie, bez po no sze -
nia ka ry, to ce sja umo wy na in ne go lo ka to ra.
Nie ste ty, ta kiej moż li wo ści nie ma. Czy nie
jest tak, że w związ ku z ak tu ali za cją usta wy
o usłu gach te le ko mu ni ka cyj nych z 21 stycz -

nia 2013 to ope ra tor ma obo wią zek za pew -
nie nia usłu gi? Ja ja ko abo nent chy ba mam
pra wo do zmia ny miej sca za miesz ka nia bez
ko niecz no ści po da wa nia szcze gó ło wych po -
wo dów te mu to wa rzy szą cych. Czy w tym wy -
pad ku, z po wo du bra ku moż li wo ści świad -
cze nia usług przez ope ra to ra, umo wa jest ze -
rwa na z wi ny ope ra to ra? (nie za pew nie nie
do stę pu do usług)”.

Pod sta wą wza jem nych praw i obo wiąz -
ków stron jest łą czą ca je umo wa. Je śli umo -
wa pre cy zu je miej sce świad cze nia usłu gi
i z jej tre ści nie wy ni ka, że ope ra tor ma obo -
wią zek świad czyć usłu gi w in nym miej scu czy
też prze nieść je w in ne wska za ne przez abo -
nen ta miej sce, abo nent po no si kon se kwen -
cje roz wią za nia umo wy, kie dy przy czy na le ży
po je go stro nie. Aby moż li we by ło prze nie sie -
nie usług, mu szą ist nieć wa run ki tech nicz ne,
aby ope ra tor te le ko mu ni ka cyj ny w no wym
miej scu mógł świad czyć te sa me usłu gi.
W opi sa nej przez Pa na spra wie ope ra tor
wska zał, że nie ma moż li wo ści świad cze nia
usług w no wej lo ka li za cji, a za tem nie ma obo -
wiąz ku prze nie sie nia usłu gi in ter ne to wej i te -
le wi zyj nej. W ta kim przy pad ku moż li we jest
roz wią za nie umo wy przez abo nen ta. Je śli
umo wa by ła za war ta na czas okre ślo ny i wią -
za ła się z ko rzy sta niem z pro mo cji - przy zna -
niem abo nen to wi ulgi, nie ste ty ope ra tor mo że
na li czyć ka rę umow ną z ty tu łu przed ter mi no -
we go roz wią za nia umo wy. Ka ra ta jed nak
win na być po li czo na pro por cjo nal nie do cza -
su trwa nia umo wy. In ną moż li wo ścią jest ce -
sja na in ne go użyt kow ni ka – abo nen ta. 

Art. 57 ust. 6 Pra wa Te le ko mu ni ka cyj ne -
go sta no wi, że w przy pad ku za war cia umo -
wy o świad cze nie usług te le ko mu ni ka cyj -
nych, w tym o za pew nie nie przy łą cze nia
do pu blicz nej sie ci te le ko mu ni ka cyj nej, zwią -
za ne go z ulgą przy zna ną abo nen to wi, wy so -
kość rosz cze nia z ty tu łu jed no stron ne go roz -
wią za nia umo wy przez abo nen ta lub przez
do staw cę usług z wi ny abo nen ta przed upły -
wem ter mi nu, na ja ki umo wa zo sta ła za war -
ta, nie mo że prze kro czyć war to ści ulgi przy -
zna nej abo nen to wi po mniej szo nej o pro por -
cjo nal ną jej war tość za okres od dnia za war -
cia umo wy do dnia jej roz wią za nia. Rosz cze -
nie nie przy słu gu je w przy pad ku roz wią za nia
przez kon su men ta umo wy przed roz po czę -
ciem świad cze nia usług, chy ba że przed mio -
tem ulgi jest te le ko mu ni ka cyj ne urzą dze nie
koń co we.

Ina czej na to miast wy glą da spra wa do -
stę pu do usług, któ re skła da ją się na tzw.
usłu gę po wszech ną – czy li do stęp ną dla
wszyst kich użyt kow ni ków koń co wych sta -
cjo nar nych pu blicz nych sie ci te le ko mu ni -
ka cyj nych np. In ter ne tu wy dzwa nia ne -
go – dial – up. Je śli za tem umo wa zo sta ła -
by za war ta z tzw. ope ra to rem wy zna czo -
nym, jest on wów czas zo bo wią za ny
do świad cze nia usłu gi i nie mo że po wo ły -
wać się na brak moż li wo ści tech nicz nych
prze nie sie nia usłu gi wy dzwa nia ne go do -
stę pu do In ter ne tu. Obec nie jed nak nie ma
ope ra to ra wy zna czo ne go. De cy zje w tej
spra wie po dej mu je Pre zes Urzę du Ko mu ni -
ka cji Elek tro nicz nej. 

Jo an na Bi niec ka, 
rzecz nik pra so wy ZUS

Cho dzi o eme ry tu rę, ja ką oso by obec nie pra cu ją -
ce bę dą otrzy my wać w przy szło ści z ZUS -u. Chy -
ba każ dy chciał by wie dzieć, na ja kie świad cze nie
mo że li czyć. Wy star czy w tym ce lu sko rzy stać
z kal ku la to ra eme ry tal ne go do stęp ne go na Plat -
for mie Usług Elek tro nicz nych (oczy wi ście, o ile
jest się za re je stro wa nym na PUE) lub prze stu dio -
wać in for ma cję o sta nie kon ta, ja ką ZUS wy sy ła
co ro ku swo im ubez pie czo nym. I tu po ja wia się
py ta nie, skąd się bio rą róż ni ce mię dzy tym, co
sa mo dziel nie wy li czy my za po mo cą wspo mnia -
ne go kal ku la to ra (pro gno zo wa na eme ry tu ra),
a tym co otrzy mu je my w in for ma cji z ZUS (hi po -
te tycz na eme ry tu ra).

Otóż pod sta wą ob li cze nia hi po te tycz nej
eme ry tu ry są wy łącz nie da ne do ty czą ce skła -
dek na ubez pie cze nie eme ry tal ne oraz ka pi ta -
łu po cząt ko we go. ZUS w tym ro ku wy sy ła in for -
ma cje za 2012 r. Tak więc hi po te tycz na eme ry -
tu ra zo sta ła ob li czo na we dług sta nu kon ta
na 31 grud nia 2012 r. Wy li czo no ją w na stę pu ją -

cy spo sób: su mę kwot zwa lo ry zo wa ne go ka pi -
ta łu po cząt ko we go, zwa lo ry zo wa nych skła dek
za okres od 1 stycz nia 1999 r. do 31 grud -
nia 2011 r. oraz za ewi den cjo no wa nych skła dek
za rok 2012 po dzie lo no przez wy ra żo ne w mie -
sią cach śred nie dal sze trwa nie ży cia dla wie ku,
dla któ re go wy li cza na jest hi po te tycz na eme ry -
tu ra. Śred nie dal sze trwa nie ży cia wy ni ka z ta -
blic ogła sza nych przez Pre ze sa Głów ne go Urzę -
du Sta ty stycz ne go. 

Na to miast wy so kość pro gno zo wa nej eme ry -
tu ry, któ rą wy li cza kal ku la tor eme ry tal ny na in dy -
wi du al nym pro fi lu na PUE, za le ży nie tyl ko od da -
nych z ostat niej in for ma cji o sta nie kon ta w ZUS.
Na wy so kość pro gno zy ma ją wpływ tak że przy ję -
te w kal ku la to rze za ło że nia ma kro eko no micz ne
oraz przy szłe wa lo ry za cje skła dek już od pro wa -
dzo nych oraz tych, któ re tra fią do ZUS -u od przy -
szłych wy na gro dzeń. Wy so kość wy na gro dze nia
za in te re so wa ni wpi su ją sa mo dziel nie, wie dząc
jak bę dą ro sły ich za rob ki lub zwy czaj nie przyj -
mu jąc pew ne za ło że nia. Na wet je śli do kal ku la to -
ra nie zo sta ną wpro wa dzo ne da ne do ty czą ce
przy szłych pen sji, to za ło że nia uwzględ nia ją ce
co rocz ną wa lo ry za cję już zgro ma dzo nych skła -
dek oraz wskaź ni ki in fla cji wpły wa ją na wy so -
kość pro gno zo wa nej eme ry tu ry. Przy ob li cze -
niach kal ku la tor ko rzy sta ze śred nie go dal sze go
trwa nia ży cia z ostat niej pro gno zy de mo gra ficz -
nej Eu ro sta tu przy go to wa nej dla Pol ski. 

Hi po te tycz na eme ry tu ra wy li cza na jest tyl ko
dla osób, któ re ukoń czy ły 35 lat. Na to miast z kal -
ku la to ra eme ry tal ne go mo że sko rzy stać każ dy,
kto in te re su je się za bez pie cze niem swo jej przy -
szło ści. 

reklama

ZUS RADZI

Hipotetyczna,
a prognozowana

RZECZNIK KONSUMENTA RADZI

Przeniesienie  usług
telekomunikacyjnych
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ROZMOWA KURIERA

MZZL od prawie dwóch lat
realizuje program oddłużeniowy
dla najemców lokali. Jakie są
główne założenia prowadzonego
projektu?
W wy ni ku za rzą dze nia, wy da -
ne go przez pre zy den ta mia sta,
uzy ska li śmy moż li wość pro wa -
dze nia sze ro kich dzia łań, umoż -
li wia ją cych wyj ście na jem cy
z dłu gów. Ideą te go pro jek tu jest
po wo ła nie ze spo łu me dia cyj ne -
go, któ re go za da niem jest zor ga -
ni zo wa nie spo tka nia z na jem ca -
mi, któ rzy są od po wie dzial ni
za po wsta łe za dłu że nie. Za da -
niem me dia to rów jest stwo rze -
nie ta kie go, do sto so wa ne go
do in dy wi du al nych moż li wo ści
na jem ców, pro gra mu, któ ry
umoż li wi dłuż ni ko wi wyj ście
z za dłu że nia za po mo cą za sto so -
wa nia wie lu róż nych do stęp nych
na rzę dzi.

Czy każdy jest w stanie spłacić
zadłużenie?
Przy wy so kich za dłu że niach jest
to prak tycz nie nie moż li we. Na -
wet roz ło że nie za dłu że nia na ra -
ty nie wie le po mo że, bo kwo ty
do za pła ty są bar dzo wy so kie.

To za le gło ści rzę du…
Pięć dzie się ciu czy sześć dzie -
się ciu ty się cy zło tych. Mie -
sięcz na ra ta wy nio sła by oko ło
ty sią ca zło tych mie sięcz nie, co
przy roz ło że niu na okres 60
mie się cy wła ści wie nie wcho -
dzi w grę w przy pad ku na jem -
ców o ni skich do cho dach. Me -
dia cje za kła da ją więc za sto so -
wa nie róż nych dzia łań:
moż li wość roz ło że nia za dłu że -
nia na ra ty, umo rze nie, za mia -
nę lo ka lu, za mia nę lo ka lu ze
spła tą za dłu że nia lub w koń cu
od pra co wa nie. 

Na czym polega odpracowanie
długu?
Za wie ra na jest umo wa cy wil no -
praw na po mię dzy MZZL a oso -
bą, któ ra zo bo wią zu je się do od -
pra co wa nia dłu gu. Oso by, któ re
od pra co wu ją dług, wy ko nu ją nie
tyl ko pro ste pra ce po rząd ko we,
ale i spe cja li stycz ne pra ce bu -
dow la ne. Pro po nu je my m. in.
pra ce re mon to we, ma lar skie, mu -
rar skie, roz no sze nie ko re spon -
den cji, ko sze nie i gra bie nie traw -
ni ków, do zor stwo, wsta wia nie
okien, drzwi, opróż nia nie pu sto -
sta nów, piw nic czy stry chów. 

Nie tyl ko na jem ca, na któ rym
cią ży za dłu że nie, mo że od pra co -
wać dług. Nie za wsze bo wiem
dłuż nik ma od po wied nie kom pe -
ten cje i mo że pra co wać, dla te go
in na peł no let nia oso ba, mo że zo -
bo wią zać się do od pra co wa nia
dłu gu na kon to dłuż ni ka. 

W ja ki spo sób zo sta ła wy ce nio -
na pra ca? 
Wy szli śmy od po zio mu pła cy
mi ni mal nej i w każ dym mie sią -
cu prze li cza my wy so kość pła cy
w sto sun ku do ilo ści go dzin ro -
bo czych. Pła ca brut to wy no -
si 1680 zło tych, więc staw ki
kształ tu ją się w prze dzia le po -
mię dzy 10 a 11 zło tych za naj -
prost sze pra ce. Pra ce spe cja li -
stycz ne, elek try ków, mu ra rzy,
hy drau li ków, kal ku lu je my na po -
zio mie 12 – 13 zł. Pra ce, któ re
nie ma ją cha rak te ru wy mier ne -
go, kal ku lu je my go dzi no wo.
Cho dzi tu taj o ro bo ty ma lar skie,
re mon to wo -bu dow la ne, in sta la -
cyj ne. 

Ile wynosi maksymalny dług
najemców, który są w stanie
całkowicie odpracować?

Po cząt ko wo usta lo no tę gra ni cę
na kwo tę 10 ty się cy zło tych,
a obec nie wy no si ona oko ło 15
ty się cy zło tych. Roz kła da się to
na pra cę przez kil ka mie się cy. Co
waż ne, od kwo ty za dłu że nia, któ -
rą na le ży spła cić po pod pi sa niu
umo wy, nie są na li cza ne od set ki. 

Jakie są efekty prowadzonego
progra mu? 
Zdo by li śmy już do świad cze nia,
któ re po ka zu ją, że te dzia ła nia są
sku tecz ne. Prze pro wa dzi li śmy
pra wie pół to ra ty sią ca me dia cji,
pod pi sa li śmy w su mie 350
umów, a 102 umo wy zo sta ły od -
pra co wa ne. 30 ro dzin cał ko wi cie
od pra co wa ło swo je za dłu że nie,
a 58 osób po od pra co wa niu umo -
wy spła ca swo je dłu gi w ra tach
lub uzy ska ło po moc w po sta ci
umo rze nia czy za mia ny miesz -
ka nia. Obec nie re ali zu je my ko -
lej nych 75 umów. W wy ni ku do -
tych cza so wych dzia łań prze pro -
wa dzo no re no wa cję 62 kla tek
scho do wych, wy ko na no re mon -
ty w kil ku obiek tach zaj mo wa -
nych przez jed nost ki sa mo rzą do -
we, wy re mon to wa no kil ka dzie -
siąt pu sto sta nów i wie le in nych.

Czy dłużnicy na dobre wyszli
z długów? 
Obec nie trud no po wie dzieć, czy
na jem cy po od pra co wa niu dłu -
gu nie bę dą po now nie za dłu żać
zaj mo wa nych lo ka li. Pro wa dzi -
my mo ni to ring tych osób. Cześć
z nich zna la zła pra cę. Co waż -
ne, uda je się od bu do wać pew ne
re la cje spo łecz ne, zak ty wi zo wać
te oso by. Po ka zu je my im, gdzie
mo gą szu kać po mo cy, że mo gą
ubie gać się o do da tek miesz ka -
nio wy, w ja ki spo sób le piej go -
spo da ro wać pie niędz mi, jak
ogra ni czyć kosz ty utrzy ma nia
miesz ka nia, np. przez za ło że nie
wo do mie rza, ogra ni cza nie opłat
przez wy mel do wy wa nie osób,
któ re nie miesz ka ją w lo ka lu.
Bar dzo du że wspar cie w tej
dzie dzi nie ma my ze stro ny
MOPS -u i pra cu ją cych ra zem
z na jem ca mi asy sten tów ro dzin.
Na wet je śli jed na ro dzi na wy -
cho dzi na pro stą, od bie ra my to
ja ko nasz ma ły, za kła do wy suk -
ces.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Kosman

Nawet jeśli jedna rodzina wychodzi na prostą, odbieramy to jako nasz mały, zakładowy sukces, mówi Joanna Sekuła 

Praca zamiast długu
Rozmowa z Joanną Sekułą, dyrektorką Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

Syl w
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reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy
ul. Partyzantów 10a uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale
użytkowe, przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych
centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach. 

Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.

Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia
w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY 
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 44

tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
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Ewa Ga jew ska

To nie co dzien ne i je dy ne w swo -
im ro dza ju spo tka nie z po ezją zo -
sta ło zor ga ni zo wa ne przez Miej -
ską Bi blio te kę Pu blicz ną w So -
snow cu, ak to rów Te atru Za głę bia
i Cen trum In for ma cji Miej skiej.
Wraz z ak cją „Po ezjo na uli cę!”,
li te ra tu ra wtar gnę ła w prze strzeń
miej ską bez po śred nio mię dzy
miesz kań ców So snow ca. 

– So sno wi cza nie za sko czy li
nas wszyst kich swo ją otwar to -
ścią, śmia ło ścią i chę cią
do wspól nej za ba wy. Po nad to
ak to rzy by li tak urze ka ją cy, że

cięż ko by ło oprzeć się ich na mo -
wom. Cie szy my się, że im pre -
za zo sta ła tak do brze przy ję ta.
To po ka za ło, ja ki po ten cjał tkwi
w tym miej scu i że spo tka nie
z książ ką nie mu si ogra ni czać
się do mu rów bi blio te ki – mó wi
po my sło daw czy ni hap pe nin gu
Kin ga Ba ra now ska -Ja wo rek
z MBP w So snow cu.

Ce lem ak cji by ło od ku rze nie
i po now ne za pre zen to wa nie po nad -
cza so wej twór czo ści po etów Ska -
man dra. For ma in te rak tyw ne go
przed sta wie nia łą czą ce go li te ra tu rę
i te atr, po zwo li ła w spo sób lek ki
i we so ły przy po mnieć naj pięk niej -

sze wier sze tych au to rów. Ro le
słyn nych po etów: Tu wi ma, Le cho -
nia, Iwasz kie wi cza, Wie rzyń skie go
i Sło nim skie go ode gra li ak to rzy
Te atru Za głę bia – Mi chał Ba ła ga,
Alek san der Bli tek, Prze my sław
Ka nia, Krzysz tof Ko rze niow ski
i To masz Mu szyń ski. 

Spotkanie z książką nie
musi ograniczać się do
murów biblioteki

– Dziś je stem Ja nem Le cho -
niem, mo im ulu bio nym po etą.
Kie dy tyl ko otrzy ma li śmy pro -

po zy cję udzia łu w po etyc kim
Hy de Par ku, zła pa łem to mik
wier szy wła śnie te go au to ra i nie
da łem ko le gom żad nych
szans – mó wił Prze my sław Ka -
nia z Te atru Za głę bia.

Spon ta nicz ny mi uczest ni ka -
mi wio sen ne go hap pe nin gu by li
miesz kań cy. Na od waż nych, któ -
rzy zgo dzi li się prze czy tać
wiersz, cze ka ły nie spo dzian ki
i na gro dy: to mi ki wier szy dla
naj bar dziej ak tyw nych, ba lo ny,
ga dże ty i pa pie ro we kwia ty. 

– Ta kie im pre zy mo gły by się
od by wać w każ dej czę ści mia sta.
Wszy scy bar dzo chęt nie an ga żu -
ją się w pro jekt, za rów no star sze
jak i mło de oso by. Mo że ku szą
kwiat ki, mo że ba lo ni ki, mo że
my w stro jach z epo ki, a mo że
wła śnie po ezja – do da je ak tor.

Wy da rze nie od by ło się w ra -
mach X So sno wiec kich Dni Li -
te ra tu ry, jed nej z naj waż niej -
szych im prez kul tu ral nych
w re gio nie, or ga ni zo wa nej co
ro ku przez Miej ską Bi blio te kę
Pu blicz ną w So snow cu. Go ść -
mi te go rocz nej edy cji by li
m.in.: Ol ga To kar czuk, Igna cy
Kar po wicz, Mar cin Wroń ski,
Łu kasz Or bi tow ski, Ma rian Ki -
siel, Agniesz ka Frą czek. Te ma -
tem wio dą cym był fe no men li -
te rac ki i kul tu ro wy gru py po -
etyc kiej Ska man der. To wła śnie
je mu po świę co ne zo sta ły: wy -
sta wa, prze gląd fil mów do ku -
men tal nych, kon fe ren cja na uko -
wa oraz po etyc ki Hy de Park
i pod su mo wu ją cy kon cert Do -
ro ty Miś kie wicz i Ze spo łu
Kwa dro fo nik. 

Poetycki Hyde Park  na „Patelni”
W piątkowe popołudnie, 9 maja, poeci opanowali centrum Sosnowca! Tego dnia aktorzy Teatru
Zagłębia wcielili się na dwie godziny w postacie skamandrytów. Na Placu Stulecia głośno
i entuzjastycznie namawiali zaskoczonych przechodniów do wspólnego czytania wierszy. 

Ewa Ga jew ska

Uczest ni cy ko lej ne go spo tka nia
po dróż ni cze go z cy klu „Świat
na Pa tel ni” po dą ży li szla kiem eg -
zo tycz nych aro ma tów. Od wie dzi li
kra je, z któ rych do na szych fi li ża -
nek tra fia ka wa i her ba ta, czy li m.
in.: Ko lum bię, Ekwa dor, Pe ru. Ich
prze wod ni ka mi by li Grze gorz
i Ra do sław Trze piń scy z so sno -
wiec kiej pa lar ni ka wy „Aru ko”. 

Pro wa dzą cy, oj ciec i syn, opo -
wie dzie li o swo jej pa sji oraz eg zo -
tycz nych wy pra wach po na tu ral ne
pro duk ty. Pan Grze gorz Trze piń -
ski, wła ści ciel pa lar ni ka wy „Aru -
ko”, wspo mi nał po cząt ki przy go -
dy z ka wą, któ ra za czę ła się 18 lat
te mu pod czas po dró ży do Au strii
i Nie miec. 

– Za uwa ży łem w ma łej miej -
sco wo ści fa brycz kę, w któ rej wy -
pa la no ka wę. W ca łej oko li cy roz -
no sił się wspa nia ły aro mat. Wów -
czas wpa dłem na po mysł, aby
po dob ną dzia łal ność roz po cząć
w So snow cu. Chcia łem stwo rzyć
miej sce, gdzie wy pa la się ziar -
na i po da je w ta ki spo sób, że
klient ma oka zję spró bo wać jak
sma ku je ka wa po cho dzą ca z kon -
kret ne go kra ju. Więk szość pro du -
cen tów nie in for mu je o tym.
Na opa ko wa niu znaj dzie my naj -
wy żej ozna cze nie 100 procent
Ara bi ca – mó wił.

Od tam tej po ry pan Grze gorz
ser wu je so sno wi cza nom aro ma -
tycz ny na pój wprost ze swo jej „lo -
ko mo ty wy”, czy li spe cjal nej ma -
szy ny, w któ rej wy pa la ka wę spro -
wa dza ną z róż nych za kąt ków
świa ta. Są tam ziar na z plan ta cji
w Ame ry ce Po łu dnio wej, Gwa te -
ma li, Ko lum bii, Pe ru, Ekwa do ru,
a na wet z In dii. 

– Smak i aro mat ka wy za le ży
od wie lu czyn ni ków: kra ju po cho -
dze nia, ga tun ku, spo so bu pro wa -
dze nia plan ta cji i wy pa la nia. Przy -
kła do wo ka wy z Ame ry ki Po łu -
dnio wej, gdzie wy stę pu ją grun ty
wul ka nicz ne, cha rak te ry zu ją się
więk szą kwa sko wa to ścią, w prze -
ci wień stwie do tej z In dii czy
Afry ki. Moż na ją wy eli mi no wać
po przez dłuż sze wy pa la nie – tłu -
ma czył wła ści ciel palarni. 

Po nie waż ka wa wy ma ga spe -
cy ficz nych wa run ków, upra wia się
ją głów nie wzdłuż rów ni ka. Jest
tam od po wied nie na sło necz nie nie

i wil goć. O ta kich wła śnie miej -
scach i po dró żach do nich mó wił
pan Grze gorz. Pre lek cja do ty czy ła
głów nie Ekwa do ru, gdzie za chwy -
ci ły go na tu ral ne spo so by upra wy
na te re nach or ga nicz nych, bez
uży cia na wo zów sztucz nych.

– Oko ło XVI wie ku pa pież
Kle mens VIII po zwo lił pić ka wę
ka to li kom, za to w kra jach arab -
skich by ła po pu lar na jesz cze
przed uro dze niem Chry stu sa. Jej
dzie je są pięk ne, dla te go wy ru -
szy łem do Ame ry ki Po łu dnio wej,
że by na wła sne oczy prze ko nać
się, jak po wsta je. Wy pra wa
do kra ju ta kie go jak Ekwa dor by -
ła fa scy nu ją ca pod wie lo ma
wzglę da mi. Za chwy ca ły i za ska -
ki wa ły pięk ne wi do ki wul ka nów,
z naj wyż szym czyn nym na świe -
cie Co to pa xi, a tak że przy jaź nie
na sta wie ni lu dzie, na wet ci spra -
wu ją cy wła dzę. Kie dy chcia łem
zdo być ma pę oko li cy, skie ro wa no
mnie bez po śred nio do mi ni ster -
stwa, gdzie otrzy ma łem upra gnio -
ne ma te ria ły. Za py ta łem rów nież
o moż li wość spo tka nia z pre zy -
den tem. Po wie dzia no mi, że nie -
ste ty jest to nie moż li we, po nie waż
te go dnia… skoń czył już pra cę.
W go dzi nach urzę do wa nia, nie
by ło pro ble mu – mó wił. 

W pro gra mie spo tka nia nie za -
bra kło pro fe sjo nal ne go po ka zu
ba ri sty. Pan Ra do sław, za pre zen -
to wał róż ne ga tun ki oraz spo so by
pa rze nia ka wy. Dzię ki nie mu nie
tyl ko opo wie ści, ale rów nież
wspa nia ły aro mat, prze nio sły
zgro ma dzo nych na od le głe ka wo -
we plan ta cje. Każ dy otrzy mał po -
now ną prze pust kę do te go ra ju,
w po sta ci za pro sze nia na bez płat -
ną fi li żan kę ka wy lub her ba ty
do wy ko rzy sta nia w „Aru ko”.
Aby po czuć nie zwy kły smak i za -
pach, a tak że wy słu chać opo wie -
ści o tych na po jach, wy star czy od -
wie dzić pa lar nię pa na Grze go rza
przy ul. Mo drze jow skiej 47.  

„Świat na Pa tel ni” to cykl spo -
tkań or ga ni zo wa nych przez Cen -
trum In for ma cji Miej skiej w So -
snow cu, pod czas któ rych do -
świad cze ni po dróż ni cy i pa sjo na ci
re la cjo nu ją swo je wy pra wy. Pre -
zen to wa ne są za rów no miej sca
nie do stęp ne i eg zo tycz ne, jak
i bliż sze, bar dziej swoj skie, któ re
war to po znać. Na stęp ne spo tka nie
już 14 czerw ca. Wstęp wol ny.

Tam, gdzie kawa i herbata rośnie

Aktorzy Teatru Zagłębia wzięli udział w akcji „Po ezjo na uli cę!”.
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Ewa Ga jew ska

Ini cja to ra mi po wsta nia ze spo łu przy rod -
ni czo -kra jo bra zo we go są człon ko wie
Za gór skie go Sto wa rzy sze nia Re gio nal -
ne go „Pa kosz ni ca” – oso by sil nie zwią -
za ne z tą dziel ni cą So snow ca. 

– Na po mysł ob ję cia te re nu ochro ną
praw ną wpa dli śmy wraz z Ar tu rem Pta -
siń skim kil ka lat te mu. By li śmy wów -
czas jed ny mi z nie wie lu osób świa do -
mych je go wiel kiej war to ści, a jed no -
cze śnie wy stę pu ją cych na nim
ne ga tyw nych zja wisk. To wła śnie pró ba
ochro ny te go ob sza ru sta ła się jed ną
z głów nych mo ty wa cji utwo rze nia wraz
z gru pą pa sjo na tów sto sow nej or ga ni za -
cji. Za gó rze to na sza ma ła oj czy zna, do -
brze zna my tę oko li cę, choć wciąż od -
kry wa my ko lej ne jej wa lo ry. Dłu go za -
sta na wia li śmy się, ja ka for ma ochro ny
by ła by naj le piej do sto so wa na do spe cy -
fi ki te re nu i za pew ni ła je go za cho wa nie.
Uzna li śmy w koń cu, że bę dzie to ze spół
przy rod ni czo -kra jo bra zo wy. Ma on słu -
żyć nie tyl ko obec nym, ale i przy szłym
po ko le niom miesz kań ców mia sta oraz
re gio nu ja ko miej sce do wy po czyn ku
i po dzi wia nia kra jo bra zu sprzed 100 lat,
któ ry w do sko na ły spo sób łą czy tu przy -
ro dę wraz z hi sto rią. Nasz po mysł to
rów nież swe go ro dza ju od po wiedź
na jesz cze nie tak daw ne pró by za bu do -
wa nia ob sza ru nad Po to kiem Za gór skim
oraz de wa sta cję, któ ra wciąż nie ste ty
ma tu miej sce – mó wi Pa weł Kau zal, le -
śnik i wi ce pre zes Za gór skie go Sto wa -
rzy sze nia Re gio nal ne go „Pa kosz ni ca”.

Utworzenie zespołu jest
najlepszą formą ochrony tego
terenu

W usta wie o ochro nie przy ro dy z 2004
ro ku czy ta my, że „ze spo ła mi przy rod -
ni czo -kra jo bra zo wy mi są frag men ty
kra jo bra zu na tu ral ne go i kul tu ro we go
za słu gu ją ce na ochro nę ze wzglę du
na ich wa lo ry wi do ko we i es te tycz ne”.
Ta ki ob szar wy zna cza się w ce lu ochro -
ny wy jąt ko wo cen nych frag men tów
kra jo bra zu na tu ral ne go i kul tu ro we go,
dla za cho wa nia je go war to ści przy rod -
ni czych, kul tu ro wych i es te tycz nych.
Dzię ki nie mu w pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, mo gą być
uwzględ nio ne po stu la ty przy rod ni ków
i hi sto ry ków.

– Po wo ła nie ze spo łu jest na szym
zda niem naj lep szą for mą ochro ny te go
te re nu, po nie waż po zwo li za dbać o ca -
ło kształt kra jo bra zu. Ma my na dzie ję, że
ob ję cie ca ło ści ob sza ru ochro ną praw ną
po mo że uświa do mić miesz kań com, że
miej sce, w któ rym ży ją, jest cen ne i na -
le ży je sza no wać – pod kre śla Ar tur Pta -
siń ski ze Sto wa rzy sze nia „Pa kosz ni ca”.

Człon ko wie sto wa rzy sze nia
w sierp niu 2012 ro ku zwró ci li się
do pre zy den ta mia sta z for mal nym
wnio skiem o utwo rze nie ze spo łu przy -
rod ni czo -kra jo bra zo we go. Klu czo wym
mo men tem w sta ra niach o ochro nę te -

re nu by ło po sie dze nie Ko mi sji Roz wo -
ju Mia sta i Ochro ny Śro do wi ska Ra dy
Miej skiej w So snow cu z paź dzier ni -
ka 2012 ro ku, kie dy to rad ni po wzię li
wnio sek zo bo wią zu ją cy Urząd Mia sta
do utwo rze nia ze spo łu przy rod ni czo -
-kra jo bra zo we go. 

– Prze gło so wa nie przez rad nych
wnio sku by ło nie zmier nie waż nym wy -
da rze niem, od któ re go w du żej mie rze
za le ża ło po wo dze nie pro jek tu. Uwa ża -
my, że prze ko na nie oraz po zy tyw ne na -
sta wie nie rad nych do po my słu to nasz
pierw szy i to nie ma ły suk ces. Na sza
obec ność na po sie dze niach ko mi sji oraz
moż li wość szer sze go za pre zen to wa nia
rad nym idei ochro ny cen ne go te re nu
w mie ście przy nio sła efekt. Du żo w tej
kwe stii za wdzię cza my m. in. by łe mu
oraz obec ne mu prze wod ni czą ce mu ko -
mi sji – za zna cza Kau zal.

Ini cja to rzy po wo ła nia ze spo łu li czą
na to, że uchwa ła po wo łu ją ca ze spół
przy rod ni czo -kra jo bra zo wy na te re nie
Za gó rza zo sta nie pod ję ta jesz cze w tym
ro ku.

– Do tych czas uda ło nam się wy ło nić
eks per tów, któ rych za da niem jest obec -
nie opra co wa nie do ku men ta cji na uko -
wo – ba daw czej. Bę dzie ona klu czo wa,
po nie waż na jej pod sta wie po wsta nie
pro jekt uchwa ły Ra dy Miej skiej. W opra -
co wa niu do ty czą cym te go te re nu zo sta -
nie za war ty opis ele men tów o wa lo rach
hi sto rycz no -kul tu ro wych, a tak że ana li -
za war to ści przy rod ni czej i roz miesz cze -
nia wy stę pu ją cych tam sie dlisk, ro ślin
oraz zwie rząt, w tym przede wszyst kim

ga tun ków chro nio nych – mó wi Bo gu sła -
wa Za ród, kie row nik re fe ra tu ds. ochro -
ny przy ro dy, zwie rząt, rol nic twa, le śnic -
twa i ło wiec twa w UM So sno wiec. 

Po wsta ją ca do ku men ta cja ma uza -
sad nić i wspie rać ideę po wsta nia ze spo -
łu. Ana li zę ob sza ru prze pro wa dza ją
człon ko wie sto wa rzy sze nia, pra cow ni cy
Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, nie za -
leż ni eks per ci: bo ta ni cy, geo lo dzy, ar -
chi tek ci kra jo bra zu. Opra co wa nie bę -
dzie od wo ły wa ło się do róż nych źró deł,
któ re do wo dzą, że jest to miej sce cie ka -
we i war to ścio we. Na je go pod sta wie
po wsta ną tak że ma te ria ły dy dak tycz ne
oraz pro mo cyj ne na te mat ob sza ru.

– Trze ba chro nić kra jo braz, któ ry
stop nio wo nie ste ty za ni ka. Wszę dzie bu -
do wa ne są mar ke ty, blo ki al bo do my
w spo sób ma ło ra cjo nal ny. Tu ma my re al -
ną szan sę na ochro nę es te ty ki ar chi tek to -
nicz nej te go miej sca. Mo że my wska zać
na istot ne ele men ty i bro nić ich. Po wo ła -
nie ze spo łu to ochro na ogra ni czo na w za -
kre sie, ale uwzględ nio na pla nie za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, a przez to
ogra ni cza ją ca m. in. sa mo wol ne po wsta -
wa nie ko lej nych in we sty cji – mó wi
Krzysz tof Ro stań ski, ar chi tekt kra jo bra -
zu, zaj mu ją cy się opra co wa niem do ku -
men ta cji dla przy szłe go ze spo łu przy rod -
ni czo -kra jo bra zo we go.

Ze spół bę dzie obej mo wał mię dzy in -
ny mi jed ne z naj cen niej szych na te re nie
mia sta obiek ty za byt ko we. Po za wspo -
mnia nym gród kiem ry cer skim są to po -
zo sta ło ści osa dy hut ni czej da to wa nej
na XI – XII wiek. Z miej sca te go roz -

cią ga się wspa nia ły wi dok na te re ny
jesz cze nie tak daw no użyt ko wa ne rol -
ni czo. Dziś po ra sta ją je buj ne łą ki oraz
brzo zo we za gaj ni ki. Istot nym ele men -
tem cen ne go kra jo bra zu są ro sną ce tu
drze wa owo co we – po zo sta ło ści
po daw nych ludz kich za gro dach. Wio -
sną, kie dy kwit ną, oko li ca wy glą da
dzię ki nim wy jąt ko wo ma low ni czo.

Udało się wyłonić ekspertów,
którzy będą opracowywać
dokumenty naukowo-
badawcze

– To po zo sta ło ści osie dla Bro war, na -
zwa ne go tak od ist nie ją ce go tu nie gdyś
bro wa ru dwor skie go. Dziś te ren ten
upodo ba ły so bie m. in. sło wi ki rdza we.
Jed ny mi z naj więk szych atrak cji przy -
rod ni czych ca łe go ob sza ru – praw dzi -
wych „pe re łek” są we dług mnie nie po -
zor ne mo ty le – mo drasz ki: te le jus oraz
na usi to us, oraz fio le to wo kwit ną ca ro -
śli na – ko sa ciec sy be ryj ski. Są to ga tun -
ki ob ję te ści słą ochro ną, gi ną ce w ca łym
re gio nie. To wła śnie od zna le zie nia sta -
no wi ska ko sać ca w 2004 ro ku za czę ło
się mo je ol brzy mie za in te re so wa nie te -
re nem, głów nie je go wa lo ra mi przy rod -
ni czy mi. Ich ba da nie po chło nę ło mnie
tak moc no, że nie omal sta ły się te ma -
tem mo jej pra cy ma gi ster skiej – opo -
wia da Kau zal. 

Wy jąt ko wo cen nym ele men tem lo -
kal ne go kra jo bra zu jest rów nież park
wo kół szpi ta la. Prze bie ga ła tę dy nie -

gdyś ale ja ob sa dzo na kasz ta now ca mi
pro wa dzą ca do ko ścio ła. Jej po zo sta ło -
ści są w par ku na dal czy tel ne. Nie ma łą
cie ka wost ką są rów nież licz ne źró dła
wy stę pu ją ce w ob rę bie ze spo łu, za si la -
ją ce Po tok Za gór ski.

– Ta kie te re ny na wet w for mie pół -
dzi kiej są atrak cyj ne dla miesz kań ców.
Na ba da nym przez nas ob sza rze wy stę -
pu ją m. in. chro nio ne grzy by po ra sta ją -
ce pę dy po krzyw. Nikt nie zwra ca
na nie uwa gi, a ta kich cie ka wo stek jest
znacz nie wię cej. Nie ste ty lu dzie nie po -
tra fią usza no wać wa lo rów te go miej sca
i te ren wy ma ga jesz cze spo ro dzia łań,
by przy wró cić go do na le ży te go sta nu.
Je śli miej sce bę dzie chro nio ne i ko ja -
rzo ne z re kre acją, pro blem wy mia ny
ole ju w fo sie gród ka lub skła do wa nia
od pa dów mo że znik nąć – mó wi ar chi -
tekt. 

Bar dzo istot nym z punk tu wi dze nia
miesz kań ców, szcze gól nie tych naj -
młod szych, jest du ży po ten cjał edu ka -
cyj ny te go ob sza ru. Po my sło daw cy
pro jek tu pod kre śla ją za sad ność po -
wsta nia w tym re jo nie te ma tycz nych
ście żek dy dak tycz nych. Dzię ki nim
moż na bę dzie do wie dzieć się wię cej
o te re nie. 

– Waż nym ele men tem de cy du ją cym
o tym, że utoż sa mia my się z ja kimś miej -
scem, jest wie dza na je go te mat. Wów -
czas two rzy się więź, dzię ki któ rej czło -
wie ko wi nie jest wszyst ko jed no gdzie
miesz ka. Istot ne są miej sca, któ re wy wo -
łu ją przy wią za nie i żal za tym, by to
miej sce opu ścić – mó wi Ro stań ski.

Zagórski krajobraz i przyroda
wkrótce pod ochroną
Na terenie Zagórza trwają prace nad utworzeniem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego im. prof. Władysława Szafera. Będzie to pierwszy obszar
w Sosnowcu objęty taką formą ochrony. W planach obejmuje m. in. zabytkowy park przy Szpitalu Miejskim, łąki i zadrzewienia położone u stóp kościoła św.
Joachima, tzw. „barani kopiec” oraz gródek rycerski. 

Artur Ptasiński

Łąki i zadrzewienia przy kościele św. Joachima i „barani kopiec” mogą stać się częścią zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
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Egzamin z segregacji

 

Dlaczego warto segregować szkło?

 

Co należy wrzucać do pojemnika na szkło:

Czyste miasto, to piękne miasto – dbajmy wspólnie o Sosnowiec!

10 miesięcy temu – czyli 1 lipca 2013 roku – weszły w życie przepisy 
nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a wraz z nią 
duże zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w naszym mieście. 
Zdecydowanej większości mieszkańców udało się skutecznie wdrożyć nowe 
zasady, ale kilka aspektów można jeszcze poprawić. Jednym z nich jest 
segregacja szkła.

Szkło 
– odpad kłopotliwy?

Więcej informacji i zdjęć pokazujących kolejne etapy budowy znaleźć można 
na stronie internetowej www.mzso.sosnowiec.pl.

Najczęściej popełniane błędy
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Panie Prezydencie, Jak Pan ocenia skuteczność prowa-
dzonej kampanii?

 

Jakie wnioski najczęściej zgłaszali mieszkańcy?
 
 
 
 

 
 

 

Został rozwiązany problem odpadów zielonych, a co  
z pozostałymi odpadami problemowymi?

 

Czyste miasto, to piękne miasto – dbajmy wspólnie o Sosnowiec!

Więcej informacji i zdjęć pokazujących kolejne etapy budowy znaleźć można na stronie internetowej www.mzso.sosnowiec.pl.

Jakie jeszcze zadania stoją przed gminą Sosnowiec? 

 
 
 
 

 

Panie Prezesie, jakie obiekty powstały do tej pory  
w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpa-
dów Komunalnych?

A co jeszcze pozostało do zrobienia na placu budowy?

 

Czy nowa sortownia rozwiąże problem selektywnej 
zbiórki śmieci?

Dziękujemy za rozmowę.

Wkrótce zostanie oddany do użytkowania nowoczesny Zakład Przetwarza-
nia i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. O tym, co jeszcze pozostało 
do zrobienia – zarówno na placu budowy, jak i na polu edukacji mieszkań-
ców – opowiada  Ryszard Łukawski – zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca   
i Henryk Mantura – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Składowania 
Odpadów w Sosnowcu.

Sosnowiec bliżej 
standardów europejskich
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Zdarzy∏o si´�

Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie pol skie go wy mia ru spra wie dli wo ści, or ga ny ochro -
ny i kon tro li, pra wa ofiar prze stępstw oraz ta kie prze stęp stwa jak han del i po sia -
da nie środ ków odu rza ją cych, bój ka, roz bój, kra dzież, znę ca nie się, pla giat i pi rac -
two, znie wa ga, znie sła wie nie oraz ce ber stal king by ły przed mio tem warsz ta tów
praw ni czych, któ re od by ły się 19 ma ja w VI Li ceum Ogól no kształ cą cym im. J.
Kor cza ka w So snow cu. Ucznio wie roz wią zy wa li ka zu sy oraz prze pro wa dzi li sy -
mu la cję roz pra wy są do wej, pod czas któ rej wcie li li się w ro le stron i uczest ni ków
pro ce su kar ne go. Otrzy ma li tak że ma te ria ły szko le nio we, któ re po zwo lą utrwa lić
im wie dzę. 

Warsz ta ty w ra mach pro jek tu „Edu ka cja szkol na prze ciw ko wy klu cze niu praw ne -
mu”, re ali zo wa ne go wra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści,
pro wa dzi ła ad wo kat, Ewa To ka rzew ska. Warsz ta ty, współ fi nan so wa ne ze środ ków Nor -
we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go, bę dą do ce lo wo prze pro wa dzo ne w150 szko łach
gim na zja la nych i 150 szko łach po nad gim na zjal nych w ca łej Pol sce. SK

Prawo na szkolnym korytarzu

Wystawa w „Galerii Ładniej”

wer ni saż wy sta wy pt. „kU rant.
Li to gra fia i al gra fia” od był się 8
ma ja w „Ga le rii ład niej”, znaj du -
ją cej się w pa sa żu pro wa dzą cym
do dwor ca ko le jo we go. 

Au to ra mi prac są stu den ci i człon ko -
wie Ko ła Ar ty stycz no -Na uko we go Li to -
gra fów „Ku rant” z In sty tu tu Sztu ki Uni -
wer sy te tu Ślą skie go wy dzia łu ar ty -
stycz ne go w Cie szy nie.

38 gra fik, któ re za pre zen to wa li stu -
den ci, to wy nik krzy żu ją cych się róż -
nych idei, kom pro mi sów, de cy zji i ży -
cio wych do świad czeń. 

Stu denc kie ko ło po wsta ło w2005 r.,
a je go głów nym ce lem mia ło być po głę -
bia nie zna jo mo ści warsz ta tu gra ficz -
nych tech nik dru ku pła skie go. Po cząt -
ko wo stu den ci sku pia li się na tech ni ce
li to gra fii i róż nych me to dach dru ku zka -
mie nia, jak np. ry su nek kred ką li to gra -
ficz ną, ossa se pia (tech ni ka as fal to wa),

póź niej al gra fią (li to gra fią na pod ło żu
me ta lo wym). Ostat nio po ja wi ły się tak -
że eks pe ry men ty, w ra mach któ rych łą -
czo ne są róż ne me to dy dru ku pła skie -
go, a tak że tech ni ki dru ku wy pu kłe go.
Wszyst kie te tech ni ki moż na zo ba czyć
na wy sta wie, a oprócz gra fik w ga le rii
zna lazł się ka mień wa pien ny – li to gra -
ficz ny, naktó rym zo stał wy ko na ny ry su -
nek, z ja kie go po wsta je po od bi ciu
na pa pier gra fi ka -li to gra fia.

– Człon ko wie ko ła to lu dzie z pa sją,
świa do mi swo ich ce lów, chłon ni wie -
dzy, otwar ci na no wo ści tech no lo gicz -
ne, któ re chęt nie wcie la ją w ży cie. Do -
dat ko we spo tka nia z gra fi ką trak tu ją
ni czym po dróż, w któ rej każ dy etap to
wy zwa nie na dro dze sa mo re ali za cji
i od kry wa nia pięk na – stwier dził Adam
Czech, opie kun ko ła. 

Wy sta wę „Ku rant. Li to gra fia i al gra -
fia” moż na by ło oglą dać w „Ga le rii Ład -
niej” do 30 ma ja. SK

23 ma ja w Mu zeum w So snow cu
od by ła się uro czy stość pod su mo -
wa nia dwu na stej edy cji Mię dzy na -
ro do we go Kon kur su Pla stycz ne go
„In ne Spoj rze nie”, po łą czo -
na z otwar ciem wy sta wy po kon -
kur so wej.

Na uro czy stość licz nie przy by li
lau re aci z Pol ski (m. in. z Ło dzi,
Wał cza, Wo dzi sła wia Ślą skie go,
Ryb ni ka, Ty chów, Ka to wic) i z za -
gra ni cy: z Wi teb ska na Bia ło ru si
oraz lau re at ka na gro dy głów -
nej, 19- let nia Ju lia Kru nić z Po de -
rborn Schloss Neu haus z Nie miec.
Go ść mi ho no ro wy mi uro czy sto ści
by li przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych So snow ca w oso bach
rad nych: Wil hel ma Zy cha i Zbi -
gnie wa Ja skier ni, na czel nik Wy -
dzia łu Edu ka cji, Piotr We so łow ski
oraz Mał go rza ta Cza pla – pre zes

za rzą du Ho spi cjum So sno wiec -
kie go im. Św. To ma sza Apo sto ła. 

W tym ro ku w kon kur sie wzię -
ło udział 3438 uta len to wa nych
uczniów z 30 państw. Ca ły, wie -
lo let ni do ro bek kon kur su „In ne
Spoj rze nie”, za wie ra się w licz bie
po nad 25 ty się cy uczest ni ków
łącz nie z 46 państw (Eu ro py, Azji,
Ame ry ki Pół noc nej, Afry ki, Au -
stra lii i Oce anii). Zgod nie ze sło -
wa mi wi ce prze wod ni czą ce go Ra -
dy Miej skiej Wil hel ma Zy cha,
Mię dzy na ro do wy Kon kurs Pla -
stycz ny „In ne Spoj rze nie” jest
mar ką pro mu ją cą So sno wiec
w świe cie. O du żej po pu lar no ści
i za in te re so wa niu pro jek tem
świad czy rów nież licz ba po -
nad mi lio na od słon na stro nie in -
ter ne to wej „In ne go Spoj rze nia”,
mi mo iż kon kurs nie funk cjo nu je

na por ta lach spo łecz no ścio wych.
Pre stiż pro jek tu uda ło się osią -
gnąć dzię ki przy zna wa ne mu co -
rocz nie od 2008 r. pa tro na to wi ho -
no ro we mu Pol skie go Ko mi te tu
Na ro do we go UNI CEF oraz sta łe -
mu pa tro na to wi pre zy den ta mia -
sta So snow ca, Ka zi mie rza Gór -
skie go. 

Tra dy cyj nie w trak cie uro czy -
ste go pod su mo wa nia kon kur su
wy cho wan ko wie Ogni ska Pra cy
Po zasz kol nej nr 1 przy go to wa li
część mu zycz ną spo tka nia. W tym
ro ku za pre zen to wa ły się dwie naj -
bar dziej uty tu ło wa ne uczest nicz ki
za jęć wo kal nych w pla ców ce:
Kor ne lia Mu sioł oraz Ka sia Po si -
ka ta. Piąt ko we spo tka nie w Mu -
zeum z lau re ata mi te go rocz nej
edy cji Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su Pla stycz ne go „In ne Spoj rze -

nie” za koń czy ło się zwie dza niem
wy sta wy oraz wspól nym pa miąt -
ko wym zdję ciem. 

Naj waż niej szym suk ce sem pro -
jek tu jest za an ga żo wa nie mło dych
lu dzi po cho dzą cych z róż nych śro -
do wisk i krę gów kul tu ro wych,
zdol nych do twór czej re flek sji
nad ota cza ją cym ich świa tem
i dia lo gu o wspól nych war to -
ściach. 

Kon kurs cie szy się ogrom nym
za in te re so wa niem śro do wi ska
i na sta łe wpi sał się w ka len darz
im prez ar ty stycz nych w na szym
mie ście. Tra dy cyj nie na gro dzo ne
i wy róż nio ne pra ce pre zen to wa ne
są pod czas wy sta wy po kon kur so -
wej w Mu zeum w So snow cu. Wy -
sta wę moż na zwie dzać w Mu -
zeum do 9 czerw ca br. Za pra sza -
my. RED

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
„Inne Spojrzenie” - podsumowanie

14 ma ja 2014 r. w Mu zeum
Schöna w So snow cu od by ło się
uro czy ste spo tka nie szkół z te re -
nu woj. ślą skie go (na zdjęciu),
pod czas któ re go do szło do pod -
pi sa nia po ro zu mie nia o współ -
pra cy po mię dzy Gim na zjum
nr 16 im. Ma rii Ko nop nic kiej
w So snow cu, re pre zen to wa nym
przez dy rek torkę Iwo nę Szu mi -
las – Ka siń ską a Gim na zjum im.
Le gio ni stów Jó ze fa Pił sud skie go
w By dli nie, re pre zen to wa nym
przez Krzysz to fa Dą brow skie go.
Po ro zu mie nie o współ pra cy zo -
sta ło rów nież za war te ze Szko łą
Pod sta wo wą nr 6 w So snow cu,
re pre zen to wa ną przez dy rek torkę
Mał go rza tę Mi kę, któ ra bar dzo

pręż nie i owoc nie współ pra cu je
z Gim na zjum nr 16 w So snow -
cu.   Pod pi sa nie po ro zu mie nia
mają na ce lu po pu la ry zo wa nie
hi sto rii i cza sów współ cze snych
Ma łej Oj czy zny, kształ to wa nie

po staw oby wa tel skich i pa trio -
tycz nych oraz po zna wa nie i ba -
da nie wa lo rów przy rod ni czych
oraz eko lo gicz nych śro do wisk lo -
kal nych. Na uro czy stość zo sta ły
tak że za pro szo ne na uczy ciel ki

Gim na zjum nr 16 w So snow -
cu – Ewa Imiol czyk oraz Elż bie -
ta Rudz ka. Pod czas spo tka nia zo -
stał roz strzy gnię ty  Re gio nal ny
Kon kurs Hi sto rycz ny „OD OLE -
AN DRÓW DO WOL NO ŚCI”,
w któ rym III MIEJ SCE otrzy mał
uczeń kla sy Gim na zjum nr 16
w So snow cu  – Szy mon Pa ze ra.
Ucznio wie „Szes nast ki” zło ży li
kwia ty pod ta bli cą po świę co ną 1
Kom pa nii Le gio nów przy ul.
Wa wel 1 oraz uczest ni czy li
w otwar ciu wy sta wy „Le gio ny
Pol skie w Za głę biu Dą brow -
skim” pod ho no ro wym pa tro na -
tem Ka zi mie rza Gór skie -
go – pre zy den ta mia sta So snow -
ca. RED

Będą popularyzować historię i czasy współczesne

Mi strzo stwa Pol ski Old bo jów od bę dą się w dniach 14 i 15 czerw ca na bo -
iskach i obiek tach re kre acyj nych przy ul. Kre so wej i so sno wiec kich Sta -
wi kach. W mi strzo stwach zmie rzą się sze ścio oso bo we dru ży ny z Tar no -
wa, Biel ska Bia łej, Kro sna, Czę sto cho wy, Ja worz na, Ra dom ska, Za brza,
By to mia, Za wier cia, Kra ko wa. Nie za brak nie też go spo da rzy tur nie ju
daw nych sław Za głę bia So sno wiec. Li sta zgła sza ją cych się dru żyn cią -
gle nie zo sta ła jesz cze za mknię ta. Me cze zo sta ną ro ze gra ne na sztucz nej
mu ra wie w sys te mie dwa ra zy po 10 mi nut. Oprócz spor to wych emo cji,
nie za brak nie tez atrak cji dla ca łych ro dzin. Dzie ci w wie ku od 3 do 5 lat
i od 6 do 9 lat we zmą udział w Bie gu Smy ka. Dy stans, któ ry bę dą mu -
sie li po ko nać za wod ni cy, wy nie sie od 120 do 280 me trów. Po raz pierw -
szy od bę dzie się tak że Bieg Ro dzin ny, czy li bieg dziec ka w wie ku do 3
do 12 lat z ro dzi cem. Biu ro za wo dów bę dzie się mie ści ło w wy dzie lo nej
dla te go ce lu czę ści re stau ra cji Sie dli sko. Zgło sze nia na bieg kie ro wać na -
le ży na ad res: kon takt@har pa gan so sno wiec.pl.

Uczest ni cy bę dą mo gli tak że pod kie run kiem An ny Pa łys - Za tor -
skiej, ab sol went ki Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu, za po znać
się z tech ni ka mi wy twa rza nia wy ro bów ce ra micz nych i sa me mu wy -
ko nać pra ce ce ra micz ne na praw dzi wym ko le garn car skim. W trak cie
im pre zy bę dzie moż na za po znać się z psa mi ra sy la bra dor. SK

Oldboje będą walczyć o zwycięstwo

Pod czas Mi strzostw Ślą ska Ju nio -
rek i Ju nio rów w Te ni sie Sto ło -
wym, któ re od by wa ły się w So -
snow cu, za wod ni cy go spo da rzy
UKS Hu ra gan So sno wiec po grą -
ży li swo ich ry wa li w wal ce o ty tuł
naj lep sze go klu bu wo je wódz twa
ślą skie go w ka te go riach mło dzie -
żo wych.

W so bo tę 17 maja, dru ży na Hu -
ra ga nu dziew cząt w skła dzie: Zu -
zan na Ma jew ska, Pa try cja Wie chu -
ła oraz Ju lia Bier nat zwy cię ży ły
w fi na le dru ży nę LKS Rój Żo -
ry 3:0, sta jąc na naj wyż szym stop -
niu po dium. W kon ku ren cji dru ży -
no wej chłop ców Hu ra gan w skła -
dzie: Jan Szym czyk, Szy mon

Twar dow ski, Piotr Pię tak i Ja kub
Ha ła dus po ko nał 3:1 za wod ni ków
z LITS Me ble An ders Ży wiec i po -
wtó rzył suk ces z ze szłe go ro ku,
zdo by wa jąc po raz dru gi z rzę du
ty tuł Mi strza Ślą ska. W za wo dach
in dy wi du al nych roz gry wa nych
w nie dzie lę 18 maja in dy wi du al -
nym Mi strzem Ślą ska zo stał Jan
Szym czyk, a Szy mon Twar dow ski
zdo był brą zo wy me dal. Tak że brąz
in dy wi du al nie wy wal czy ła Zu zan -
na Ma jew ska. W grze de blo wej Jan
Szym czyk i Szy mon Twar dow ski
za ję li trze cie lo ka ty, po dob nie jak
Zu zan na Ma jew ska wraz z Alek -
san drą Woj cie chow ską (LKS 45
Bu ja ków – Mi ko łów). Na za koń -
cze nie mi strzostw w roz gryw kach
gier mie sza nych na trze cim stop niu
po dium sta nę li Zu zan na Ma jew ska
i Jan Szym czyk. Grad me da li zdo -

by tych przez na szych za wod ni ków
w po łą cze niu z bar dzo do bry mi ca -
ło rocz ny mi wy ni ka mi ża ków, mło -
dzi ków, ka de tów, mło dzie żow ców
oraz zwy cię stwo w Ślą skiej Li dze
Ju nio rów umac nia UKS Hu ra gan
w ran kin gu Ślą skie go Związ ku Te -
ni sa Sto ło we go w Ka to wi cach
na po zy cji li de ra. 

W so sno wiec kich mi strzo -
stwach wy star to wa ło 30 dru żyn
oraz 60 za wod ni ków w ka te go rii
in dy wi du al nej. Na gro dy dla naj -
lep szych wrę cza li Pre zes Pol skie -
go Związ ku Te ni sa Sto ło we go
w War sza wie, Woj ciech Wal dow -
ski, dy rek tor MO SiR-u, Rafał
Łydek oraz dy rek torka Gim na -
zjum nr 16, Iwo na Szu mi las – Ka -
siń ska. Tre ne rem zwy cię skich dru -
żyn i współ or ga ni za to rem za wo -
dów był Sta ni sław Szy dło. RED
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Ta ki ty tuł mia ły warsz ta ty dzien -
ni kar sko –fo to gra ficz ne, któ re od -
by ły się w CKZiU Tech ni kum nr 6
Gra fi ki, Lo gi sty ki i Śro do wi ska
w So snow cu. W za ję ciach uczest -
ni czy li tak że ucznio wie klas o pro -
fi lu dzien ni kar skim z Gim na zjum
nr 16 w So snow cu. Do nich sło wo
wstęp ne skie ro wał re dak tor na -
czel ny „Pre kur so ra”, uczeń Tech -
ni kum nr 6 -Da mian Żak, któ ry
za chę cił mło dych lu dzi do współ -
pra cy przy wy da wa niu mie sięcz -
ni ka li te rac ko -kul tu ral ne go.

Mło dzież, po dzie lo na na czte ry
gru py, ko lej no bra ła udział w warsz -
ta tach, któ re do ty czy ły emi sji gło su
oraz pod sta wo wych sztu czek, ja kie
mo że za sto so wać w za wo dzie
dzien ni ka rza, aby uzy skać od swo -
je go roz mów cy in for ma cje po trzeb -
ne mu do przy go to wa nia ma te ria łu
pra so we go lub te le wi zyj ne go.
W każ dym z blo ków, w pierw szej
czę ści ucznio wie (na zdjęciu) ra zem

z Kon ra dem Bil skim wy ko ny wa li
ćwi cze nia na roz grza nie na rzą dów
mo wy oraz z za kre su emi sji gło su,
po moc ne przy dłuż szych wy stą pie -
niach pu blicz nych, czy też pro wa -
dze niu dłu gie go wy wia du z roz -
mów cą.

Z ko lei w dru giej czę ści spo tka -
nia mło dzież mo gła wy słu chać sze -

re gu cie ka wo stek zwią za nych
z pra cą dzien ni ka rza, o czym prze -
ko nu ją co opo wie dzia ła Iza be la
Kie liś. Ucznio wie chęt nie za da wa li
py ta nia i ak tyw nie uczest ni czy li
w roz mo wie, któ ra nie mal w każ -
dej z grup zmie rza ła w kie run ku
dys ku sji do ty czą cej ety ki dzien ni -
kar skiej, a więc te go, jak da le ko

przed sta wi cie le me diów mo gą po -
su nąć się w swo jej pra cy. Pra cow -
ni kom Hu ma ni tas uda ło się po zy -
skać za in te re so wa nie rów nież ze
stro ny tych uczniów, któ rzy ni gdy
nie my śle li o ka rie rze. Warsz ta ty
za koń czy ły się qu izem i dys ku sją
na te ma ty zwią za ne z pra wem pra -
so wym. Szcze gól ne po ru sze nie
wy wo ła ły tu kwe stie zwią za ne
z pra wem au tor skim, o czym wspo -
mniał na uczy ciel fo to tech ni ki, Je -
rzy Rze cha nek. Pod czas po ka zu
zdjęć ucznio wie mo gli spraw dzić
swo ją spo strze gaw czość, a tak że
wy mie nić opi nie na te mat war to ści
ar ty stycz nych, ja kie nie sie ze so bą
fo to gra fia. Zna lazł się tak że czas
na pre zen ta cję róż nych apa ra tów
i obiek ty wów oraz prak tycz ne
wska zów ki zwią za ne z ich użyt ko -
wa niem. Or ga ni za cją ca ło ści za ję -
ła się na uczy ciel ka wie dzy o kul tu -
rze i j. pol skie go Tech ni kum nr 6,
Bo że na Fu las. RED

W dniach 12-16 ma ja 2014 ro ku
Szko ła Pod sta wo wa nr 29 w So -
snow cu go ści ła de le ga cje na uczy -
cie li ze szkół w De bre czy nie (Wę -
gry), São João da Ma de ira (Por tu -
ga lia), Kow nie (Li twa), Ga glia no
del Ca po (Wło chy) i Ba li ke sir (Tur -
cja), z któ ry mi re ali zu je mię dzy na -
ro do wy pro jekt „Let's Re du ce Our
Eco lo gi cal Fo ot print!” w ra mach
pro gra mu Co me nius „Ucze nie się
przez ca łe ży cie”. 

Głów nym ce lem pro jek tu „Let's
Re du ce Our Eco lo gi cal Fo ot print!”
jest zwró ce nie uwa gi je go uczest ni -
ków na śro do wi sko, w któ rym ży ją.

Uczest ni cy pro jek tu po zna ją kon -
cep cję i zna cze nie śla du eko lo gicz -
ne go. Zbie ra ją bez u ży tecz ne, prze -
zna czo ne do re cy klin gu ma te ria ły
oraz wy twa rza ją z nich róż ne przed -
mio ty i ubra nia eko lo gicz ne.
Ucznio wie przy go to wu ją pre zen ta -
cje mul ti me dial ne, pla ka ty i prze pro -
wa dza ją eks pe ry men ty, a tak że ukła -
da ją wier sze i pio sen ki zwią za ne
z pro jek tem. W trak cie re ali za cji pro -
jek tu, ucznio wie ba da ją rze czy wi ste
pro ble my zwią za ne z eko lo gią i śla -
dem eko lo gicz nym i po dej mu ją
wspól ne wy zwa nia w ce lu ich roz -
wią za nia.

Wszyst kie pra ce pro jek to we
wy ko na ne przez uczest ni ków są za -
miesz cza ne na wspól nej stro nie in -
ter ne to wej re ali zo wa ne go pro jek tu
http://www.eco.co me niu sen.eu/.

W trak cie wi zy ty w Szko le Pod -
sta wo wej nr 29 w So snow cu, go ście
po zna li pol ski sys tem edu ka cji. Wzię -
li udział w spe cjal nie dla nich przy go -
to wa nych za ję ciach edu ka cyj nych,
po zna jąc w ten spo sób pra cę szko ły,
a tak że w przy go to wa nym spe cjal nie
na tę oka zję po ka zie mo dy eko lo gicz -
nej – „Eco lo gi cal Fa shion Show”. Ju -
ry, w skład któ re go we szli na uczy cie -
le ze szkół part ner skich, mia ło bar dzo

trud ne za da nie, aby wy brać te naj bar -
dziej ory gi nal ne stro je. Wszy scy by li
pod ogrom nym wra że niem po my sło -
wo ści uczniów i ro dzi ców, któ rzy po -
ma ga li w tym przed się wzię ciu.
Na ko niec po by tu w szko le, de le ga cja
każ dej ze szkół po sa dzi ła przy szko le
sym bo licz ne drzew ko, przy któ rym
zna la zła się ta blicz ka z ty tu łem pro -
jek tu, na zwą szko ły i kra ju. Go ście
spo tka li się tak że w Urzę dzie Miej -
skim z za stęp cą pre zy den ta mia sta,
Zbi gnie wem Sza leń cem, a tak że
wzię li udział w warsz ta tach pla stycz -
nych z fil co wa nia na mo kro w Mu -
zeum w So snow cu. Mi mo nie sprzy -
ja ją cej w tych dniach po go dy, na uczy -
cie le i ucznio wie wy bra li się
na wy ciecz kę do Pszczy ny, gdzie
zwie dzi li Mu zeum Pa ła co we, Skan -
sen i Za gro dę Żu brów oraz do Oj -
cow skie go Par ku Na ro do we go, gdzie
zna leź li schro nie nie przed desz czem
w Ja ski ni Nie to pe rzo wej w Jerz ma -
no wi cach.

Wraz z na uczy cie la mi z Wę gier
i z Tur cji przy je cha li ucznio wie,
któ rzy w cza sie po by tu za miesz ka li
w do mach ro dzin nych uczniów.
By ła to wspa nia ła oka zja, do na -
wią za nia bli skich kon tak tów
z ucznia mi szko ły wę gier skiej i tu -
rec kiej oraz do wy ko rzy sta nia zna -
jo mo ści ję zy ka an giel skie go, nie
tyl ko przez uczniów. 

Ko or dy na torem pro jek tu w szko -
le jest Ewa Wę grzyń ska RED

Goście z pięciu europejskich państw

Być reporterem…

Zdarzy∏o si´�

Urząd Miejski w Sosnowcu zwyciężył w konkursie „kibicuję
bezpiecznie”, zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw
wewnętrznych. projekt „agresja na aut”, przygotowany przez
sosnowiecki samorząd, okazał się najlepszy. nagroda
za zwycięstwo w konkursie wyniosła 60 tys. zł. 

Ko mi sja kon kur so wa, pod prze wod nic twem Jo lan ty Za bor skiej, za -
stęp cy dy rek to ra De par ta men tu Nad zo ru MSW, w skła dzie: Elż bie ta
Ru si niak (na czel nik Wy dzia łu Pro fi lak ty ki De par ta men tu Nad zo ru
MSW), Emi lia Kraw czyk (głów ny spe cja li sta ds. bez pie czeń stwa
w spo rcie De par ta men tu Stra te gii i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej Mi -
ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki), nad kom. An drzej Wroń ski (eks pert Wy -
dzia łu Pro fi lak ty ki Biu ra Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KGP) oraz Mi ro -
sław Star czew ski (wi ce prze wod ni czą cy Sta łej Gru py Eks perc kiej Ra -
dy Bez pie czeń stwa Im prez Spor to wych) uzna ła, że pro jekt so sno wiec -
ki pro jekt za słu gu je na pierw sze miej sce. Dru gie miej sce za jął Urząd
Mia sta Sto łecz ne go w War sza wie z pro jek tem „KI BIC”, a trze cie miej -
sce Urząd Mia sta w Ża rach z pro jek tem „W ki bi co wa niu łą czy my po ko -
le nia”. 

Fi na ło we pra ce wy bra no spo śród 25 na de sła nych pro po zy cji pro -
jek tów. Dwa pro jek ty na pły nę ły z wo je wództw: dol no ślą skie go, ślą -
skie go łódz kie go, lu bel skie go, lu bu skie go, ma zo wiec kie go, wiel ko pol -
skie go, ma ło pol skie go, war miń sko – ma zur skie go, świę to krzy skie go,
po mor skie go, za chod nio po mor skie go, a je den pro jekt z wo je wódz twa
opol skie go.

Za za ję cie pierw sze go miej sca zwy cię ski sa mo rząd otrzy ma 60 tys.
zł, za dru gie miej sce 40 tys. zł, a za trze cie 20 tys. zł.

Kon kurs zo stał prze pro wa dzo ny w ra mach pro gra mu „Ra zem bez -
piecz niej” ima nace lu pro mo cję za sad bez piecz ne go ki bi co wa nia, szcze -
gól nie po pu la ry za cję wśród dzie ci i mło dzie ży za sa dy „fa ir play”. SK

Projekt Sosnowca nagrodzony!

So sno wiec ki „Elek tro nik” wy grał kon kurs
„Krę ci mnie zdro wie”. Ze spół Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych wraz z dwu na sto -
ma in ny mi szko ła mi po nad gim na zjal ny mi wo -
je wódz twa ślą skie go zo stał wy ty po wa ny przez
pre mie ra Je rze go Buz ka i Fun da cję Al che mia
Spor tu do udzia łu w kon kur sie o na zwie „Krę -
ci mnie zdro wie”.

Ce lem kon kur su by ło wy kształ ce nie po trze by
ak tyw no ści fi zycz nej, ra cjo nal ne go od ży wia nia,
pro pa go wa nie cie ka we go spo so bu spę dza nia cza -
su wol ne go, tro ski o zdro wie fi zycz ne i psy chicz -
ne wśród mło dych lu dzi.

Na uczy cie le Elek tro ni ka wspól nie z ucznia -
mi w okre sie od 10 lu te go do 21 mar ca or ga ni -
zo wa li im pre zy spor to we, pre zen ta cje, wy kła dy

pro mu ją ce zdro wy styl ży cia, hap pe nin gi na te -
re nie szko ły i po za nią. Wszyst kie dzia ła nia by -
ły pre zen to wa ne na bie żą co na za ło żo nym dla
po trzeb kon kur su fan pa ge’u https://www. fa ce -
bo ok. com/kre ci. mnie. zdro wie.

Uro czy sta ga la, na któ rej ogło szo no zwy cięz -
ców ry wa li za cji, od by ła się w Ze spó le Szkół Nr 1
im. Ja na Ki liń skie go w Kło buc ku. Wzię li w nim
udział: pre mier Je rzy Bu zek, Ry szard Bo sek,
mistrz świa ta i mistrz olim pij ski w siat ków ce, tre -
ner Wal de mar For na lik, by ły se lek cjo ner re pre -
zen ta cji pol ski w pił ce noż nej, ko or dy na tor kon -
kur su Ka ta rzy na Czaj ka. Obec ni by li rów nież:
przed sta wi cie le lo kal nych władz sa mo rzą do wych,
na uczy cie le i mło dzież ZS nr 1 w Kło buc ku oraz
przed sta wi cie le po zo sta łych szkół bio rą cych

udział w kon kur sie. „Elek tro nik” re pre zen to wa li:
na uczy cie le – Alek san der Ga bry el i To masz Ra -
ko czy oraz ucznio wie: Mał go rza ta Szczy giel,
Krzysz tof Piór kow ski i Kon rad Pro ko piak. 

pierw Sza trój ka kon kUr SU:
i miej sce – Ze spół Szkół Elek tro nicz nych i In for ma -
tycz nych w So snow cu
ii miej sce – Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie
Iii miej sce – Ze spół Szkół nr 1 w Kło buc ku

Ga lę za koń czy ły pa miąt ko we zdję cia i pre -
zen ta cja te le dy sku pro mu ją ce go ak cję na krę co -
ne go przez uczniów „Elek tro ni ka” do pio sen ki
Ilo ny Chy liń skiej pt. „Krę ci mnie zdro wie”. RED 

Najlepsi w promowaniu zdrowia
w dniu 14 maja w Bytomiu rozegrano Finał X Gimnazjady
Młodzieży Szkolnej o puchar Marszałka województwa
Śląskiego w tenisie Stołowym chłopców. 

Re pre zen ta cja z Gim na zjum nr 2 (na zdjęciu) w So snow cu (ju nio -
rzy UKS Dwój ka So sno wiec) w skła dzie: Ad rian Fa biś (in dy wi du al -
nie 7 miej sce), Roy el Ra tyń ski (15 miej sce) i Ro bert Ja siń ski (16
miej sce) za ję ła dru ży no wo 4 miej sce w tych za wo dach! W tur nie ju
star to wa ło 16 naj lep szych w tym se zo nie szkół gim na zjal nych w te -
ni sie sto ło wym z woj. ślą skie go (47 za wod ni ków), któ re wy gra ły
eli mi na cje re jo no we. Opie ku nem dru ży ny Gim na zjum nr 2 w So -
snow cu był na tych za wo dach Ad rian Eliasz, któ ry od pię ciu lat przy -
go to wy wał dru ży nę do te go suk ce su (od se zo nu 2013/2014 wspól -
nie z in struk tor ką w UKS Dwój ka So sno wiec – Mar tą No wak). Gra -
tu lu je my ko lej ne go wspa nia łe go suk ce su! RED

Czwarta drużyna turnieju
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Uczniowie SP nr 29 biorą udział w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
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Artur Ptasiński

„Sa pie, dy szy, ogniem zio nie, ma -
szy ni sta rzu ca w pło mień szu fle
wę gla raz za ra zem, ko ła pę dzą
osza la łe w wiel kim zgieł ku i po -
śpie chu, cią gle na przód bez od de -
chu. 

Mknie po szy nach stwór sza -
lo ny, miast ogo na ma wa go ny

Żół te śle pia błysz czą z da la,
dzi ki pęd mu nie po zwa la zwol -

nić tem pa choć na chwi lę, wciąż
prze mie rza no wą mi lę.

Na gle coś wstrzy ma ło tło ki,
iskry sy pią się na bo ki, z wol -
na cich nie tur kot kół, wskaź nik
pa ry spa da w dół. 

Za trzy mu je się ma szy na i roz -
glą dać się za czy na. Pa trzy w le -
wo, pa trzy w pra wo po sa pu jąc so -
bie żwa wo – to So sno wiec głów -
ny prze cie, od dziś tu taj mnie
znaj dzie cie”.

Naj now szy spo śród so sno wiec -
kich za byt ków znaj dzie my na te re -
nie Ze spo łu Szkół Tech nicz nych
i Li ce al nych przy uli cy Ki liń skie -
go 31. Pa ro wóz Ty 51-133 przy je -
chał do nas 5 wrze śnia 2012 ro ku
pro sto ze skan se nu w Cha bów ce,
gdzie zo stał pie czo ło wi cie od re -
stau ro wa ny i ja ko dar PKP Car go
prze ka za ny mia stu So sno wiec. 

Ma szy na zo sta ła wy pro du ko -
wa na w 1956 ro ku w po znań skich
Za kła dach Prze my słu Me ta lo we go
im. Sta li na. Na po cząt ku wie lo let -
niej służ by lo ko mo ty wa tra fi ła
do Ję zo ra, gdzie ob słu gi wa ła sieć
ko lei prze my sło wych, do star cza jąc
„pod sadz kę” do za głę biow skich
ko palń. Moż na więc po wie dzieć,
że po wie lu la tach cięż kiej pra cy
Ty 51 -133 po wró cił do mia sta
z cza sów swo jej mło do ści....

Ma sa służ bo wa – 188,9 ton
dłu gość z ten drem – 23,025 m
wy so kość – 4,65 m
moc zna mio no wa – 2160 kM
pręd kość mak sy mal na – 80 km/h

W są siedz twie na sze go ko -
lo sa moż na tak że po dzi wiać
eks po nat z nie co in nej epo ki.
Jest nim sa mo lot my śliw sko -
-bom bo wy SU -22. 

Artur Ptasiński

Po mysł utwo rze nia par ku po ja wił
się w ro ku 1958, a już kil ka mie -
się cy póź niej La sy Pań stwo we
prze ka za ły zie mię pod bu do wę
Ośrod ka Spor to wo –Wy po czyn -
ko we go. Po cząt ki by ły trud -
ne – te ren wy ma gał du żych prac
ni we la cyj nych i od wad nia ją cych.
Naj star si pa mię ta ją jesz cze na zwy
znaj du ją cych się w tym miej scu
„dzi kich” sta wów po wy ro bi sko -
wych: Cy gań ski, Pie nią żek, Smug
oraz Po sadz ka I, Po sadz ka II. 

Pra ce na du żą ska lę ru szy ły
w po ło wie lat 60-tych. La ta 70-te
i 80-te to pe łen roz kwit i roz bu -

do wa „Ośrod ka” – jak miesz kań -
cy Ka zmie rza do tej po ry na zy -
wa ją swój park. Naj więk szym za -
an ga żo wa niem przy two rze niu tej
uro kli wej, przy rod ni czej en kla wy
wy ka za li się miesz kań cy oraz
pra cow ni cy po bli skiej ko pal ni
„Ka zmierz”. Spo śród spo łecz ni -
ków, dzię ki któ rym park mógł za -
ist nieć, na le ży wspo mnieć Zdzi -
sła wa Ba giń skie go i We nan cju sza
La cho wi cza. 

Obec nie park sta no wi nie zwy -
kle in te re su ją ce miej sce na spor -
to wej i przy rod ni czej ma pie So -
snow ca. Każ dy znaj dzie tu taj coś
dla sie bie. Zwo len ni cy ak tyw ne -
go wy po czyn ku na świe żym po -

wie trzu mo gą sko rzy stać ze ście -
żek ro we ro wych oraz ska te par ku.
Mi ło śni cy mat ki na tu ry po śród
ma low ni czych par ko wych ale jek
od naj dą spo kój i wy tchnie nie
od wiel ko miej skie go zgieł ku.
Dzie ci ocho czo ru sza jąc na zwie -
dza nie mi ni  zoo, ze zdzi wie niem
od kry ją, że wśród za miesz ku ją -
cych je zwie rza ków moż na spo -
tkać kan gu ra oraz sym pa tycz ne -
go szo pa pra cza. Ama to rzy węd -
ko wa nia bę dą mie li szan sę
na zło wie nie ta aakiej ry by, a za -
ko cha ni… za ko cha ni za pew ne
wy bio rą się na ro man tycz ny spa -
cer po nie co bar dziej ustron nych
par ko wych za kąt kach. 

Najcięższy polski parowóz Park im. Jacka Kuronia 
Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Na ta lia Nie dbał ka 

Ci sza… nikt nie roz ma wia, nie śmie je się. Tyl ko
w od da li sły chać dźwię ki do bie ga ją ce z te le wi zo ra.
Są sie dzi z gó ry wciąż się kłó cą, ktoś wy cho dzi
z psem. Wszyst ko jest do brze? Na co dzień nie do -
strze ga my cier pie nia osób, z któ ry mi miesz ka my.
Dla cze go po raz ko lej ny mu si my za da wać py ta nie:
„Czy na praw dę mu sia ło się stać coś złe go, by ktoś za -
re ago wał?”. Od po wiedź brzmi tak! Ży je my w co raz
więk szym po śpie chu i prze sta je my re ago wać
na „dziw ne” za cho wa nia ota cza ją cych nas lu dzi, a na -
wet wła snych dzie ci. 

Każ dy chce mieć swój po kój, swo je me bel ki,
kom pu ter. Czy nie wy da je wam się, że zbyt czę sto za -
my ka my się w tych czte rech ścia nach, od ci na jąc się
od ro dzi ny? Mo że cza sem war to po pro stu na nią po -
pa trzeć. Sa ma, gdy kie dyś po sta no wi łam wyjść ze
swo jej „nor ki” i spoj rza łam na ma mę, do strze głam,
jak moc no ży cie od ci snę ło na jej twa rzy swo je pięt no.
Nie za uwa ża łam te go na co dzień. Ostat nie zda nie
pew nie wy da wam się ba nal ne i je stem prze ko na -
na o tym, że nie zro bi na was wra że nia. Tak czę sto
prze cież sły szy my po dob ne stwier dze nia. Nie bę dę
ni ko go prze ko ny wać o je go słusz no ści, kie dyś każ dy
sam to do strze że. Przy naj mniej mam na dzie ję, że tak
bę dzie.

Ro dzi com wy god nie jest dać swo im po cie chom
„wszyst ko”. Nie zda ją so bie spra wy z te go, że dla
dziec ka mo że to być po cząt kiem dra ma tu. Do ro śli za -
pew nia ją „po trzeb ne” ga dże ty i ma ją dziec ko z gło wy.
Wszyst ko wy da je się być w po rząd ku do cza su, gdy
mło dy czło wiek prze sta nie z ni mi nor mal nie roz ma -
wiać. Po tem bę dzie już tyl ko mi ja nie się na tra sie ła -
zien ka - kuch nia - po kój. Na py ta nie do ty czą ce szko ły
od po wia dasz: „spo ko”, „po sta re mu”, „nor mal nie”.
Czy na pew no wszyst ko jest w po rząd ku? Sko ro prze -
sta je my roz ma wiać ze swo imi ro dzi ca mi, uni ka my
ich, sta je my się opry skli wi, to być mo że za czy na my
do nich ży wić ja kąś ura zę, któ ra na ra sta i sta je się
trud ną do usu nię cia bli zną. Je stem pew na, że każ dy
z was wie, o czym mó wię. Do świad cze ni psy cho lo -
go wie, te ra peu ci, szkol ni pe da go dzy – wszy scy po -
sta wią dia gno zę i bę dą mą drze mó wić o pro ble mach
wie ku do ra sta nia, złym wpły wie śro do wi ska czy uza -

leż nie niach. Spe cja li ści do spraw ro dzi ny, czę sto sta -
ra pan na lub roz wod nik, chęt nie po dzie lą się swo ją
teo re tycz ną wie dzą i od naj dą w to bie źró dła zła.

Dla cze go nie ob wi nia my oby dwu stron o le ni stwo
i za nie dba nia w pie lę gno wa niu co dzien nych re la cji?!
Uwi kła ni w co dzien ne ży cie obo je ro dzi ce mu szą
pra co wać, by za pew nić nam byt. Ale ja ki to byt w ci -
szy? Więc wy cho dzi my do lu dzi, na me lan że,
do „zio mecz ków”, chło pa ków i dziew czyn. Szu ka my
wspar cia, ko goś, kto wy słu cha, zro zu mie, po mo że.

Lu dzie to zwie rzę ta stad ne i nie mam co do te go
wąt pli wo ści. Cza sem znaj du je my przy ja cie la, życz li -
wą du szę, jed nak nie za wsze. Pro ble my na ra sta ją, pię -
trzą się jak wo da po efek cie cie plar nia nym, aż w koń -
cu nas za le ją. Kło po ty z part ne rem, szkol ne po raż ki,
a po tem nie od par ta chęć się gnię cia po używ ki. Za -
czy na my wa rio wać z bra ku… wła śnie, cze go? 

Zmie rza jąc do sed na spra wy py tam, dla cze go mu -
si dojść do ka ta stro fy, by na si naj bliż si do strze gli nasz
dra mat? W tym ar ty ku le za da ję du żo py tań, bo sa ma
nie znam na nie od po wie dzi. Pi szę go po to, by zwró -
cić uwa gę na „cho ro bę ro dzin ną”. Chcę się po dzie lić
swo imi prze my śle nia mi. Bo kto zna oso bę, któ ra ma
świet ny kon takt z oboj giem ro dzi ców? Ja nie znam.
Je że li zna cie, to przyj rzyj cie się uważ nie, czy to przy -
pad kiem nie po zo ry, ma ska, pod któ rą świet nie ukry -
te są praw dzi we ob li cza. Mo że tak już mu si być? Mo -
że jest to wy ni kiem zbyt du że go po do bień stwa cha -
rak te rów wśród współ lo ka to rów? Tak wie le rze czy
wpły wa na złe re la cje, a tak rzad ko za sta na wia my się
nad tym, jak je po pra wić.

Ma te usz Bla cha

Je stem uczniem Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go w So snow cu
przy uli cy Ki liń skie go 25.
Mam przy jem ność bra nia
udzia łu w pro jek cie, któ ry jest
fi nan so wa ny wła śnie z UE. No -
si na zwę „Mam za wód - mam
pra cę w re gio nie”. Nie po cho -
dzę ze szcze gól nie za moż nej
ro dzi ny, więc ze bra nie pie nię -
dzy na pra wo jaz dy za bra ło by
mi spo ro cza su. Dzię ki te mu
pro jek to wi mam szan sę uzy -
skać ten do ku ment za dar mo.
Środ ki, któ re mu siał bym wy dać
na kurs, zo sta ją mi w kie sze ni.
Ktoś po wie, że ty siąc zło tych to
nie wie le, ale w sy tu acji ro dzi -
ny, w któ rej pra cu je tyl ko jed -
na oso ba, jest to nie wąt pli wie
bar dzo du żo. Ko lej ną ko rzy ścią
z by cia człon kiem państw
wspól no ty są fi nan so wa ne ze
środ ków unij nych prak ty ki za -
gra nicz ne. W ich ra mach moi
ko le dzy z Tech ni kum nr 4
Trans por to we go wy jeż dża ją
za gra ni cę, nie mar twiąc się
kosz ta mi za kwa te ro wa nia czy
prze lo tu. Na miej scu pra cu ją
i do sko na lą ję zyk, ale rów nież
zwie dza ją. Ucznio wie mo jej
szko ły wy je cha li na przy kład
na mie siąc do an giel skie go Por -
ts mouth w ra mach pro jek tu

„Do bry za wód – pew na przy -
szłość”, współ fi nan so wa ne go
z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go oraz do wło skiej, nad -
mor skiej miej sco wo ści Ri mi ni
w ra mach pro jek tu „Pierw szy
krok do ka rie ry za wo do wej”
pro gra mu „Ucze nie się przez
ca łe ży cie”. Z te go co wiem, to
ucznio wie z in nych szkół mo je -
go Cen trum by li na prak ty kach
fi nan so wa nych przez Unię Eu -
ro pej ską w Cze chach, Hisz pa -
nii, Niem czech, a wkrót ce ko -
lej na gru pa wy je dzie do Fran -
cji. Dzię ki ta kim pro jek tom
mo że my speł niać ma rze nia
o po dró żach, po zna wać cie ka -
we miej sca, zwy cza je, oso by,
gro ma dzić ka pi tał na przy -
szłość. 

Wystarczy dowód
osobisty i Europa staje
przede mną otworem

Ze wzglę dów fi nan so wych moi
ró wie śni cy czę sto spę dza ją wa -
ka cje w mie ście, ewen tu al nie
wy jeż dża ją do bab ci czy cio ci,
a tym cza sem w tym ro ku ja
oraz moi ko le dzy i ko le żan ki
mo że my przez mie siąc pra co -
wać za nie ma łe pie nią dze,
a póź niej wy je chać na wy ma -
rzo ne wa ka cje. A wszyst ko to,
dzię ki pro jek to wi „Sta że dla

uczniów CKZiU szan są na lep -
szy start”, rów nież współ fi nan -
so wa ne mu przez EFS. Ja ko
miesz ka niec Za głę bia do strze -
gam też, jak zmie nia się nasz
re gion. Sta re, sza re mu ry na -
bie ra ją ko lo rów, bu dyn ki są do -
cie pla ne, a po ziom wra żeń es -
te tycz nych zde cy do wa nie ro -
śnie. Roz wój wie lu te re nów
re kre acyj no -tu ry stycz nych, bu -
do wa obiek tów spor to wych, ni -
by nic, a tak wie le. Nie za po -
mi naj my jed nak o tym, że UE
to nie tyl ko sfe ra fi nan so wa, to
rów nież moż li wość swo bod ne -
go po dró żo wa nia po czę ści
państw człon kow skich bez
pasz por tu. Pa rę lat te mu prze -
ży łem ta ką sy tu ację, kie dy
z po wo du bra ku pasz por tu nie
mo głem prze kro czyć gra ni cy
Czech. Nie trud no so bie wy -
obra zić, jak się czu je dziec ko,
któ re chce gdzieś wejść, a ktoś
mu nie po zwa la. Te raz już nie
prze żył bym ta kiej trau ma tycz -
nej sy tu acji. Wy star czy do wód
oso bi sty i Eu ro pa sta je przede
mną otwo rem. Mnie, ja ko mło -
de mu czło wie ko wi, Unia Eu ro -
pej ska otwie ra wie le per spek -
tyw, za co bar dzo dzię ku ję.
Gdy by Pol ska w 2004 ro ku nie
we szła do UE, był bym o mnó -
stwo wra żeń uboż szy i pew nie
z więk szą oba wą pa trzył bym
w przy szłość.

Wielu ludzi narzeka na to, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Mam na ten
temat inne zdanie, ponieważ dostrzegam, jak wiele członkostwo w UE dało
nam Polakom. 

War to czy nie war to być człon kiem Unii Eu ro pej skiej?

Dziesięć lat w UniiMo je wła sne czte ry ścia ny

zdjęcia: Artur Ptasiński
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Do eks tra li gi awan su ją dwa ze spo ły.
Czar ne przy pie czę to wa ły go w 14 ko -
lej ce, 11 ma ja. Przy po raż ce Rol ni ka B.
Gło gó wek w Kra ko wie z AZS UJ Kra -
ków, na sze pił kar ki zwięk szy ły prze wa -
gę nad trze cią  si łą I li gi gru py po łu -
dnio wej do 9 punk tów i już na czte ry
ko lej ki przed koń cem te go rocz nych
zma gań by ły pew ne wy stę pów w eks -
tra li dze w przy szłym se zo nie. 

Do prze rwy w me czu z ka to wi czan -
ka mi bram ki nie pa dły, choć obie stro -
ny mia ły swo je szan se. W 65 mi nu cie
na pro wa dze nie wy szły ry wal ki, ale
cie szy ły się z nie go za le d wie dzie sięć
mi nut, kie dy to do wy rów na nia do pro -
wa dzi ła Re na ta Wa ru nek. Ten gol,
a w kon se kwen cji punkt w star ciu

z wi ce li de rem, za pew nił na szej dru ży -
nie awans do eks tra kla sy, w któ rej
Czar ne, 12-krot ny mistrz Pol ski i 11-
krot ny zdo byw ca Pu cha ru Pol ski, za -
mel du ją się po trzech la tach prze rwy. 

– W ostat nich dwóch se zo nach tra ci -
ły śmy awans na fi ni szu roz gry wek. Te -
raz już na kil ka ko le jek  do koń ca mo że -
my fe to wać awans. Cie szy my się z upra -
gnio ne go wej ścia do eli ty i po wo li
mu si my za cząć my śleć o no wym se zo -
nie, bo przed na mi znacz nie więk sze
wy ma ga nia, tak spor to we jak i or ga ni -
za cyj ne – pod kre śla Agniesz ka Droz -
dow ska. O przy go to wa niach ze spo łu
Czar nych do no we go se zo nu bę dzie my
in for mo wać na bie żą co na ła mach „Ku -
rie ra”, a po ni żej po da je my skład z me -
czu, któ ry prze są dził o po wro cie na -
szych dziew cząt do eks tra kla sy.

Piłkarki Czarnych wracają do elity
Po trzech sezonach spędzonych w I lidze piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec wracają do ekstraklasy! Awans do elity zespół Agnieszki Drozdowskiej zapewnił
sobie po remisie 1: 1 w meczu z najgroźniejszym rywalem, drużyną 1. FC. AZS AWF Katowice.

Karatecy na podium mistrzostw Europy

Trzy me da le wy wal czy li ka ra te cy
So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te
pod czas Mi strzo stw Eu ro py Se nio -
rów i Ju nio rów w ka ra te Ky oku -
shin, któ re od by ły się w buł gar -
skiej War nie.

W ry wa li za cji se nio rów na po -
dium sta nę ła Ka mi la Krzak, któ ra
w ka ta się gnę ła po srebr ny me dal.
Dwa po zo sta łe krąż ki, oba brą zo we,
wy wal czy li so sno wiec cy ju nio rzy.
W ku mi te na po dium sta nę li An ge li -

ka Krysz to for ska oraz Je rzy Pry -
ga. – W su mie nasz klub re pre zen to -
wa ło na za wo dach czte rech za wod ni -
ków. Cie szę się z bar dzo do bre go
star tu na szych za wod ni ków. Ich po -
sta wa wal nie przy czy ni ła się do za ję -
cia przez Pol skę dru gie go miej sca
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej im pre zy.
Wy prze dzi ła nas je dy nie re pre zen ta -
cja Ro sji – po wie dział Eu ge niusz Da -
dzi bug, tre ner so sno wiec kich ka ra te -
ków. KP

Piłkarki Czarnych znów zagrają w elicie. Po trzech latach spędzonych w I lidze sosnowiczanki awansowały do ekstraklasy.

czarni Sosnowiec – 1. Fc. azS awF katowice 1:1 (0:0)
Bramka dla czarnych: warunek 75.
czarni: polok – prokop, wójcik, Luty, zabiegała, operskalska, konieczna, dec,
Gąbka, Matla, warunek (85. doroż).

Prze gry wa jąc u sie bie 0:2
z UKP Zie lo na Gó ra pił ka rze
Za głę bia po grze ba li swo je szan -
se na awans do I li gi. Tym sa -
mym se zon 2014/2015 bę dzie
ko lej nym, już siód mym spę dzo -
nym w II li dze…

– Prze pra szam, że nie by li -
śmy w sta nie prze ciw sta wić się
ze spo ło wi Le chii i wy grać te go
me czu, mi mo że bar dzo chcie li -

śmy, ale po pro stu nie by ło z cze -
go. Z try bun róż ne sło wa pa da ły.
Ktoś, że nie chce my, ktoś że nie
za słu gu je my, a jesz cze in ny po -
wie dział, że to chy ba jesz cze nie
ten mo ment. I ta trze cia wy po -
wiedź jest chy ba naj bar dziej traf -
na. Ja ca ły czas po twier dzam i to
nie dla te go, że pró bu ję ga sić na -
dzie ję, wy ci szać ki bi ców, że by
da li nam moż li wość spo koj nej

pra cy. Po pro stu sta ra my się ra -
cjo nal nie oce nić moż li wo ści ze -
spo łu. One są ta kie, że po tra fi my
wy gry wać me cze, na wet kil ka
pod rząd, ale są też mo men ty
słab sze. I je że li w szat ni mó wię
do za wod ni ków, że ta po raż ka
ma nas wzmoc nić i po zwo lić
zdo być do świad cze nie, że by śmy
by li po pro stu lep si, to tę dy pój -
dzie my – mó wił po me czu szko -

le nio wiec Za głę bia Mi ro sław
Smy ła.

So sno wi cza nie w naj lep szym
wy pad ku zaj mą w ta be li II li gi
za chod niej trze cie miej sce. Przy -
po mi na my, że od no we go se zo -
nu roz gryw ki II -li go we bę dą się
to czyć we dług no wych za sad,
gdyż li gi za chod nia i wschod nia
zo sta ną po łą czo ne w jed ną, 18-
ze spo ło wą gru pę. KP

Kick -bok ser Ka rol Wój cik (na zdję ciu), re pre zen tant AKS
Niw ka, został zdobywcą Pu cha ru Świa ta. Pod opiecz ny
Ra fa ła Chwał ka trium fo wał pod czas za wo dów w wę gier -
skim Sze ged.

So sno wi cza nin nie miał so bie rów nych w K1 w kat. ju -
nior -48 kg. Ka rol wy grał pół fi nał i fi nał jed no gło śnie
na punk ty 3:0. – Ka rol zo stał tak że po wo ła ny do re pre zen -
ta cji Pol ski na mi strzo stwa świa ta w K1, któ re od bę dą się
we wrze śniu w Ri mi ni – mó wi tre ner Chwa łek. KP

Ostat nie ty go dnie by ły bar dzo
pra co wi te dla szer mie rzy so sno -
wiec kie go klu bu. Na si sza bli ści
ry wa li zo wa li m. in.: pod czas mi -
strzostw świa ta ju nio rów.

An ge li ka Wą tor na mi strzo -
stwach świa ta ju nio rów do tar ła
do ćwierć fi na łów, ale w tej fa zie
tur nie ju ule gła póź niej szej srebr nej
me da li st ce, re pre zen tant ce USA,
Sa ge Pal me do. Wą tor za ję ła osta -
tecz nie 6 miej sce. Ko lej na z re pre -
zen tan tek Pol ski, a za ra zem na sza
za wod nicz ka, Ka ro li na Cie ślar
upla so wa ła się na 34 miej scu. 

Pod czas gdy ju nior ki wal czy -
ły na MŚ, se nio rzy ro ze gra li 3.
Pu char Pol ski w tym se zo -
nie. – Na sze re pre zen tant ki bar -
dzo do brze za pre zen to wa ły się
na plan szach w Ko ni nie. Mar ta
Pu da i Mar ta Sku bi szew ska
(daw niej Wą tor – przyp. red.)
do tar ły do pół fi na łów i na tym
po prze sta ły, zaj mu jąc ex aequo 3
miej sce. W ćwierć fi na łach zna -
la zła się jesz cze Ka ro li na Wal -
czak, któ ra by ła ósma. W ry wa -
li za cji męż czyzn dwój ka za wod -
ni ków z So snow ca do tar ła
do fa zy ćwierć fi na ło wej. By li to
Da mian Sku bi szew ski, któ ry za -
jął osta tecz nie 5 miej sce oraz
Ma ciej Re gu lew ski, któ ry
był 7 – re la cjo no wał Da wid Ada -
mow ski, tre ner w TMS.

Dzień póź niej na tych sa -
mych plan szach co se nio rzy ry -
wa li zo wa li młod si za wod ni cy
w ka te go rii mło dzi ka. – Bar dzo
pew nie i zde cy do wa nie za pre -
zen to wał się Piotr So sul ski, któ -
ry nie dał szans swo im ry wa lom
i trium fo wał w ca łym tur nie ju.
W ry wa li za cji dziew cząt nie wie -
le go rzej za pre zen to wa ła się je -
go ko le żan ka klu bo wa Zu zan -
na Cie ślar, któ ra prze gra ła tyl ko
wal kę fi na ło wą i za ję ła 2 miej -
sce.

Na stęp nie mło dzi cy ry wa li zo -
wa li w Po zna niu. Po now nie bez -
kon ku ren cyj ny oka zał się Piotr
So sul ski. Nie ste ty, dra bin ka pu -
cha ro wa uło ży ła się dla nie go
w ten spo sób, że w dro dze do fi -
na łu eli mi no wał ko le gów klu bo -
wych. W fi na le po ko nał za wod ni -
ka z War sza wy i po raz czwar ty
w tym se zo nie wy grał ogól no pol -
ski tur niej w swo im rocz ni ku. Ko -
lej ny za wod nik z So snow ca za jął
bar dzo do bre 6. miej sce, a był nim
Mi ko łaj Gór ski. W ry wa li za cji
dziew cząt naj le piej z So snow ca
po now nie za pre zen to wa ła się Zu -
zan na Cie ślar, tym ra zem zaj mu -
jąc 5 miej sce oraz Mał go rza ta No -
wic ka, któ ra by ła 7. 

Przy oka zji te go tur nie ju ro -
ze gra no jesz cze młod szą ka te go -
rie wie ko wą, tur niej dzie ci,
w któ rym re we la cyj nie za pre -
zen to wa ły się mło de za wod nicz -
ki szko lo ne przez Mar tę Sku bi -
szew ską. Od dru gie go do pią te -
go miej sca za ję ły za wod nicz ki
z So snow ca, a by ły to Zu zan -
na Len kie wicz, Klau dia Ko zieł,
Alek san dra Szwe da i Oli wia
Wilk, na to miast w „ósem ce”
zna la zła się jesz cze Zu zan na Po -
ra da – by ła siód ma.

Dzień póź niej w Opa le ni cy
pod Po zna niem rywalizowali
seniorzy. – Naj le piej spi sa li się
pa no wie, a kon kret nie Da mian
Sku bi szew ski, któ ry był trze ci.
W wal ce o wej ście do pół fi na łu
nie mu siał ry wa li zo wać, gdyż je -
go ko le ga klu bo wy Ma ciej Re -
gu lew ski nie przy stą pił do star -
cia z po wo du prze cią ga ją ce go
się ura zu no gi. Ma ciej za jął
w kla sy fi ka cji tur nie ju osta tecz -
nie 5 lo ka tę. W tur nie ju ko biet
naj le piej za pre zen to wa ła się
Mar ta Pu da – by ła pią ta, An ge li -
ka Wą tor szó sta – po wie dział
tre ner Ada mow ski. KP

Szabliści jak zwykle z sukcesamiI po awansie…

Puchar Świata dla
reprezentanta AKS Niwka

Eu ge niusz Da dzi bug wraz z pod opiecz ny mi z so sno wiec kie go Klu bu
Ka ra te Ky oku shin.

arc
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W pią tek, 16 ma ja, roz po czę ła się ko -
lej na edy cja im pre zy po świę co nej Ja -
no wi Kie pu rze – Jan Kie pu ra Su per -
star. Z oka zji 112. rocz ni cy uro dzin
„Chło pa ka z So snow ca” na miesz kań -
ców So snow ca cze ka ła nie spo dzian -
ka – ogrom ny tort.

Uro czy ste świę to wa nie uro dzin
roz po czę ło się właśnie od roz da nia
miesz kań com w cen trum So snow ca
uro dzi no we go tor tu. – Jan Kie pu ra to
po stać nie od łącz nie ko ja rzo na z na -
szym mia stem, a za ra zem zna na so -
sno wi cza nom. Świad czy o tym fakt,
że w cza sie roz da wa nia tor tu wie lu
miesz kań ców wie dzia ło o rocz ni cy
uro dzin „Chło pa ka z So snow -
ca” – podkreśla za stęp ca pre zy den ta
So snow ca, Agniesz ka Cze chow ska -
-Ko peć. Świę to wa nie na do bre roz po -

czę ło się go dzi nę póź niej w Klu bie
im. Ja na Kie pu ry. Gwiaz dą wie czo ru
był ze spół Pla stic. Przy tej oka zji za -
pre zen to wa ny zo stał no wy lo go typ,
któ ry bę dzie to wa rzy szył im pre zom
mu zycz nym w So snow cu. – Lo go po -
ja wi się przy oka zji im prez kul tu ral -
nych – wy staw, kon cer tów i in -
nych. – To od po wiedź na to, co od lat
dzie je się w So snow cu. Ma my sce nę
mu zycz ną, któ ra roz sła wia na sze mia -
sto, śro do wi sko reg gae -ska od lat zaj -
mu je czo ło we miej sce w Pol sce, ale
rów nież sce na hip -ho po wa, a ostat nio
rów nież ta kie ze spo ły jak Fa ir We -
ather Friends, któ re sta ją się sław ne
w ca łej Pol sce – mó wi na czel nik Wy -
dzia łu Kul tu ry i Sztu ki, Pa weł Du sza.

Po raz pierw szy mu zycz ne lo go
moż na bę dzie zo ba czyć na pla ka tach
za po wia da ją cych kon cer ty z oka zji
Dni So snow ca (6-8 czerw ca). Ko lej -

ny mi im pre za mi w tym ro ku, któ re bę -
dą opa trzo ne no wym zna kiem, bę dą
m.in.: Eska la tor, Let nie Gril lo wa nie,
Fe sti wal Reg gae czy AL. Le gro Tri bu -
te to Szpil man.

War to pod kre ślić, że od nie mal ro -
ku w So snow cu dzia ła no wa sa la kon -
cer to wa. – Bi le ty na kon cer ty w sa li
kon cer to wej po tra fią się sprze dać
w cią gu kil ku go dzin. To świad czy
o tym jak bar dzo po trzeb ne są ta kie
obiek ty. Mam na dzie ję, że bu do wa -
na wła śnie sa la wi do wi sko wo -kon cer -
to wa po daw nym ki nie „Mu za” do peł -
ni na szą ofer tę – pod kre śla Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca.

Pod sta wą za pro jek to wa ne go lo go -
ty pu jest ofi cjal ne lo go mia sta.

Wcze śniej od by ły się tak że ofi cjal -
ne uro czy sto ści, m.in. zło żo no kwia ty
pod po mni kiem Ja na Kie pu ry na so -
sno wiec kim Pla cu Stu le cia.

Wywiad, przeprowadzony z Hertą Müller,
opublikowany w „Dużym Formacie”,
przyniósł Pani Nagrodę im. Barbary
Łopieńskiej za najlepszy wywiad 2009
roku. Po odebraniu nagrody powiedziała
Pani, że były to dwie godziny bez
oddechu. I jest pani wdzięczna Hercie
Müller, że odbyło się tylko jedno
spotkanie, bo wstępnie planowano dwa.
Bo rozmowie odkryła Pani u siebie objawy
zatrucia organizmu. Czy to faktycznie był
najtrudniejszy wywiad w Pani karierze?
Chy ba… tak. Za wsze sty ka łam się
z bar dzo trud ny mi te ma ta mi. I cho ciaż
za da ję py ta nia z ła two ścią, to jed nak ta
roz mo wa by ła trud na z wie lu po wo dów.
Wy my śli łam so bie, że spo tkam się
z Her tą dwu krot nie. Kie dy pierw szy raz
roz ma wiam się z bo ha te rem, naj pierw
zbie ram szkic, szkie let. Na pi sa łam więc
do niej ma ila z proś bą o dwa spo tka nia
i o to, by An ka Be dyń ska, fo to re por ter -
ka „Ga ze ty Wy bor czej”, ro bi ła zdję cia.
Otrzy ma łam od po wiedź, że bar dzo
mnie prze pra sza, ale zga dza się tyl ko
na jed no spo tka nie. Na zdję cia tak że się
zga dza, ale nie lu bi być fo to gra fo wa na.
Po je cha ły śmy do Ber li na. Był ma rzec.
An ka mnie wcze śniej po pro si ła, że by
mo gła zro bić zdję cia na sa mym po cząt -
ku spo tka nia. Po pię ciu mi nu tach wró ci -
ły. Her ta by ła roz trzę sio na, a An ka mia -
ła łzy w oczach. Więc po my śla łam so -
bie: „Chry ste Pa nie, te raz mu szę
prze pro wa dzić wy wiad, chy ba naj trud -
niej szy w ży ciu. Mu szę uspo ko ić Her tę,
uspo ko ić sie bie, za py tać, co się sta ło
i jesz cze za dać py ta nia”. Wte dy wła śnie
po mo gła mi Her ta. Po wie dzia ła, że kie -
dy wi dzi błysk fle sza, przy po mi na jej
się błysk fle szów ofi ce rów Se cu ri ta te,
któ rzy ją po ni ża li, bi li. I tak za czy na się
ten wy wiad: „Po zwo li ła pa ni zro bić so -
bie tyl ko dwa zdję cia”. A ona od po wia -
da: „Bo to trud ne dla mnie”. Póź niej by -
ło już pro ściej. 

Po otrzymaniu nagrody imienia Barbary
Łopieńskiej, Mariusz Szczygieł powiedział:
„Jest bardzo mało pytań, które wstydzi się
Pani zadać. To bardzo cenna cecha, bo

patrząc na większość wywiadów w prasie
polskiej, mamy wrażenie, że ich autorzy
wstydzą się zadać jakiekolwiek pytanie…”.
Na wet je śli są to te ma ty dość trud ne, to
sta ram się pi sać tak, by czy ta ją cy nie
za uwa ży li tej ca łej pra cy, że by to się
czy ta ło na przy kład w je den wie czór.
Wy ci nam zbyt wie le szcze gó łów. O mo -
im wej ściu do re por ta żu mó wię, że wje -
cha łam ro we rem. Miesz ka łam w ma łym
mia stecz ku na gra ni cy z Niem ca mi.
Dwa dzie ścia ki lo me trów od te go mia -
stecz ka jest wio ska Lu bin. Do je cha łam
do tej miej sco wo ści i na ścia nie ko ścio -
ła uj rza łam na pis, któ ry brzmiał mniej
wię cej tak: „Tu taj le żą ci, któ rzy w bez -
sen sow ny spo sób stracili ży cie”. Za czę -
łam py tać i oka za ło się, że w 1945 ro -
ku, przed wkro cze niem Ar mii Czer wo -
nej, Niem ki za czę ły ma so wo po peł niać
sa mo bój stwa. To w tej wio sce Ida Va -
len tin, bie gła z dłu gim no żem i krzy cza -
ła: „Mu si my się za bić, mu si my się za -
bić!”. Ko bie ty po bie gły do wiel kiej
izby. Tam by ło kil ka pie ców ka flo wych
i za czę ły się wie szać na ha czy kach,
na sznur kach. Te sznur ki się rwa ły, więc
po bie gły na strych. Je dy ną bo ha ter ką tej
hi sto rii jest dzie wię cio let nia dziew czyn -
ka, któ rą ma ma pró bo wa ła po wie sić. 
Na pi sa łam, że mam ta ki te mat do Mał -

go rza ty Szej ner. Po wie dzia ła: „Pro szę
pi sać. Ma my świet ne go re por te ra Włod -
ka No wa ka”. Wło dek nie mó wił po nie -
miec ku, dla te go roz mo wa o tych bar dzo
trud nych mo men tach spa dła na mnie.
Pa mię tam, że wy sy łam mu dłu gie frag -
men ty roz mów. Jest tam ta ka sce na, kie -
dy Ro sja nie sie dzą na do le, upie kli so -
bie świ nia ka, gra ją, śpie wa ją, tań czą
na jed nej no dze. U gó ry jest po kój. Są
uchy lo ne drzwi i przez te uchy lo ne
drzwi wi dzi my łóż ko. Na łóż ku le ży
dziew czy na, z pia ną na ustach, wie lo -
krot nie zgwał co na. Na pro gu le ży ka pe -
lu sik. Wszyst ko to Włod ko wi opi sa łam,
a on mi za dał jed no py ta nie: „Ja ki ko lor
miał ten ka pe lu sik?”. Ta kie szcze gó ły
mnie naj bar dziej in te re su ją. Cho dzi mi
o to, że by ktoś, je śli prze czy ta mo ją
książ kę, wi dział przede wszyst kim ob -
raz. Nie po trzeb ne są ko lej ne na zwi ska,
któ re nic nie wno szą. Sta ram się uni kać
ta kie go prze sy tu. 

Reportaż jest takim gatunkiem, w którym
fabuły nikt nie wymyśla, ale ją się
odkrywa. Czy łatwiej ją odkrywać z kimś
czy samemu?
Pi sa łam z Włod kiem, bo nie by łam
pew na, że co kol wiek umiem. Chcia łam
się na uczyć. Cie szę się, że mia łam ty le

po ko ry, by tej po mo cy nie od rzu cać. Te -
raz pra cu ję z Ewe li ną Kar pacz -Obo ła -
dze nad książ ką o Ewie De mar czyk.
Mam do niej peł ne za ufa nie. Sa ma nie
mo głam pod jąć się te go za da nia, bo
mu sia łam wcze śniej skoń czyć książ kę
o Pa pu szy. 

W jaki sposób znajduje Pani swoje
bohater ki? 
Mar le na Die trich to przy pa dek. Oglą da -
łam kie dyś film, w któ rym usły sza ła,
że 25 ton rze czy, na le żą cych kie dyś
do Mar le ny, je dzie wła śnie do Ber li na.
Po my śla łam so bie: „Co to za sza lo -
na ko bie ta”. Oczy wi ście zna łam ją z fil -
mów, ale tak na praw dę wie dzia łam
o niej nie wie le. Za py ta łam sie bie, co
mu si być w niej, sko ro przez te wszyst -
kie la ta uwię zie nia w Pa ry żu, se gre go -
wa ła 25 ton rze czy i je opi sy wa ła. I nie
są to ja kieś wiel kie rze czy. Pierw sze
zda nie książ ki za czy na się tak: „Szma -
ty do pod łóg otrzy ma ły nu mer ka ta lo -
go wy 70 039”. I rze czy wi ście tak by ło. 
W przy pad ku Pa pu szy naj pierw po wstał
ma te riał do „Wy so kich Ob ca sów”,
a póź niej roz bu do wy wa łam tę hi sto rię.
Pa pu sza by ła bo ha ter ką, któ rą so bie
zna la złam. Wie dzia łam, że to jest ta ka
hi sto ria i ta ką wraż li wość, z któ rą trze -
ba się zmie rzyć w sa mot no ści. Z ko lei
Ewę De mar czyk ca ły czas mia łam
w gło wie i za wsze chcia łam na pi sać
o niej książ kę. 

Kim byłaby Papusza bez Ficowskiego, który
ją odkrył? Papusza wielokrotnie podkreślała,
że czasem byłaby szczęśliwsza, gdyby nie
umiała pisać i czytać. 
Je śli Pa pu sza mu sia ła by wy brać: al bo
je stem Cy gan ką, al bo po et ką, to my ślę,
że nie za sta na wia ła by się ani se kun dy.
Co nie zna czy, że prze sta ła by cho dzić
i śpie wać do drzew. Jej ży cie to ży cie
przy pad ku. Gdy by Je rzy Fi cow ski nie
zo ba czył jej w 1949 ro ku, już wte dy
sta rej Pa pu szy, to by śmy Pa pu szy
po pro stu nie po zna li. Kie dy my ślę
o ostat nich la tach Pa pu szy, to my ślę, że
jej ży cie okre śla ją trzy tę sk no ty: tę sk -
no ta za sy nem, któ ry wy je chał za pra -
cą, bar dzo rzad ko do niej przy jeż dżał
i miał żal do niej, że ukry wa ła, że nie
jest jej ro dzo nym sy nem, za la sem,
a tak że za swo imi, za ta bo rem. Naj bar -
dziej dra ma tycz ne zda nie, któ re ona
wy po wia da, jest ta kie: „Z ta bo ru by -
łam, te raz zni kąd je stem”. Za wsze by -
ła Cy gan ką, a ten po etyzm jej się
po pro stu przy tra fił. 

Jak dłu go pi sa ła Pa ni ksią żę o Pa pu szy?
Z ra dia do wie dzia łam się, że… osiem
lat. Tak na praw dę, in ten syw nie trzy la -
ta. My ślę, że to był nie by wa ły czło wiek
i bar dzo by śmy się za przy jaź ni ły. By ła -
by ko bie tą, któ rą od wie dza ła bym czę -
sto. Jej bym nie po rzu ci ła. 

Spi sa ła: Syl wia Ko sman

Papuszy bym nie porzuciła 
Reportażystka, Angelika Kuźniak, była 13 maja gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach Salonu Literackiego X Sosnowieckich Dni Literatury. Spotkanie poprowadziła dr Magdalena
Boczkowska. Czytelnicy mieli także okazję zadać pytania, porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcia.  

Syl wia Ko sman

anGeLika kUźniak – polska reportażystka, z wykształcenia jest kulturoznawczynią.
od lat współpracuje z „Gazetą wyborczą”. publikuje swoje teksty w magazynie
reporterów „duży Format” i „wysokich obcasach”. trzykrotnie została
uhonorowana nagrodą Grand press (w 2004 r. za „Mój warszawski szał”, napisany
wspólnie z włodzimierzem nowakiem, w 2008 r. za „zabijali we mnie Heidi” i w 2009
r. za „przećwiczyłam śmierć”) i kilkukrotnie była nominowana do tej nagrody. dwa
reportaże, które współtworzyła, czyli „noc w wildenhagen” i „Mój warszawski szał”,
zostały zamieszczone w nominowanym do nagrody literackiej nike tomie
włodzimierza nowaka „obwód głowy”. wywiad, przeprowadzony z Hertą Müller,
opublikowany w „dużym Formacie”, przyniósł jej nagrodę im. Barbary
łopieńskiej za najlepszy wywiad 2009 roku. w 2013 roku ukazała się jej książka
o papuszy, cygańskiej poetce, a wcześniej, w 2009 r. „Marlene” – o Marlenie
dietrich. obecnie, razem z eweliną karpacz-oboładze, kończy pracę nad „czarnym
aniołem”, opowieścią o ewie demarczyk. 

Kiedyś chłopak z Sosnowca, dziś superstar

Świętowali 112. urodziny Jana Kiepury

arc
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Janina i Lucjan Balcerkowie, Maria i Lucjan Boreccy, Danuta i Włodzimierz Chwałkowscy, Cecylia
i Ryszard Ciecieręgowie, Jadwiga i Wiesław Cugowscy, Zofia i Lucjan Danielewscy, Alicja i Ryszard
Dzidowie, Wiesława i Roman Gajosowie, Barbara i Zbigniew Gliwowie, Anna i Tadeusz Gorgoniowie,
Eryka i Ryszard Grygierowie, Lidia i Zdzisław Grzybowie, Zofia i Tadeusz Jędrzejakowie, Henryka
i Henryk Głuskowie, Pan Janusz Jaworski. 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Lidia
i Ireneusz Gadomscy.

Henryka i Jerzy Stancelowie, Teresa i Stanisław Stępniowie, Mirosława i Jerzy Wytyczakowie. 60-
lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Wanda i Zbigniew Jędralscy, Władysława
i Stanisław Strzałkowie, Zenona i Tadeusz Czaplowie, Erwina i Benedykt Dyrkowie, Maria i Wiesław
Rupkowie, Barbara i Kazimierz Uściłowscy, Maria i Jan Madejowie, Wiktoria i Marian Piotrowscy,
Krystyna i Bronisław Czerwcowie, Daniela i Witold Bęciowie, Krystyna i Bogusław Kazimierczakowie,
Mirosława i Józef Kućmierzowie, Antonina i Ireneusz Jasińscy, Irena i Jan Nowakowie.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Otylia i Antoni Płachtowie, Otolia i Stefan
Idziakowie, Stanisława i Sylwester Korfelowie, Danuta i Jerzy Zubelowie, Janina i Stanisław
Michalcowie, Wanda i Stanisław Błaszkiewiczowie, Elżbieta i Eugeniusz Wróblowie, Krystyna
i Antoni Lipińscy, Aleksandra i Marian Pawlikowie, Wiesława i Henryk Piętowie, Maria i Henryk
Wrześniowie, Halina i Henryk Lipowieccy, Władysława i Zygfryd Czechowie, Celina i Józef
Trzaskowscy, Helena i Stanisław Kulisowie.

Irena i Henryk Kaczmarzykowie, Teresa i Władysław Kaniowie, Alicja i Andrzej Kołodziejowie,
Genowefa i Jarosław Kostiwowie, Irena i Henryk Kowalscy, Genowefa i Adam Kwietniowie, Krystyna
i Franciszek Lewandowscy, Marianna i Stanisław Łydkowie, Marianna i Stanisław Majorowie, Celina
i Józef Matyjowie, Zofia i Jan Mazurowie, Teofila i Jan Miśkiewiczowie, Barbara i Tadeusz Marcowie,
Danuta i Ireneusz Koziakowie.

Cecylia i Czesław Nędzi, Barbara i Wacław Olborscy, Halina i Władysław Oszustowie, Stanisława i Jan
Pirógowie, Danuta i Józef Piwowarczykowie, Zuzanna i Andrzej Piwowarczykowie, Janina i
Stanisław Pniewscy, Alicja i Jerzy Prusiowie, Helena i Czesław Rodkowie, Maria i Leszek Rożnowscy,
Krystyna i Jan Sobieniakowie, Pani Jadwiga Walaszczyk, Wanda i Edward Stanikowie, Anna i Lucjan
Oleksiakowie, Stanisława i Jerzy Sobczykowie.

100 LAT!
22 kwietnia 100. urodziny obchodziła pani janina
kołton. dyplom oraz nagrodę z tej okazji na ręce
szanownej jubilatki złożyli przedstawiciele władz
miasta. w uroczystości wziął udział zbigniew
Szaleniec, zastępca prezydenta miasta. 
Pani Janina urodziła się 22 kwietnia 1914 roku
w Sosnowcu w dzielnicy Pogoń. Rozpoczęła naukę
w szkole zlokalizowanej w budynku przerobionym
z mieszkalnego, znajdującym się przy ul. 3 Maja, tzw.

Podstacji, a ukończyła w nowo wybudowanej Szkole
przy ul. Żytniej. Dorastała spokojnie, aż do 1939 roku, kiedy
to w czerwcu zmarł jej ojciec, a we wrześniu wybuchła
wojna. Ukończyła kurs sanitarny, dostała mundur i była
gotowa pomagać rannym żołnierzom. W kwietniu 1940r.
wzięła ślub z Józefem Kołtonem. Pani Janina urodziła
dwóch synów- Waldemara i Henryka oraz córkę Alicję,
która obecnie z nią mieszka i opiekuje się. W 2006r. Pani
Janina została wdową.

Jubileusz pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia, 
pogody ducha oraz wielu kolejnych 

szczęśliwych lat razem.

Redakcja „Kuriera Miejskiego”

4 kwietnia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia
małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: prezydent miasta Sosnowca,
Kazimierz Górski oraz zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC, Arkadiusz
Trzuskowski i zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

18 kwietnia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia
małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: prezydent miasta Sosnowca,
Kazimierz Górski oraz zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC, Arkadiusz
Trzuskowski i zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

zdjęcia: arc u
SC
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3 czerwca godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2:
„Buntownicy w perukach, czyli kształtowanie się
romantyzmu w XVIII wieku” – wykład z cyklu
„Między literaturą a sztukami plastycznymi”.
Wstęp wolny
4 czerwca godz. 18.00 Sala Koncertowa, ul.
Wawel 2: DNI SOSNOWCA – „Gorlice
i Sosnowiec dla Ukrainy”. Koncert chóru
Cantores Carvatiani oraz zespołu I To Się Ceni.
Bilety: 5 zł 
5 czerwca godz. 17.00 MBP Filia nr 1 – Środula,
ul. J. Kossaka 10A: Spotkanie autorskie ze
Zbigniewem Milewskim. Wstęp wolny
6 czerwca godz. 16.00-23.00 Park Sielecki: DNI
SOSNOWCA – koncert zespołów Proletaryat,
Farben Lehre, Strachy Na Lachy. Prowadzenie:
Hirek Wrona 
6 czerwca godz. 18.00 Sala Koncertowa, ul.
Wawel 2: DNI SOSNOWCA – uroczysty
koncert z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej z udziałem grup
muzycznych miast partnerskich Sosnowca.
Wstęp wolny
7 czerwca godz. 16.00-23.00 Park Sielecki: DNI
SOSNOWCA – koncert wykonawców Fokus,
Jamal, Kaliber 44. Prowadzenie: Hirek Wrona 
7 czerwca godz. 11.00, Aula Biblioteki Głównej,
ul. Kościelna 11: Familijne Kino w Bibliotece.
Wstęp wolny
8 czerwca godz. 16.00-22.00 Park Sielecki: DNI
SOSNOWCA – koncert wykonawców Janusz
YANINA Iwański, Pablopavo + ludziki,
MUNIEK +Shamboo. Prowadzenie: Andrzej
Złotorowicz 
8 czerwca godz. 18.00 Sala Koncertowa, ul.
Wawel 2: DNI SOSNOWCA – koncert słynnych
Arii operowych. Dyrygent Paolo FIAMINGO 

9 czerwca godz. 19.00 Energetyczne Centrum
Kultury, ul. Będzińska 65: „Wiosna i miłość
w miniaturze instrumentalno wokalnej”-
koncert zamykający sezon kulturalny 2013/2014.
Bilety: 20 i 10 zł (ulgowy)
9 czerwca godz. 17.30 Miejski Klub „Maczki”,
Krakowska 26: Spotkanie autorskie z Marią
Czubaszek 
10 czerwca godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2: „Maria
Leszczyńska – królowa Francji” – wykład z cyklu
„Kobieta na przestrzeni wieków”. Wstęp wolny
10 czerwca godz. 18.00 Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11: „Wymiary wolności.
Niezależna sztuka polska
lat 80. XX wieku” – wykład Jerzego
Brukwickiego.
10-11 czerwca EXPO Silesia, ul. Braci
Mieroszewskich 124: Targi Wyposażenia Hoteli,
Gastronomii i Cateringu Expo Silesia
11 czerwca godz. 17.00 Centrum Informacji
Miejskiej, ul. Warszawska 3/20:
Śląsko – zagłębiowskie rozmówki
okazjonalne – „Wielkie przemysłowe rody
Dietlów i Schoenów”. Prowadzenie: Anna
Makarska, historyk Muzeum w Sosnowcu.
Wstęp wolny
11, 18, 25 czerwca godz. 17.00 Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11: Kino Wolność
w Bibliotece – przegląd polskich filmów
fabularnych i dokumentalnych
13 czerwca godz. 18.00 Sosnowieckie Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2: Wernisaż
wystawy „PORTRET ARTYSTY”
14 czerwca godz. 10.00 Centrum Informacji
Miejskiej, ul. Warszawska 3/20: „Świat
na Patelni”- spotkanie podróżnicze 
14-15 czerwca godz. 11.00 Zalew Przeczyce:

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta – Klub
Żeglarski Zagłębie 
15 czerwca godz. 17.00 Kościół ewangelicko-
augsburski, ul. Żeromskiego 1: Koncert muzyki
kameralnej – MUZYKA EUROPY. Wykonanie:
Magdalena Cieślar – sopran, Anastazja
Wilczkowska (Ukraina/Polska) – fortepian
17 czerwca godz. 18.00 Centrum Edukacji
i Wychowania Młodzieży KANA, ul.
Legionów 10: „Gotowanie
w AfreeKANIE” – Owoce leśne w roli głównej
20 czerwca godz. 19.00 Teatr Zagłębia, ul.
Teatralna 4: „Czerwone Zagłębie” – sztuka
Jarosława Jakubowskiego. Pokaz
przedpremierowy 
20-22 czerwca Park im. Jacka
Kuronia – Kazimierz: Jarmark „Kaziki”
organizowany przez Zagłębiowskie
Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne
22 czerwca godz. 13.00 park im. Wandy
Malczewskiej, Klimontów: Powitanie lata 
25 czerwca godz. 18.00 Centrum Edukacji
i Wychowania Młodzieży KANA, ul.
Legionów 10: Wernisaż wystawy „110
Sosnowiczan na 110 lecie Sosnowca” 
26 czerwca godz. 16.00 – 20.00 Energetyczne
Centrum Kultury, ul. Będzińska 65: Koncert
uczniów Studia Muzyki Rozrywkowej SOUND
IMPRESSION 
28 czerwca Kąpielisko Stawiki, Kompleks
Piłkarski przy ul. Kresowej 1: Powitanie Lata
28 czerwca godz. 10.00 MDK Kazimierz, ul.
Główna 19: Warsztaty fotograficzne – Van Dyke.
Prowadzenie: Krzysztof Pilecki 
29 czerwca godz. 16.00 Sosnowieckie Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2: Spektakl
dla dzieci „O tym jak Frędzelek i Wiercipiętek
spotkali czapeczkę” w wykonaniu Teatru Trip 

co? gdzie? kiedy?

Po zio mo: 1 – po rę czy ciel, 5 – trój gło wy straż nik Ha de -
su, 8 – szpul ka, wa łek, 9 – bez niej zi mą nie wy chodź, 10 – du że
mia sto w Wiet na mie, 11 – po zo sta łość po am pu to wa nej rę -
ce, 12 – już nie mu si pra co wać, 14 – re wol ta, 16 – po tocz nie
o licz bie 21, 17 – su me ryj ska bo gi ni mi ło ści, 19 – nie zbęd ne
do zro bie nia ma ki ja żu, 21 – naj więk sza rze ka na Pół wy spie Ibe -
ryj skim, 22 – naj wol niej szy chód ko nia, 25 – har cer skie po zdro -
wie nie, 28 – daw niej – sza cu nek, po wa ża nie, 29 – wiel ka noc -
na za ba wa w Kra ko wie, 30 – ubra nie, 32 – re gu ła, 34 – mia sto
nad Od rą, 35 – ma szy na dru kar ska do od le wa nia ca łych wier -
szy, 36 – „a”, „b” lub „c”, 37 – a sło wo nim się sta ło, 38 – Je an,
Paul – fran cu ski fi lo zof, pi sarz i pu bli cy sta, 39 – kon sy lium.

Pio no wo: 1 – skła da ne np. z oka zji świąt, 2 – jed nost ka na tę że -
nia prą du, 3 – cią gnik, 4 – cu kier pro sty, 5 – olej do sa mo cho -
du, 6 – ma go pro sia czek, 7 – ściek, 13 – rzad kie imię mę -
skie, 15 – in na na zwa je ży ny, 18 – jed na z elek trod, 20 – mar ka
pol skich trak to rów, 23 – mi mo wol ne ru chy gał ki
ocznej, 24 – idzie przez pu sty nię, 26 – gro ma da szkar łup ni den -
nych, 27 – naj lep szy z Tu ły, 28 – woj sko wy po ciąg, 31 – tka ni -
na na wsy py, 33 – bo żek płod no ści i uro dza ju. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 5/2014: SAROO BRIERLEY - DALEKO OD DOMU
Nagrody otrzymują: Bożena Kędzior z Sosnowca, Elżbieta Winter z Katowic, Marian Mazurczyk z Katowic  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ł Urząd Miejski w Sosnowcu.

Jayne Amelia Larson 

Woziłam arabskie
księżniczki (Wyd. ZNAK)

WAŻNE TELEFONY

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

KUPON
krzyżówka nr  5

✂

Współ cze sny świat arab ski po za sche ma ta mi
Wy na ję ty za kil ka dzie siąt ty się cy do la rów po kój dla ser wi su
do her ba ty, wa liz ki peł ne pie nię dzy, nie koń czą ce się za ku py
w naj droż szych bu ti kach i se rie ope ra cji pla stycz nych trak to -
wa ne rów nie lek ko, co wi zy ta u fry zje ra - to wszyst ko zo ba -
czy ła au tor ka tej książ ki, za trud nio na ja ko szo fer ka dla sau -
dyj skich księż ni czek i ich świ ty pod czas ich wi zy ty w Ame -
ry ce. 

Za gra ni cą Al lah nie pa trzy. Po za swo im kra jem Sau dyj ki
mo gą się ubie rać, jak chcą. W da le kiej Ame ry ce zrzu ca ją hi -
dża by i ubie ra ją się w mi ni spód nicz ki z naj now szych ko lek -
cji od naj droż szych pro jek tan tów. Ma ją wszyst ko, co moż -
na ku pić za pie nią dze, ale ży ją w zło tej klat ce.

„Wo zi łam arab skie księż nicz ki” to książ ka dla tych, któ -
rzy chcą po znać ży cie sau dyj skich pięk no ści z zu peł nie in -
nej per spek ty wy. Jay ne Ame lia Lar son opi su je bo wiem ich
świat po za kra jem, gdzie mu szą trzy mać się wy ty czo nych
za sad. Czy ubra ne w kre acje od Dio ra i Cha nel, ale trak to -
wa ne jak wła sność swo ich mę żów arab skie księż nicz ki są
szczę śli we? Pre mie ra książ ki 19 czerw ca.

Richard Paul 

EVANS Kręte Ścieżki
(Wyd. ZNAK)

Dłu go wy cze ki wa na trzecia część se rii
„Dzien ni ki pi sa ne w dro dze”
Co mo że zro bić czło wiek, któ ry wszyst ko stra cił? Alan
po sta no wił wy brać się na wę drów kę, bez szcze gól ne go
pla nu i ce lu. Nie wie dział, co go cze ka i do kąd doj dzie.
Nie spo dzie wał się, że pod czas wę drów ki spo tka lu dzi,
któ rzy od mie nią go na za wsze i sta ną się dla nie go na uczy -
cie la mi ży cia…„Krę te ścież ki” to opo wieść, któ ra do wo -
dzi, że aby być praw dzi wie wol nym, na le ży wy ba czyć. Te -
go na uczył Ala na Le szek – Po lak, któ re go bo ha ter po zna -
je pod czas wę drów ki. Je go hi sto ria sta ła się dla
Ala na dro go wska zem. Ja ki wpływ ma ją na wę drow ca na -
po tka ne ko bie ty ze Sto wa rzy sze nia Czer wo nych Ka pe lu -
szy? Czy ich wska zów ki oka żą się po moc ne w ob li czu
przy krej dla Ala na wia do mo ści? 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać
wraz z wyciętym kuponem pod adresem redakcji 
(41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 20 czerwca 2014 r.

wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody w postaci
albumów wydanych z okazji 110-lecia miasta
Sosnowca. nagrody prosimy odbierać
osobiście w redakcji. 
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TEATR - czerwiec 2014
01 Nd godz. 11: 00 Najmniejszy bal
świata/Malina Prześluga 
01 Nd godz. 18: 00 Prawda/Florian Zeller 
03 Wt godz. 10.00 Królewna Śnieżka/ Wg
baśni braci Grimm 
04 Śr godz. 09.30 i 11.30 Gałganiarz
i Patyczek/ gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza
z Częstochowy 
05 Czw godz. 10.00 Najmniejszy bal
świata/Malina Prześluga 
06 Pt godz. 19: 00 Eugeniusz Bodo – czy mnie
ktoś woła? 
07 Sb godz. 18: 00 Koń, kobieta i kanarek /
Tomasz Śpiewak

08 Nd godz. 18: 00 Sztuka kochania / Zbigniew
Książek
14 Sb godz. 18: 00 Prywatna klinika/ J.
Chapman, D. Freeman
15 Nd godz. 18: 00 Prawda/Florian Zeller 
20 Pt godz. 19: 00 Czerwone Zagłębie
/Jarosław Jakubowski / POKAZ
PRZEDPREMIEROWY
21 Sb godz. 18: 00 Czerwone Zagłębie
/Jarosław Jakubowski / POKAZ
PRZEDPREMIEROWY
22 Nd godz. 18: 00 Eugeniusz Bodo – czy mnie
ktoś woła? 

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, cen tra la tel. 32/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6 do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie, które
będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „koń, kobieta i kanarek” w dniu 07.06.2014 r. (sobota) 
godz. 18.00

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „czerwone zagłębie” w dniu 20.06.2014 r. (piątek)
godz. 19.00

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?” w dniu 22.06.2014 r.
(niedziela) godz. 18.00

HO RO SKOP

BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Samotne
Bliźnięta będą szukać kogoś, z kim można
poflirtować i miło spędzić czas. Warto
teraz bywać w mieście, spotykać się ze
znajomymi, zakładać profile w serwisach
randkowych. Twoja kariera wreszcie ruszy
do przodu! 
RAK (22.06. – 22.07.) – Czeka cię teraz
spokojniejszy miesiąc, a zawodowe
sprawy nie będą teraz najważniejsze.
W pracy obserwuj sytuację i wyciągaj
wnioski z cudzych błędów. Miesiąc sprzyja
większym zakupom. Unikaj tylko
kupowania na kredyt, bo możesz stać się
rozrzutny.
LEW (23.07. – 22.08.) – Będziesz
zauważany wszędzie tam, gdzie się
pojawisz. Wenus pomoże ci w miłosnych
sprawach, a jeśli miałeś problemy lub
kompleksy, to teraz uda się je
przezwyciężyć. Wykorzystaj dobrą passę
i spełnij swoje marzenie: jedź w podróż,
spotykaj się z przyjaciółmi. Nie angażuj się
w konflikty.
PANNA (23.08. – 22.09.)– Będziesz teraz
w dobrym humorze, a twoje talenty
i uroda będą się podobać. Samotne Panny
będą miały szczęście do nowych
znajomości. Ten miesiąc przeznacz
na ważne zadania i nie odkładaj niczego
na później. Im więcej teraz zrobisz
i zdziałasz, tym więcej wolnego czasu
będziesz miał w wakacje.
WAGA (23.09. – 22.10.)– W tym miesiącu
nie będziesz miał ochoty na pracę, ale
mimo wszystko warto się będzie trochę
postarać. Może sie wydawać, że nic się nie
dzieje, ale łatwo zasłużysz na uznanie
w oczach szefa. Także w miłości będziesz
miał teraz powodzenie. 
SKORPION (23.10. – 21.11.)– Dbaj
o siebie i bądź miły dla ludzi, a zyskasz
wielu nowych wielbicieli. Ten miesiąc
sprzyja nawiązywaniu współpracy
z różnymi ważnymi i wpływowymi
osobami. Jowisz będzie bardzo pomagał
twojej karierze. Jako pierwszy się
zorientujesz, gdzie są pieniądze lub
interes do ubicia. 
STRZELEC (22.11. – 20.12.)– Unikaj
plotek i skandali, bo wieść o nich rozniesie
się lotem błyskawicy! Samotne Strzelce
będą wybredne i niezdecydowane, ale
Słońce przyniesie im mnóstwo nowych
znajomości i ciekawych propozycji.
Zainteresuj się swoimi sprawami
finansowymi, odzyskaj długi i zapłać
rachunki.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) –
W weekendy Wenus sprzyjać będzie
romantycznym wydarzeniom, dlatego nie
bierz pracy do domu, tylko zorganizuj dla
was różne atrakcje. Ten miesiąc przyniesie
ci ciekawe propozycje, ale też więcej
drobnych i nużących obowiązków.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – W tym
miesiącu będziesz w rozrywkowym
humorze. Twoje pomysły będą się
wszystkim podobać, a trudne sprawy
załatwisz o wiele szybciej niż konkurencja.
Samotne Wodniki będą miały
powodzenie. Warto zawierać nowe
znajomości i cieszyć się życiem.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Kwadratura
Słońca sprawi, że zajmiesz się raczej
życiem domowym i rodzinnym, a miłosne
podboje pozostawisz innym znakom
zodiaku. Nie znaczy to, że nic się teraz nie
będzie działo. Czerwiec sprzyja
remontom i ważnym domowym
inwestycjom.
BARAN (21.03. – 19.04.)– W tym
miesiącu nie ma czasu na lenistwo!
Będziesz musiał pracować jeszcze szybciej
i jeszcze wydajniej. Za dodatkową pracę
domagaj się wynagrodzenia lub różnych
przywilejów. Samotne Barany zabiorą się
za sercowe porządki. 
BYK (20.04. – 20.05.) – W tym
zodiakalnym miesiącu będzie ci się
bardzo dobrze wiodło. Wenus sprzyja
korzystaniu z uroków życia. Rób to, co
lubisz i odpoczywaj bez wyrzutów
sumienia. W pracy warto rozmawiać
o pieniądzach lub szukać dobrych
klientów. Maj sprzyja też odzyskiwaniu
pieniędzy, książek lub płyt, które komuś
kiedyś pożyczyłeś. RED

KINO
repertuar kina Helios Sosnowiec 3.06.– 05.06.2014

pre Mie rY: „MI LION SPO SO BÓW JAK ZGI NĄĆ NA ZA CHO -
DZIE” 12.00*, 14.30**, 17.00, 19.30, 22.00. ko me dia/we stern,
od 15 lat, USA, 114 min. NA PI SY *OPRÓCZ SO BO TY, NIE DZIE -
LI IPO NIE DZIAŁ KU **OPRÓCZ SO BO TY INIE DZIE LI „CZA ROW NI -
CA” 2D 12.30*, 15.30*, 15.45**. fa mi lij ny, od 7 lat, USA, 97 min.
DUB BING *TYL KO SO BO TA I NIE DZIE LA **OPRÓCZ SO BO -
TY I NIE DZIE LI „CZA ROW NI CA” 3D 13.30*. fa mi lij ny, od 7 lat,
USA,97 min. DUB BING *OPRÓCZ SO BO TYINIE DZIE LI „CZA ROW -
NI CA” 3D 17.45, 20.00. fa mi lij ny, od 7 lat, USA, 97 min. NA PI SY
FiL MY tY Go dnia: „KA RU ZE LA” 19.00*. dra mat, od 15 lat, Pol -
ska, 85 min. *OPRÓCZ PO NIE DZIAŁ KU „X -MEN: PRZE SZŁOŚĆ,
KTÓ RA NA DEJ DZIE” 2D 10.30*, ak cja/fan ta sy/przy go da, od 12
lat, USA/Wiel ka Bry ta nia, 130 min. DUB BING *OPRÓCZ SO BO -
TY I NIE DZIE LI „X -MEN: PRZE SZŁOŚĆ, KTÓ RA NA DEJ -
DZIE” 2D 21.00*, 21.15**. ak cja/fan ta sy/przy go da, od 12 lat,
USA/Wiel ka Bry ta nia, 130 min. NA PI SY *TYL KO SO BO TA I NIE -
DZIE LA **OPRÓCZ SO BO TY I NIE DZIE LI „X -MEN: PRZE SZŁOŚĆ,
KTÓ RA NA DEJ DZIE”3D18.15*,18.30**. ak cja/fan ta sy/przy go -
da, od 12 lat, USA/Wiel ka Bry ta nia, 130 min. NA PI SY *TYL KO
SO BO TA I NIE DZIE LA **OPRÓCZ SO BO TY I NIE DZIE LI „GO DZIL -
LA” 2D 21.00. thril ler/ak cja, od 12 lat, USA, 123 min. „PO WSTA -
NIE WAR SZAW SKIE” 13.15*, 15.15**, 17.15. dra mat/wo jen ny,

od 12 lat, Pol ska, 85 min. *OPRÓCZ SO BO TY I NIE DZIE LI **TYL -
KO SO BO TA I NIE DZIE LA
FiL MY dLa dzie ci: „CZAR NO KSIĘŻ NIK Z OZ: PO WRÓT DO ROT -
KI”2D9.00*,10.00**,15.15**. ani ma cja/fa mi lij ny, b/o, USA,88
min. DUB BING *TYL KO W SO BO TĘ I NIE DZIE LĘ **OPRÓCZ SO -
BO TY I NIE DZIE LI „CZAR NO KSIĘŻ NIK Z OZ: PO WRÓT DO ROT -
KI” 3D 11.30*, 12.15**. ani ma cja/fa mi lij ny, b/o, USA, 88 min.
DUB BING *TYL KO SO BO TA I NIE DZIE LA **OPRÓCZ SO BO TY I
NIE DZIE LI „LI STO NOSZ PAT I WIEL KI ŚWIAT” 9.30*, 10.15**,
13.30*, 14.15**. ani ma cja/fa mi lij ny, b/o, Wiel ka Bry ta nia, 88
min. DUB BING *TYL KO SO BO TA I NIE DZIE LA **OPRÓCZ SO BO -
TY I NIE DZIE LI „RIO 2” 2D 10.30*, 11.15**. ani ma cja, b/o,
USA, 101 min. DUB BING *TYL KO SO BO TA I NIE DZIE LA
**OPRÓCZ SO BO TYINIE DZIE LI „RIO2”3D16.00*,16.15**. ani -
ma cja, b/o, USA, 101 min. DUB BING *TYL KO SO BO TA I NIE DZIE -
LA **OPRÓCZ SO BO TY, NIE DZIE LI I CZWART KU W TYM TY GO -
DNIU RE PER TU ARO WYM FIL MA MI ZA STRZE ŻO NY MI
SĄ: – „RIO 2” 3D – „CZAR NO KSIĘŻ NIK Z OZ: PO WRÓT DO ROT -
KI” 3D – „X -MEN: PRZE SZŁOŚĆ, KTÓ RA NA DEJ DZIE” 3D

HELIOS SOSNOWIEC
ul. Modrzejowska 32B,   41-200 Sosnowiec

REZERWACJA TEL.: 32 363 14 14

reklama

UwaGa! dla naszych czytelników mamy do wygrania 14
pojedynczych zaproszeń do kina, do odbioru w naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) z najnowszym
wydaniem  „kuriera Miejskiego” .

ROZRYWKA

Miło nam poinformować, że decyzją komisji artystcznej w składzie:
jacek Sieradzki (przewodniczący), Marta Bryś, Szymon kazimierczak,
andrzej Lis, witold Mrozek, joanna ostrowska, adriana prodeus
spektakl teatru zagłębia pt. „najmniejszy bal świata” Maliny prześlugi
w reż. anety Głuch – klucznik został zakwalifikowany do Finału 20.
ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej Sztuki
współczesnej. w i etapie konkursu wzięło udziął 97 inscenizacji,
do finału zakwalifikowało się 12 spektakli.
Finałowe spektakle obejrzy jury w składzie: Sławomira łozińska,
Maciej nowak, tadusz nyczek, Bożena Sawicka, jacek wakar.
więcej informacji na stronie: www.sztukawspolczesna.org. RED

Wrę czo no Na gro dy Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go za Wy da rze -
nie Mu ze al ne Ro ku 2013. 

Te go rocz na uro czy stość od by ła się 21 ma ja w Mu zeum w So snow -
cu.  Na kon kurs na pły nę ło 47 zgło szeń z 18 mu ze ów wo je wódz twa ślą -
skie go, a łącz na pu la na gród we wszyst kich ka te go riach wy no siosła 20
tys. zł. Na gro dy przy zna no w czte rech ka te go riach: wy sta wy, pu bli ka -
cje książ ko we, do ko na nia z za kre su ini cja tyw edu ka cyj nych oraz po pu -
la ry za cji dzie dzic twa kul tu ro we go (w tym wy daw nic twa mul ti me dial -
ne) oraz do ko na nia z za kre su kon ser wa cji. Lau re ata mi te go rocz nych
kon kur sów zo sta li m. in. w ka te go rii wy sta wy – Mu zeum Miej skie
w Ty chach za wy sta wę „Do stał Ja cek ele men tarz... Szkol nic two w Ty -
chach w XX wie ku”, a w ka te go rii pu bli ka cje książ ko we – na gro dzo -
no Mu zeum w Gli wi cach za pro jekt wy daw ni czy „Blan dow ski”. Na -
gro dy wrę czy li wi ce mar sza łek, Ka zi mierz Ka rol czak oraz prze wod ni -
czą cy Sej mi ku Ślą skie go, An drzej Go ści niak. Uro czy stość uświet nił
kon cert Tria Akor de oni stów ze Szko ły Mu zycz nej II st. w So snow cu. SK

Wydarzenia muzealne 

Syl wia Ko sman

Kon fe ren cja po pu lar no -na uko wa
„Le gio ny Pol skie w Za głę biu
Dą brow skim, od by ła się 15 ma -
ja w Mu zeum w So snow cu,
a dwa dni póź niej miesz kań cy
wzię li udział w im pre zie „Noc
Mu ze ów”, a wła ści wie no cy
z le gio na mi. 

– Dzi siaj jest pięk na oka zja,
by się spo tkać. Tą oka zję
jest 100. rocz ni ca czy nu le gio no -
we go, któ ry bez po śred nio do pro -
wa dzi ł do od zy ska nia przez Pol -
skę nie pod le gło ści. Kie dy my śli -
my o czy nie le gio no wym, to
my śli my o po ko le niu „nie po kor -
nych”, któ rzy mie li to szczę ście,
by swo ją wal ką i pra cą, do pro wa -
dzić czyn do skut ku i stwo rzyć
nie pod le głą Pol skę. Mu si my jed -
nak pa mię tać tak że o po przed -
nich po ko le niach, po ko le niu Po -
wsta nia Stycz nio we go, Wio sny
Lu dów i Po wsta nia Li sto pa do we -
go, jak i cza sów Na po le oń skich
i in su rek cji ko ściusz kow skiej,
któ rych myśl by ła kon ty nu owa -
na – mó wił Piotr Spy ra, wi ce wo -
je wo da ślą ski i hi sto ryk z wy -
kształ ce nia. Uczest ni cy kon fe ren -
cji, któ rej or ga ni za to ra mi by li
Mu zeum i ZSO nr 1, wy słu cha li
re fe ra tów m. in. na te mat czy nu
le gio no we go w Za głę biu Dą -
brow skim i dro dze Jó ze fa Pił sud -
skie go do nie pod le gło ści oraz ko -
mu ni ka tów, do ty czą cych Za głę -
bia ków w Le gio nach Pol skich. 

Te ma tycz nie, pod czas No cy
Mu ze ów, pięk nie w Pa ła cu
Schöna za brzmia ły śpie wy le gio -

no we. Go ście mo gli się tak że
spo tkać z prof. dr hab. Da riu -
szem Na wro tem z Uni wer sy te tu
Ślą skie go, au to rem książ ki pt.
„Z dzie jów czy nu le gio no we go.
Za głę bie Dą brow skie w pierw -
szym ro ku Wiel kiej Woj ny 1914-
1915”. Wy kład „Pol skie szkło
współ cze sne” wy gło si ła Ewa
Chmie lew ska, hi sto ryk sztu ki
w Mu zeum w So snow cu. Dzie ci,
jak i do ro śli, mie li oka zję wziąć
udział w warsz ta tach pla stycz -
nych „Ma lo wa nie na szkle” oraz
spró bo wać, jak sma ko wa ła gro -
chów ka le gio no wa, któ rą żoł nie -
rze mie li jeść w 1914 r. Głów ną
na gro dę, czy li week end z sa mo -
cho dem mar ki Nis san Qa shqai
w mi ni lo te rii zdo by ła so sno wi -
czan ka, Mar ty na Fa ber. Nie spo -
dzian ki przy go to wa ło tak że Nad -
le śnic two Sie wierz, któ re roz da -
wa ło m. in. sa dzon ki krze wów
i drzew do ogro du. Noc Mu ze ów
by ła przede wszyst kim oka zją
do zwie dze nia wy staw. Jed -
na z nich, czy li wy sta wa pt. „Le -
gio ny Pol skie w Za głę biu Dą -
brow skim”, zo sta ła przy go to wa -
na z oka zji 100. rocz ni cy
wy bu chu I woj ny świa to wej.
Na eks po zy cji zna lazł się m. in.
wy kaz le gio ni stów uro dzo nych
lub za miesz ka łych na te re nie Za -
głę bia Dą brow skie go, któ rzy zgi -
nę li w wal kach lub zmar li wsku -
tek od nie sio nych ran, a tak że wy -
kaz Za głę bia ków, któ rzy zna leź li
się w skła dzie Pierw szej Kom pa -
nii Ka dro wej i wraz z nią 6 sierp -
nia 1914 ro ku wy ru szy li z kra -
kow skich Ole an drów do Kró le -

stwa Pol skie go. Za pre zen to wa no
tak że syl wet ki Za głę bia ków, któ -
rzy pro wa dzi li sze ro ką dzia łal -
ność nie pod le gło ścio wą i wer -
bun ko wą do Le gio nów Pol skich.
Wśród ma te ria łów znaj du ją się
licz ne afi sze, pla ka ty, dru ki ulot -
ne z okre su I woj ny świa to wej,
agi tu ją ce do wstę po wa nia do Le -
gio nów. Cie ka wost kę sta no wi
ory gi nal ny pla kat wer bun ko wy
do Le gio nów Pol skich z 1915 r.,
je den z ostat nich na byt ków Mu -
zeum w So snow cu. Za pre zen to -
wa no tak że licz ne fo to gra fie
z fron tu, róż ne go ro dza ju scen ki
ro dza jo we z co dzien ne go ży cia
le gio ni stów, ćwi cze nia, wrę cze -
nia od zna czeń itp. Cen ną ko lek -
cję są zdję cia Zyg mun ta Bąb -
czyń skie go, le gio ni sty z Dą bro -
wy Gór ni czej, któ ry wraz
z I Bry ga dą Le gio nów Pol skich
prze szedł ca ły szlak bo jo wy. Je -
go fo to gra fie do ty czą głów nie
okre su wo łyń skie go, lat 1915-
1916. Eks po zy cję wzbo ga ca tak -
że bo ga ta ko lek cja mi li ta riów
z epo ki, opo rzą dze nie żoł nier -
skie, mun du ry, m. in. ory gi nal -
na kurt ka mun du ro wa ofi ce -
ra I puł ku uła nów, od zna cze nia,
a tak że tzw. sztu ka oko po wa i pa -
trio ty ki. Wy sta wę, któ rej ko mi sa -
rzem jest An na Ma kar ska, moż -
na zwie dzać do 3 sierp nia. 

– Wszyst kim na szym go ściom
pod czas te go rocz nej edy cji No cy
Mu ze ów bar dzo ser decz nie dzię -
ku je my i mam na dzie ję, że spo -
tka my się po now nie za rok – pod -
su mo wał Zbi gniew Stu denc ki,
dy rek tor Mu zeum.

Konferencja i noc… z legionami 
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