
Uroczystość rozpoczęła się

od przedstawienia informacji prze-

wodniczącego Uczelnianej Komi-

sji Wyborczej, prof. dr. hab. Ry-

szarda Mikosza o wynikach wybo-

rów władz Uniwersytetu Śląskiego

na kadencję 2008-2012. 

Podczas ceremonii nastąpiło

również uroczyste przekazanie in-

sygniów rektorskich nowemu rek-

torowi UŚ, prof. Wiesławowi Ba-

nysiowi. 

– Czasy gdy uniwersytety były

niczym wieże z kości słoniowej,

skąd nie docierały żadne informa-

cje z zewnątrz oraz informacje

z niej nie wychodziły poza nią, po-

winny już się definitywnie zakoń-

czyć – powiedział podczas swoje-

go przemówienia nowy rektor uni-

wersytetu.

Podczas uroczystości nie zabra-

kło słów podziękowań ze strony

przedstawicieli uniwersytetu, kie-

rowanych na ręce prezydenta Kazi-

mierza Górskiego w stronę So-

snowca. Współpraca układa się tak

dobrze, że władze uczelni postano-

wiły uhonorować Prezydenta So-

snowca Medalem Uniwersytetu

Śląskiego za owocną współpracę

na linii uniwersytet – gmina. 

– Ten medal to podziękowanie

za wkład w rozwój uczelni. Współ-

praca pomiędzy miastem a uniwer-

sytetem układa się wzorcowo. Oby

w kolejnych latach nadal była tak

owocna – powiedział Rektor Wie-

sław Banyś.

Podczas ceremonii rozpoczę-

cia roku przyznano również tytuł

Profesora Honorowego  prof.

Maksymilianowi Pazdanowi,

Wręczone zostały także nagrody

Pro Scientia et Arte prof. Edwar-

dowi Zrałkowi za wybitne doko-

nania na polu nauk ścisłych oraz

profesorowi Eugeniuszowi Delek-

cie w uznaniu za wybitne osią-

gnięcia artystyczne. GGKK

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Blisko 18 tys. zwiedzają-

cych, 2 tygodnie przygoto-

wań montażowych, prawie

1000 ton łącznej wagi ma-

szyn i urządzeń górni-

czych poza i 40 ton we-

wnątrz hali, wreszcie

kilkunastometrowe ekspo-

naty – tak w telegraficz-

nym skrócie wyglądała

Światowa Wystawa Górni-

cza Mining Expo.

Wystawa towarzyszyła

XXI World Mining Con-

gress & Expo – Światowe-

mu Kongresowi Górnic-

twa, który trwał równole-

gle w Krakowie i miała

miejsce w Centrum Targo-

wo-Wystawienniczym

Expo Silesia w Sosnowcu

od 9 do 12 września.

Uroczystego otwarcia

dokonał wicepremier rządu

i minister gospodarki Wal-

demar Pawlak. Wśród go-

ści znaleźli się m.in.: Euge-

niusz Grzeszczak – sekre-

tarz Rady Ministrów,

Joanna Strzelec-Łobodziń-

ska – doradca ministra go-

spodarki, dr Piotr Bu-

chwald – prezes Wyższego

Urzędu Górniczego oraz

prof. Józef Dubiński. Nie

zabrakło także polityków

rodem z Zagłębia i Śląska,

w tym prezydenta Sosnow-

ca Kazimierza Górskiego,

czy marszałka wojewódz-

twa Bogusława Śmigiel-

skiego oraz wojewody

Zygmunta Łukaszczyka. 

W trakcie targów zapre-

zentowano urządzenia

do eksploatacji węgla bru-

natnego i kamiennego, wy-

roby przemysłu hutniczego

dla górnictwa, urządzenia

i materiały izolacyjne, dla

eksploatacji rud oraz wiele

innych urządzeń, które la-

ikom nie mówią nic, a bez

których branża górnicza

nie może się obyć. Wysta-

wie towarzyszyły liczne

konferencje. 

– Według ekspertów

to najlepiej przygotowa-

na do tej pory Światowa

Wystawa Górnicza –

przekonywał podczas kon-

ferencji prasowej prezes

Kolporter Expo, Tomasz

Raczyński.

Przy okazji targów

przyznawano wystawcom

nagrody. O ich podziale

decydowało jury w skła-

dzie: prof. dr hab. inż. Jó-

zef Dubiński – przewodni-

czący Międzynarodowego

Komitetu Organizacyjnego

Światowego Kongresu

Górniczego, dr inż. Piotr

Buchwald – przewodniczą-

cy Polskiego Komitetu Or-

ganizacyjnego Światowego

Kongresu Górniczego, Ja-

nusz Olszowski – prezes

Górniczej Izby Przemysło-

wo–Handlowej oraz dr inż.

Jerzy Kicki – przewodni-

czący Komitetu Organiza-

cyjnego XXI Światowego

Kongresu Górniczego.

I tak, w kategorii „Naj-

ciekawsza oferta” zwycię-

żyła Grupa ZZM Kopex

oraz Famur S.A. „Najcie-

kawszą ekspozycję” zapre-

zentowała Orissa Mining

Corporation z Indii, nato-

miast za najoryginalniejszą

formę ekspozycji nagrodę

otrzymały: Sandvik Mi-

ning and Construction oraz

Joy Maszyny Górnicze.

Planowane są już

przyszłoroczne Między-

narodowe Targi Górnic-

twa i Energetyki SILE-

SIA MINING EXPO.

Wydarzenie będzie mia-

ło miejsce w Expo Sile-

sia w Sosnowcu

w dniach od 1-4 wrze-

śnia 2009. Objęcie pa-

tronatu honorowego

nad imprezą  zadeklaro-

wał już premier Walde-

mar Pawlak.

Światowe górnictwo
zawitało do Sosnowca
288 wystawców z 23 krajów m.in. z Chin, Indii, Ukrainy i Kazachstanu
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Odszedł biskup 
sosnowiecki

W wieku 75 lat – 7 października

zmarł pierwszy biskup sosnowiec-

ki Adam Śmigielski. Odkilku mie-

sięcy chorował nanowotwór trzust-

ki zprzerzutami. Ostatnie kilka dni

przebywał w Wojewódzkim Szpi-

talu Specjalistycznym im. św. Bar-

bary wSosnowcu. Narazie nie jest

jeszcze ustalone, gdzie i kiedy zo-

stanie pochowany. Biskupem so-

snowieckim był 16 lat.

Adam Śmigielski urodził się 24

grudnia 1933 roku w Przemyślu. 

W piątek o godz. 18.00 w sosno-

wieckiej bazylice katedralnej

przy trumnie zmarłego biskupa

została odprawiona Msza św.

(tzw. eksporta) przez Metropolitę

Częstochowskiego abp Stanisła-

wa Nowaka. Msza św. pogrzebo-

wa odbyła się również w Kate-

drze w Sosnowcu w sobotę

o godz. 11.00. KKAAII

reklama reklama

reklama

Oferujemy nowoczesne ubezpieczenia:

• domu lub mieszkania
• samochodu
• na czas podró˝y
• na ˝ycie
• biznesu

Zapraszamy:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ 
Ergo Hestia SA
Przedstawicielstwo w Sosnowcu

al. Zwyci´stwa 4     
tel. 032 770 02 66

U B E Z P I E C Z E N I A

reklama

reklama

Vivat academia!
W Auli Wydziału Nauk o Ziemi, 30 września zainaugurowano kolejny
rok akademicki Uniwersytetu Śląskiego
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Samochodowe cudeńka
W sosnowieckim Muzeum

od 23 września do 16 listopada

można podziwiać prawdziwą

gratkę dla miłośników motory-

zacji – wystawę kilkuset modeli

samochodów z kolekcji prywat-

nych oraz zbiorów Mercedes-

-Benz.

Wystawa podzielona jest

na dwie części. W pierwszej

oglądać można ponad 300 mo-

deli, w wykonane w skali 1: 43.

Znajdują się tam zarówno mo-

dele firm: Burago i Cararama,

jak i te droższe i cieszące się

większym prestiżem: Schuco,

Norev, IXO, Vitesse czy Auto-

-art. Miłośnicy modelarstwa

mogą zobaczyć różne typy tak-

sówek, samochody rajdowe,

sportowe, policyjne, czy dostaw-

cze.

W drugiej części wystawy

zaprezentowano z kolei 200 mo-

deli Mercedes-Benz, ale także

Ford T. – pierwszy, legendarny

już samochód powstały na ta-

śmie produkcyjnej oraz pierw-

szy pojazd Karla Benza.

Od nowego sezonu Mu-

zeum oferuje zwiedzającym

także ekspozycję „Spotkanie ze

Sztuką Współczesną”, stwo-

rzoną i udostępnioną przez

Fundację Sztuki Polskiej ING.

Przedstawia ona różne techniki

i ukazuje wiele aspektów sztu-

ki współczesnej. Można tu od-

naleźć prace wielu młodych

polskich twórców, takich jak:

Wilhelm Sasnal, Ryszard

Grzyb, Edward Dwurnik, Pa-

weł Susid, Zofia Kulik czy Zbi-

gniew Rogalski. MMKK

Od 8 września w Pałacu Scho-

ena możemy oglądać twór-

czość Wojciecha Weissa i Ane-

ri Ireny Weissowej. Ekspozycja

ukazuje ponad 100 prac z za-

kresu malarstwa, rysunku i

rzeźby autorstwa obojga arty-

stów i udostępniona została

dzięki Muzeum Regionalnemu

w Stalowej Woli.

W tym dniu podpisana została

równie umowa o współpracy po-

między Muzeum w Sosnowcu

oraz Povazskim Muzeum w Zie-

linie na Słowacji. Uroczystość

nawiązania współpracy zakoń-

czył koncert „Powróćmy jak za

dawnych lat…” w wykonaniu

Orkiestry Kameralnej Camerata

Impuls. MMKK

Po letniej przerwie, kiedy ekipy

remontowe uwijały się z praca-

mi, publiczność zobaczyła sztu-

kę Larsa Norena „Miłość – to ta-

kie proste”. 

Przedstawienie opowiada

o dwóch zaprzyjaźnionych ze

sobą parach: Almie i Robercie

oraz Heddzie i Jonasie. 

Pierwsza z nich to związek

z wieloletnim stażem. Oboje są

aktorami i pracują w jednym te-

atrze, poniekąd ze sobą rywali-

zując. Gdy jednak schodzą ze

sceny nie potrafią przestać grać.

Para ostentacyjnie wypomina so-

bie błędy, kłóci się, wyśmiewa

nawzajem słabości i wady szuka-

jąc publiczności dla tych przed-

stawień, których sami są autora-

mi. Mimo wzajemnych oskarżeń

wcale nie zamierzają się rozstać,

by zacząć nowe życie.

Druga para jest pozornie in-

na. Ona – Hedda – niespełnio-

na aktorka, on – Jonas – psycho-

log. Sprawiają wrażenie nie tyle

szczęśliwych, co pogodzonych

z upływem czasu i nieuchronny-

mi zmianami w związku. Jednak

pod wpływem ostrych sporów

pomiędzy Almą i Robertem,

Hedda również zaczyna odważ-

niej opowiadać o swoim niespeł-

nieniu w roli nie tylko żony, ale

także matki i aktorki. 

Z czasem z ust obu par wy-

pływają coraz ostrzejsze żale

i pretensje do siebie, partnerów

i przyjaciół. Na światło dzienne

wychodzą coraz głębiej skrywa-

ne przez bohaterów tajemnice.

Spokojne i niewinne po premie-

rowe spotkanie przyjaciół

z upływem czasu zmienia się

w dramat, który kończy się tra-

gedią. GGKK

RReeżżyysseerriiaa::  Bartłomiej Wyszo-

mirski.

OObbssaaddaa:: Małgorzata Jaku-

biec-Hauke (Hedda), Ewa

Kopczyńska (Alma), Adam

Kopciuszewski (Robert), Piotr

Zawadzki (Jonas).

Od miłości do nienawiści
Rozpoczął się kolejny sezon kulturalny w Sosnowcu. Jego początkiem była premiera na deskach odnowionego, dzięki pieniądzom
pochodzącym z budżetu miasta, Teatru Zagłębia

To zbiór kilkuset zdjęć z zakła-

dów fotograficznych: Sosnowca,

Będzina, Dąbrowy Górniczej

oraz Czeladzi z okresu poprze-

dzającego drugą wojnę światową.

Eksponaty pochodzą z prywatnej

kolekcji Dariusza Kmiotka. 

– Na terenie Zagłębia Dą-

browskiego fotografia rozpo-

wszechniła się już w latach 60.

XIX wieku, kiedy papier foto-

graficzny był niezwykle delikat-

ny i podatny na zniszczenia. Ta-

kiego rodzaju fotografie podkle-

jano tekturą i specjalistycznie

zdobiono w zależności od tego

w jakim zakładzie fotograficz-

nym został wykonany – mówił

podczas otwarcia wystawy wła-

ściciel kolekcji.

Ekspozycja ukazuje oblicza

wielu ludzi kształtujących daw-

ny region zagłębiowski. Zawiera

fotografie portretowe, ślubne, ro-

dzinne i grupowe. Wystawa

wzbudza niezwykłe emocje. 

Na dodatek pozwala prze-

nieść się w nieco inne czasy,

każdemu kto zechce odwiedzić

Zamek Sielecki. Fotografie bę-

dzie można oglądać do 3 marca

przyszłego roku. GGKK

Czas zatrzymany
Od 3 października w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki oglądać można wystawę historyczną „Zagłębiaka portret własny”

na luzie
październik 2008 nr 9   2
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Weissowie w sosnowieckim Muzeum

Co roku 4 października przypada Mię-

dzynarodowy Dzień Opieki Hospicyj-

nej. Właśnie w tym czasie tysiące ludzi

na całym świecie sadzi żonkile – sym-

bol nadziei ale i walki z rakiem. 7 paź-

dziernika, w ramach międzynarodowej

akcji „Pola Nadziei”, w Parku Sielec-

kim sosnowieccy gimnazjaliści oraz

przedszkolaki sadzili cebulki żonkili.

Najmłodszym pomagali księża oraz Jan

Andrzej Wieja, naczelnik Wydziału

Zdrowia i Opieki Społecznej. Wiosną

kwiaty trafią do tych, którzy będą chcie-

li wesprzeć datkami działające w So-

snowcu domowe hospicjum Świętego

Tomasza Apostoła, które włączyło się

do ogólnoświatowej kampanii społecz-

nej „Pola Nadziei”. – Jest to jedy-

na w swoim rodzaju akcja. Propaguje

ideę hospicyjną w połączeniu ze zbiór-

ką pieniędzy na działanie hospicjów.

Kampania odbywa się pod znakiem

żonkila, kwiatu, który jest międzynaro-

dowym symbolem nadziei – mówi Mał-

gorzata Leśniewska, koordynatorka

przedsięwzięcia. Akcja potrwa do wio-

sny przyszłego roku. Jej organizatorzy

planują w Sosnowcu między innymi fe-

styny, koncerty, spotkania edukacyjne.

W ich trakcie każdy darczyńca otrzyma

w zamian małego sztucznego żonkila,

symbol akcji, jako znak przyłączenia się

do działalności hospicjów. UU

Małe pola, ale wielkie nadzieje 

Z okazji przypadającej w tym roku 65. rocznicy likwi-

dacji getta w Sosnowcu, staraniem Muzeum ukazały

się dwie nowe publikacje przybliżające i poszerzające

znacznie naszą dotychczasową wiedzę o dziejach spo-

łeczności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim.

Pierwsza z nich nosi tytuł „Zanim nadeszła Zagła-

da... Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupa-

cji niemieckiej”, autorstwa A. Namysło, pracownika

katowickiego IPN. Druga to „ABC sosnowieckich Ży-

dów” Z. Studenckiego i jest ona niejako miniencyklo-

pedią od A do Z. 

W sposób przystępny i ciekawy ukazuje historię

sosnowieckich Żydów poprzez hasła poświęcone

m.in. zasłużonym rodzinom i ich przedstawicielom,

działalności różnych organizacji i partii politycz-

nych, czy też dziejom gmin żydowskich w Sosnow-

cu i Modrzejowie.

Wydawnictwa te są skierowane do sympatyków

i miłośników historii aby pogłębiali swoją wiedzę

o przeszłości „Naszej Małej Ojczyzny”, stanowić one

mogą także pomoc dla nauczycieli i uczniów realizu-

jących tematykę związaną z historią regionalną. UU

O sosnowieckich Żydach
Wasze opinie, listy przesyłane

do Redakcji są tym, bez czego

żadna gazeta obejść się nie może.

I właśnie Wasze opinie, ale też

prośby kierowane do Redakcji

sprawiły, że od tego numeru, co

miesiąc pojawiać się będzie dział

Historia. Pod redakcją Michała

Węcla – pracownika Muzeum

w Sosnowcu, będziemy publiko-

wać informacje na temat miejsc

i ludzi związanych z Sosnowcem.

Pojawi się także informacja na te-

mat patronów naszych ulic, szkół,

czy instytucji. Serdecznie zapra-

szamy do lektury! RREEDD

Drodzy Czytelnicy!



PPaanniiee  PPrreezzyyddeenncciiee,,  pprroosszzęę  oo ppoodd--

ssuummoowwaanniiee  ppoołłoowwyy  kkaaddeennccjjii..  JJaakk--

żżee  iinnnneejj  oodd ppoopprrzzeeddnniieejj,,  bboo  kkooaallii--

ccyyjjnneejj..

KKaazziimmiieerrzz  GGóórrsskkii::  Mieliśmy już wcze-

śniej, w historii sosnowieckiego samo-

rządu, doświadczenia koalicyjne. To, że

mamy koalicję pozytywnie rokuje

na przyszłości Sosnowca. Myślę, że rad-

ni pracują przede wszystkim dla dobra

miasta. System wyborczy jest jaki jest,

ale po wyborach powinniśmy wszyscy

tworzyć wspólnotę samorządową. Jeże-

li na jakieś sprawy patrzymy inaczej

możemy to przedyskutować tak, by wy-

brać najlepszą drogę. 

W przypadku Sosnowca jak zawsze re-

alizowanych jest wiele pomysłów, także

tych, które płyną ze strony opozycji. 

Te dwa lata pracy sosnowieckiego sa-

morządu były okresem wytężonej pra-

cy. Z jednej strony kończyliśmy inwe-

stycje: kolektor „Bobrek” i Centrum

Akademickie na Pogoni, a zarazem pra-

cujemy już nad kolejnymi projektami.

Wszystko to pozwoli na podniesienie

potencjału Sosnowca. 

Cały czas przeprowadzamy moderniza-

cję tego, co jest mieszkańcom potrzeb-

ne do życia na co dzień. Oczywiście

warto budować nowe obiekty, ale trzeba

też pamiętać, o tych które zbudowano

lata temu, a które należy modernizo-

wać, poprawiać. Wystarczy spojrzeć

na drogi. Miasta na prawach powiatu

nie otrzymują na drogownictwo odpo-

wiednich środków. Dlatego muszą się

z tym problemem borykać niemal

w pojedynkę. 

PPaanniiee  PPrreezzyyddeenncciiee,,  ww kkoonntteekkśścciiee

tteeggoo,,  ccoo  PPaann  ppoowwiieeddzziiaałł..  CCzzyy  ffuunnkk--

ccjjoonnuujjąąccaa  ww SSoossnnoowwccuu  kkooaalliiccjjaa

SSLLDD––PPOO  sspprrzzyyjjaa  zzmmiiaannoomm  mmiiaassttaa

nnaa lleeppsszzee??

Widzimy współpracę koalicyjną

na szczeblu rządowym, ale dostrzega-

my też problemy, które są widoczne

na naszym samorządowym polu. Cho-

dzi tylko o to, by sprawy polityki nie

przysłaniały tych zadań, dla których

radni czy prezydent są wybierani. Ma-

my działać na rzecz mieszkańców. I je-

żeli to się uda, jako główne motto dzia-

łań, to wiele koalicji będzie udanych.

Jeśli zaczną się rozgrywki, która partia,

lub kto jest ważniejszy, to taka koalicja

jest na dłuższą metę nie do utrzymania.

Radni chyba widzą, że tam gdzie jest

współpraca, tam są efekty. Z tego miej-

sca dziękuję wszystkim radnym, którzy

aktywnie wspierają wysiłki na rzecz

rozwoju miasta. Mniej mówmy o sa-

mych sobie, więcej pracujmy. 

PPaanniiee  PPrreezzyyddeenncciiee,,  SSoossnnoowwiieecc  nniiee

ffuunnkkccjjoonnuujjee  ssaamm..  WWookkóółł  mmaammyy  ssąą--

ssiiaaddóóww,,  oottwwiieerraammyy  ssiięę  nnaa śśwwiiaatt..

CCoo  zz tteeggoo  wwyynniikkaa  ddllaa  mmiiaassttaa??

To prawda. Dwa lata obecnej kadencji

to nie tylko większa współpraca z part-

nerami spoza Polski, ale też kilka pro-

jektów regionalnych, które mają

wzmocnić pozycję Sosnowca. 

Najważniejszą sprawą było utworzenie

Górnośląskiego Związku Metropoli-

tarnego (GZM), który ma realizować

wiele zadań. Ważnych także dla So-

snowca. Były co prawda głosy, by nie

wstępować do… górnośląskiego

związku. Oponentom takiej wizji mó-

wię, że przez kilkanaście bardzo trud-

nych dla Zagłębia, lat byliśmy zapo-

mniani przez stronę wojewódzką.

GZM ma właśnie za zadanie przypo-

mnieć, że województwo musi się skła-

dać i z Zagłębia i ze Śląska. Nic nie

stracimy na GZM. Możemy tylko zy-

skać, choć są spory i kłótnie. Ale to

dobrze, bo wreszcie mamy się gdzie

spierać. I może unikniemy w przyszło-

ści tego, co zdarzyło się wcześniej. Te-

go, że przez kilkanaście lat żadna in-

westycja centralna nie była realizowa-

na na naszej ziemi.

Współpracujemy także w Śląskim

Związku Gmin i Powiatów. Katowice

czasem zapominają, że poza nimi są też

Częstochowa, czy Bielsko-Biała, nie

wspominając już o Sosnowcu. 

Tego typu inicjatywy pomagają scalać

województwo w spójny, dobrze rozwi-

nięty organizm. 

PPooddkkrreeśśllaa  PPaann  cczzęęssttoo,,  żżee  nniiee  ddoo--

ssttaajjeemmyy  zzee  śśrrooddkkóóww  uunniijjnnyycchh  tteeggoo

ccoo  SSoossnnoowwccoowwii  ssiięę  nnaalleeżżyy..  CCzzyy

GGZZMM  mmoożżee  tteenn  ssttaann  zzmmiieenniićć??

Może, a nawet powinien. Środki unijne

– podkreślam to cały czas – są przyzna-

wane na wyrównywanie szans. Po to,

abyśmy zbliżali się rozwojem ekono-

micznym, społecznym, czy kulturalnym

do państw starej Unii. 

Niestety, widzę często w podziale tych

środków, że oceniający projekty wybie-

rają takie pomysły, które wcale nie są

najważniejsze z punktu widzenia eko-

nomii, a raczej budowania wizerunku.

Mam obawy, że plany które snujemy,

w zderzeniu z osłabionym EURO, czy

wzrostem kosztów wielu inwestycji zo-

staną zredukowane, a otrzymane środki

wcale nie będą tak duże jak się tego

spodziewamy. Cóż nam po kilku nit-

kach szybkiej kolei w Polsce, skoro

na wieluset innych odcinkach wciąż bę-

dziemy jeździć pociągami z prędkością

30–40 km/h?

Podobnie jest z drogami. Wiele się mó-

wi o autostradach, a przecież ponad 90

procent wszystkich dróg to nie autostra-

dy, ale np. drogi powiatowe. O tym się

zapomina. Sosnowiec dostaje z budże-

tu państwa po kilkaset tysięcy złotych

rocznie na utrzymanie dróg powiato-

wych. Na co ma nam to wystarczyć?

Warto też pamiętać, że EURO 2012,

które mamy nadzieję dotrze też poprzez

Chorzów do Sosnowca, czy sprawa

tramwajów właśnie dzięki podobnym

inicjatywom jak GZM pozwoli nam

zrealizować nasze projekty. Chcemy za-

znaczyć region Zagłębia znacznie moc-

niej. 

CCzzęęśśćć  kkaaddeennccjjii  zzaa nnaammii,,  aallee  pprrzzee--

cciieeżż  pprraaccaa  ww ssaammoorrzząąddzziiee  ttoo  kkoonn--

ttyynnuuoowwaanniiee  tteeggoo  ccoo  wwcczzeeśśnniieejj

pprrzzyyggoottoowwaannoo..  JJaakkiiee  pprriioorryytteettyy  bbęę--

ddąą  pprrzzyyśśwwiieeccaaćć  nnaa kkoolleejjnnee  22  llaattaa??

Bardzo istotna jest modernizacja tabo-

ru autobusowego i tramwajowego. Ko-

lejne pieniądze poszły na zakup autobu-

sów dla sosnowieckiego PKM. Myśli-

my też o szpitalu zespolonym

w Sosnowcu. To wielkie stumilionowe

zadanie, które musimy dokończyć z po-

żytkiem dla mieszkańców. Program bu-

dowy boisk i hal przyszkolnych, ale też

modernizacja już istniejących szkół.

Wspieramy też poprzez MOSiR moder-

nizację obiektów sportowych w mie-

ście. Niebawem rozpoczniemy realiza-

cję Parku Naukowo-Technologicznego

na Niwce. Uzbrajamy teren i budujemy

drogę w kierunku kopalni Maczki-Bór.

Musimy też rozpocząć budowę sal

koncertowych w dawnej „Muzie”

i przy Szkole Muzycznej. Szykujemy

się do budowy we współpracy z de-

weloperem osiedla mieszkaniowego

w Sosnowcu. Mają się u nas pojawić

kolejne obiekty Śląskiego Uniwersy-

tetu Medycznego. Przebudowa bu-

dynku po byłym Szpitalu nr 2,

do którego trafi MOPS, czy osiedla

Rudna I, ale też budowa drogi

do strefy ekonomicznej. Kopalnia So-

snowiec cały czas jest modernizowa-

na, tak by zapewnić miejsca dla na-

stępnych inwestycji. W dalszym cią-

gu będziemy przekazywać środki

na przebudowę Stadionu Ludowego.

Pamiętamy też o informatyzacji

Urzędu Miejskiego. 

Mamy wiele jeszcze innych projektów,

które muszą być realizowane tak, by So-

snowiec był dobrym miejscem

do mieszkania. Musimy znaleźć „złoty

środek” pomiędzy miastem wielkoprze-

mysłowym, a miejscem, które pozwala

na spokojne życie. 

Chcemy promować zupełnie nowy wi-

zerunek Sosnowca. Miasta nowocze-

snego z nową marką, inwestującego

w szkolnictwo, ekologię i nowoczesne

technologie. To z pewnością nie jest po-

mysł prosty w realizacji, ale będziemy

dążyć do dalszego unowocześniania

miasta.

WWiieellee  zzaalleeżżyy  oodd tteeggoo,,  jjaakkiiee  śśrrooddkkii

oottrrzzyymmaammyy  zz UUnniiii..  JJaakkiiee  ssąą  ppllaannyy

ww tteejj  mmaatteerriiii??

Wciąż jeszcze nie mamy informacji

na ten temat. Dlatego musimy pewne

inwestycje wstrzymać i czekać do chwi-

li uruchomienia środków unijnych. To

co już mamy – na szybki internet,

na Bramę Gospodarczą Śląska, wresz-

cie na Gospodarkę Odpadami, pozwala

nam na ostrą pracę. Przygotowujemy

już dokumentację i rozpoczniemy

za chwilę fizyczne wydawanie pienię-

dzy na te cele. Mamy też wiele wspól-

nych przedsięwzięć, jak odbudowa ko-

munikacji tramwajowej, czy spalarnie

śmieci dla Śląska. Dlatego z niecierpli-

wością oczekujemy na informacje

o tym, kiedy i jakie środki z Unii otrzy-

mamy. 

AA,,  jjaakk  wwyygglląąddaa  pprrzzyysszzłłoorroocczznnyy  bbuu--

ddżżeett  ddllaa  SSoossnnoowwccaa??

Będzie bardzo podobny do tegoroczne-

go planu finansowego. Gdy mówimy

o finansach miast, to cały czas mamy

dyskusję na szczeblu centralnym na te-

mat ulg związanych z wychowaniem

dzieci, czy też z likwidacją 40-procen-

towego progu podatkowego. Gospodar-

ka lekko wyhamowuje, ulgi przewidzia-

no, a dochody dla takich miast jak So-

snowiec, a więc na prawach powiatu,

będą zapewne mniejsze. 

Trzeba bardzo dokładnie ułożyć plan

inwestycji i podzielić je na te najważ-

niejsze z punktu widzenia ekono-

micznego oraz te, które niestety mu-

szą poczekać. Potrzebujemy tu „zło-

tego środka”. Musimy rozwiązywać

najważniejsze problemy, bowiem

za kilka lat pieniądze unijne zostaną

znacznie ograniczone. Co nam wtedy

po nowych wielkich budynkach, gdy

będziemy mieć słabe drogi? Reasu-

mując kwestie budżetu: odważnie, ale

z rozwagą, z nowymi inwestycjami,

nie zapominając jednocześnie

o utrzymaniu tego co już mamy. 

PPaanniiee  PPrreezzyyddeenncciiee,,  bbęęddzziieemmyy  ppoo--

żżyycczzaaćć  nnaa iinnwweessttyyccjjee??

Mieliśmy zaplanowane obligacje

na 80 mln złotych w tym roku, które

zamierzaliśmy dołożyć do środków

z Unii Europejskiej. Liczyliśmy, że

za chwilę ruszą konkursy unijne. Nie-

stety, podział tych środków opóźnił

się. Robimy zatem wszystko, aby

zwiększyć dochody, by nie korzystać

w tym roku z obligacji, lecz wykorzy-

stać całość w kolejnych latach. Tak by

zachować dla siebie jak największy

wachlarz manewru finansowego.

W tym czasie inwestujemy własne

środki, prowadząc zadania inwesty-

cyjne przygotowane w ciągu ostatnich

kilku lat.

DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiał: JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii

Odważnie, ale rozważnie
Rozmowa z KKaazziimmiieerrzzeemm  GGóórrsskkiimm,,  Prezydentem Sosnowca
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wywiad „Kuriera”



Adam Śmigielski urodził się

24 grudnia 1933 roku. Tak o tym

opowiadał w wywiadzie dla

KAI: „Urodziłem się w Przemy-

ślu, w dzielnicy Zasanie, w rodzi-

nie dosyć licznej. Byłem ósmym

dzieckiem moich rodziców. Mój

ojciec był zawodowym oficerem.

Moja matka studiowała w Austrii

w latach dwudziestych w tamtej-

szej Szkole Gospodarczej. Było

to dużym wyróżnieniem, bo chy-

ba tylko dwie osoby z Galicji tam

studiowały. Chodziłem do szkoły

podstawowej w Przemyślu w wa-

runkach bardzo trudnych, dlate-

go, że była to II wojna światowa.

Powszechna była pauperyzacja

społeczeństwa, brak środków

do życia, do jedzenia. Skala trud-

ności była o sto razy większa, niż

dzisiaj, kiedy mówi się o trudno-

ściach ekonomicznych. Po skoń-

czeniu szkoły podstawowej, gim-

nazjum i liceum w 1951 roku

zdałem maturę i po odbyciu dwu-

miesięcznej służby polskiej

w Warszawie jako 18–letni chło-

pak udałem się do nowicjatu To-

warzystwa Salezjańskiego

do Kopca”. 

Biskup Śmigielski zawsze

podkreślał, że jest salezjaninem.

Stąd też po nazwisku w oficjal-

nych dokumentach dodawał trzy

litery SDB, które oznaczają wła-

śnie salezjanów (Salesiani di Don

Bosco – Salezjanie Księdza Bo-

sko). W latach 1951 – 53 studio-

wał filozofię w Wyższym Semi-

narium Duchownym Towarzy-

stwa Salezjańskiego w Krakowie,

a od 1951 do 1953 roku teologię

w Wyższym Seminarium Du-

chownym w Lublinie. Tam też

otrzymał święcenia kapłańskie

30 czerwca 1957 roku (w 1955

roku złożył śluby wieczyste

w Towarzystwie Salezjańskim).

Był prefektem studiów w Wyż-

szym Seminarium Duchownym

Towarzystwa Salezjańskiego

w Krakowie (1963–1966), wy-

kładowcą Pisma św. i języków bi-

blijnych w tymże seminarium

(1959–1970), sekretarzem, a póź-

niej członkiem Komisji Episko-

patu Polski do spraw Seminariów

Duchownych (1966–1991).

Od 1969 do 1971 roku odbywał

studia doktoranckie w Akademii

Teologii Katolickiej w Warsza-

wie, gdzie obronił doktorat.

W tym czasie był także kapela-

nem Zgromadzenia Sióstr

od Aniołów w Chylicach koło

Warszawy.

Kolejne studia rozpoczął

w Rzymie, w tamtejszym Insty-

tucie Biblijnym (1971–1974),

będąc jednocześnie wychowaw-

cą kleryków w Międzynarodo-

wym Instytucie Salezjańskim

w Rzymie, a później w L'Ecole

Biblique w Jerozolimie

(1974–1975). Często wspomi-

nał, że kilkanaście razy odma-

wiano mu wydania paszportu,

żeby studiować za granicą.

„Po 15 latach starań i po 18 od-

mowach ze strony rządu wresz-

cie w 1971 roku uzyskałem

paszport, aby udać się do Rzy-

mu. Mając lat 38 rozpocząłem

studia w Instytucie Biblijnym

w Rzymie”. Wakacje często

spędzał w Stanach Zjednoczo-

nych, pomagając w duszpaster-

stwie i zarabiając w ten sposób

na swoje dalsze studia. Doktorat

obronił w 1979 roku. Pracował

jako rektor Wyższego Semina-

rium Duchownego Towarzystwa

Salezjańskiego i przełożony

wspólnoty salezjańskiej w Kra-

kowie (1975–1981), dyrektor

Zakładu pw. św. Jana Bosko

w Oświęcimiu (1982–1986), in-

spektor (prowincjał) Inspektorii

Salezjańskiej św. Jana Bosko we

Wrocławiu (1986–1992)

Biskupem sosnowieckim zo-

stał mianowany 25 marca 1992

roku, 30 maja 1992 roku przy-

jął sakrę biskupią w katedrze

sosnowieckiej pw. Wniebowzię-

cia Najśw. Maryi Panny z rąk

kard. Józefa Glempa, Prymasa

Polski. Uroczysty ingres do ka-

tedry i uroczyste objęcie diece-

zji nastąpiło również 30 maja

1992 roku. Jego zawołanie bi-

skupie brzmiało: „Da mihi ani-

mas” („Daj mi dusze”), które

jest dewizą salezjanów. kkss..  JJaarroo--

ssłłaaww  KKwwiieecciieeńń  KKAAII

Biskup Adam Śmigielski nie żyje!
Żegnając sosnowieckiego biskupa warto wspomnieć choć w części o jego życiu i dokonaniach

Spotkanie 

prezydentów

i parlamenta-

rzystów

Wyróżniony

Kibice odwiedzający Stadion

Ludowy będą niebawem wcho-

dzić na obiekt zmodernizowa-

nym wejściem, a bilety kupo-

wać w odnowionych kasach.

Prace remontowane wyko-

na Przedsiębiorstwo Wielo-

branżowe „Sroga” z Sosnowca,

której oferta przetargowa oka-

zała się najkorzystniejsza.

– Wejście główne i kasy były

już od dość dawna w opłaka-

nym stanie. Kilka lat temu wy-

konano prace kosmetyczne, ale

to była kropla w morzu po-

trzeb. Nowe wejście będzie no-

wocześniejsze i bezpieczniej-

sze. Znacznie wygodniej bę-

dzie się także kupowało bilety

– podkreśla Leszek Baczyński,

kierownik stadionu.

Koszt remontu wyniesie

ponad 600 tysięcy złotych.

Niestety wciąż nie wiadomo

kiedy ruszą prace przy budo-

wie boiska ze sztuczną na-

wierzchnią przy stadionie.

Przetarg na wyłonienie wyko-

nawcy został unieważniony.

– Swoje oferty przedstawiło

czterech inwestorów. 

Niestety, trzy oferty zawie-

rały błędy, a najkorzystniejsza

oferta przekraczała możliwo-

ści finansowe – tłumaczy Ba-

czyński.

Modernizacja wejścia oraz

budowa boiska ze sztuczną na-

wierzchnią to nie koniec prac

na Ludowym. W nowym roku

ma między innymi zostać zada-

szona cała trybuna od strony bu-

dynku klubowego. Wszystkie te

prace mają nie tylko pomóc

w zmodernizowaniu wiekowego

obiektu, ale zwiększyć szansę

Sosnowca o ubieganie się o mia-

no stadionu, który będzie bazą

podczas EURO w 2012 roku. 

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Kolejne modernizacje na Ludowym

Od 17 września w Polskim Stowa-

rzyszeniu „Dom Europejski” – Od-

dział Sosnowiec – działa punkt

bezpłatnych porad prawnych.

W każdą środę od godziny 15.00

prawnik Dariusz Michta udziela

w ramach wolontariatu bezpłatnej

pomocy prawnej osobom zagrożo-

nym wykluczeniem społecznym. 

– Osoby dotknięte zjawiskiem

marginalizacji mają niejednokrot-

nie bardzo niewielką wiedzę na te-

mat przysługujących im praw. Bra-

kuje także miejsc, w których po-

trzebujący mogliby uzyskać

bezpłatną poradę prawną. Pomysł

utworzenia punktu, jak to często

bywa, podsunęło samo życie. Wy-

starczyło dodać do niego trochę

chęci pomocy innym i dobrowol-

ną, wykonywaną bez wynagrodze-

nia pracę kilku osób, żeby punkt

mógł zacząć działać – mówi Żane-

ta Rachwaniec, koordynatorka pro-

jektu. 

– Mamy dużo energii i nowych

pomysłów. Dopiero co ruszył

punkt porad prawnych, a już wpa-

dłyśmy na pomysł, by oferowaną

pomoc rozszerzyć o specjalny dy-

żur pełniony w celu pomocy sa-

motnym matkom. Każda z pań bę-

dzie mogła przyjść i uzyskać infor-

macje o przysługujących jej

prawach, otrzymać pomoc w za-

kresie wypełniania różnego rodza-

ju dokumentów czy informacje

na temat tego, gdzie jeszcze może

otrzymać pomoc – dodaje Małgo-

rzata Konewka, sekretarz Polskie-

go Stowarzyszenia Dom Europej-

ski. Punkt porad funkcjonuje

przy pl. Kościuszki 5 (pok. 107)

w każdą środę od godziny 15.00.

Godzinę wcześniej do siedziby

Stowarzyszenia mogą natomiast

zgłaszać się znajdujące się w trud-

nej sytuacji życiowej samotne mat-

ki.

Do punktu porad prawnych

obowiązują zapisy, których doko-

nywać można: w siedzibie Stowa-

rzyszenia, w Sosnowcu przy pl.

Kościuszki, w pokoju 106 w każ-

dą środę od godz. 13.00 do 14.00;

telefonicznie pod numerem 0-509-

662-348; pocztą internetową na ad-

res psde.sosnowiec@vp.pl. UU

Nie wstydź się prosić o pomoc

W Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących im. J. Korczaka przy uli-

cy Czeladzkiej odbyło się uro-

czyste otwarcie nowych sporto-

wych obiektów. Jest się czym

chwalić, podkreślali goście

przybyli tego dnia do szkoły. 

W uroczystości, która odbyła

się 3 października udział wzięli

zastępcy prezydenta miasta: Wil-

helm Zych oraz Zbigniew Jaskier-

nia, Mateusz Rykała – pełnomoc-

nik prezydenta ds. rozwoju

i współpracy z zagranicą  i radni:

Arkadiusz Chęciński, Krystian

Dziewior i Adam Będzieszak,

którzy jako pierwsi strzelali do no-

wej szkolnej bramki.

Do użytku uczniów oddano

oprócz boiska do piłki nożnej

i koszykówki również boisko

do siatkówki plażowej, czteroto-

rową bieżnię o długości 65 me-

trów dla lekkoatletów oraz tor

do skoku w dal. Boiska już są

wykorzystywane. Tuż po zakoń-

czonej uroczystości młodzież

wzięła udział w zawodach

w siatkówce, lekkoatletyce i te-

nisie ziemnym. GGKK

Boiska już gotowe!
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prosto z miasta
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W siódmej edycji konkursu Gmi-

naFair Play Sosnowiec został nagro-

dzony wyróżnieniem honorowym

w kategorii miast dużych – Złota

Lokalizacja Biznesu. 

Uroczysta gala, podczas której

dokonano wręczenia nagród odby-

ła się 3 października w Pałacu Kul-

tury i Nauki w Warszawie.

Konkurs organizowany jest

przez Instytut Badań nadDemokra-

cją iPrzedsiębiorstwem Prywatnym,

który ma wieloletnie doświadczenie

wdziedzinie promocji etyki iwspie-

rania przedsiębiorczości, zarówno

postronie biznesu, jak isamorządów

lokalnych.

Ideą konkursu organizowanego

od kilku lat jest wskazanie inwesto-

rom tych gmin, które sprzyjają inwe-

storom, iwktórych warto realizować

swoje inwestycyjne plany. MMKK

23 września w sosnowiec-

kim magistracie odbyło się

spotkanie posłów z Sosnow-

ca: Ewy Malik (PiS), Witol-

da Klepacza (SLD), Jarosła-

wa Pięty (PO) i Grzegorza

Pisalskiego (SDPL) z prezy-

dentami miast: Sosnowca

– Kazimierzem Górskim,

Dąbrowy Górniczej – Zbi-

gniewem Podrazą i Jaworz-

na – Pawłem Silbertem.

Rozmowy dotyczyły

wzajemnej współpracy

i relacji pomiędzy włoda-

rzami miast w ramach wo-

jewództwa i Górnośląskie-

go Związku Metropolital-

nego. Wizyta odbyła się

z inicjatywy prezydenta

Sosnowca Kazimierza

Górskiego. 

– Chcemy zwrócić

uwagę naszych parlamen-

tarzystów na problemy

miast Zagłębia. To spotka-

nie ma ich także zachęcić

do jeszcze większej ak-

tywności, przy okazji

wspierania inicjatyw ro-

dzących się w Zagłębiu.

Te ostatnie często przegry-

wają w starciu w projekta-

mi ze Śląska, i nie dlatego

że są słabsze. Ale dlatego,

że za mało lobbujemy

na rzecz naszych miast

– podkreślał po spotkaniu

prezydent Górski. MMKK

Z głębokim smutkiem żegnamy 

Księdza Biskupa 

ADAMA ŚMIGIELSKIEGO

Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej 

od początku jej istnienia, czyli roku 1992.

Pamięć o Nim pozostanie w naszych sercach.

Redakcja „Kuriera Miejskiego”

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Księdza Biskupa 

Adama Śmigielskiego 

Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. Żegnamy

Honorowego Obywatela Miasta Sosnowca, człowieka

wyjątkowego i bliskiego sercu każdego z nas, człowieka,

który wniósł do życia wielu ludzi wartości najcenniejsze –

wiarę, nadzieję i miłość. Świadectwo życia Księdza

Biskupa jest drogą optymizmu i otwartości na wszystkich

ludzi. Osoba Księdza Biskupa na zawsze pozostanie w

naszej pamięci.

Prezydent Sosnowca Przewodniczący Rady 

Kazimierz Górski Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasiński



KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  JJaakk  oobbeeccnniiee  ffuunnkk--

ccjjoonnuujjee  kkooaalliiccjjaa??  CCzzyy  ppoo rroozzłłaammiiee

SSLLDD  ii SSDDPPLL  kkoonniieecczznnee  bbęęddzziiee

ppooddppiissaanniiee  kkoolleejjnneejj  uummoowwyy  kkooaallii--

ccyyjjnneejj??  

AArrkkaaddiiuusszz  CChhęęcciińńsskkii:: Jak funkcjo-

nuje? Przecież koalicja nie istnieje,

można powiedzieć, że jest w zawie-

szeniu. Po likwidacji klubu LiD,

z którym Platforma Obywatelska

podpisywała umowę, a po powsta-

niu klubu SLD formalnie przestała

istnieć. Do tej pory nie otrzymali-

śmy od SLD, w tym od prezydenta

Kazimierza Górskiego, któremu po-

winno najbardziej zależeć na jej re-

aktywacji, żadnego sygnału. Wydaje

się, że prezydent i jego formacja

w tej nowej sytuacji troszeczkę się

pogubili. A co w niej będzie zawar-

te? Nie chciałbym fantazjować tylko

mówić o rzeczywistości, dlatego

ograniczę się tylko do jednego zda-

nia – jeżeli zostanie podpisana bę-

dzie dużo bardziej szczegółowa.

KKMM::  WWyykkoonnaanniiee  jjaakkiicchh  zzaaddaańń  ppoo--

wwiinnnnoo  bbyyćć  pprriioorryytteetteemm  ww nnaajjbblliiżż--

sszzyymm  cczzaassiiee??  RReeaalliizzaaccjjaa,,  kkttóórryycchh

ppoowwiinnnnaa ww ppiieerrwwsszzeejj  kkoolleejjnnoośśccii

zzoossttaaćć  zzaappiissaannaa ww pprrzzyysszzłłoorroocczz--

nnyymm  bbuuddżżeecciiee??

AACChh:: Te dwa pytania się zazębiają,

gdyż aby realizować priorytety,

trzeba zabezpieczyć na nie środki

w budżecie. Powoli należy zmieniać

optykę z jaką patrzymy na nasze

miasto. W okresie, w którym popra-

wił się status materialny mieszkań-

ców, należy zadbać, aby zarówno ci

młodsi, jak i starsi, mieli gdzie spę-

dzać wolny czas, żeby nie musieli

np. jeździć do Będzina, by w do-

brych warunkach pograć w piłkę,

do Dąbrowy Górniczej pojeździć

na rowerze, czy do Jaworzna popły-

wać na basenie.

Dlatego należy kontynuować rozpo-

częte w tej kadencji budowy wielo-

funkcyjnych boisk sportowych,

znacznie przyspieszyć przygotowy-

wania ścieżek i tras rowerowych

oraz remont basenu kąpielowego. 

Nie zapomnimy o popularnym, jak

się okazało dzięki ankiecie

w Dzienniku Zachodnim, a jeszcze

niedawno zapomnianym, Trójkącie

Trzech Cesarzy. Pamiętamy również

o Stadionie Ludowym i niezbędnej

miastu sali koncertowej.

Oczywiście razem z tymi zadaniami

należy skończyć tylko mówić a roz-

począć budowę mieszkań socjal-

nych, kontynuować remonty komu-

nalnych. Należy również przyspie-

szyć przygotowywanie terenów

pod zarówno indywidualne jak i ko-

mercyjne budownictwo mieszkanio-

we, bo tylko w taki sposób możemy

wyciągnąć miasto z głębokiego doł-

ka w tej dziedzinie. Pamiętamy też

o termomodernizacji szkół i przed-

szkoli.

Tych zadań jest bardzo wiele,

a przecież i tak nie wszystkie wy-

mieniłem, bo wieloletnie zaniedba-

nia są ogromne. Mam nadzieję, że

uda nam się „ekonomiczną kołdrą”

racjonalnie nakryć wszystkie po-

trzeby.

KKMM::  JJaakkiiee  jjeesstt  PPaannaa ssttaannoowwiisskkoo

ww sspprraawwiiee  ssoossnnoowwiieecckkiieejj  „„MMeecchhaa--

ttrroonniikkii””??

AACChh:: Znam szczegóły tej sprawy,

ale to opowieść na co najmniej jesz-

cze jeden wywiad, jest w niej wiele

niewiadomych, przede wszystkim ze

strony Kolegium. Uważam jednak,

że zarówno dla Wyższej Szkoły Me-

chatroniki, jak i Wyższej Szkoły

Medycznej było i jest miejsce w So-

snowcu.

KKMM::  PPooddcczzaass  oossttaattnniieejj  sseessjjii  zzaa--

ttwwiieerrddzzoonnaa zzoossttaałłaa  uucchhwwaałłaa  ddoottyy--

cczząąccaa  ppoommooccyy  ddllaa  oossóóbb  zzaaggrroożżoo--

nnyycchh  eekkssmmiissjjąą..  JJaakkiiee  ssąą  PPaa--

nnaa oocczzeekkiiwwaanniiaa  ww zzwwiiąązzkkuu  zz wweejj--

śścciieemm  jjeejj  ww żżyycciiee??

AACChh::  Liczę na korzyści w dwóch

płaszczyznach. Pierwsza to gmi-

na, wobec której lokatorzy mają po-

nad 20 mln zł długu, w dużej części

trudnego do odzyskania. Do tej po-

ry istniejący system oddłużeniowy

był mało wydolny, a poza tym dro-

gi. Mam nadzieję, że dzięki nowej

uchwale sytuacja ulegnie poprawie.

Poza tym termin w jakim mieszkań-

cy będą musieli regularnie płacić

czynsz, żeby uzyskać umorzenie

części zadłużenia, czyli 36 miesię-

cy, nauczy albo przypomni o ko-

nieczności regulowania należności.

Druga płaszczyzna to lokatorzy.

Chcemy pomóc im powrócić

do normalności, na co niekiedy nie

pozwala garb starych zaległości

płatniczych, bardzo często wyni-

kłych nie z ich przyczyny. Dlatego

między innymi nie widzą potrzeby

płacenia bieżącego czynszu. My

chcemy to zmienić.

Ale tak naprawdę, jak będzie funk-

cjonowała ta uchwała i jakie przy-

niesie korzyści pokaże dopiero ży-

cie. Nikt nie jest w stanie przewi-

dzieć jak na tę szansę zareagują

mieszkańcy. 

Należy również pamiętać, że osoba

nie płacąca w zasobach miejskich

jest dużym problemem, bo jeżeli

nie uda się odzyskać zaległości, to

można takiego lokatora najwyżej

przenieść z miejskiego mieszkania

komunalnego i to chciałbym pod-

kreślić. Mieszkania socjalne od ko-

munalnych bowiem tak naprawdę

często niczym się nie różnią.

Mówię o tym, bo często przedsta-

wiano informację, że taka uchwała

uniemożliwi odzyskiwanie miesz-

kań, a przecież wyraźnie widać, że

w tej materii nic się nie zmienia.

Chciałbym jeszcze dodać, że bar-

dzo cieszy mnie, że projekt Plat-

formy Obywatelskiej, od początku

popierany przez radnych prawico-

wych, poparły ostatecznie również

kluby lewicowe. Niektóre jeszcze

dzień przed sesją, a klub SLD

jeszcze w jej trakcie nie były pew-

ne do końca swojego poparcia.

Okazało się jednak, że potrafili-

śmy przekonać kolegów, a to wró-

ży, że jeszcze niejedną ważną,

często kontrowersyjną sprawę, uda

nam się załatwić. Myślę że to do-

brze wróży drugiej połowie ka-

dencji. 

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Przy okazji przyjęli także spra-

wozdanie prezydenta Kazimie-

rza Górskiego z wykonania bu-

dżetu za pierwsze półrocze 2008.

Z informacji przekazanych przez

prezydenta jasno wynika, że So-

snowiec wciąż czeka na pienią-

dze z unijnych funduszy. Prezy-

dent zaapelował o wspieranie so-

snowieckich i zagłębiowskich

projektów, także na forum parla-

mentu. Słowa te kierował na ręce

obecnego na sali posła Jarosława

Pięty (PO). 

OO kklluubbiiee

ii oo pprrzzyysszzłłoośśccii

Inną ważną sprawą było

uczczenie 25-lecia funkcjono-

wania Miejskiego Klubu im. Ja-

na Kiepury. Gratulacje od prezy-

denta Kazimierza Górskiego

oraz radnych odebrała osobiście

dyrektor klubu Pani Jolanta

Szczurek. 

– O historii klubu nie muszę

mówić. Historię oceni społe-

czeństwo. Na pewno wiele

przed nami. Życie rodzi nowe

pomysły i projekty. My jesteśmy

po to, by je realizować – przeko-

nywała dyrektor klubu.

W najbliższych planach jest

m.in. zorganizowanie konkursu

tenorów im. Jana Kiepury

pod dyrekcją artystyczną Wie-

sława Ochmana. Obecnie trwają

starania dyrektor Szczurek

o otrzymanie 20 mln zł z fundu-

szy europejskich na działalność

klubu. 

W trakcie obrad radni dysku-

towali na temat przenosin klubu

do byłego lokalu Liceum im. St.

Staszica. Problem jednak w tym,

że obiekt jest własnością Uni-

wersytetu Śląskiego. 

– Trwają negocjacje dotyczą-

ce tej inicjatywy. Jak tylko za-

kończymy rozmowy dotyczące

budynku, również uniwersytetu,

dla biblioteki zajmiemy się spra-

wą drugiego obiektu od UŚ,

właśnie dla potrzeb Klubu im.

Jana Kiepury – zapewnił zastęp-

ca prezydenta Ryszard Łukaw-

ski.

DDbbaajjąącc  oo zzddrroowwiiee

Sesja to także podsumowanie

działającego w naszym mieście

od 1994 roku programu „Zdro-

wie i sprawność”. W jego ra-

mach odbywa się m.in.: dogote-

rapia, gimnastyka korekcyj-

na i badanie wad postawy już

u niemowląt, montaż koszy

do koszykówki czy nauka pły-

wania. 

Niestety przy okazji progra-

mu okazuje się, że z lekcji pły-

wania korzysta coraz mniej

szkół. Głównym problemem jest

niewątpliwie brak basenu

w mieście. Ale to nie jedy-

na przyczyna. Radny Karol Wi-

niarski apelował, by wykorzy-

stać już istniejące możliwości

w tym zakresie. Głosów na sali

na ten temat zresztą nie brako-

wało. 

– Nauka pływania funkcjonu-

je w śladowych ilościach. Prze-

dłużające się prace remontowe

sprawiają, że coraz mniej osób

pływa – mówił podczas sesji rad-

ny Maciej Ornowski (SLD).

Radny Maciej Adamiec

(PIRS), przewodniczący Komi-

sji Kultury, Sportu i Rekreacji

Rady Miejskiej, apelował o bu-

dowę basenu również dla doro-

słych. 

– Basen przy Żeromskiego

po renowacji będzie miał 25 m

długości. Przydałby się taki 50-

metrowy. Inaczej wciąż wielu

z nas będzie korzystać z base-

nów w Jaworznie czy Dąbrowie

Górniczej – przekonywał radny.

SSttoopp  ppaalleenniiuu!!

Zdecydowano także, by po-

nownie wprowadzić zakaz pale-

nia na przystankach. Tym razem

już w zgodzie z wytycznymi

kierowanymi z urzędu wojewo-

dy śląskiego. Ostatecznie ustalo-

no, że zakaz palenia będzie do-

tyczył przystanków autobuso-

wych, tramwajowych i dworca

autobusowego przy ul. Mościc-

kiego oraz placów zabaw. Za tą

decyzją głosowało 21 radnych,

przeciw było 5. 

33. sesja Rady Miejskiej

Jubileusz Klubu im. J. Kiepury
Kilka niezwykle ważnych spraw poruszono podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Pierwsza dotyczyła wprowadzenia w życie programu pomocy dla osób zadłużonych i zagrożonych eksmisją z mieszkań.
Uchwałę poparli wszyscy obecni na sali radni

Ekonomiczną kołdrą nakryć potrzeby
Rozmowa z AArrkkaaddiiuusszzeemm  CChhęęcciińńsskkiimm, radnym, zastępcą przewodniczącego sosnowieckiej Rady Miejskiej
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Krzysztof Polaczkiewicz



KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  ŚŚlląąsskkiiee  DDnnii  ppooddcczzaass  ŚŚwwiiaattoo--

wweejj  WWyyssttaawwyy  EEXXPPOO  22000088  ww SSaarraaggoossssiiee

zzaa nnaammii..  JJaakk  zz ppeerrssppeekkttyywwyy  ppaattrrzzyy  PPaann

nnaa ttoo  wwyyddaarrzzeenniiee??  CCoo  tteeggoo  ttyyppuu  pprrzzeeddssiięę--

wwzziięęcciiaa  mmooggąą  ddaaćć  wwoojjeewwóóddzzttwwuu??  CCoo  mmoożżee--

mmyy  zzaaooffeerroowwaaćć  śśwwiiaattuu??  

BBoogguussłłaaww  ŚŚmmiiggiieellsskkii::  Niewątpliwie wydarze-

niem, które odbiło się szerokim echem w hisz-

pańskich mediach był koncert w wykonaniu ślą-

skich muzyków. Publiczność na stojąco oklaski-

wała kompozycje Kilara i Pendereckiego. Dla

mnie jednak równie ważne były kameralne roz-

mowy na tematy gospodarcze z prezydentem

Aragonii, a następnie, już w szerszym gronie,

spotkanie z prezesem Izby Gospodarczej w Sa-

ragossie. Interesująco zapowiada się np. współ-

działanie w dziedzinie odsiarczania węgla oraz

ograniczania emisji CO2. Widzimy także możli-

wości wymiany doświadczeń między lotniskami

w Pyrzowicach i Saragossie w zakresie ruchu to-

warowego. O tym m.in. będziemy mówili szerzej

podczas pobytu hiszpańskich gości w naszym

województwie. Wspominam o tych dwóch od-

miennych perspektywach naszej aktywności pod-

czas EXPO 2008, ponieważ oddają one charakter

i cele Śląskich Dni. Z jednej strony prezentowali-

śmy województwo, jako nowoczesny region euro-

pejski, przyciągający swoimi bogatymi tradycja-

mi kulturalnymi, atrakcyjny dla inwestorów,

a z drugiej mówiliśmy o konkretnych przedsię-

wzięciach gospodarczych. Ograniczanie emisji

dwutlenku węgla do atmosfery jest problemem

ogólnoświatowym i każdy postęp w tej dziedzi-

nie, nawet najdrobniejszy, ma globalny wymiar. 

NNiiee  ttaakk  ddaawwnnoo  bbyyłł  PPaann  ggoośścciieemm  ŚŚwwiiaattoowweejj

WWyyssttaawwyy  GGóórrnniicczzeejj  –– MMIINNIINNGG  EEXXPPOO

ww EExxppoo  SSiilleessiiaa  ww SSoossnnoowwccuu..  JJaakkiiee  wwrraażżeenniiaa

wwyywwaarrłłaa  nnaa PPaannuu  ttaa  wwyyssttaawwaa??

Przede wszystkim z satysfakcją odnotowałem

fakt, że wystawa zorganizowana została

w nowym centrum targowo-wystawienniczym

EXPO Silesia w Sosnowcu. Tym samym

Sosnowiec stał się jednym z ważniejszych miejsc

na mapie targowej nie tylko kraju, ale i Europy.

To wyjątkowo prestiżowe wydarzenie miało

ogromne znaczenie nie tylko dla przemysłu

wydobywczego, ale i dla całego regionu.

MINING EXPO potwierdził nasze

przeświadczenie, że węgiel i związany z nim

przemysł był i może być w przyszłości wielkim

atutem województwa. Górnictwo musi być

jednak rentowne, innowacyjne i dostosowane

do konkurencyjnych rynków światowych. Mamy

przecież przemysł metalurgiczny, w większości

prywatny, który jest rentowny i jednocześnie jest

jednym z najnowocześniejszych

i najefektywniejszych na świecie. 

PPaanniiee  MMaarrsszzaałłkkuu,,  wwiieellee  ssiięę  mmóówwii  oo aannttaaggoonnii--

zzmmaacchh  śślląąsskkoo--zzaaggłłęębbiioowwsskkiicchh..  SSpprraawwęę  ppoodd--

nnoosszząą  ppoolliittyyccyy..  TTaakkżżee  ww kkwweessttiiii  ppooddzziiaałłuu

śśrrooddkkóóww  uunniijjnnyycchh..  DDoossttrrzzeeggaa  PPaann  ttaakkii  pprroo--

bblleemm  wwee  wwzzaajjeemmnnyycchh  rreellaaccjjaacchh??  WWiiddzzii  PPaann

ddyysskkrryymmiinnaaccjjęę  ZZaaggłłęębbiiaa??  TTaakkżżee  ttęę  eekkoonnoo--

mmiicczznnąą??

Myślę, że zmagamy się z „duchami przeszłości”.

Nie dostrzegam antagonizmów śląsko-zagłę-

biowskich, należą one – na szczęście – już do hi-

storii. Jeżeli pojawiają się tego typu zarzuty ze

strony polityków, a pretekstem do ich formułowa-

nia jest podział środków unijnych, to wynikają

one z niewiedzy lub – w co nie chcę wierzyć

– ze złej woli. Trudno bowiem mówić o jakiej-

kolwiek dyskryminacji, skoro Zarząd Wojewódz-

twa nie wybrał jeszcze ani jednego wniosku

z konkursów w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego. Natomiast w ramach Programu

Rozwoju Subregionów przyjęto projekty zgłoszo-

ne przez lokalne społeczności, w tym z Zagłębia. 

JJeesszzcczzee  kkiillkkaa  mmiieessiięęccyy  tteemmuu  kkoonnfflliikktt,,  oo kkttóó--

rryymm  wwssppoommiinnaałłeemm  wwzzbbuuddzzaałłoo  pprrzzeeddłłuużżeenniiee

DDTTŚŚ--kkii  aażż  ppoo tteerreennyy  SSoossnnoowwccaa,,  cczzyy  DDąąbbrroo--

wwyy  GGóórrnniicczzeejj..  AA rraacczzeejj  bbrraakk  tteeggoo  pprrzzeeddłłuużżee--

nniiaa  ii sskkiieerroowwaanniiee  ttrraassyy  ww kkiieerruunnkkuu  JJaawwoorrzznnaa..

CCzzyy  DDTTŚŚ  jjeesstt  ww ssttaanniiee  ppoołłąącczzyyćć  oobbiiee  cczzęęśśccii

wwoojjeewwóóddzzttwwaa,,  cczzyy  tteeżż  mmoożżnnaa jjuużż  zzaappoommnniieećć

oo ttyymm  pprroojjeekkcciiee??

W ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go przewidziano realizacje I etapu budowy DTŚ

Katowice – Dąbrowa Górnicza. Na ten cel, wraz

z obiektami inżynierskimi, przeznaczono 25 mln

euro. Projekt jest po ocenie merytoryczno-tech-

nicznej. Zarząd Województwa przyjął do realiza-

cji opracowanie Wstępnego Studium Wykonal-

ności DTŚ obejmującego odcinek: Katowice wę-

zeł „Lwowska” przez węzeł „Janów” do Mysło-

wice węzeł „Jasińskiego”. Koszt opracowania

Wstępnego Studium Wykonalności zostanie po-

kryty z budżetu Województwa Śląskiego. W dro-

dze przetargu zostanie wybrany inżynier kontrak-

tu (podmiot zarządzający przedsięwzięciem). 

Nie ma wytyczonej trasy DTŚ, bo w myśl od nie-

dawna obowiązujących przepisów, jej przebieg

będzie uzależniony od skutków oddziaływania

na środowisko. W praktyce będzie się to sprowa-

dzało do tego, że zmuszeni będziemy do opraco-

wania kilku wariantów trasy, spośród których

wybrana zostanie ta, która niesie za sobą naj-

mniej odczuwalne skutki dla środowiska. Nie za-

pominamy więc o tym projekcie, realizujemy go,

lecz nowe regulacje prawne sprawiają, że wcze-

śniejsze propozycje przebiegu DTŚ-Wschód mu-

szą ulec weryfikacji, co niewątpliwie przesunie

w czasie jej budowę. 

JJaakk  PPaann  ppaattrrzzyy  nnaa ppeerrssppeekkttyywwęę  ssttwwoorrzzeenniiaa

mmeettrrooppoolliiii  zzee  ŚŚlląąsskkaa??  PPoottrrzzeebbuujjeemmyy  ssppeecc

uussttaawwyy  pprroossttoo  zz WWaarrsszzaawwyy  bbyy  wwyykkoorrzzyyssttaaćć

ppootteennccjjaałł  rreeggiioonnuu??

Prace nad ustawą metropolitalną przechodziły

różne koleje losu, budziły też sporo emocji.

Zmierzają one w kierunku ustanowienia podmio-

tu, który ma osobowość prawną, ale nie jest no-

wą jednostką samorządu terytorialnego i nie za-

stąpi istniejących na obszarach metropolitalnych
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jednostek, czy ich związków. Ostatnio zamiast

„ustawy metropolitalnej” rząd przedstawił projekt

ustawy o polityce miejskiej i współpracy w tym

zakresie. Przewiduje on utworzenie dwóch obsza-

rów metropolitalnych: górnośląskiego i warszaw-

skiego. O status metropolii będą mogły ubiegać

się też pozostałe aglomeracje liczące powyżej pół

miliona mieszkańców. Jest to podejście otwarte,

tzn. nie określa się sztywno liczby metropolii, ale

wyznacza warunki, po spełnieniu których samo-

rządy mogą ubiegać się o ten status. Podzielam

ten pogląd, wielokrotnie publicznie wypowiada-

łem się, że powołanie metropolii powinno być

wynikiem funkcji pełnionych przez dany obszar,

a nie sztywnych, teoretycznych rozwiązań. W tak

rozumianym pojęciu metropolią będzie nie tylko

Górnośląski Związek Metropolitalny, który speł-

nia wszystkie wymogi projektowanej ustawy, ale

także np. subregion zagłębiowski. 

OOdd ddłłuużżsszzeeggoo  cczzaassuu  mmóówwii  ssiięę  oo ppeerrssppeekkttyy--

wwiiee  oorrggaanniizzaaccjjii  EEUURROO  22001122  nnaa ŚŚlląąsskkuu..  CCzzyy

ppoozzaa wwcciiąążż  pprrzzeebbuuddoowwyywwaannyymm  SSttaaddiioonneemm

ŚŚlląąsskkiimm,,  nnaa kkttóórryymm  rrzzeecczzyywwiiśścciiee  mmoożżnnaa rroozz--

ggrryywwaaćć  mmeecczzee  nnaa mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyymm  ppoozziioo--

mmiiee,,  wwiiddzzii  PPaann  mmoożżlliiwwoośśćć  zzoorrggaanniizzoowwaanniiaa

ttaakk  dduużżeejj  iimmpprreezzyy  ww nnaasszzyymm  rreeggiioonniiee??  MMaa--

mmyy  ttaakk  ddoobbrree  ddrrooggii,,  kkoommuunniikkaaccjjęę,,  cczzyy  bbaazzęę

hhootteelloowwąą??

Pozwoli pan, że jednak parę słów poświęcę także

Stadionowi Śląskiemu, bo w naszej wizji jego

modernizacji będzie pełnił nie tylko rolę stadionu

piłkarskiego, ale też lekkoatletycznego i…

z bramkami do gry w rugby. To byłby drugi lek-

koatletyczny stadion w Polsce z wielkimi szansa-

mi na organizację poważnych zawodów. Nie

wspominam już o imprezach kulturalnych i kon-

certach. Zwracam uwagę na to, jak konieczna by-

ła modernizacja trybuny zachodniej. Tu chodzi

o bezpieczeństwo kibiców. Obecnie wydostanie

się z tej trybuny w razie zagrożenia graniczy

z cudem. Dlatego tam muszą się pojawić wyjścia

bezpieczeństwa. Stadion Śląski musi żyć, a nie

pozostać martwym pomnikiem po EURO 2012.

Zgodnie z wymogami UEFA zostało opracowa-

ne tzw. studium komunikacyjne dla Stadionu

Śląskiego Narodowego na rok 2012. Przedsta-

wiliśmy obecne rozwiązania komunikacyjne dla

Stadionu Śląskiego i ich możliwości w zakresie

przepustowości oraz propozycje obsłużenia po-

toków fanów w liczbie 80 tys. przybywających

na mecze. Opracowanie obejmuje dojazdy z lot-

nisk w Pyrzowicach, Krakowie i Ostrawie oraz

dworców kolejowych i centrów miast publicz-

nymi środkami komunikacji, tj. tramwajem, au-

tobusem, koleją i prywatnymi samochodami

oraz autokarami. Studium wykazuje, że istnieją-

ca infrastruktura drogowa i transportowa oraz

planowane inwestycje i tymczasowe rozwiąza-

nia pozwalają sprawnie obsłużyć fanów UEFA

EURO 2012. W przypadku kolei i autobusów

istnieją jeszcze zapasy przepustowości pozwala-

jące na elastyczne dostosowanie się do rzeczy-

wistej liczby fanów. Znaczącym usprawnieniem

układu komunikacyjnego byłaby zmiana prze-

biegu drogi krajowej DK 79, w szczególności

w odniesieniu do węzła przy stadionie oraz po-

łączenie kolejowe lotniska w Pyrzowicach

z centrum aglomeracji. Do zapewnienia wyma-

ganych przez UEFA miejsc parkingowych zo-

staną wykorzystane istniejące i nowe parkingi

obok Stadionu Śląskiego, WPKiW i na jego

obrzeżach. W promieniu 10 minut dojścia

do stadionu zlokalizowanych będzie 3580

miejsc dla samochodów osobowych, 148 miejsc

dla autokarów, 12 miejsc dla furgonetek i pięć

dla ciężarówek. W odległości 25 minut dojścia

będzie 4115 miejsc dla samochodów osobo-

wych, 540 miejsc dla autokarów. 

Możemy poszczycić się najlepszą w kraju siecią

drogową, a do 2012 roku przetną się w naszym

regionie autostrady A4 i A1. W pobliżu centrum

Aglomeracji Śląskiej znajdują się trzy lotniska:

Pyrzowice, Balice i Ostrawa. Wszystko to spra-

wia, że zyskaliśmy wysoką notę od ekspertów

UEFA za poziom komunikacji drogowej i lotni-

czej. Nie mieli także zastrzeżeń do bazy nocle-

gowej, bo – zgodnie z wymogami UEFA – hote-

le powinny się znajdować w godzinie drogi

od stadionu. W tej odległości do dyspozycji go-

ści EURO 2012 są nie tylko hotele w centrum

aglomeracji, ale także w Bielsku-Białej, Często-

chowie, a nawet w Krakowie. Przy okazji wspo-

mnę, że goście UEFA pozytywnie ocenili nasze

zaplecze medyczne, w tym Szpital św. Barbary

w Sosnowcu, który podczas EURO ma pełnić

funkcje centralnej placówki ratownictwa me-

dycznego. 

NNaa kkoonniieecc  nnaasszzeejj  rroozzmmoowwyy  PPaanniiee  MMaarrsszzaałł--

kkuu,,  jjaakk  oocceenniiaa  PPaann  sswwoojjee  ddookkoonnaanniiaa  ppoo nniiee--

mmaall  99  mmiieessiiąąccaacchh  sspprraawwoowwaanniiaa  uurrzzęędduu??  JJaa--

kkiiee  mmaa  PPaann  zzaammiieerrzzeenniiaa,,  ccoo  uuddaałłoo,,  aa cczzeeggoo

wwcciiąążż  nniiee  uuddaałłoo  ssiięę  zzrroobbiićć??  WWrreesszzcciiee,,  jjaakkiiee

wwiiddzzii  PPaann  ppeerrssppeekkttyywwyy  ddllaa  ŚŚlląąsskkaa  nnaa kkoolleejjnnee

llaattaa??

Niespełna rok sprawowania funkcji marszałka

jest zbyt krótkim czasem na dokonywanie pod-

sumowań. Poprzestanę na paru refleksjach.

Przede wszystkim udało nam się w krótkim

czasie doprowadzić do przyspieszenia prac

przy modernizacji Stadionu Śląskiego. Pozy-

skaliśmy także na ten cel od Ministra Sportu

110 mln zł. Nie chcę wracać do przeszłości

i tylko wspomnę, że groziło nam, że nie upora-

my się z tym wyzwaniem. Cieszę się bardzo,

że wreszcie cały Wojewódzki Park Kultury

i Wypoczynku jest w naszych rękach. Pierw-

szym krokiem w tym kierunku było wydziele-

nie Ogrodu Zoologicznego ze struktur parku,

co z kolei pozwoliło na oddłużenie WPKiW

i podjęcie starań u Ministra Skarbu o przekaza-

nie nam będących w jego posiadaniu akcji. To

nam się udało. Obecnie przygotowywany jest

tzw. master plan dotyczący modernizacji par-

ku, który – mam taką nadzieję – unowocześni

ten obiekt, zachowując jego niepowtarzalny

charakter. 

Jesteśmy pierwszym regionem w Polsce, który

podjął się zadania stworzenia profesjonalnej stra-

tegii promocji turystycznej oraz inwestycyjnej

i gospodarczej. Budujemy markę naszego woje-

wództwa. Dotąd takie działania podejmowane by-

ły wyłącznie przez dynamicznie rozwijające się

regiony kraju. Z badań i analiz, jakie m.in. zro-

biono w trakcie prac nad „Strategią komunikacji

marketingowej atrakcyjności gospodarczej i inwe-

stycyjnej województwa śląskiego” wynika, że od-

czucia i postrzeganie naszego województwa zde-

cydowanie rozmijają się z rzeczywistym stanem

naszego regionu. Od kilku miesięcy prowadzimy

kampanię przezwyciężającą te ciążące stereotypy.

Teraz skierowana jest ona do mieszkańców na-

szego województwa, z następną wyjdziemy po-

za granice regionu i kraju. 

Z satysfakcją przyjmuję też fakt, że jako pierw-

si w kraju przystąpiliśmy do konkursów w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gra toczy się o duże pieniądze, bo poprzez

RPO możemy wykorzystać 1,7 mld EURO,

a Program Operacyjny Kapitał Ludzki stwarza

możliwość na skorzystanie z 738 062 125 EU-

RO. Z tym wiążą się perspektywy dla woje-

wództwa śląskiego na najbliższe lata, bo mądre

wykorzystanie tych środków stwarza dla nasze-

go regionu olbrzymie szanse rozwojowe. Taką

szansą jest również organizacja EURO 2012.

Nie chodzi bowiem tylko o zmodernizowanie

jednego stadionu, choć to poważne przedsię-

wzięcie, z którym nie potrafiliśmy się uporać

przez kilkanaście minionych lat, lecz także

o dziesiątki kilometrów nowych dróg i auto-

strad, szybkie połączenia kolejowe, nowe hotele

i wiele innych inwestycji, które łączą się z tak

wielką imprezą. 

Poważnym wyzwaniem, przed którym stoimy,

jest restrukturyzacja placówek służby zdrowia

podległych samorządowi województwa. Jako

pierwsi w kraju zdecydowaliśmy się na przepro-

wadzenie kompleksowego badania funkcjonowa-

nia zakładów opieki zdrowotnej w regionie czę-

stochowskim. 

DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..

Rozmawiał: 

JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii
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- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla

przedszkolaków

- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe

OOffeerruujjeemmyy::

Chcieć to móc
W Zespole Szkół Specjalnych nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Sosnowcu oddano uczniom do użyt-
ku nową szkolną stołówkę wraz z jadalnią

O to, by podopieczni zespołu mogli w odpo-

wiednich warunkach spożywać posiłki walczyła

od kilku miesięcy nowa dyrektor placówki Ane-

ta Jurkowska. Wysiłki nie pozostały bez echa. 

– Utworzenie nowej stołówki było koniecz-

nością. Jako nowy dyrektor szkoły musiałam

poczynić wszelkie starania, aby ta stołówka mo-

gła zacząć funkcjonować. W czasie wakacji od-

bywał się remont i od października możemy

wydawać uczniom posiłki – mówi dyrektor

szkoły.

Środki na remont szkolnej kuchni przeznaczył

Urząd Miejski, dodatkowo pomoc nadeszła ze stro-

ny prywatnych sponsorów. GGKK  

Gabriela Kolano

Rozstrzygnięto I etap wojewódz-

kiego konkursu na małą formę

teatralną – „Ogród sztuk Zbi-

gniewa Herberta” – organizowa-

nego przez Miejską Bibliotekę

Publiczną im. G. Daniłowskiego

w Sosnowcu w ramach regional-

nych obchodów Roku Herber-

towskiego.

Konkurs adresowany jest

do młodych, ambitnych miłośni-

ków teatru, którzy nie boją się

trudnych wyzwań, pragną rozwi-

jać swoje artystyczne pasje

i oczywiście lubią poezję Pa-

na Cogito.

Biblioteka powołała komisję

konkursową, w skład której we-

szli: Adam Kopciuszewski – dy-

rektor Teatru Zagłębia w So-

snowcu (przewodniczący); dr

hab. Danuta Opacka-Walasek

– adiunkt w Zakładzie Literatury

Współczesnej na Uniwersytecie

Śląskim w Katowicach; Małgo-

rzata Toczkowska – kierownik

Działu Informacyjno-Bibliogra-

ficznego w MBP im. G. Dani-

łowskiego w Sosnowcu; przedsta-

wiciel Śląskiego Kuratorium

Oświaty – Delegatura w Sosnow-

cu (nieobecny na obradach).

Po zapoznaniu się z piętna-

stoma nadesłanymi scenariusza-

mi jury dokonało ich oceny, bio-

rąc pod uwagę następujące kry-

teria: zgodność z regulaminem,

znajomość i dobór tekstów, kom-

pozycję oraz zamysł i możliwo-

ści inscenizacyjne. Do II etapu

konkursu zostały zakwalifikowa-

ne następujące zespoły (podane

w kolejności alfabetycznej):

Aleksandra Bednorz – Aka-

demicki Zespół Szkół Ogólno-

kształcących nr 2 III Liceum

Ogólnokształcące im. Stefan Ba-

torego w Chorzowie „Hybryda”

– Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku

„Imaginatio” – III Liceum Ogól-

nokształcące im. B. Prusa w So-

snowcu „Stefan” – Akademicki

Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 2. III Liceum Ogólno-

kształcące im. Stefan Batorego

w Chorzowie „Uczniowie

IV LO” – Zespół Szkół Ogólno-

kształcących nr 15. IV Liceum

Ogólnokształcące im. St. Staszi-

ca w Sosnowcu.

Gratulujemy zwycięzcom

pierwszego etapu, serdecznie

dziękujemy wszystkim zespo-

łom i ich opiekunom za uczest-

nictwo i zaangażowanie.

Zakwalifikowane zespoły za-

praszamy do prezentacji przygo-

towanych inscenizacji 27 paź-

dziernika (poniedziałek) w godz.

10.00 –14.00, na deskach Teatru

Zagłębia w Sosnowcu. 

Projekt zrealizowano w ra-

mach Programu „Herbert” ogło-

szonego przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego. AARRCC

„Ogród sztuk Zbigniewa Herberta”
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na

działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach: 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA d/s LOKALI  UŻYTKOWYCH pokój nr 2,  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69 Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl
nasz e-mail: mzzl@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 tel: /032/ 291-50-75 ADM - 2 ul. Lwowska 29  tel: /032/ 291-70-57  ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /032/ 266-33-59  ADM - 4 ul. Dęblińska 7  tel: /032/ 266-32-73  ADM - 5
ul. Saperów 11/2  tel: /032/ 294-78-58 ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /032/ 291-36-74 ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a  tel: /032/ 263-22-23 ADM - 8 ul. Jodłowa 4 tel: /032/ 263-38-51 ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23 tel:
/032/ 266-80-26 Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a tel: /032/ 368-17-75/76 
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Objazd 4

Grottgera 8

Grottgera 11

Targowa 16

Małachowskiego 14c

Czysta 9

budynek prywatny    w

administracji MZZL

Dobrzańskiego 99

Saperów 5,5a,7        

Dobrzańskiego 142

Dobrzańskiego 124  I

piętro 

Rzeźnicza 12 pok 105

Wspólna 12

budynek prywatny w

administracji MZZL 

3 – go Maja 35a

Saperów 5

Rzeźnicza 12  - parter
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9

3

5

9

PPooww..  uużżyyttkk..  
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19,32

12,47

22,00

53,24

63,66

166,78

niski parter:

pok. nr  1 - 17,43

pok. nr  2 - 12,59

pok. nr  3 - 13,69

pok. nr 11- 12,18 pok.

nr 14 - 29,01pok. nr 15

-18,05

od 4,14 do 5,60

około 610

11,50 18,50  19,20

15,60

16,94

41,60

32,26

21,50

61,56
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Instalacja elektryczna, wc wspólne 

Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjna, cwg

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.   i cwg

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna , wodno-kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna

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

remontu. 

Wspólne wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

Instalacja eklektyczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna  i wodna

Instalacja elektryczna  i wodno – kanalizacyjna, c.o., wc wspólne z

innymi

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku. 

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty. 

Lokal usytuowany od strony zaplecza           w piwnicy. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.

Pomieszczenie usytuowane  w budynku frontowym i oficynie. 

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

5 boksów garażowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku. Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna

część wspólnego użytku.                                         

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia

„Klimontów”. Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc

Lokal usytuowany  w budynku przeznaczonym  w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni doliczana jest

proporcjonalna cześć pomieszczeń wspólnego użytku tj. korytarz, wc.

Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym.

Lokal przeznaczony w całości na działalność gastronomiczną, usytuowany na parterze w budynku Powiatowego Urzędu Pracy

SSttaawwkkaa
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6,00

6,00

6,00

8,00

6,00

6,00

8,00

5,00

5,00

8,00

15,00

5,00

8,00

8,00

13,00

Mieszkańcy Sosnowca chętnie

segregują odpady, ale nie wiedzą

jak to robić, a jeśli wiedzą, to nie

mają gdzie – takie wnioski moż-

naby wysnuć z zebrania Komisji

Gospodarki Komunalnej i Ko-

munikacji Rady Miejskiej, która

odbyła się 24 września. 

W Sosnowcu, jak wynika

z kontroli prowadzonych przez

pracowników Wydziału Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkanio-

wej Urzędu Miejskiego stwier-

dzono szereg zaniedbań doty-

czących gospodarki odpadami.

Dotyczą one m.in.: nieprawidło-

wego lokowania pojemników

do segregacji i zbyt małej ich

ilości, złej segregacji śmieci, czy

niezgodnego z przepisami po-

zbywania się odpadów wielko-

gabarytowych. 

Radni zaproponowali szereg

rozwiązań, które miałyby tę sy-

tuację uzdrowić. 

– Ważne jest uświadamianie.

Spółdzielnie mieszkaniowe

na przykład na tablicach infor-

macyjnych powinny rozwiesić

instrukcje dotyczące prawidło-

wej segregacji odpadów. Tak, by

mieszkańcy nie mieli proble-

mów z ich prawidłowym sorto-

waniem – mówił radny Andrzej

Jagiełłowicz.

Jak wynika z raportu pokon-

trolnego segregacja odpadów

w mieście nie przynosi zadowa-

lających efektów. Śmieci jeśli

nawet są sortowane, to często

w sposób nieprawidłowy.

Na przykład butelki zamiast być

opróżniane z zawartości lądują

razem z nią w specjalnych po-

jemnikach.

Radni chcą, by nacisk poło-

żono przede wszystkim na spo-

łeczną edukację. Pracownicy

magistratu z kolei zamierzają

zwiększyć liczbę kontroli, za-

równo firm zajmujących się wy-

wozem odpadów w mieście,

spółdzielni, jak i prywatnych

właścicieli nieruchomości posia-

dających umowy na wywóz od-

padów. Planowane są też różno-

rodne proekologiczne przedsię-

wzięcia dotyczące np. zbiórki

odpadów wielkogabarytowych

oraz niebezpiecznych. 

– Aby skutecznie zająć się

problemem gospodarki odpada-

mi, przede wszystkim należy za-

cząć od mieszkańców. Same

kontrole i kary grzywny na nie-

wiele się zdadzą. Trzeba eduko-

wać – przekonywał zastępca pre-

zydenta miasta Wilhelm Zych.

GGKK

Po pierwsze edukacja

reklama



Tekst i zdjęcia: GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Po raz pierwszy, ale zapewne

nie ostatni. Impreza bowiem

przypadła do gustu licznie

zebranym mieszkańcom

Sosnowca. 

Zawody odbyły się na terenie

Sportowej Doliny w Parku

na Środuli, tuż obok stoku

narciarskiego. 

W zawodach, które odbyły się 5

października wystartowało

ponad 150 uczestników, którzy

rywalizowali ze sobą w kilku

kategoriach m.in.: weteran,

quady K2, licencja. 

Dla startujących przygotowano

tor o długości 2,2 km. Uczestnicy

młodsi przejechali tor skrócony.

Organizatorami Xtreme Country

Cross Cup był Sosnowiecki Klub

Motocrossowy przy współpracy

z AKM KĘTY, Urzędu Miejskiego

w Sosnowcu, Domu Kultury

w Kazimierzu oraz spółki

Sportowa Dolina.

Motocrossowe szaleństwo
Po raz pierwszy odbyły się zawody „Xtreme Country Cross Cup Sosnowiec 2008” o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca

październik 2008 nr 9  9

fotoplastikon



Jest to sukces naukowców spod

Genewy, równie wielki, jak po-

myślny start eksperymentu już dziś

nazywanego największym w dzie-

jach. 

– Jestem nauczycielką fizyki

w Zespole Szkół Technicznych

i Licealnych, Centrum Kształce-

nia Ustawicznego i Liceum Ogól-

nokształcącego im. St. Staszica

w Sosnowcu. Jako jedna z trojga

nauczycieli z Sosnowca byłam

w CERN. Do tej trójki szczęśliw-

ców należą również Barbara Ro-

jek z ZSTiL i Damian Kimla z Ze-

społu Szkół Mechaniczno – Elek-

trycznych. Dzięki wsparciu (nie

tylko finansowemu) dyrektor

CKU – Agaty Andruszkiewicz

i dyrektora ZSTiL Jacka Górskie-

go mogłam dwukrotnie uczestni-

czyć w szkoleniu dla nauczycieli

fizyki, które wraz z CERN zorga-

nizował Uniwersytet Śląski

i CODN. Wysłuchałam wykła-

dów polskich naukowców pracu-

jących w CERN i uczestniczyłam

w zajęciach laboratoryjnych – mó-

wi Ewa Chałupska.

W kwietniu jako ostatnia już

grupa z Polski także sosnowieccy

nauczyciele mogli zjechać do tu-

nelu LHC i oglądać detektory

ALICE i ATLAS. Ekran telewi-

zora, zdjęcia, informacje o dzie-

siątkach metrów długości, wyso-

kości czy tysiącach ton masy nie

oddaje ogromu, stopnia kompli-

kacji i co może zabrzmi dziwnie,

urody tych urządzeń. – Mój za-

chwyt wzbudziła nie wielkość

maszyn, ale umysłu ich twórców.

Byłam dumna, że jako przedsta-

wicielka mało cenionej profesji,

nauczycielka, należę do gro-

na tych, którzy przyczynili się

do powstania tych wspaniałości

– podkreśla pani Ewa. 

Szkolenia w CERN służą nie

tylko podnoszeniu wiedzy na-

uczycieli, ale promują idee mię-

dzynarodowej współpracy,

otwartości i jawności badań.

Nauczyciele z całego świata do-

stają certyfikat, który daje im

tytuł „ambasadora” CERN i na-

uk ścisłych, a w szczególności

tej strasznie trudnej fizyki, w ich

krajach. Przyjmują zobowiąza-

nie, że po powrocie będą prze-

kazywać zdobytą wiedzę swoim

kolegom i uczniom. 

– Dziś z przyjemnością od-

powiadam nie tylko na pytania:

jak tam jest, jak to działa, ale

i na te inne: a po co to wszystko,

co my z tego będziemy mieć

i czy warto wydawać tyle pienię-

dzy? Przekonuję, że to po to aby

więcej wiedzieć, bo to strasznie

ważne! Że pewnie coś z tego bę-

dziemy mieli, ale nie koniecznie

jutro, bo to w badaniach podsta-

wowych tak nie działa. A czy

warto wydawać tyle na zabawki

dla uczonych? Oczywiście! Ja

tam byłam i widziałam, że to jest

wspaniałe i po prostu piękne

– podkreśla sosnowiecka na-

uczycielka. AARRCC
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Nauka, która wciąga…
Od 10 września wiele osób, nawet niemających na co dzień nic wspólnego z fizyką, wie co to jest CERN, słyszało o Wielkim Zderzaczu
Hadronów, akceleratorach, detektorach czarnych dziurach i „boskiej cząstce Higgsa”

Środki na ten cel będą pocho-

dzić z budżetu miasta. Gmi-

na będzie jednak walczyć

o pozyskanie środków ze-

wnętrznych.

– Rozpoczęliśmy już wal-

kę o zdobycie środków ze-

wnętrznych. Będziemy szu-

kać pieniędzy gdzie tylko bę-

dzie to możliwe. W Urzędzie

Marszałkowskim, w Minister-

stwie Sportu, być może uda

się coś uszczknąć z Totaliza-

tora Sportowego, powalczy-

my także o środki unijne. Ha-

le mają być w pełni profesjo-

nalne, będą służyć nie tylko

uczniom, ale także klubom

i stowarzyszeniom sporto-

wym oraz mieszkańcom

– podkreśla Piotr Wesołow-

ski, naczelnik Wydziału Edu-

kacji Urzędu Miejskiego

w Sosnowcu.

Radości z takiego obrotu

sprawy nie kryją dyrektorzy

obu placówek: Tomasz Paw-

łowski, dyrektor ZSO nr 14,

mieszczącego się przy ulicy

Kisielewskiego oraz Andrzej

Biernacki, zarządzający ZSO

nr 7 przy ulicy Gwiezdnej.

– Niedawno otwieraliśmy bo-

isko ze sztuczną nawierzchnią,

teraz pojawiła się perspektywa

hali sportowej z prawdziwego

zdarzenia. Dla szkoły takiej jak

nasza, mającej profil sportowy,

to doskonała wiadomość. Pod-

niesie to zapewne prestiż na-

szej szkoły – podkreśla dyrek-

tor Pawłowski. – Takich obiek-

tów nigdy dość. Na palcach

jednej ręki można policzyć sa-

le w szkołach, w których moż-

na prowadzić w pełni profesjo-

nalne zajęcia sportowe – doda-

je dyrektor Biernacki. KKPP

Hale sportowe
przy sosnowieckich
szkołach
W 2010 roku przy dwóch sosnowieckich szkołach mają powstać
hale sportowe. Obiekty zostaną wybudowane przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 7 oraz Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 14
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Są sytuacje,

w których Za-

kład Ubezpie-

czeń Społecz-

nych jest zmuszony wystąpić

w roli egzekutora wobec osób

które nie działając w tzw. zlej

wierze nie dopełniły formalno-

ści wskutek nieznajomości prze-

pisów lub poprzez zapomnienie.

Ale niestety muszą ponieść kon-

sekwencje finansowe. Poniżej

przykładowo przedstawiamy

dwa tego typu przypadki. Renta

rodzinna a pożegnanie szkoły

Osobom pobierającym rentę

rodzinną należy przypomnieć

o obowiązku powiadamiania ZUS-

-u o kontynuowaniu lub zaprzesta-

niu uczęszczania do szkoły. Zgod-

nie z art. 68 ustawy z 17 grudnia

1998 r. o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych, dzieci własne, dzieci drugie-

go małżonka i dzieci przysposobio-

ne mają prawo do renty rodzinnej:

do ukończenia 16 lat

do ukończenia nauki w szkole,

jeżeli mają więcej niż 16 lat, nie

dłużej jednak niż do osiągnięcia 25.

roku życia albo

bez względu na wiek, jeżeli sta-

ły się całkowicie niezdolne do pra-

cy oraz do samodzielnej egzysten-

cji lub całkowicie niezdolne do pra-

cy w okresie do 16. roku życia lub

w trakcie nauki, nie dłużej niż

do 25. roku życia

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat

życia będąc na ostatnim roku stu-

diów w szkole wyższej, prawo

do renty rodzinnej przedłuża się

do zakończenia tego roku studiów.

Jednak renta rodzinnanie przy-

sługuje w przypadku przerwania

nauki w szkole lub w szkole wyż-

szej. Z przepisu art. 68 ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-

turach i rentach z FUS wynika, że

podstawowym warunkiem upraw-

niającym do pobierania renty ro-

dzinnej jest nauka. Należy zatem

pamiętać, że sam fakt posiadania

statusu ucznia, słuchacza lub stu-

denta nie przesądza o prawie

do wypłaty renty rodzinnej. Nie ma

więc podstaw do realizowania wy-

płaty renty rodzinnej dla dziecka,

które nie uczęszcza do szkoły,

z wyjątkiem przerw w nauce spo-

wodowanych stanem zdrowia

dziecka, uniemożliwiającym lub

znacznie utrudniającym uczęszcza-

nie do szkoły. Do tych wyjątków

należą również okresy przebywania

na urlopach dziekańskich lub ko-

rzystania ze zwolnień z odbywania

nauki, udzielanych przez władze

szkoły lub uczelni, bez względu

na przyczyny ich udzielenia. 

W przypadku nie powiadomie-

nia ZUS-u o przerwaniu nauki, po-

brane świadczenie uznaje się zgod-

nie z art. 138 ustawy emerytalnej

za świadczenie nienależne a ZUS

dochodzi jego zwrotu. Niejedno-

krotnie też ZUS występuje do od-

powiednich organów o zbadanie

czy w danej sprawie nie doszło

do wyłudzenia renty rodzinnej.

Zasady zwrotu nienależnie po-

branych świadczeń z ubezpiecze-

nia społecznego regulują postano-

wienia art. 84 ust. 1 ustawy z 13

października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych, w świe-

tle których nienależnie pobrane

świadczenia podlegają zwrotowi

z odsetkami w wysokości i na za-

sadach określanych przepisami

prawa cywilnego. Jeżeli osoba po-

bierająca świadczenie zawiadomi-

ła organ rentowy o zajściu okolicz-

ności powodujących ustanie prawa

do świadczenia albo wstrzymania

jego wypłaty kwoty nienależnie

pobranych świadczeń podlegają

zwrotowi bez odsetek. 

Warto podkreślić, że świadcze-

niobiorcy zobowiązani są m. in.

do przedstawiania stanów faktycz-

nych mających wpływ na prawo

i wysokość pobieranych świad-

czeń, informowania o wszelkich

zmianach mających wpływ

na świadczenie oraz przedkładania

dowodów w tym zakresie.

W związku z czym obowiązek po-

wiadamiania organu rentowego

o przerwaniu nauki spoczywa wy-

łącznie na świadczeniobiorcy. 

Gdy skończą się preferencje

Minęły trzy lata od kiedy osoby

rozpoczynające działalność gospo-

darczą po raz pierwszy lub po pię-

cioletniej przerwie, mogą opłacać

preferencyjne składki na ubezpie-

czenia społeczne, czyli obliczane

od kwoty równej 30 proc. minimal-

nego wynagrodzenia w danym ro-

ku. W rezultacie łączna kwota skła-

dek odprowadzanych miesięcznie

przez te osoby jest o wiele niższa

aniżeli kwota, którą muszą wpła-

cać przedsiębiorcy z dłuższym sta-

żem. Obecnie różnica wynosi po-

nad 400 zł. Nadejdzie jednak taki

moment, kiedy preferencje przesta-

ną przysługiwać. Wówczas z upły-

wem ostatniego miesiąca, w któ-

rym przysługiwały preferencyjne

składki, należy wyrejestrować się

z dotychczasowego ubezpieczenia

w ZUS. Druk wyrejestrowania

– w tym przypadku ZUS ZWUA

– trzeba złożyć w ciągu siedmiu

dni. Na druku tym podaje się do-

tychczasowy kod ubezpieczenia

0570 lub 0572 (dotyczy osób mają-

cych ustalone prawo do renty z ty-

tułu niezdolności do pracy) oraz

złożyć kolejny druk zarejestrowa-

nia na zasadach ogólnych na for-

mularzu ZUS ZUA, podając odpo-

wiedni kod ubezpieczenia. Dla

osób prowadzących pozarolniczą

działalność gospodarczą będzie to

kod 0510 a dla rencistów prowa-

dzących pozarolniczą działalność

gospodarczą – kod 0512.

Osoba, która przegapi moment

upływu 24 miesięcy korzystania

z ulgowych składek, musi się li-

czyć z tym, że zostanie wezwa-

na przez ZUS do wyrównania wy-

sokości składek wraz z odsetkami.

Natomiast osoba, która zamie-

rza zakończyć prowadzenie dzia-

łalności, poza wyrejestrowaniem

się z ubezpieczeń społecznych

na wspomnianym już druku ZUS

ZWUA, powinna złożyć druk ZUS

ZWPA, tj. wyrejestrowania płatni-

ka składek.

O czym trzeba pamiętać, by uniknąć kłopotów 

AAddrriiaannnnaa PPeećć

Miejski Rzecznik Konsumentów

Każdy z nas korzysta z wielu

usług np.: remontu mieszkania,

w tym pomalowania ścian, poło-

żenia glazury, wymiany drzwi

czy okien, oddania odzieży

do czyszczenia w pralni che-

micznej, naprawy telewizora czy

samochodu w warsztacie itp.

Często niestety zdarza się tak, że

fachowiec któremu zleciliśmy

usługę jest niesolidny, nie wyko-

nuje prac w terminie, a my nara-

żeni jesteśmy na kłopoty. Warto

zatem wiedzieć jak zabezpieczyć

się aby uniknąć lub znacznie

ograniczyć mogące powstać pro-

blemy z „fachowcem”.

Kiedy konsument zamawia

usługę – to w sensie prawnym

zawiera najczęściej umowę

o dzieło, w które praca usługo-

biorcy ma przynieść określony

rezultat – efekt. 

KKoonnssuummeenntt  mmoożżee  zzaawwrrzzeećć  ddwwaa

rrooddzzaajjee  uummóóww  oo ddzziieełłoo::  

– pierwszy – to taki gdzie efek-

tem dzieła jest rzecz ruchoma

np. wykonanie mebli, uszycie

płaszcza itp.;

– drugi – gdzie rezultat nie jest

rzeczą ruchomą, np. pomalowa-

nie ścian, czyszczenie odzieży

w pralni, usługa fryzjerska, na-

prawa samochodu itp. 

Jeśli zamawiamy dzieło bę-

dące rzeczą ruchomą – to usłu-

godawca odpowiada tak jak

sprzedawca z tytułu niezgodno-

ści towaru z umową na podsta-

wie ustawy o sprzedaży konsu-

menckiej, a w drugiej kolejności

z tytułu umowy o dzieło. 

Jeśli natomiast zamawiamy

dzieło, które nie jest rzeczą ru-

chomą zastosowanie znajdą

przepisy kodeksu dotyczące

umowy o dzieło. Przed zlece-

niem usługi fachowcowi warto

jednak zadbać o swój interes

i postarać się go zabezpieczyć.

Po pierwsze należy zadbać

o właściwy wybór fachowca,

skorzystać z rad sąsiadów czy

znajomych, jeśli to możliwe

obejrzeć efekty wykonywanych

przez firmę zamówień.

Z pewnością nie należy po-

chopnie korzystać z usług firm

bliżej nie zidentyfikowanych np.

rozkładających na klatkach scho-

dowych ogłoszenia zawierające

jedynie reklamę i nr telefonu. 

Po drugie umowę należy spo-

rządzić na piśmie zwłaszcza, gdy

jej przedmiotem jest droga usłu-

ga. W umowie powinny być

określone wszystkie istotne ele-

menty jak wynagrodzenie, rezul-

tat prac, termin ukończenia, ka-

ry umowne za nieterminowe

ukończenie dzieła. Jeśli facho-

wiec nie chce zawrzeć pisemnej

umowy najbezpieczniej będzie

mu podziękować. 

Po trzecie nie należy płacić

całego wynagrodzenia

przed ukończeniem prac. Im

mniej zapłacimy na początku,

tym większa pewność, że usługa

będzie ukończona w terminie.

Zgodnie z przepisami kodeksu

cywilnego, o ile strony w umo-

wie nie postanowią inaczej, wy-

nagrodzenie powinno być wy-

płacone w chwili oddania dzieła. 

Niestety zdarza się tak, że mi-

mo dołożenia wszelkich starań

prace, które zleciliśmy zostają

wykonane nieterminowo, wadli-

wie, a próby usunięcia wad koń-

czą się fiaskiem. W przypadku

powstania ww. problemów nale-

ży skorzystać z uprawnień prze-

widzianych w kodeksie cywil-

nym.

Jeśli zatem przyjmujący za-

mówienie tak dalece opóźnia się

z rozpoczęciem lub wykończe-

niem prac, że jest wielce praw-

dopodobne, że nie zdoła ich

ukończyć w czasie umówionym,

zamawiający może bez wyzna-

czania terminu dodatkowego

od umowy odstąpić jeszcze

przed upływem terminu wyko-

nania dzieła. 

Natomiast w przypadku wa-

dliwego wykonywania prac za-

mawiający może wezwać wyko-

nawcę do zmiany sposobu wyko-

nania i wyznaczyć mu w tym

celu odpowiedni termin.

Po upływie tego terminu zama-

wiający może od umowy odstą-

pić lub powierzyć poprawienie

i dokończenie dzieła innej formie

na koszt i niebezpieczeństwo

pierwszego wykonawcy.

Inna sytuacja zachodzi zaś

gdy wady ujawnią już po odda-

niu dzieła. Jeśli zatem dzieło nie

będące rzeczą ruchomą ma wa-

dy zamawiający może żądać ich

usunięcia, wyznaczając w tym

celu przyjmującemu zamówienie

odpowiedni termin z zagroże-

niem, że po bezskutecznym

upływie wyznaczonego terminu

nie przyjmie naprawy. Przyjmu-

jący może odmówić naprawy,

gdyby wymagała nadmiernych

kosztów.

Gdy wady usunąć się nie da-

dzą albo gdy z okoliczności wy-

nika, że przyjmujący zamówie-

nie nie zdoła ich usunąć w cza-

sie odpowiednim, zamawiający

może od umowy odstąpić, jeżeli

wady są istotne; jeżeli wady nie

są istotne, zamawiający może żą-

dać obniżenia wynagrodzenia

w odpowiednim stosunku. To sa-

mo dotyczy wypadku, gdy przyj-

mujący zamówienie nie usunął

wad w terminie wyznaczonym

przez zamawiającego. Warto

również pamiętać o tym, że

wszelkie wezwania do poprawie-

nia czy dokończenia dzieła, wy-

znaczenie terminu, czy wreszcie

odstąpienie od umowy powinny

mieć formę pisemną. Gdyby

przyszło nam dochodzić swoich

praw w sądzie posiadanie pisem-

nych dowodów nadania i dorę-

czenia z pewnością ułatwi i skró-

ci udowodnienie naszych racji. 

Usługi – umowa o dzieło 

JJooaannnnaa  BBiinniieecckkaa
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netowa: www.teatrzaglebia.pl 

1100..1100..  ggooddzz..  1188..0000  Lars Noren "Miłość

- to takie proste"

1111..1100..  ggooddzz..1188..0000  Lars Noren "Miłość

- to takie proste"

abon. ważne

1155..1100..  ggooddzz..  1100..0000  wg F.H. Burnett

"Tajemniczy ogród"

1166..1100..  ggooddzz..  1100..0000  wg F.H. Burnett

"Tajemniczy ogród"

1177..  1100..  ggooddzz..  1188..0000  Piosenki

Agnieszki Osieckiej "Niech żyje bal" 

1188..1100..  ggooddzz..  1188..0000  Piosenki

Agnieszki Osieckiej "Niech żyje bal" 

abon. ważne

1199..1100..  ggooddzz..  1188..0000  Antoni Czechow

"Trzy siostry" Teatr z Częstochowy

abon. waż.

2211..1100..  ggooddzz..  1100..0000  Tadeusz Różewicz

"Kartoteka"

2222..1100..  ggooddzz..  1100..0000  Lucy Maud

Montgomery "Ania z Zielonego

Wzgórza"

2233..1100..  ggooddzz..  1100..0000  Lucy Maud

Montgomery "Ania z Zielonego

Wzgórza"

2244..1100..  ggooddzz..  1188..0000  Lars Noren "Miłość

- to takie proste"

2255..1100..  ggooddzz..  1100..0000  ii  1188..0000  Zbigniew

Książek "Sztuka kochania czyli Sceny

dla dorosłych"

abon. ważne

2266..1100..  ggooddzz..  1188..0000  Miro Gavran

"Wszystko o kobietach" "Wszystko o

mężczyznach

Teatr Nowy z Zabrza abon. waż.

2288..1100..  ggooddzz..  1100..0000  Lucy Maud

Montgomery "Ania z Zielonego

Wzgórza"

2299..1100..  ggooddzz..  1100..0000  Lucy Maud

Montgomery "Ania z Zielonego

Wzgórza"

3300..1100..  ggooddzz..  1100..0000  Juliusz Słowacki

"Balladyna"

3311..1100..  ggooddzz..  1100..0000  Juliusz Słowacki

"Balladyna"

UUWWAAGGAA!!!!!!

PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą

ddoo KKaassyy  TTeeaattrruu  ((cczzyynnnnaa::  wwttoorreekk,,  śśrrooddaa,,

cczzwwaarrtteekk  1122..0000--1177..0000,,  ppiiąątteekk,,  ssoobboottaa,,

nniieeddzziieellaa  1166..0000--1188..0000))  zz nnaajjnnoowwsszzyymm

wwyyddaanniieemm  „„KKuurriieerraa  MMiieejjsskkiieeggoo””  nnrr  99,,

22000088  oottrrzzyymmaajjąą  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiaa..

WWaarruunnkkiieemm  jjeeggoo  ooddeebbrraanniiaa  jjeesstt

zzaappłłaacceenniiee  ssyymmbboolliicczznneejj  kkwwoottyy  22 zzłł..

ZZggooddnniiee  zz rreegguullaammiinneemm  TTEEAATTRRUU

ZZAAGGŁŁĘĘBBIIAA  jjeeddnnaa  oossoobbaa  mmoożżee  wwyyggrraaćć

bbiilleett  ttyyllkkoo  rraazz  ww rrookkuu..  DDoottyycczzyy  ttoo

rróówwnniieeżż  bbiilleettóóww  ddoo TTeeaattrruu

wwyyggrryywwaannyycchh  ww kkoonnkkuurrssaacchh  ww iinnnnyycchh

mmeeddiiaacchh  ((pprraassaa,,  rraaddiioo))..

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy  ddoo

wwyyggrraanniiaa::

11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa  ssppeekkttaakkll

PPiioosseennkkii  AAggnniieesszzkkii  OOssiieecckkiieejj  „„NNiieecchh

żżyyjjee  bbaall””  ww  ddnniiuu  1188..  1100..  oo  ggooddzz..

1188..0000..

--  11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa  ssppeekkttaakkll

„„MMiiłłoośśćć  ––  ttoo  ttaakkiiee  pprroossttee””  ww  ddnniiuu  2244..

1100..  oo  ggooddzz..  1188..0000..

SSoossnnoowwiieecckkiiee  CCeennttrruumm  SSzzttuukkii
–– ZZaammeekk  SSiieelleecckkii,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  22,,  
tteell..  003322  229966--3300--2277

WWYYSSTTAAWWYY

ddoo  2266..  1100..  --  wystawa fotografii:

ŁEMKOWYNA – ZBIGNIEW

PODSIADŁO.   

Wstęp na wystawę 2 zł.

ddoo  0011..  0033..  22000099  --  wystawa historyczna:

ZAGŁĘBIAKA PORTRET WŁASNY.

Wstęp na wystawę 2 złł..

TTEEAATTRR  NNAA  ZZAAMMKKUU

1188..  1100..  ggooddzz..  2200..0000  --

DZIADOWISKO. „OBRZĘD”. Na

podstawie „Dziadów” A. Mickiewicza.

Spektakl muzyczny na dziedzińcu w

reżyserii MAŁGORZATY

CHOJNACKIEJ w wykonaniu

MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII

TEATRLANEJ.

Wstęp wolny.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPLLAASSTTYYCCZZNNEE

Poniedziałki i środy w godz. 16.00 –

17.30 - prowadzi: Adrianna Pionka.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 19.00, sobota

i niedziela od 15.00 do 19.00.

MMIIEEJJSSKKII  KKLLUUBB  iimm..  JJAANNAA  KKIIEEPPUURRYY,,  
uull..  BBęęddzziińńsskkaa  66,,  tteell..  003322  229911--3399--4488

1188..1100..    --  XXXIV Ogólnopolski Turniej

Kompozycji Krzyżówki.

2200..1100..  ggooddzz..1188..0000  --  Recital ANNY

MARII STAŚKIEWICZ – skrzypce

(laureatki ostatniego Konkursu im. H.

Wieniawskiego). Słowo o muzyce -

KAMILA KIEŁBIŃSKA.

2277..1100..  ggooddzz..1188..0000  --  Wernisaż wystawy

plastycznej KAZIMIERY

SĘKIEWICZ-PLĄDER i

ZBIGNIEWA PLĄDRA.

MMUUZZEEUUMM  WW SSOOSSNNOOWWCCUU,,  
uull..  CChheemmiicczznnaa 1122,,  tteell..  003322  336633--1166--7700

Muzeum czynne: wtorek – niedziela

10.00-15.00, środa 10.00-17.00,

poniedziałki nieczynne

WWYYSSTTAAWWAA SSTTAAŁŁAA::  

„POLSKIE SZKŁO WSPÓŁCZESNE”.

--  „„TTWWÓÓRRCCZZOOŚŚĆĆ  WWOOJJCCIIEECCHHAA

WWEEIISSSSAA  II  IIRREENNYY  AANNEERRII

WWEEIISSSSOOWWEEJJ””

(do 29 października)

--  „„ŚŚWWIIAATT  MMAAŁŁYYCCHH

SSAAMMOOCCHHOODDÓÓWW..  MMEERRCCEEDDEESS--

BBEENNZZ  WW  MMIINNIIAATTUURRZZEE””

(do14 listopada)

Wykłady z cyklu „AKADEMIA

WIEDZY O SZTUCE” - godz. 16.00,

wstęp wolny.

1155..1100..  - Malarstwo Ireny Aneri

Weissowej, Ilona Gajda – historyk

sztuki

2299..1100..  -  Koloryzm w malarstwie

Wojciecha Weissa, Alicja Paduch –

historyk

sztuki

""ZZAABBAAWWAA  ZZ  OOBBRRAAZZEEMM""  -- zajęcia

polegające na odtwarzaniu przez

uczestników wcześniej obejrzanego

obrazu. Grupa zostaje podzielona na

dwie części, z których jedna stara się

zapamiętać jak największą ilość

szczegółów (kompozycja, kolejne

plany obrazu) i następnie przekazać to

drugiej grupie, która wcześniej nie

widziała obrazu. Potem następuje

porównanie oryginału z odtworzonymi

pracami uczestników. Cena 30 zł

(grupa do 30 osób).

1166..1100..  ggooddzz..  1177..0000 - „WIECZÓR Z

WOJCIECHEM WEISSEM" :projekcja

filmowa pt. „Piękno do mnie

przyszło"; wykład „Wojciech Weiss i

jego sztuka” – Ewa Chmielewska,

historyk sztuki; koncert „W

młodopolskim nastroju” - wstęp wolny

Edukacja przez zabawę

„ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ

MIASTA I REGIONU”

Program edukacyjny skierowany dla

dzieci w wieku przedszkolnym i dla

uczniów klas I-III szkół

podstawowych. Zajęcia odbywają się

w formie warsztatowej, do wyboru

trzy tematy: „Charakterystyczne

zawody związane z Sosnowcem i

regionem - górnik, hutnik,

włókiennik”. „Z szafy pradziadka”.

„Tworzenie przestrzennej mapy

Sosnowca”.

W ramach każdego z nich

proponujemy dodatkowo zabawę

„Muzealni tropiciele”.

Program jest współfinansowany z

budżetu samorządu Województwa

Śląskiego.

MMiieejjsskkii  KKlluubb  „„MMaacczzkkii””,,  uull..  KKrraakkoowwsskkaa  2266,,
tteell..  003322  229944--8811--2288

1100..  1100..  ggooddzz..1111..0000 - VI Bieg Przełajowy

o Puchar  Dyrektora Klubu.

1155..  1100..  ggooddzz..1100..0000 - Teatr Własny

Stanisławiak - „BAJKA O SMOKU” –

spektakl dla dzieci i młodzieży.

2211..  1100..  ggooddzz..  1155..3300  - Wieczorek karaoke.

2233..  1100..  ggooddzz..  1100..0000 - Program

profilaktyczny dla młodzieży

gimnazjalnej „Uwaga na Internet”.

2288..  1100..  ggooddzz..  1122..0000  - V Międzyszkolny

Konkurs Recytatorski pt. „Wypożyczalnia

skrzydeł, czyli spotkanie z wierszami

Wandy Chotomskiej”. Impreza

współorganizowana z filią nr 13 MBP.

Zajęcia stałe:

oodd  1155..  1100 - warsztaty plastyczne:

rysunek, malarstwo, rzeźba,

wikliniarstwo

ggooddzz..  1155..0000  ––  1199..3300 - nauka gry na

instrumentach muzycznych 

ggooddzz..  1144..3300  ––  1188..3300 - od poniedziałku do

czwartku - gitara, keyboard

Zajęcia sportowe: od poniedziałku do

piątku   

MMIIEEJJSSKKII  DDOOMM  
KKUULLTTUURRYY  „„KKAAZZIIMMIIEERRZZ””
uull..  GGłłóówwnnaa  1177,,  tteell..  003322  226699--4411--1199

RREEMMOONNTT

KKIINNOO  HHEELLIIOOSS  
uull..  MMooddrrzzeejjoowwsskkaa  3322bb,,

http://www.heliosnet.pl

Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14, e-

-mail: sosnowiec@heliosnet.pl

1100..1100--1166..1100..22000088

PPRREEMMIIEERRAA::  „WYPRAWA NA KSIĘŻYC

3D” 9.00, 10.45, 12.30, 14.15, 16.00,

17.45****. Prod. BELGIA, 89 min., b/o

(dubbing)
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  TTYYTTUUŁŁYY::  „LISSI NA

LODZIE” 13.15, 17.15*. Prod. NIEMCY,

85 min, od 12 lat. (dubbing)
„„DDEEAATTHH  RRAACCEE::  WYŚCIG ŚMIERCI”

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Prod. USA, 105 min, od 12 lat.
„„JJAAKK  SSTTRRAACCIIĆĆ  PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ  II  ZZRRAAZZIIĆĆ

DDOO  SSIIEEBBIIEE  LLUUDDZZII””  12.15, 15.00,

19.30****,  Prod. WIELKA BRYTANIA,

110 min, od 12 lat. 21.45****.
„„SSEERRCCEE  NNAA  DDŁŁOONNII””      19.00*, 21.00*.

Prod. Polska/Ukraina, 96 min, od 12 lat.
„„MMAAMMMMAA  MMIIAA””  17.30***,18.30**, 20.45.

Prod. USA/WIELKA BRYTANIA, 110

min., od 12 lat.
„„BBAABBYYLLOONN  AA..DD””  14.30, 16.30**, 22.00.

Prod. USA/FRANCJA, 101 min., od 12 lat.
„„GGWWIIEEZZDDNNEE  WWOOJJNNYY::  WWOOJJNNYY

KKLLOONNÓÓWW””    10.15.

Prod. Singapur/USA, 98 min., od 7 lat.

(dubbing)
„„GGAARRFFIIEELLDD::  FFEESSTTYYNN  HHUUMMOORRUU””

9.30, 11.30.

Prod. USA/KOREA POŁUDNIOWA, 79

min., b/o (dubbing)

* z wyjątkiem 13 i 14 października

(poniedziałek i wtorek)

** z wyjątkiem 13 października

(poniedziałek)

*** wyłącznie 13 października

(poniedziałek)

**** z wyjątkiem 15 października (środa)

Dla naszych Czytelników mamy

do wygrania 2 pojedyncze bilety do kina. 

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do naszej

redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój

nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 9/2008 otrzymają

darmowe bilety.

RReeddaakkccjjaa  nniiee  ppoonnoossii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii

zzaa zzmmiiaannyy  ww ppllaannaacchh  iimmpprreezz..

0033..  0099.. – na ulicach: Piłsudskie-

go, 11 Listopada i Wojska Pol-

skiego umieszczono trzy fotora-

dary. 

1122..  0099..  – w Miejskim Klubie im.

Jana Kiepury odbył się wieczór

poetycki z prezentacją multime-

dialną sosnowiczanki Eweliny

Nakielskiej. Artystka swoje

wiersze publikuje na łamach ma-

gazynów internetowych. Jest

przed debiutem książkowym.

Ukończyła studia filologiczne

na wydziale anglistyki Uniwer-

sytetu Śląskiego na kierunku

Kultura i Literatura brytyjska

oraz Amerykańska. 

1133..  0099..  – w Miejskim Klubie im.

Jana Kiepury odbył się recital

wiolonczelowy Lionel’a Cot-

tet’a – laureata m.in. konkursów

w Wiedniu, Zurychu i Warsza-

wie. Towarzyszył mu pianista

Louis Schwizgebel-Wang.

1155..  0099..  – 170 zawodników i za-

wodniczek przez najbliższe

sześć miesięcy będzie otrzymy-

wać stypendia sportowe. Dofi-

nansowanie zostało przyznane

sportowcom osiągającym wyso-

kie wyniki w międzynarodowym

lub krajowym współzawodnic-

twie sportowym w ramach spor-

tu kwalifikowanego. Łącz-

na kwota stypendiów wynosi

670.500 zł. 

1166..  0099.. – w Miejskiej Bibliotece

Publicznej przy ul. Zegadłowicza

odbył się wernisaż wystawy pt.

„Przesłanie Pana Cogito. Twór-

czość Zbigniewa Herberta”. Wy-

darzenie to wpisało się w cykl

imprez poświęconych poecie,

a inspirowanych obchodami Ro-

ku Herberta. Odbyło się także

spotkanie z eseistką i dziennikar-

ką – Joanną Siedlecką. 

1199..  0099.. – w Art. Cafe Muza wy-

stąpił Henryk Miśkiewicz

– światowej sławy wirtuoz sak-

sofonu, jeden z najbardziej uty-

tułowanych polskich muzyków

jazzowych. Zespół zagrał

w składzie: Henryk Miśkiewicz

– saksofon, Marek Napiórkowski

– gitara, Robert Kubiszyn – bas,

Krzysztof Dziedzic – perkusja.

2200..  0099..  – obchodzono Woje-

wódzki Dzień Pamięci o Ofia-

rach Wypadków Drogowych”.

2211..  0099..  – w Kościele Najświęt-

szej Maryi Panny Częstochow-

skiej w Kazimierzu Górniczym

odprawiona została msza święta

w intencji Ojczyzny oraz Żołnie-

rzy Armii Krajowej. W mszy

świętej wzięli udział kombatanci

Armii Krajowej, Konspiracyjne-

go Wojska Polskiego oraz

mieszkańcy miejscowej parafii.

Nie zabrakło także harcerzy se-

niorów z Sosnowca, Olkusza

i Dąbrowy Górniczej. Najlicz-

niej stawili się seniorzy z Kręgu

Starszo-Harcerskiego „Korze-

nie” z Ostrowów Górniczych.

Po mszy odbyło się spotkanie

koleżeńskie zagłębiowskich AK-

-owców i zaproszonych gości. 

2233..  0099.. – w Art Cafe Mu-

za otwarto wystawę plakatów

filmowych. Tego samego wie-

czoru wyświetlony został blok

filmów animowanych autorstwa

Joanny Polak. Plakaty zostały

wypożyczone ze zbiorów Filmo-

teki Śląskiej, autorem ich jest

między innymi Jan Młodoże-

niec, jeden z najwybitniejszych

twórców polskiej szkoły plakatu.

Wystawa plakatów potrwa do 18

października.

2266..  0099..  – Zarząd Oddziału PTTK

oraz Urząd Miejski w Sosnowcu

z okazji Światowego Dnia Tury-

styki zorganizowali wycieczkę

na Słowację. Głównym progra-

mem wycieczki było zwiedzanie

jaskini Harmanecka oraz Krem-

nicy. 

ZZ  „„KKuurriieerreemm””  ppoo  mmiieeśścciiee

Rene Goscinny, Jean Jacques Sempé

Mikołajek. Książka
rozkładanka
tłum. Barbara Grzegorzewska 

Wyd. ZNAK, data premiery: 27 listopada 2008

Mikołajek i jego kumple po raz pierwszy w trzech wymiarach!

Bohaterowie uwielbiani przez wszystkie pokolenia ożywają i przenoszą czy-

telników w swój zabawny świat stworzony przez dwóch niezwykłych twór-

ców: Goscinny’ego i Sempégo. Ta niezwykła książka zawiera sześć trójwy-

miarowych scenek znanych Czytelnikom Nowych przygód Mikołajka. Za-

pakowana w eleganckie pudełko, jest idealnym prezentem dla wszystkich

fanów Mikołajka – małych i dużych.

Leszek Kołakowski, Zbigniew Mentzel

Czas ciekawy, 

czas niespokojny. Tom 2
Wyd. ZNAK, data premiery: 02.10.2008

Drugi tom pasjonujących rozmów Zbigniewa Mentzla z Leszkiem Kołakowskim. 

Książka obejmuje okres od emigracji w 1968 roku do dziś. Jest to czas, w któ-

rym ostatecznie kształtował się Leszek Kołakowski jako filozof i autorytet. Profe-

sor opowiada o wyjeździe do Kanady przez Paryż, następnie o pobycie w Berke-

ley i osiedleniu się w Oxfordzie. 

Mentzel pyta o poglądy polityczne, o stosunek do Polski widzianej z perspek-

tywy emigracji, o sztukę, filozofię, poglądy na religię czy ocenę zjednoczonej Eu-

ropy. Leszek Kołakowski zaś odpowiada na te pytania z właściwym sobie humo-

rem i przenikliwością. Lektura tej książki to okazja do obcowania z jednym z nie-

licznych już dziś mędrców i prawdziwych autorytetów.



Zbudowano go prawdopodobnie

wg projektu Henryka Marconie-

go w stylu neoklasycystycznym

i od początku swojego istnienia

stał się centralnym obiektem

przyszłego miasta. 

Pierwszym znanym z nazwi-

ska zawiadowcą stacji był Fryde-

ryk Olex. Przejazd z Warszawy

do Sosnowca trwał w tym czasie

około 8 godzin. W rok później

specjalnie sprowadzony w tym

celu architekt rosyjski A. I. Gor-

nostajew wybudował po drugiej

stronie torów kolejowych budyn-

ki komory celnej. Jej pierwszym

inspektorem był Polak – Onufry

Karpowicz. Jednak po powstaniu

styczniowym kierownictwa

wszystkich nadgranicznych ko-

mór celnych zostały wymienio-

ne i obsadzone przez Rosjan.

O znaczeniu sosnowieckiej pla-

cówki może świadczyć fakt, że

na początku XX w. zatrudniała

ona około 40 wysokich rangą

urzędników carskich, 34 urzęd-

ników kancelaryjnych, 70 refe-

rentów i blisko 300 robotników.

W samym tylko 1910 roku po-

brała 7 mln rubli cła. Po I wojnie

światowej budynki komory słu-

żyły potrzebom Szkoły Rzemie-

śliczej. Ostatecznie zostały one

rozebrane przed 1914 rokiem. 

Ogromny jak na owe czasy

budynek dworca spełniał wiele

funkcji i był jednym z najbar-

dziej reprezentacyjnych obiek-

tów przy trasie kolei warszwsko

– wiedeńskiej. W jego zabudo-

waniach mieściły się m.in. poko-

je gościnne i restauracja a ze

względu na nadgraniczne poło-

żenie w pobliżu wybudowano

liczne hotele, banki, domy spe-

dycyjne, kantory wymiany wa-

lut. Przed pierwszą wojną świa-

tową bryła dworca uległa czę-

ściowo zmianie – dobudowano

m.in. halę główną i nowe wej-

ście. Stojący w centrum miasta

przez blisko 150 lat dworzec ko-

lejowy był niemym świadkiem

ważnych wydarzeń historycz-

nych. Z jego strategicznej roli

zdali sobie sprawę powstańcy,

którzy w nocy z 6 na 7 lutego

1863 roku pod dowództwem

Apolinarego Kurowskiego zdo-

byli obiekt oraz… 40 karabinów,

40 osiodłanych koni, 100 cetna-

rów ołowiu, sporą ilość szabel,

żywności, tytoniu oraz kasę rzą-

dową z sumą ponad 600 tys. zło-

tych polskich. 

Wydarzenie to upamiętniono

przez wmurowanie w lutym

1998 roku tablicy ufundowanej

przez mieszkańców miasta. 

Warto też wspomnieć o in-

nym wydarzeniu. Na początku

1919 roku swoją przygodę z So-

snowcem na dworcu kolejowym

rozpoczęła Apolonia Chałupiec

(późniejsza gwiazda Hollywo-

od) znana bardziej jako Pola Ne-

gri. Zatrzymana podczas podró-

ży z Warszawy do Berlina, wio-

ząc nie zgłoszoną do odprawy

celnej kopię swojego pierwsze-

go filmu „Niewolnica zmy-

słów”. Dzięki temu poznała ko-

mendanta sosnowieckiej policji

– Eugeniusza hr. Dąbskiego,

z którym w tym samym roku

wzięła ślub. Pobyt Poli Negri

w Sosnowcu trwał zaledwie kil-

ka miesięcy i w 1920 roku opu-

ściła ona go na zawsze. 

W latach 70. XX wieku wy-

burzono część starej zabudowy

od strony północno-wschodniej

i postawiono budynek ośrodka

obliczeniowego PKP „Informa-

tyka”. Wówczas zmianie uległ

wystrój holu oraz peronów, po-

wstało również przejście pod-

ziemne łączące obie strony ów-

czesnej ul. Czerwonego Zagłębia

(obecnie ul. 3 Maja). Całkiem

niedawno (początek XXI w.) do-

konano połącznia ul. Warszaw-

skiej z ul. Kilińskiego w jeden

handlowy pasaż, który przebie-

ga pod sosnowieckim dworcem

kolejowym. W jego pobliżu usy-

tuowany jest pomnik najsłynniej-

szego sosnowiczanina – Ja-

na Kiepury. 

Na terenie Sosnowca ten wybit-

ny naukowiec upamietniony zo-

stał jedynie skromną uliczką

w dzielicy Porąbka.

Henryk Arctowski urodził się

15 lipca 1871 roku w Warsza-

wie. Ukończył Gimnazjum Mę-

skie w Inowrocławiu. Wszech-

stronne studia z zakresu nauk

chemicznych, geologicznych

i meteorologicznych odbył za-

granicą, m. in. w Liege (Belgia)

i Sorbonie (Francja), a także

w Wielkiej Brytanii i Szwajca-

rii. Podczas swojego pobytu za-

granicą poznał podróżnika Ad-

riana Gerlache de Gomery, któ-

ry zaoproponował mu

stanowisko kierownika nauko-

wego antarktycznej wyprawy

naukowej. W tym czasie zmienił

nazwisko z Arzt na Arctowski,

żeby podkreślić swoją polskość.

Arktyczna wyprawa naukowa

przeprowadzona została w la-

tach 1897-1899 na statku „Bel-

gica”. Podczas rejsu Arctowski

wspólnie z innym polskim po-

dróżnikiem Antonim Dobrowol-

skim prowadził m. in. obserwa-

cję chmur. W wyniku przepro-

wadzonych podczas rejsu badań

jako pierwszy wysunął hipotezę

tzw. Antarktandów (łączności

geologicznej Andów ze wznie-

sieniami na Ziemi Grahamma)

oraz teorię falowego przemiesz-

czania się cyklonów, a także

sporządził mapę batyczetryczną

części mórz antarktycznych.

Po powrocie opracował wyniki

swoich badań, jednak wydał je

dopiero w latach 1903-1913

w 10 tomach pt. „Resultats de

voyage de „Belgica”. 

W latach 1903-1909 pełnił

funkcję kierownika stacji mete-

orologicznej Observatoire Royal

de Belgique w Uccle w Belgii.

W 1910 roku wziął udział we

francuskiej wyprawie na Spits-

bergen i Lofoty. W latach 1911-

1919 był kierownikiem działu

przyrodniczego Nowojorskiej

Biblioteki Publicznej. W latach

1918-1919 roku opracował ma-

py i memoriał w sprawie nie-

podległości Polski dla amery-

kańskiej delegacji na konferen-

cję pokojową w Wersalu.

Powrócił do Polski w 1920 roku.

Arctowski został profesorem

w Katedrze Geofizyki i Mete-

orologii Uniwersytetu Jana Ka-

zimierza we Lwowie. Do roku

1939 wspólnie ze swoimi współ-

pracownikami opublikował po-

nad 130 prac naukowych.

Od 1935 roku był członkiem

Polskiej Akademii Umiejętno-

ści. Podczas wybuchu II wojny

światowej Henryk Arctowski

przebywał w Waszyngtonie

na Kongresie Międzynarodowej

Unii Geodezyjno-Geofizycznej.

Wobec niemożliwości powrotu

do Polski przyjął posadę w Smi-

thsonian Institute w Waszyngto-

nie, gdzie pracował do 1950 ro-

ku. Zmarł 21 lutego 1958 roku

w Waszyngtonie, a dwa lata

póżniej jego prochy zostały zło-

żone na cmentarzu powązkow-

skim w Warszawie. 

Jego imieniem nazwane zo-

stały m. in. góra na Antarkty-

dzie Zachodniej o wysokości

1408 m n.p.m., półwysep na za-

chodnim brzegu Pólwyspu An-

tarktycznego, góra i lodowiec

na Spitsbergenie. W 1969 roku

Amerykańska Akademia Nauk

utsanowiła Medal Arctowskie-

go za badania fizyki Słońca

i wzajemnych wpływów Słońca

i Ziemi.

W dniu 26 lutego 1977 roku

została otwarta Polska Stacja

Antarktyczna położona nad Za-

toką Admiralicji na Wyspie Kró-

la Jerzego w archipelagu Sze-

tlandów Południowych, która

otrzymała oczywiście imię pio-

niera polskich badań polarnych

– Henryka Arctowskiego. 

W Sosnowcu od począt-

ku lat 90. ubiegłego wie-

ku ten wybitny generał

posiada swoją ulicę łą-

czącą Rondo Ludwik

z Dańdówką (poprzednio

ul. Braci Smółków). 

Anders urodził się 11

sierpnia 1892 roku we wsi

Błonie koło Krośniewic

w powiecie kutnowskim

jako syn Alberta i Elżbie-

ty z Taucherów. Miał

trzech młodszych braci,

którzy wszyscy zostali

oficerami w II Rzeczpo-

spolitej. Ukończył szkołę

realną w Kutnie, a egza-

miny maturalne zdał

w Warszawie. W 1911 ro-

ku rozpoczął studia na Politechnice w Rydze. Wraz z młodszym bra-

tem, Karolem należał do Polskiej Korporacji Studenckiej „Arconia”.

W 1913 roku w przededniu I wojny światowej został zmobilizowa-

ny do armii rosyjskiej. Jako prymus szkoły podchorążych kawalerii

został dowódcą szwadronu i uczestniczył w bitwach na terenie Prus

Wschodnich, m. in. pod Tannenbergiem (Grunwaldem). Został od-

znaczony Krzyżem św. Jerzego, a w 1916 roku został skierowany

na przyspieszony kurs wojenny Akademii Sztabu Generalnego w Pe-

tersburgu. Po jego ukończeniu otrzymał nominację oficerską. Jesie-

nią 1917 roku przybył na czele polskiego szwadronu na Białoruś,

gdzie koncentrował się I Korpus Wojsk Polskich pod dowództwen

gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. W styczniu 1919 roku Włady-

sław Anders dotarł do Warszawy, gdzie został zweryfikowany

do stopnia majora i skierowany do Sztabu Głównego Sił Zbrojnych

w Wielkopolsce. Od czerwca 1919 roku, w stopniu podpułkownika,

uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako dowódca 15. Puł-

ku Ułanów Wielkopolskich. Ranny w walkach otrzymał Order Vir-

tutti Militari. W latach 1921-1924 studiował w Ecole Superieuse de

Guerre w Paryżu. Od 1925 roku objął funkcję szefa sztabu gen. Ta-

deusza Rozwadowskiego – Głównego Inspektora Kawalerii. W la-

tach 1926-1937 był dowódcą II Samodzielnej Brygady Kawalerii

w Brodach. W 1934 roku otrzymał nominację generalską, a od 1937

roku pełnił funkcję dowódcy Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii,

która w lipcu 1939 roku skierowana została do Lidzbarka na grani-

cę z Prusami Wschodnimi. 

Anders został ranny w pierwszych dniach września 1939 roku,

jednak nadal dowodził. Jego oddziały toczyły walki z oddziałami

Armii Czerwonej, podczas jednej z nich generał dostał się do nie-

woli sowieckiej. W zaknięciu doczekał niemieckiej inwacji

na Związek Radziecki i w dniu 4 sierpnia 1941 roku został zwol-

niony. Dwa dni później otrzymał oficjalną nominację na dowódcę

Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a 11 stycznia awansowany został

do stopnia generała dywizjii. Latem 1942 roku dokonał ewakuacji

polskich wojsk wraz z cywilami do Iranu. Został dowódcą II Kor-

pusu Armii Polskiej na Wschodzie. Od początku 1944 roku dowo-

dzony przez niego II Korpus brał udział w kampanii włoskiej.

Do najbardziej spektakularnych sukcesów na froncie włoskim na-

leży zaliczyć niewątpliwie zdobycie przez Polaków słynnego klasz-

toru na Monte Cassino oraz zdobycie Bolonii. Od 2 października

1944 roku do 5 maja 1945 roku pełnił obowiązki Naczelnego Wo-

dza Sił Zbrojnych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Gene-

rał Anders do końca życia nie pogodził się z ustaleniami konferen-

cji jałtańskiej. 

Od 1946 roku przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie stanął

na czele Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, w który prze-

kształcono II Korpus. 26 września 1946 roku władze komunistycz-

ne w Polsce odebrały mu stopień generała i polskie obywatelstwo,

które przywrócono mu dopiero pośmiertnie w 1989 roku. Od 1954

roku (wspólnie z gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim i Edwar-

dem Raczyńskim, był członkiem Rady Trzech, najwyższej polskiej

władzy na emigracji. Na początku lat 60. gwałtownie pogorszył się

stan jego zdrowia, jednak wziął jeszcze udział w obchodach 25.

rocznicy bitwy pod Monte Cassino – 12 maja 1969 roku. Zmarł

dokładnie rok później w Londynie. Pochowany został na polskim

cmentarzu wojennym na Monte Cassino. 

Historia dworcem zapisana…
Sosnowiec otrzymał prawa miejskie 10 czerwca 1902 roku przede wszystkim dzięki poprowadzeniu w 1859 roku odnogi Drogi Żela-
znej Warszawsko – Wiedeńskiej z Ząbkowic do Katowic i wybudowaniu dworca kolejowego
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historia
Władysław Anders

(1892-1970), generał broni, Naczelny Wódz Polskich Sił
Zbrojnych w latach (1944-1945), polityk

SSttrroonnęę  hhiissttoorryycczznnąą  rreeddaagguujjee::

MMiicchhaałł  WWęęcceell – pracownik Muzeum w Sosnowcu

Henryk Arctowski 

(właśc. Arzt) (1871-1958), geograf, podróżnik, badacz polarny



Zdumiewają wyobraźnia, egzystencjal-

na głębia, panoramiczność spojrzenia

i kunszt literacki, z jakim napisana jest

ta frapująca, wielowątkowa powieść,

rozgrywająca się przez ponad czterdzie-

ści lat. Jej ramy stanowi historia Momi-

ka Naumana: żydowskiego chłopca, uro-

dzonego po wojnie w Izraelu, który zo-

staje pisarzem. Najpierw po to, by pojąć

wojenną tragedię swojej rodziny i całe-

go narodu. Potem, aby zrozumieć

i uchwycić ogólną naturę Ludzkości

i Zła. 

Zmagając się z ogarnięciem świata,

Momik odbywa nieustanną walkę ze swy-

mi bohaterami, z żoną, synem i kochanką,

wreszcie z sa-

mym sobą – czło-

wiekiem i twórcą.

Powieść ukazuje

się w serii Lemur.

DDaawwiidd  GGrroossmmaann

Ur. 1954 roku w Jerozolimie. Stu-

diował filozofię i dramatopisarstwo,

pracował dla radia. Jego twórczość

obejmuje powieści, opowiadania, książ-

ki dla dzieci, eseje i wywiady z Pale-

styńczykami oraz izraelskimi Arabami.

Do najsłynniejszych książek Grosmana,

oprócz „Patrz pod: Miłość”, należą

„Żółty wiatr” i „Uśmiech owieczki”.

Książkę Tomasza Lisa moż-

na określić jednym słowem: po-

trzebna! Tu i teraz. Bo potrzeba

nam dziś wielkiej energii, pew-

ności siebie, prawdziwego opty-

mizmu i wielkiej nadziei, że

wszystko, co najlepsze, jest

przed nami, że wszystkie nasze

nadzieje nie są abstrakcyjne – są

realne. Nie są abstrakcją. Są

na wyciągnięcie ręki i jeśli nie

zabraknie nam odwagi, by się-

gnąć po to, czego pragniemy,

zdobędziemy to. Tak naprawdę

właśnie o tym jest ta książka. 

TToommaasszz  LLiiss

Ur. 1966 w Zielonej Górze,

jeden z najpopularniejszych pol-

skich dziennikarzy telewizyj-

nych, twórca programu informa-

cyjnego „TVN Fakty” (emito-

wanego na antenie stacji TVN)

i „Wydarzenia” (nadawanych

w telewizji Polsat). Obecnie

w TVP2 z autorskim progra-

mem „Na żywo”.

Tomasz Lis

My, naród
Świat Książki, 2008
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rozrywka
BBAARRAANN  ((2211..0033..  –– 1199..0044..)) – W końcu

zrealizujesz wszystko, co wcześniej

zaplanowałeś. Będzie Cię rozpierać

energia i nie zabraknie łutu szczęścia.

W uczuciach masz szczere intencje,

jednak nie uszczęśliwiaj partnera

na siłę.

BBYYKK  ((2200..0044..  –– 2200..0055..)) – W realizacji

zamierzonych planów możesz

napotkać na trudności, ale nie

poddawaj się. Uważaj na nowe

znajomości. Możesz ulec komuś, kto

szybko Cię oczaruje, ale może mieć

niewiele do zaoferowania.

BB  LLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..  –– 2211..0066..))

– Będziesz raz na wozie raz

pod wozem, ale dzięki przyjaznym

planetom szczęście Cię nie opuści.

Zdecydowanie popraw relacje

z partnerem. Masz sprzyjającą aurę,

aby wyjaśnić wszelkie niedomówienia.

RRAAKK  ((2222..0066..  –– 2222..0077..))  – Nadszedł

najlepszy czas na szukanie lepszej

posady, wejście w spółkę lub

negocjowanie podwyżki. Przed Tobą

także wzruszające przeżycia u boku

ukochanego. Może romantyczna po-

dróż? 

LLEEWW  ((2233..0077..  –– 2222..0088..)) – Nowe pomysły,

jeśli nawet wydają Ci się genialne,

odłóż na wyższą półkę. Nadszedł czas

na nadrabianie zaległości. Jesień

sprzyja sprawom sercowym. Możesz

spokojnie powrócić do radosnego

klimatu pierwszych spotkań.

PPAANNNNAA  ((2233..0088..  –– 2222..0099..)) – Sprawa,

która spędzała Ci do tej pory sen

z powiek, wyjaśni się na Twoją korzyść,

a to poprawi Ci humor. Nie złość się

na partnera, że publicznie nie okazuje

Ci czułości. Są ludzie, którzy tego

po prostu nie lubią.

WWAAGGAA  ((2233..0099..  –– 2222..1100..)) – Uważaj

na współpracowników. Trochę

nieufności nie zaszkodzi Waszej

współpracy. Jeżeli ktoś Ci powie

o nielojalności Twojego partnera, to nie

wpadaj od razu w panikę. To mogą być

jedynie oszczerstwa.

SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..  –– 2211..1111..))

– Szybkość w działaniu, kreatywność

i rozwaga pozwolą Ci osiągnąć

doskonałe efekty i wysoką ocenę

Twojej pracy. Twoje relacje

z partnerem poprawią się, o ile

złośliwe docinki znikną z Twojego

repertuaru. 

SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  –– 2200..1122..))  – Możesz

liczyć na szeroki uśmiech fortuny. Jest

szansa na drugi etat, korzystną fuchę

i większe pieniądze. W skomplikowanej

sprawie rodzinnej znajdziesz się

między młotem a kowadłem.

Potrzebna będzie dyplomacja.

KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..  –– 2200..0011..))

– Dzięki zmianom w firmie zyskasz

poczucie bezpieczeństwa. Poproszony

o pomoc nie wykręcaj się brakiem

czasu. Potrzebę nawiązywania

kontaktów możesz zaspokoić

spotykając się z rodziną lub

przyjaciółmi.

WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  –– 2200..0022..)) – Nowy

projekt przyniesie imponujące zyski.

Ktoś Ci podpowie jak zainwestować

zarobione pieniądze. Angażując się

w nową znajomość możesz nie tylko

narazić się na rozczarowanie, ale też

urazić partnera.

RRYYBBYY  ((2211..0022..  –– 2200..0033..)) – Jeżeli chcesz

poszerzyć swoje umiejętności,

nadszedł dobry czas na naukę. Wpływ

planet doda Ci wytrwałości i zapału.

Zaskocz partnera czymś nowym:

oryginalną potrawą lub pięknym

strojem. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Litery z pól dodatkowo ponu-

merowanych w prawym dolnym

rogu dadzą rozwiązanie, które

prosimy przesłać wraz z wycię-

tym numerem krzyżówki, pod

adresem redakcji do 10 listopada.

Wśród autorów poprawnych roz-

wiązań rozlosowane zostaną na-

grody, które prosimy odbierać

osobiście w Redakcji.

PPoozziioommoo:: 1 – rysunek na skó-

rze, 5 – słuchowy lub fotograficz-

ny, 8 – biokatalizator, 9 – mówi

się, że połknął go hobbysta, 10 –

brzydko o nieślubnym dziecku,

11 – scena w cyrku, 12 – rzadkie

imię męskie, 14 – słynny francu-

ski malarz i rzeźbiarz, 16 – euka-

liptusowy niedźwiadek, 17 – ja-

poński tradycyjny strój, 19 – po-

lowanie w Afryce, 21 – samiec

świni, 22 – skała osadowa po-

wstała z bagien, 25 – niektórzy

wybierają się z nią na Księżyc,

28 – opowiadane dzieciom, 29 –

gatunek strusia, 30 – Perska lub

Pucka, 32 – rzeka w Niemczech,

34 – ułatwia napełnienie butelki,

35 – akwariowe rybki, 36 –

dzienniczek studenta, 37 – o

chwastach, 38 – zniechęcenie, 39

– najsłynniejszy polski diabeł.

PPiioonnoowwoo::  1 – pigułka, 2 – an-

gielska miara wagi, 3 – kiedyś

miało duszę, 4 – szef wydziału

na uczelni, 5 – kłopot, 6 – lasso,

7 – amator górskiej wspinaczki,

13 – chroni posła, 15 – założony

na ranę, 18 – pracuje pod wodą,

20 – dusznica, 23 – kobieta jeż-

dżąca konno, 24 – teren poniżej

poziomu morza, 26 – rozkład, 27

– wyborowy strzelec, 28 –

schron, 31 – liturgiczna szata, 33

– dziwak. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  88::  KKAATTAARRZZYYNNAA  GGRROOCCHHOOLLAA  ––  „„TTRRZZEEPPOOTT  SSKKRRZZYYDDEEŁŁ””
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  Aleksandra Ruszniak, Irena Zbiejczyk i Teresa Wewióra.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie. Nagrody można odebrać w ciągu miesiąca od daty ukazania się „Kuriera”

Krzyżówka nr 9

Nagrody ufundowała księgarnia "Świat Książki", mieszcząca się w

Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza

Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty

od 10 do 14.

KKoonnkkuurrss

WWyyddaawwnniiccttwwaa

ZZNNAAKK KM 9:

WW  kkttóórryymm  rrookkuu  wwyyeemmiiggrroowwaałł
zz  kkrraajjuu  ZZ..  KKoołłaakkoowwsskkii??  

Pierwsze 5 osób, które przyjdą

do naszej redakcji (Sosnowiec,

ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z ak-

tualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 9 i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie

otrzyma nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss

WWyyddaawwnniiccttwwaa

ŚŚwwiiaatt  KKssiiąążżkkii KM 9:

KKiimm  jjeesstt  ggłłóówwnnyy  bboohhaatteerr
ppoowwiieeśśccii  pptt..  „„PPaattrrzz  ppoodd::  MMiiłłoośśćć””??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą

do naszej redakcji (Sosnowiec,

ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z ak-

tualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 9 i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie

otrzyma nagrodę książkową.

Józef Tischner

Historia filozofii 

po góralsku + MP3
Wyd. ZNAK, data premiery: 25.09.2008

Wznowienie największego bestsellera

wśród książek księdza Tischnera.

Do dziś sprzedało się ponad 140 tys.

egz. tego niezwykłego dzieła, które

w następujący sposób opisuje powstanie

filozofii: „Na pocątku wsędy byli górole,

a dopiero pote porobiyli się Turcy

i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi

„filozofami”. „Filozof” – to jest pedziane

po grecku. Znacy telo co: „mędrol”. A to

jest pedziane po grecku dlo niepoznaki.

Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było

na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy,

ino górole, co udawali greka. Bo

na pocątku nie było Greków, ino wsędy

byli górole”. Tekst został wzbogacony

o Posłowie Wojciecha Bonowicza

wyjaśniające, jak doszło do powstania tej

książki oraz o nieznane dotąd teksty ks.

Tischnera pisane gwarą. Dodatkiem

do książki jest płyta w formacie MP3.

Historię filozofii po góralsku czyta Autor

i Stanisława Trebunia-Staszel.

Dawid Grosman

Patrz pod: Miłość
Przeł. Magdalena Sommer

Świat Książki, 2008 

W księgarniach od 4 listopada

Cena: 34,90 zł



Tekst i foto: KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz  

Za nami pierwsza runda rozgry-

wek w hokejowej ekstralidze. Za-

wodnicy „Zagłębia” rozpoczęli

nowy sezon od mocnego uderze-

nia, pokonując wysoko TKH To-

ruń oraz gromiąc bytomską Polo-

nię. Potem było już nieco gorzej.

Porażki z Cracovią, Podhalem

oraz Stoczniowcem i Naprzodem

potwierdziły tezę, że po przepro-

wadzonej latem rewolucji kadro-

wej zespół Jozefa Zavadila potrze-

buje czasu, aby zgrać wszystkie

tryby w nowo powstałej maszynie.

TTrraannssffeerryy

Przed sezonem drużynę

wzmocniło aż 11 zawodników.

Gdy na kilka dni przed ligową in-

auguracją z Sosnowca zwiał Vla-

dimir Luka zrobiło się jeszcze

jedno wolne miejsce, które zajął

Słowak Tomas Oravec, 12 nowy

zawodnik w teamie czeskiego

trenera. Od początku było wiado-

me, że przy takiej rotacji druży-

na będzie potrzebować czasu,

aby się dotrzeć. – Pierwsze me-

cze idą siłą rozpędu, gra się

na świeżości. I tak też było w na-

szym wykonaniu. Potem przyszła

mała zadyszka, ale to normalne.

Przed nami masa spotkań i tak

naprawdę prawdziwą wartość ze-

społu poznamy gdzieś po około

dwóch miesiącach – prognozuje

Adam Bernat, prezes „Zagłębia”.

Ekipie z Sosnowca na pewno

nie pomagają urazy, z którymi bo-

rykają się gracz „Zagłębia”. To-

masz Jaworski przedsezonem prze-

szedł zabieg artroskopii kolana, ale

jego problemy się nie skończyły.

Ból wciąż jest ogromny i ciężko te-

raz wyrokować kiedy zawodnik

wróci do pełnej sprawności. Wia-

domo nie od dziś, że „Jawa” to co

najmniej 40 procent wartości ze-

społu. Gdy zjeżdża z lodu robi się

naprawdę niebezpiecznie. 

KKoonnttuuzzjjee

O sporym pechu może mówić

Andrzej Banaszczak. Sezon za-

czął znakomicie, ale w meczu

z Polonią Bytom został trafiony

krążkiem i ze złamaną szczęką

pojechał na stół operacyjny.

Do tego należy dodać urazy Mar-

cina Jarosa i Lubomira Strapko,

który w pierwszej rundzie tylko

raz wyjechał na lód. O jego moż-

liwościach, podobnie jak ścią-

gniętego w trybie awaryjnym

Oravca na razie trudno cokolwiek

powiedzieć. Z pozyskanych la-

tem zawodników na pewno

na plus należy ocenić grę Radi-

ma Antonovica oraz Marti-

na Opatovsky’ego. Nie zawodzi

także zaciąg z Cracovii i Podha-

la Nowy Targ. Największym pro-

blemem pozostaje jednak zgra-

nie. – Potrzebujemy czasu. Dru-

żyna nie rodzi się w trzy tygo-

dnie. Potencjał mamy ogromny.

Najważniejsze, że zespół od po-

czątku walczy i nie odpuszcza

rywalom. Można przegrać mecz,

ale musi to być po walce. Jak

na razie nie potrafimy przechylić

szali w momentach gdy przycho-

dzi doliczony czas gry, albo rzu-

ty karne. Ważna jest także spor-

towa złość. Widać, że ci chłopcy

chcą. Wyniki przyjdą, jestem

o tym przekonany – dodaje Ber-

nat, którego złości jedynie fatal-

na postawa sędziów. 

– Nie ma co ukrywać, że mecz

w Janowie przegraliśmy przez Pa-

na Krysia. Nie szukam tanich

usprawiedliwień, ale nie może być

tak, że mecz z zespołem z dzielni-

cy Katowic sędziuje nam sędzia

z... Katowic, który wszem i wobec

opowiada o swojej antypatii

do Sosnowca. To jakaś paranoja.

To co ten Pan wyprawiał wołało

o pomstę do nieba. W życiu mi się

nie zdarzyło, żeby przez sześć mi-

nut zespół grał w trzyosobowym

składzie, bo co chwila ktoś lądo-

wał na ławce kar. A gdy już ode-

słany do boksu został rywal, to

w ślad za nim szedł nas zawodnik,

bo niby zbyt gwałtownie domagał

się kary dla rywala. Już wysłali-

śmy w tej sprawie pismo

do PZHL z prośbą o wyjaśnienie

tej sytuacji. Przesłaliśmy im płyt-

kę z wyczynami Pana Krysia. Nie

wiem, może komuś jest nie na rę-

kę, że budujemy w Sosnowcu

mocny team. Nie wiem, ale przy-

mykać oczu na takie zagrywki nie

będziemy – podkreśla Bernat.

Siatkarze UKS Kazimierz Płomień

w sezonie 2008/2009 zagrają w III,

a nie jak pierwotnie planowano

w IV lidze. Po wycofaniu się z rozgry-

wek KPKS Halemba nasz zespół sto-

czy baraże o możliwość gry w III lidze

z Coroną Rudniki. Oba mecze zakoń-

czyły się zwycięstwem sosnowiczan.

We własnej hali Płomień wygrał 3:1,

a na wyjeździe 3: 2. Trenerem siatka-

rzy w nowym sezonie będzie Adam Pa-

chołek.

Bitwa hokeistów
Hokeiści „Zagłębia” walczący w tym sezonie o medal zakończyli pierwszą rundę rozgrywek

TToommaasszz  JJaawwoorrsskkii,,  bbrraammkkaarrzz  „„ZZaaggłłęębbiiaa””  zzaattrrzzyymmaa  nniiee  ttyyllkkoo  kkrrąążżeekk,,  aallee  ii ggrraacczzaa  rryywwaallii,,  bbyylleebbyy
ttyyllkkoo  zzaacchhoowwaaćć  cczzyyssttee  kkoonnttoo..  NNaa ppiieerrwwsszzyymm  ppllaanniiee  nnaappaassttnniikk  ssoossnnoowwiicczzaann,,  MMaarrcciinn  JJaarrooss..

Takiego początku sezonu sami się nie

spodziewali. Po dziesięciu kolejkach pił-

karze Czarnych Sosnowiec występujący

w V lidze zdecydowanie prowadzą

w rozgrywkach katowickiej gr. 2. Ze-

spół prowadzony przez duet grających

trenerów: Piotra Boguszewskiego i Ma-

teusza Mańdoka wygrał aż dziewięć

spotkań i zanotował jeden remis.

Przed sezonem w zespole Czarnych

doszło do sporych zmian. Do klubu wró-

cił między innymi Grzegorz Oberaj, gra-

jący ostatnio w Rozwoju Katowice, ale

największe zainteresowanie wzbudziło

przyjście Rafała Baczyńskiego, który

wrócił do Polski po latach spędzonych

w Niemczech i postanowił kontynuować

przygodę z piłką w zespole z Al. Mirec-

kiego. Były piłkarz Zagłębia Sosnowiec

w Niemczech grę w piłkę godził z pracą

zawodową. – Osiadłem jednak teraz

na powrót w moim rodzinnym mieście.

Nie chciałem jeszcze kończyć grania

i mimo nieco większego niż wcześniej

brzuszka liczę, że przydam się drużynie

– mówił przed sezonem Baczyński. 

Jego przyjście okazało się strzałem

w dziesiątkę. Piłkarz doskonale zaakli-

matyzował się w nowym klubie, upo-

rządkował grę w środku pola, nie zapo-

mniał także jak się strzela gole. – Nie ma

co ukrywać, sezon zaczęliśmy znakomi-

cie. Idzie nam doskonale i oby tak dalej.

W klubie nikt nie myśli na razie o ewen-

tualnym awansie, bo na to jest za wcze-

śnie. To dopiero dziesięć spotkań. Ra-

dość jest jednak spora. Jak się wygrywa

mecz za meczem to jakoś wszystko ła-

twiej przychodzi. Pewnie gdyby znalazło

się więcej pieniędzy to moglibyśmy wy-

biegać w przyszłość. Na razie spokojnie

robimy swoje – mówi Baczyński.

Z początku sezonu cieszy się także

sztab szkoleniowy. – Na pewno wierzy-

liśmy w siebie, ale aż tak dobrego po-

czątku się nie spodziewaliśmy. Wszy-

scy ciężko pracujemy na treningach,

a każde zwycięstwo tylko wzmacnia

morale zespołu. Oby tak dalej – dodaje

z uśmiechem trener Boguszewski. KKPP

Zaczęli od mocnego uderzenia
Agnieszka Bronisz po raz kolejny potwierdzi-

ła wielką, sportową klasę. Lekkoatletka MKS-

-MOS Płomień Sosnowiec wywalczyła srebr-

ny medal podczas rozegranych w Grudziądzu

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w konkur-

sie pchnięcia kulą z wynikiem 16,12 m. Do-

skonały start Bronisz to nie jedyny sukces so-

snowieckich lekkoatletów w ostatnich tygo-

dniach.

Z medalami sosnowiczanie wrócili także

z Mistrzostw Polski Młodzików, które odbyły

się w Słupsku. Dwóch reprezentantów zdobyło

aż trzy krążki. Dwukrotnie na podium stawał

15-letni Krzysztof Brzozowski, który zdobył

srebrny medal w pchnięciu kulą 4 kg z wyni-

kiem 19,49 m oraz brązowy w rzucie dyskiem

56,83 m ustanawiając jednocześnie rekord Ślą-

ska. Brązowy medal w konkursie rzutu młotem

wywalczył Mateusz Piotrowski z wynikiem

59,86 m. 

Ponadto podczas drugiego rzutu I Ligi Se-

niorów, który odbył się w Zamościu nasi lek-

koatleci zajęli 11 miejsce. W punktacji ogól-

nej po dwóch rzutach nasi zawodnicy zostali

sklasyfikowani na 12 pozycji i tym samym

utrzymali się w gronie najlepszych drużyn

w kraju. Najlepiej w ekipie Płomienia zapre-

zentowali się: niezawodna Agnieszka Bronisz

i Jakub Giża w pchnięciu kulą, Aneta Sadach

w trójskoku oraz Dagmara Stala w rzucie

młotem.

Bardzo udany występ zanotowali także naj-

młodsi lekkoatleci biorący udział w Śląskiej Li-

dze Młodzików. Podczas zawodów III rzutu ro-

zegranych w Chorzowie Płomień zajął 2 miej-

sce i po 3 rzutach ligi awansował na 2 miejsce

w klasyfikacji drużynowej. KKPP

Lekkoatleci z medalami

Piotr Pierścionek nie jest już tre-

nerem piłkarzy II-ligowego „Za-

głębia”. Po serii słabszych spo-

tkań zarząd klubu przychylił się

do prośby szkoleniowca i za po-

rozumieniem stron rozwiązał

z nim kontrakt. Pierścionek od-

dał się do dyspozycji zarządu

po serii kilku słabszych spotkań.

Nowym trenerem sosnowiczan

został Czech Miroslav Copjak

znany w Polsce z pracy w Świ-

cie Nowy Dwór Mazowiecki

oraz Pogoni Szczecin.

Pierścionek zaczął tegorocz-

ne rozgrywki całkiem nieźle.

W czterech pierwszych meczach

zespół zanotował trzy zwycię-

stwa i jeden remis. Niestety, po-

tem było już tylko gorzej. Trzy

porażki i remis, w tym dwie

przegrane na własnym boisku.

Trener oddał się do dyspozycji

zarządu już po porażce 2:3 z Ko-

twicą Kołobrzeg, ale zarząd klu-

bu zdecydował pozostawić tre-

nera na stanowisku. Nie trwało

to jednak długo. Po kolejnej

przegranej, tym razem 4: 5 z Ga-

winem Królewska Wola kontrakt

z trenerem został rozwiązany. Je-

go następcą został Copjak, który

zaliczył mocne wejście. W czte-

rech pierwszych meczach zespół

pod wodzą Czecha zdobył 10

punktów. Zdobycz tym cenniej-

sza, że aż trzy mecze nasz zespół

rozegrał na wyjeździe. – Doszli-

śmy do takiego momentu, że

zmiana trenera była konieczno-

ścią. Coś się wyczerpało, druży-

na potrzebowała świeżej krwi.

Nieco dźwignęliśmy się w ligo-

wej tabeli, podgoniliśmy czo-

łówkę. Staramy się nie wybiegać

w przyszłość tylko skupiać się

na kolejnym meczu i walczyć

w nim o komplet punktów

– podkreśla Paweł Hytry, prezes

„Zagłębia”.

Rozgrywek ligowych sosno-

wiczanie nie będą już łączyć

z Pucharem Polski. W meczu

1/16 „Zagłębie” grające w moc-

no młodzieżowym składzie ule-

gło na wyjeździe Promieniowi

Opalenica 0:1 i odpadło z dal-

szych rozgrywek. KKPP

Copjak za Pierścionka
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MMeecczzee  hhookkeejjoowweeggoo
„„ZZaaggłłęębbiiaa””  II rruunnddaa
sseezzoonnuu  22000088//22000099

„„ZZaaggłłęębbiiee””  SSoossnnoowwiieecc

–– TTKKHH  TToorruuńń  66::  00  ((11::  00,,  11::

00,,  44::  00))

Bramki: Podlipni, T.

Kozłowski, T. da Costa,

Banaszczak, Duszak,

Opatovsky

KKHH  SSaannookk  –– „„ZZaaggłłęębbiiee””  33::  55

((11::  22,,  00::  11,,  22::  22))

Bramki: Kuc, Bernat,

Jaros, Podlipni, Lezo

„„ZZaaggłłęębbiiee””  –– PPoolloonniiaa

BByyttoomm  99::  00  ((33::  00,,  22::  00,,  44::  00))

Bramki: Biela 2, Jaros 2,

Bernat, Kuc, Opatovsky, T.

da Costa, Antonovic

„„ZZaaggłłęębbiiee””  –– CCrraaccoovviiaa  11::  44

((00::  00;;  11::  11;;  00::  33))

Bramka: M. Kozłowski

„„ZZaaggłłęębbiiee””  –– GGKKSS  TTyycchhyy  33::  22

((11::  11,,11::  00,,11::  11))

Bramki: Antonovic,

Ślusarczyk, Bernat

PPooddhhaallee  NNoowwyy  TTaarrgg

–– „„ZZaaggłłęębbiiee””  55::  44  ((11::  22,,11::

11,,22::  11,,  00::  00  --kkaarrnnee  11::  00))

ZZaaggłłęębbiiee  –– JJKKHH  JJaassttrrzzęębbiiee

33::  22  ((00::  00;;  00::  11;;  33::  11))

Bramki: G. da Costa,

Antonovic, Wilczek

„„ZZaaggłłęębbiiee””

–– SSttoocczznniioowwiieecc  GGddaańńsskk

11::  33  ((00::  00;;  00::  00;;  11::  33))

Bramka: Lezo

„„ZZaaggłłęębbiiee””  –– NNaapprrzzóódd

JJaannóóww  33::  22  ((00::  11,,00::  11,,22::  00,,

00::  00  kkaarrnnee  --22::  00))

Bramki: Ślusarczyk,

Antonovic

Sport w skrócie

Płomień w III lidze



16-letni Rafał Pietrzak już zapi-

sał się w historii piłkarskiego

„Zagłębia”. 7 maja w meczu

przeciwko GKS Bełchatów, ma-

jąc dokładnie 16 lat i 98 dni, zo-

stał najmłodszym w historii klu-

bu graczem, który zagrał w bar-

wach sosnowieckiego klubu

w ekstraklasie. Teraz walczy

z kolegami z drużyny o awans

do I ligi. Młody piłkarz to bez

wątpienia jedna z największych

nadziei sosnowieckiego futbolu

w ostatnich latach.

O młodym piłkarzu było już

głośno zanim jeszcze zadebiuto-

wał w poprzednim sezonie

w ekstraklasie. Pietrzak wpadł

w oko poszukiwaczom talentów

w Wiśle Kraków i Legii Warsza-

wa, a Jan Urban, szkoleniowiec

stołecznego klubu zainteresował

piłkarzem skautów hiszpańskie-

go Racingu Santander. – Sami

sobie niejako narobiliśmy kłopo-

tów, bo to ja zaprosiłem Legię

na turniej, po którym zaczęto

mówić o Rafale – śmieje się Mi-

chał Szaryński, do niedawna tre-

ner Pietrzaka.

Od lata 16-latek jest już

w kadrze pierwszego zespołu.

Trener Piotr Pierścionek długo

jednak zwlekał z postawieniem

na młodego piłkarza w meczach

II ligi. Do składu wstawił go do-

piero w meczu 8 kolejki. Był to

przedostatni mecz dla Pierścion-

ka w roli pierwszego trenera

„Zagłębia”. Kilka dni później

rozstał się on z zespołem po po-

rażce 4: 5 z Gawinem Królew-

ska Wola. Jedną z bramek

w tamtym meczu zdobył wła-

śnie Pietrzak. – Mając 16 lat za-

debiutowałem w ekstraklasie,

mam już na koncie pierwszą

bramkę w dorosłym futbolu.

W samo zachwyt jednak nie po-

padam. Wiem, że przede mną

wiele pracy – mówi rozsądnie

młody piłkarz, który u nowego

trenera, Czecha Miroslava Co-

pjaka, ma pewne miejsce w skła-

dzie. – Gra nie tylko dlatego, że

jest młodzieżowcem, a dwóch

młodych piłkarzy musi być

na boisku. To naprawdę perełka,

na którą trzeba chuchać i dmu-

chać. Staramy się rozsądnie sza-

fować jego siłami. On ma prze-

cież dopiero 16 lat. Piłkarsko

prezentuje się już bardzo dojrza-

le. Ma szansę na naprawdę wiel-

ką karierę – podkreśla trener

„Zagłębia”.

Młody piłkarz o przenosi-

nach do Warszawy, Krakowa

czy hiszpańskiego Santander

na razie nie myśli. Spokojnie

chce pracować w Sosnowcu.

– Cel numer jeden to powalczyć

o powrót z drużyną na zaplecze

ekstraklasy, w niedalekiej przy-

szłości gra na najwyższym

szczeblu rozgrywek, najlepiej

z „Zagłębiem” i powrót do re-

prezentacji Polski. Na razie tej

juniorskiej, U-16. Mam już

za sobą debiut w tej drużynie.

Idol, wzór do naśladowania?

Jest wielu, których podpatruję.

Nazwisk nie będę jednak zdra-

dzał – uśmiecha się utalentowa-

ny zawodnik grający na co dzień

na lewej stronie pomocy.

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Rafał Pietrzak

Uwaga! Talent!

reklama
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Kurs na sędziego
Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Noż-

nej – Podokręg Sosnowiec – ogłasza zapisy na kurs

dla kandydatów na sędziego piłki nożnej. Chętni

powinni zgłaszać się osobiście w siedzibie Pod-

okręgu przy ul. Rzeźniczej 12, pok. 106 w każdy

poniedziałek lub piątek w godz. 16.00 – 17.00

w terminie do 15 października br.

Więcej informacji można uzyskać pod nume-

rem (032) 266-58-45 lub w siedzibie.

Chętnych serdecznie zapraszamy. UU

Koncert Jose Torresa
w restauracji „Jacek Placek”

Po raz drugi restauracja „Jacek

Placek” zorganizowała koncert

dla mieszkańców Sosnowca.

O ile poprzednio gwiazdą wie-

czoru był Krzysztof Krawczyk,

o tyle teraz w chłodny czwartko-

wy wieczór 25 września

na miejscu zjawili się miłośnicy

kubańskiej salsy. 

Gwiazdą wieczoru, która

rozgrzała publiczność był ku-

bański muzyk Jose Torres z ze-

społem, któremu towarzyszyli

tancerze. Przez prawie trzy go-

dziny Środula swoją atmosferą

przypominała starą Hawanę, go-

ście chętnie uczestniczyli w za-

bawie, a para taneczna udziela-

ła lekcji salsy. Wstęp na impre-

zę był oczywiście bezpłatny.

Czekamy zatem na kolejną,

równie gorącą imprezę. AARRCC

„Mam Marzenie”
w Heliosie

18 października o godz. 9.00

w Sali Bankowej Kina Helios

w Sosnowcu przy ul. Modrze-

jowskiej 32 b odbędzie się au-

kcja charytatywna przedmiotów

przekazanych przez znane oso-

bistości świata sportu, polityki,

mediów i kultury. Całkowity do-

chód przeznaczony zostanie

na realizację marzenia Dawida,

który chciałby odwiedzić Euro-

disneyland.

Patronat nad aukcją objął za-

stępca prezydenta Sosnowca

– Zbigniew Jaskiernia. UU

RReessttaauurraaccjjaa  „„JJaacceekk  PPllaacceekk””
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