
Święto Niepodległości
w Sosnowcu

Rada Miejska oraz Prezydent
Miasta zapraszają Mieszkań-
ców do wzięcia udziału w uro-
czystościach i imprezach upa-
miętniających Narodowe Świę-
to Niepodległości.
Uroczystości oficjalne rozpocz-
ną się już 10 listopada złoże-
niem kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą rozstrzelanie 20
Polaków, przy ul. Mościckiego
oraz pod tablicą upamiętniają-
cą kwaterę I Kompanii Legio-
nów Zagłębia Dąbrowskiego,
przy ul. Wawel 1.
11 listopada inauguracja ob-
chodów rozpocznie się
o godz. 9.00 mszą świętą
w kościele p. w. Piotra i Paw-
ła w Maczkach. Następnie
złożone zostaną kwiaty
pod popiersiem Tadeusza Ko-
ściuszki i pod Krzyżem Wol-
ności również w Maczkach.
O godz. 12.00 w Katedrze p.
w. WNMP odbędzie się msza
święta w intencji ojczyzny,
a o godz. 19.00 w kościele p.
w. Św. Tomasza Apostoła
przy ul. Orlej będzie moż-
na posłuchać koncertu Orkie-
stry Kazimierza Kryzy.
W tym samym czasie
(o godz. 19.00) w Domu Ka-
tolickim przy ul. Kościelnej
odbedzie się koncert pieśni pa-
triotycznych i żołnierskich
w wykonaniu katedralnego
chóru „LUTNIA” pod dyrekcją
Wacława Golonki.
Świętu Niepodległości towa-
rzyszyć będzie wiele dodatko-
wych imprez: w Muzeum
przy ul. Chemicznej – wystawa
pt. „Trójkąt Trzech Cesa-
rzy”; 11 listopada – XVIII Rajd
Niepodległości „Krzykawka-
-Krzywopłoty” (informacje
i zapisy w siedzibie PTTK
przy ul. Dęblińskiej 3,
tel. 032 266 23 61). Serdecznie
zapraszamy mieszkańców na-
szego miasta do wzięcia udzia-
łu w obchodach Święta Nie-
podległości. UU

Dy rek tor SM w So snow cu Zbi -
gniew Swo bo da stwo rzył plan
do ty czą cy nie tyl ko uzdro wie nia
sy tu acji pla ców ki, ale też jej
uno wo cze śnie nia, tak by za kil -
ka lat so sno wi cza nie mo gli się
cie szyć z do stę pu do no wo cze -
snej dia gno sty ki. Ty le że plan
ozna cza du że wy dat ki. Ile? Na -
wet 125 mln zło tych. Ty le na le -
ża ło by wy dać w cią gu 6 naj bliż -
szych lat. Czy so sno wiec ki bu -
dżet po ra dzi so bie z ta kim
wy dat kiem?

– To nie wąt pli wie trud ne za -
da nie, ale war te pod ję cia – prze -
ko nu je dy rek tor Swo bo da. Po -
dob ne go zda nia jest tak że pre zy -
dent So snow ca Ka zi mierz
Gór ski. – Sto imy przed szan są
na stwo rze nie no wo cze sne go
szpi ta la – pod kre śla pre zy dent. 

Stwo rzo ny kil ka ty go dni
te mu plan prze wi du je m.in.
do bu do wa nie no we go bu dyn -
ku do ist nie ją ce go już szpi ta -
la. We wspo mnia nym bu dyn -
ku zna la zły by się So sno wiec -
kie Cen trum Opie ki nad Mat ką
i No wo rod kiem wraz Od dzia -
łem Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni -
czym i blo kiem ope ra cyj nym.
Z ko lei na par te rze te go sa me -
go bu dyn ku zna la zły by się
przy chod nie spe cja li stycz ne.
Uno wo cze śnio ne ma ją też być
in ne od dzia ły szpi ta la, któ ry
mie ści się w dwóch od da lo -
nych od sie bie bu dyn kach. 

Plan wy dat ków prze wi du je

ol brzy mią, na wet dla So snow ca
kwo tę. Ale po pierw sze, jak pod -
kre śla dy rek tor Swo bo da, kwo ta
ta mo że zma leć, po dru gie
wpro wa dza nie pla nu w ży cie bę -
dzie się od by wać eta pa mi, a każ -
dą de cy zję o wy dat ko wa niu pu -
blicz nych pie nię dzy bę dą po dej -
mo wać rad ni. 

Czy to wy star czy, by prze ko nać
wszyst kich do tak od waż nej in we -
sty cji? Być mo że w przy szło ści
część środ ków szpi tal bę dzie mógł

po zy skać z unij nych fun du szy. 
Prze bu do wa szpi ta la tak czy

ina czej mu si się od być. Zo bo wią -
zu ją pla ców kę do te go unij ne dy -
rek ty wy. W nich za pi sa ne jest, że
pol skie szpi ta le do 2012 ro ku mu -
szą do sto so wać swo je po miesz -
cze nia do od po wied nich wy mo -
gów. A te nie są wca le ba nal ne.
Ko ry ta rze szpi tal ne, a przede
wszyst kim te pro wa dzą ce na sa le
ope ra cyj ne mu szą być szer sze.
Tak że sa me sa le mu szą być no -

wo cze sne na mia rę unij nych roz -
wią zań. Po trze ba też spe cja li -
stycz ne go sprzę tu i osób, któ re
bę dą w fa cho wy spo sób przy ich
po mo cy po ma gać pa cjen tom. 

W przy szło rocz nym bu dże -
cie na po trze by szpi ta la pla nu -
je się za pi sać kwo tę mię dzy 24
a 29 mln zło tych. Kwe stia pie -
nię dzy to jed na spra wa. Dru gą
po zo sta je brak wy kwa li fi ko wa -
nej ka dry me dycz nej oraz pie -
lę gnia rek. Z tym pro ble mem,

po dob nie jak z kwe stią ewen -
tu al nych pod wy żek dy rek tor
Swo bo da bę dzie mu siał so bie
ra dzić w naj bliż szym cza sie.
Na ra zie Ko mi sja Zdro wia Ra -
dy Miej skiej po zy tyw nie za -
opi nio wa ła plan dy rek to ra
Swo bo dy. Te raz po ra na za pi -
sa nie od po wied nich środ ków
na ten cel w przy szło rocz nym
bu dże cie.

tekst i foto: JJaa  rroo  ssłłaaww  AAddaamm  sskkii

9 lat – ni mniej, ni wię cej, ty le bę -
dzie mu siał od sie dzieć w wię zie -
niu Se ba stian Stój – pseu do nim
„Ra kie ta”. 

Sąd Ape la cyj ny w Ka to wi -
cach zde cy do wał o utrzy ma niu
wcze śniej sze go wy ro ku, ja ki cią -

żył na uczest ni ku na pa du z 2002
ro ku na kon wo jen tów wio zą cych
pie nią dze jed nej z so sno wiec kich
spół dziel ni miesz ka nio wych. Co
praw da ska za ny nie strze lał
do kon wo jen tów, ale jak pod kre -
ślał sąd, miał nie tyl ko wie dzę

o na pa dzie, ale i świa do mość, że
dzia ła nia je go czte rech kom pa -
nów mo gą się za koń czyć tra gicz -
nie. Zda niem sę dzie go Woj cie cha
Kop czyń skie go, wy da ją ce go wy -
rok, ka ra dla Stó ja jest współ mier -
na do stop nia za wi nie nia i spo -

łecz nej szko dli wo ści po peł nio ne -
go przez nie go czy nu. Pro ku ra tu -
ra do ma ga ła się ka ry 11 lat wię -
zie nia. 

Kil ka mie się cy wcze śniej ka -
to wic ki sąd okrę go wy ska zał in -
nych uczest ni ków na pa du, w wy -

ni ku któ re go zgi nę ło dwóch kon -
wo jen tów. Ka mil G. otrzy mał wy -
rok 15 lat wię zie nia, Da niel Z. 8
lat, a Woj ciech Ch. 2 la ta i 11
mie się cy. Da mian S., za bój ca
kon wo jen tów wy ro ku nie usły szy
– zgi nął pod kła da jąc bom bę. RREEDD

Szansa na nowoczesność
Po wstał plan re struk tu ry za cji so sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go

Sąd pod trzy mał wy rok dla „Ra kie ty”
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Teatralny finał
konkursu
W blasku jupiterów, przy wspa-
niałej widowni, 27 października
na scenie Teatru Zagłębia w So-
snowcu odbył się pasjonujący
spektakl młodzieńczych umie-
jętności i artystycznych pasji –
Finał Wojewódzkiego Konkursu
na Małą Formę Teatralną
„Ogród sztuk Zbigniewa Her-
berta” w ramach wciąż trwają-
cego Roku Herbertowskiego.

Konkurs stanowił integralną
część przedsięwzięcia kultural-
nego przygotowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną
im. G. Daniłowskiego w So-
snowcu w ramach projektu
„Herbert” ogłoszonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

W finałowe szranki wstąpiły
zespoły z Chorzowa (Akademic-
ki Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2. III LO im. Stefa-
na Batorego); Kłobucka (Zespół
Szkół nr 3); Sosnowca (III LO
im. B. Prusa i IV LO im. St. Sta-
szica).

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Adam Kopciuszewski
– dyrektor Teatru Zagłębia
w Sosnowcu (przewodniczący);
dr hab. Danuta Opacka-Wala-
sek – adiunkt w Zakładzie Lite-
ratury Współczesnej na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowi-
cach; Małgorzata Toczkowska
– kierownik Działu Informacyj-
no-Bibliograficznego w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej im.
G. Daniłowskiego w Sosnowcu;
Piotr Ziętara – przedstawiciel
Śląskiego Kuratorium Oświaty
– Delegatura w Sosnowcu
przyznała:

I miejsce ex aequo – „Stefan”
czyli Dawid Orendorz – III LO
im. Stefana Batorego w Chorzo-
wie; opiekun: Ewa Noworzyn
Pilch oraz „Imaginatio” czyli
Aneta Heluszka i Konrad Bilski
– III LO im. B. Prusa w So-
snowcu; opiekun: Stefan Szulc.
Drugiego miejsca nie przyzna-
no, z kolei trzecie miejsce przy-
padło zespołowi z IV LO im. St.
Staszica w Sosnowcu, w skła-
dzie: Sławomir Bijak, Jagoda
Lenartowska, Marta Kot, Jakub
Flasza, Partycja Burzawa; opie-
kunki grupy: Jolanta Wolszczak,
Bożena Wojciechowska-Kar-
bownik

Gratulujemy zwycięzcom,
serdecznie dziękujemy wszyst-
kim zespołom i ich opiekunom
za uczestnictwo i zaangażowa-
nie. AARRCC

Kon cert w Ka te drze
19 października z oka zji 30.
rocz ni cy wy bo ru Ja na Paw -
ła II na Sto li cę Apo stol ską
w Ka te drze Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny wy ko na -
no dzie ło au striac kie go kom po -
zy to ra Ge ral da Spit zne ra, skom -
po no wa ne w 2004 ro ku na cześć
Ka ro la Woj ty ły. 

„Wiel ka Msza Jan Pa weł II”,
bo ta ki ty tuł no si dzie ło au striac -
kie go twór cy, zo sta ła wy bra -
na przez Mię dzy na ro do we Kon -
sor cjum Wa ty ka nu i Rzy mu z po -
nad mi lio na mu zycz nych
pro po zy cji z ca łe go świa ta. Utwo -
ry nad sy ła no na uro czy stość 85-le -
cia uro dzin pa pie ża. Msza po raz

pierw szy za brzmia ła w Pol sce
w po znań skiej Ba zy li ce. Zo sta ła
rów nież od pra wio na w Kra ko wie
pod ho no ro wym pa tro na tem J. E.
ks. kar dy na ła Sta ni sła wa Dzi wi sza
z oka zji 28. rocz ni cy Pon ty fi ka tu
Oj ca Świę te go.

Wy jąt ko wość Mszy po le ga
na tym, że obok usta lo nych
od wie ków i ty po wych dla mszy
czę ści (Ky rie, Glo ria, Cre do),
w peł ni skom po no wa no tak że
in ne jej ele men ty (In to itus, Of -
fer to rium, Com mu nio). Wy stą -
pi li: Gra ży na Zie liń ska – so pran,
Ber nard Stie ler – skrzyp ce,
kom po zy tor oraz Ka rol Dryn -
kow ski – or ga ny, kom po zy tor. UU

Ob raz ki z wa ka cji
Roz strzy gnię to kon kurs „Od kry -
wa nie świa ta – ob raz ki z wa ka -
cji”. Pierw sze miej sce zdo by li
Ka ta rzy na Ni czew ska oraz Woj -
ciech Do ma ga ła, II – Łu kasz
Zy cho wicz, na to miast dwa trze -
cie: Mag da le na Krach i Da riusz
Ce za ry. Wy róż nie nia spe cjal ne
otrzy ma li Ka mi la Pło szaj oraz
Se ba stian Pło szaj. Za in te re so -
wa nych in for mu je my, że z po -

wo du re mon tu w MDK „Ka zi -
mierz” i MBP w So snow cu – Fi -
lia nr 10 uro czy ste wrę cze nie
na gród oraz wy sta wa po kon kur -
so wa od bę dą się w póź niej szym
ter mi nie, o któ rym po in for mu je -
my na stro nie in ter ne to wej
www.ku rier miej ski.com.pl. Or -
ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim
uczest ni kom za licz nie na de sła -
ne fo to gra fie. UU

Trzej Ce sa rze w So snow cu
Fran ci szek Jó zef I, Wil helm II i Mi ko łaj II po raz
pierw szy, po wie lu la tach, spo tka li się w Pa ła cu
Schöna przy uli cy Che micz nej 12. Wer ni saż w so -
sno wiec kim mu zeum „Trój kąt Trzech Ce sa rzy”
uka zał to hi sto rycz ne, acz nie co za po mi na nie
przez współ cze snych miej sce. Tam wła śnie przez
wie le dzie siąt ków lat, aż do 1914 r. sty ka ły się gra -
ni ce po tęg eu ro pej skich: Au strii, Nie miec i Ro sji. 

Eks po zy cja bę dzie udo stęp nia na do po ło wy
stycz nia przy szłe go ro ku, a skła da ją się na nią do -
ku men ty, fo to gra fie, ma py, itp. przed sta wia ją ce
ob szar u zbie gu Bia łej Prze mszy i Czar nej Prze -
mszy na prze ło mie XIX i XX wie ku.

Szcze gól ną uwa gę wi dzów przy cią ga ją ma kie -
ta o wy mia rach 1,5 x 2,0 m przed sta wia ją ca Trój -
kąt przed wy bu chem I woj ny świa to wej w ska -
li 1:200 oraz re pli ki mun du rów żoł nie rzy au striac -

kie go, nie miec kie go i ro syj skie go.
War to do dać, że zwie dza ją cy ma ją nie by wa łą

oka zję zro bie nia zdjęć wspól nie z dwo ma ce sa rza -
mi – Fran cisz kiem Jó ze fem I i Wil hel mem II.

Przy oka zji war to wspo mnieć o in nym wy da -
rze niu, sy gno wa nym przez Mu zeum. 6 li sto pa da
od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa
„Gra ni ce w Eu ro pie. Od Trój ką ta Trzech Ce sa rzy
do Trak ta tu w Schen gen” przy go to wa na przez
Mu zeum w So snow cu i In sty tut Hi sto rii Uni wer -
sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach. Skła da ły się
na nią re fe ra ty oraz ko mu ni ka ty, po któ rych od -
by ła się oży wio na dys ku sja. Bra li w niej udział
na ukow cy z: Nie miec, Fran cji, Czech i Pol ski,
a tak że mu ze al ni cy z kra ju i zza  gra ni cy oraz
sym pa ty cy i mi ło śni cy hi sto rii „Na szej Ma łej Oj -
czy zny”. AARRCC

29 paź dzier ni ka w Mu za Art
Ca fe, w 84. rocz ni cę uro dzin
Zbi gnie wa Her ber ta od był się
wie czór po etyc ki, po świę co ny
twór czo ści au to ra „Pa na Co gi -
to”. So sno wiec ka pu blicz ność
wier sze Her ber ta usły sza ła w in -
ter pre ta cji An ny Se niuk, któ rej
w spek ta klu „Ró że i cier nie” to -
wa rzy szył akom pa nia ment Mag -
da le ny Ma łec kiej.

Wie czór zor ga ni zo wa ny
zo stał przez Miej ską Bi blio te -
kę Pu blicz ną w So snow cu
w ra mach pro gra mu „Her bert”
ogło szo ne go przez mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go. 

Po eta de biu to wał to mem
wier szy „Stru na” w 1956 ro -
ku. Od te go cza su stał się jed -
nym z naj po pu lar niej szych

pol skich mi strzów sło wa. Wie -
lo krot nie tłu ma czo no je go
twór czość. Mi mo du żej po pu -
lar no ści, tak że po za kra jem,
Her bert ni gdy nie do cze kał się
li te rac kie go no bla. Au tor
zmarł w War sza wie w 1998
ro ku. Po cho wa no go na Cmen -
ta rzu Po wąz kow skim. 

W ra mach Ro ku Her ber tow -
skie go, usta no wio ne go przez
pol ski par la ment, so sno wiec ka
książ ni ca przy go to wa ła rów nież
in ne atrak cje m.in.: kon kurs
na ma łą for mę te atral ną pt.
„Ogród sztuk Zbi gnie wa Her -
ber ta” dla uczniów szkół śred -
nich, se sję po pu lar no -nau ko wą
„Czy ta jąc Her ber ta”, po świę co -
ną twór czo ści po ety oraz spo tka -
nie edu ka cyj ne „Pan Co gi to nie -
zna ny”. GGKK

18 paź dzier ni ka na dzie dziń cu Zam -
ku Sie lec kie go od by ła się pre mie ra
mu zycz ne go wi do wi ska „Dzia do wi -
sko” na pod sta wie „Dzia dów” Ada -
ma Mic kie wi cza w re ali za cji Mał go -
rza ty Choj nac kiej. Wido wi sko bę dą -
ce po łą cze niem ob ra zu, mu zy ki oraz
świa tła zo sta ło przez wi dzów przy -
ję te z du żym en tu zja zmem.
W przed sta wie niu wy stą pi li ak to rzy
Mło dzie żo wej Aka de mii Te atral nej
miesz czą cej się przy so sno wiec kim
Cen trum Sztu ki wraz z ucznia mi
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu. Spek takl zre ali zo wa ny
zo stał dzię ki do ta cji Wy dzia łu Kul -
tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie go
w ra mach pro jek tu „Te ra pia przez

sztu kę” Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Osób Nie peł no spraw nych „Wspól ny
Dom”.

Ob sa da: Do ro ta Smół ka, Mi łosz
Mar kie wicz, Se ba stian Cie pliń ski,
Na ta lia Go cek, Pa tryk Ja nus, Da -
mian Ro gal ski, Pau li na Pa jest ka,
Ewa Ko wal ska, Eli za Be niow ska, Iza
So bo ta, Mi chał Le wan dow ski, Ar tur
Swę dzioł, Mag da le na Ka spe ro wicz,
Iza So bo ta, Ur szu la Sta ro ścik, Ma -
ciej Owcza rek, Mar cin Ram za, Ka -
mil Ka sprzyk, Pa tryk Bur chardt,
Piotr Si wek, Eli za Be niow ska, Ewa
Mo raw ska, An na Li cho ta, Ra fał Ko -
cjan, Pa tryk Adam ski, Mar cin Sob -
czyk. De ko ra cje: Krzysz tof Go cek.
Świa tło i dźwięk: Bar tosz. GGKK
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Głu cho wszę dzie…

„Ró że i cier nie” Zbi gnie wa Her ber ta

na luzie
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ZZnnaa  kkoo  mmii  ttaa  ppooll  sskkaa  aakk  ttoorr  kkaa  AAnn  nnaa SSee  nniiuukk  pprrzzee  nniioo  ssłłaa  ssoo  ssnnoo  --
wwiieecc  kkąą  ppuu  bblliicczz  nnoośśćć  ww kkrraa  iinnęę  wwiieell  kkiieejj  wwssppóółł  cczzee  ssnneejj  ppoo  eezzjjii..

NNaa  ggrroo  ddzzoo  nnaa pprraa  ccaa  KKaa  ttaa  rrzzyy  nnyy  NNii  cczzeeww  sskkiieejj..

Za pro sze nie

Księ gar nia „Świat
Książ ki” za pra sza
swo ich Czy tel ni -
ków na spo tka nie
z Ra fa łem Ziem kie -
wi czem, war szaw -
skim pi sa rzem
i dzien ni ka rzem,
lau re atem Na gro dy
Ki sie la za 2001 rok.
Spo tka nie od bę dzie
się 13 li sto pa da
w księ gar ni przy ul.
Mo drze jow skiej 20
o godz. 17.00. Ser -
decz nie za pra sza -
my. RREEDD

AAkk  ttoo  rrzzyy  MMAATT  pprrzzee  nniiee  śśllii  wwii  ddzzóóww  ww śśwwiiaatt  AAddaa  mmaa
MMiicc  kkiiee  wwii  cczzaa..



KKuu  rriieerr  MMiieejj  sskkii::  PPoo ssłłaa  bbyymm  ppoo  cczząątt  --
kkuu  rroozz  ggrryy  wweekk  ppiiłł  kkaa  rrzzee  „„ZZaa  ggłłęę  bbiiaa””
zzłłaa  ppaa  llii  wwiiaattrr  ww żżaa  ggllee  ii mmoocc  nnoo  ppoodd  --
ggoo  nnii  llii  cczzoo  łłóóww  kkęę..  TToo  zzaa  ssłłuu  ggaa  nnoo  wwee  --
ggoo  ttrree  nneerraa  cczzyy  zzaa  wwoodd  nnii  ccyy  wwrreesszz  cciiee
uuwwiiee  rrzzyy  llii  ww sswwoo  jjee  mmoożż  llii  wwoo  śśccii??
WW kkaa  ddrrzzee  jjeesstt  pprrzzee  cciieeżż  ssppoo  rroo  ggrraa  --
cczzyy  zz ppiieerrww  sszzoo  llii  ggoo  wwyymm  ddoo  śśwwiiaadd  --
cczzee  nniieemm..
KKrrzzyysszz  ttooff  SSzzaa  ttaann:: To są ci sa mi za wod -
ni cy, któ rzy gra li u Pio tra Pier ścion ka.
Być mo że Czech Mi ro slav Co pjak
umiał do nich do trzeć, zmo bi li zo wać,
tchnąć wia rę. Na pew no jest te raz mniej
ukła dów ko le żeń skich. Je ste śmy z no -
we go szko le niow ca bar dzo za do wo le ni
i wie rzy my, że z nim na tre ner skiej ław -
ce awan su je my do I li gi.

NNiiee  oobbaa  wwiiaa  llii  śścciiee  ssiięę,,  żżee  CCzzeecchh,,
ssłłyy  nnąą  ccyy  zz nniiee  oobbllii  cczzaall  nnee  ggoo  cchhaa  rraakk  --
ttee  rruu,,  pprrzzyy  ssppoo  rrzzyy  WWaamm  nniiee  ppoo  ttrrzzeebb  --
nnyycchh  kkłłoo  ppoo  ttóóww??  WW OOppoo  lluu  ddoo ddzziiśś
kkrrąą  żżąą  llee  ggeenn  ddyy  oo jjee  ggoo  zzaa  cchhoo  wwaa  nniiuu,,
kkłłóótt  nniiaacchh  zz ssęę  ddzziiaa  mmii  ii ppiiłł  kkaa  rrzzaa  mmii..
Sta ram się ni gdy nie wie rzyć w ja kieś
plot ki, opo wie ści z któ rejś tam rę ki.
Czech to fa cho wiec. Ma so lid ny warsz -
tat tre ner ski. I to jest dla nas naj waż niej -

sze. Na ra zie wy ni ki za nim prze ma wia -
ją i li czę, że tak bę dzie jak naj dłu żej. To
cha ry zma tycz ny czło wiek. Na co dzień
jest za wsze uśmiech nię ty, ale gdy wy -
cho dzi na tre ning jest jak wul kan, któ ry
mo że w każ dej chwi li wy buch nąć. Po -
dob nie jest na me czach. To do brze, że
ży je tym co się dzie je na bo isku. Po tra -
fi na krzy czeć, ale tak że do ce nić. 
My ślę, że ta kie go tre ne ra by ło nam
trze ba.

SSppoorr  ttoo  wwoo  wwsszzyysstt  kkoo  iiddzziiee  ww ddoo  bbrrąą
ssttrroo  nnęę,,  zzee  ssppóółł  wwyy  ggrryy  wwaa,,  jjeesstt  ccoo  rraazz
bbllii  żżeejj  cczzoo  łłóóww  kkii..  AAwwaannss  wwcciiąążż  jjeesstt
ww zzaa  ssiięę  gguu  mmoożż  llii  wwoo  śśccii..  WW kkwwee  --
ssttiiaacchh  ffii  nnaann  ssoo  wwyycchh  jjuużż  ttaakk  ddoo  bbrrzzee
cchhyy  bbaa  nniiee  jjeesstt..  PPoo  jjaa  wwiiaa  łłyy  ssiięę  ggłłoo  ssyy,,
żżee  mmoo  żżee  cciiee  nniiee  ddoo  ggrraaćć  ddoo kkoońń  ccaa
ssee  zzoo  nnuu..  CCzzyy  ggrrooźź  bbaa  wwyy  ccoo  ffaa  nniiaa
ddrruu  żżyy  nnyy  zz rroozz  ggrryy  wweekk  iisstt  nniiee  jjee??
Chy ba tyl ko ka ta klizm mógł by znisz -
czyć to, co w ostat nim cza sie wy pra co -
wa li śmy. Oczy ści li śmy klub z ko rup cji,
po nie śli śmy ka rę za po przed ni ków,
wal czy my o I li gę. Oczy wi ście, przy -
dał by się ktoś, kto po mógł by mi
w utrzy ma niu klu bu i ca ły czas pro wa -
dzo ne są roz mo wy z po ten cjal ny mi

spon so ra mi. Po ma ga nam w tym mia -
sto i li czę, że efek ty nie ba wem przyj dą.
W li sto pa dzie ma my za pla no wa ne kil -
ka spo tkań, któ re je śli wy pa lą mo gą
przy nieść spo ro ko rzy ści, ale o szcze -
gó łach nie chcę na ra zie roz ma wiać.
Jest cięż ko, ale ja się tak ła two nie pod -
da ję. Nie in te re su ją mnie jed no cze śnie
gło sy, że Sza tan chce na „Za głę biu” za -
ro bić. Wzią łem klub, bo był w po trze -
bie i na pew no tak szyb ko jak wie lu się

wy da je, go nie zo sta wię. Sta ra my się
tak go spo da ro wać, aby wszyst kie płat -
no ści by ły ure gu lo wa ne na czas. Spy -
taj cie za wod ni ków, czy mam wo bec
nich ja kieś dłu gi.

SSppoo  rryymm  oodd  cciiąą  żżee  nniieemm  bbyyłł  bbyy  wwyy  nnaa  --
jjeemm  SSttaa  ddiioo  nnuu  LLuu  ddoo  wwee  ggoo  CCrraa  ccoo  vviiii,,
kkttóó  rraa  rroozz  wwaa  żżaa  ggrręę  ww rruunn  ddzziiee  wwiioo  --
sseenn  nneejj  nnaa ssttaa  ddiioo  nniiee  ww SSoo  ssnnooww  ccuu..
OOcczzyy  wwii  śścciiee  ppoodd wwaa  rruunn  kkiieemm,,  żżee
mmiiaa  ssttoo  ppoo  ddzziiee  llii  łłoo  bbyy  ssiięę  zz WWaa  mmii
wwppłłyy  wwaa  mmii  zz ttee  ggoo  pprrzzeedd  ssiięę  wwzziięę  cciiaa..
My ślę, a wręcz je stem prze ko na ny, że
z mia sto na pew no by nam po mo gło.
Na ra zie jed nak trud no co kol wiek
prze są dzać. Cra co via my śli o grze
na sta dio nie Hut ni ka Kra ków. Do pó ki
nie pod pi sze my sto sow nych do ku men -
tów, nie ma co dzie lić wir tu al nych pie -
nię dzy.

ZZrree  zzyy  ggnnoo  wwaa  llii  śścciiee  jjuużż  zz wwaall  kkii  oo oodd  --
zzyy  sskkaa  nniiee  mmii  nnuu  ssoo  wwyycchh  ppuunnkk  ttóóww,,
kkttóó  rree  nnaa  łłoo  żżoo  nnoo  nnaa kklluubb  ww zzwwiiąązz  kkuu
zz aaffee  rrąą  kkoo  rruupp  ccyyjj  nnąą??  JJee  ssttee  śścciiee  jjee  --
ddyy  nnyymm  kklluu  bbeemm  ww PPooll  ssccee,,  kkttóó  rree  mmuu
kkaa  rręę  rroozz  łłoo  żżoo  nnoo  nnaa ddwwaa  ssee  zzoo  nnyy..
To dla mnie nie zro zu mia ła sy tu acja, ale

jesz cze nie po wie dzie li śmy ostat nie go
sło wa. Jest no wy za rząd, na pew no
zwró ci my się o po now ne roz pa trze nie
na szej proś by. Nie bę dę ci cho sie dział,
gdy nie wszyst kie klu by trak tu je się jed -
na ko wo.

WWłłaa  śśccii  cciiee  llaa  kklluu  bbuu  nnaa ppeeww  nnoo  cciiee  sszzyy
ppoo  pprraa  wwaa  ssttoo  ssuunn  kkóóww  nnaa llii  nniiii  kklluubb
–– kkii  bbii  ccee..  PPoodd  cczzaass  mmee  cczzuu  zz GGKKSS
TTyy  cchhyy  nnaa ttrryy  bbuu  nnaacchh  wwrreesszz  cciiee  cczzuu  --
łłoo  ssiięę  aatt  mmooss  ffee  rręę  ppiiłł  kkaarr  sskkiiee  ggoo  śśwwiięę  --
ttaa..
Oczy wi ście, prze cież pił ka noż na bez
ki bi ców nie ma sen su. Tro chę by ło
zgrzy tów, ale na szczę ście to już za na -
mi. Z Ty cha mi ki bi ce wspa nia le do pin -
go wa li, wie rzę, że w ostat nim se zo nie
ro ze gra nym na na szym te re nie w tym
ro ku z Po go nią Szcze cin bę dzie po dob -
nie. Ma my w So snow cu wspa nia łych
ki bi ców, któ rzy w trud nych mo men tach
za wsze sta ną na wy so ko ści za da nia.
Wie rzę, że na sza współ pra ca bę dzie
ukła dać się jak naj le piej.

DDzziięę  kkuu  jjęę  zzaa rroozz  mmoo  wwęę..

RRoozz  mmaa  wwiiaałł::  KKrrzzyysszz  ttooff  PPoo  llaacczz  kkiiee  wwiicczz

Pro jekt sty pen dial ny re ali zo wa -
ny we współ pra cy z Urzę dem
Mar szał kow skim Wo je wódz twa
Ślą skie go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki,
Pod dzia ła nia 9.1.3.

Po moc sty pen dial na dla
uczniów szcze gól nie uzdol nio -
nych.

Pro jekt skie ro wa ny jest
do uczniów szcze gól nie uzdol -
nio nych w za kre sie na uk ma te -
ma tycz no -przy rod ni czych
i tech nicz nych szkół gim na zjal -
nych oraz po nad gim na zjal nych,
któ rych sy tu acja ma te rial na sta -
no wi ba rie rę w roz wo ju edu ka -
cyj nym.

Ucznio wie za in te re so wa ni
otrzy my wa niem sty pen dium
w ro ku szkol nym 2008/2009 po -
win ni zgło sić się do wy zna czo -
ne go przez dy rek to ra opie ku -
na dy dak tycz ne go, któ ry wraz
z uczniem spo rzą dzi In dy wi du al -
ny Plan Roz wo ju Edu ka cyj ne go

Ucznia, wpro wa dzi da ne ucznia
do spe cjal nie w tym ce lu opra co -
wa ne go pro gra mu, na stęp nie ra -
zem z za łącz ni ka mi po twier dza -
ją cy mi śred nią ocen za po przed -
ni rok szkol ny oraz do chód
ro dzi ny za ostat ni za mknię ty rok
po dat ko wy uczeń/ ro dzic po wi -
nien zło żyć wnio sek do 30 li sto -
pa da 2008 ro ku w Urzę dzie
Miej skim, Ale ja Zwy cię stwa 20
(sta no wi sko nr 6). Po roz pa trze -
niu wnio sków w po ro zu mie niu
z Urzę dem Mar szał kow skim
Wo je wódz twa Ślą skie go, Wy -
dział Edu ka cji UM So sno wiec
prze śle do szko ły ucznia za wia -
do mie nie o przy zna niu sty pen -
dium uczniom uczęsz cza ją cym
do da nej pla ców ki. Szcze gó ło we
in for ma cje, jak i re gu la min pro -
jek tu do stęp ne są w każ dej pla -
ców ce gim na zjal nej i po na gim -
na zjal nej oraz w Wy dzia le Edu -
ka cji sosnowieckiego Urzę du
Miej skie go. AARRCC

Tylko kataklizm może nas zniszczyć
Rozmowa z KKRRZZYYSSZZTTOOFFEEMM  SSZZAATTAANNEEMM, właścicielem piłkarskiego „Zagłębia” 
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Na uka dro gą do suk ce su 
na Ślą sku
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wywiady „Kuriera”

KKuu  rriieerr  MMiieejj  sskkii::  PPaa  nniiee  PPrrzzee  wwoodd  nnii  cczząą  ccyy,,
zzaa  nniimm  pprrzzeejj  ddzziiee  mmyy  ddoo bbuu  ddżżee  ttuu  pprrzzyy  --
sszzłłoo  rroocczz  nnee  ggoo,,  cchhcciiaałł  bbyymm  bbyy  śśmmyy  sskkuu  ppii  llii
ssiięę  jjeesszz  cczzee  nnaa ttee  ggoo  rroocczz  nnyymm  ppllaa  nniiee  ffii  --
nnaann  ssoo  wwyymm..  SSzzyykkuujjee  ssiięę  ww  nniimm  kkiillkkaa
zzmmiiaann..
TToo  mmaasszz  BBaańń  bbuu  łłaa::  Rze czy wi ście. Sam bu -
dżet, pa trząc na je go wy ko na nie za pierw -
sze pół ro cze, re ali zo wa ny był zgod nie
z pla nem. Pra wie 58 proc. je śli cho dzi
o do cho dy, na to miast 42 proc. je śli mó wi -
my o wy dat kach. Go rzej na to miast trze ba
oce nić re ali za cję in we sty cji, któ re pla no -
wa li śmy na 160 mln zło tych. Z tym, że to
nie od bie ga ło od pew nej nor my w wie lu
in nych mia stach. 

RRoo  zzuu  mmiieemm,,  żżee  wwppłłyyww  nnaa ttoo  mmaa  jjąą
wwcciiąążż  nniiee  rroozz  ddzziiee  lloo  nnee  śśrroodd  kkii  uunniijj  nnee??
Prze pro wa dza li śmy prze tar gi, cze ka my
wciąż na środ ki po mo co we, dla te go ten
plan zre ali zo wa no na po zio mie 26 pro cent.
Dziś (roz mo wa od by ła się w trak cie ostat -
niej se sji RM) bę dzie my no we li zo wać bu -
dżet miej ski. I to w spo sób za sad ni czy.
Z wy dat ków ma jąt ko wych zdej mu je my
kwo tę 57 mln zło tych. Wy dat ki na in we sty -
cje bę dą na po zio mie 100-103 mln zło tych
na ko niec ro ku. Skła da się na to brak środ -
ków po mo co wych. Re gio nal ny Pro gram
Ope ra cyj ny nie roz dy spo no wał w ogó le
środ ków. Mie li śmy do dys po zy cji le d wie
9 mln zło tych z unij nej ka sy. To jest zbyt
ma ło by za czy nać nie któ re in we sty cje.
Środ ki po mo co we ma ją wpływ w ok. 40
proc. na kwo tę, któ rą dziś skre śla my z bu -
dże tu. Resz ta to wy nik przy go to wy wa nia
do ku men ta cji, a przede wszyst kim prze cią -
ga ją cych się w nie skoń czo ność prze tar gów,
co i rusz opro te sto wy wa nych. Zmie nia się
w związ ku z tym plan przy cho dów.

559 mln zło tych mie li śmy za pi sa nych
po stro nie do cho dów, 673 po stro nie wy -
dat ków. W tym 128 mln to by ły przy cho -
dy. Pla no wa li śmy za cią gnię cie kre dy tu po -
przez ob li ga cje w wy so ko ści 70 mln zło tych. 

PPiiee  nniiąą  ddzzee  zz oobb  llii  ggaa  ccjjii  mmiiaa  ssttoo  wwyy  kkoo  rrzzyy  --
ssttaa  ww rroo  kkuu  pprrzzyy  sszzłłyymm??
Ob li ga cje są w tej chwi li wy co fy wa -
ne. I prze no szo ne na rok przy szły. To ma
do bre i złe stro ny. Je śli ma my in we sto wać,
przy wspar ciu z pie nię dzy ze wnętrz nych,
by ło by źle gdy by śmy nie mie li za gwa ran -
to wa nych wła snych środ ków. Spo dzie wam
się, że do sta nie my do fi nan so wa nie na róż -
ne pro jek ty, tak by uru cho mić rów nież ob -
li ga cje, być mo że znacz nie więk sze niż pa -
no wa li śmy w ro ku bie żą cym. Do brą stro -
ną me da lu jest to, że nie wzra sta
za dłu że nie mia sta. 

TToo  zzaa  ddłłuu  żżee  nniiee  ii ttaakk  jjeesstt  nniiee  wwiieell  kkiiee
ww ppoo  rróóww  nnaa  nniiuu  cchhooćć  bbyy  zz KKaa  ttoo  wwii  ccaa  mmii..
Na ra zie ma my 9,8 proc. za dłu że nia, gdy by -
śmy wy da li ob li ga cje to był by to po ziom
22 pro cent. To nie wie le. Ty le że przed na mi

po waż ne za da nia. Dru gi etap ko lek to ra Bo -
brek na przy kład. Im dłu żej cze ka my na pie -
nią dze unij ne, tym dłu żej po trwa bu do wa.
Dla miesz kań ców to nie jest do bra wia do -
mość. Po dob nie, jak spoj rzy my na spra wę
dróg w So snow cu. Z dru giej stro ny pre zy -
dent wi dząc ską pość środ ków po mo co wych
ostroż nie pod cho dzi do roz po czy na nia in we -
sty cji. Nasz ko ali cjant twier dzi, że waż nym
sta je się ostroż ne pro gno zo wa nie in we sty cji
by, tak jak to by ło w tym ro ku, nie na stę po -
wa ły tak dra stycz ne ko rek ty bu dże tu. Oso -
bi ście się z tym nie zga dzam. Du żo za dań
ma my za pi sa nych w wie lo let nim pla nie in we -
sty cyj nym, na to miast chcąc sta rać się o środ -
ki po mo co we, mu si my mieć za bez pie czo ne
środ ki na wy ko na nie tych pla nów i wpro wa -
dzo ne ty tu ły do uchwa ły bu dże to wej. 

MMuu  ssii  bbyyćć  ppeeww  nnaa wwii  zzjjaa  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ww SSoo  --
ssnnooww  ccuu..
Oczy wi ście, i to jest wi zja pre zy den ta, któ -
rą z klu bem SLD po pie ra my. Ni gdy nikt
pre cy zyj nie nie jest w sta nie za pi sać
uchwa ły bu dże to wej, szcze gól nie, gdy za -
mie rza my ko rzy stać ze środ ków po mo co -
wych na ten cel. 

PPaa  nniiee  PPrrzzee  wwoodd  nnii  cczząą  ccyy,,  jjaa  kkii  zzaa  tteemm  bbęę  --
ddzziiee  tteenn  pprrzzyy  sszzłłoo  rroocczz  nnyy  bbuu  ddżżeett??  JJaakk
ddzziiśś  mmóó  wwiiłł  pprree  zzyy  ddeenntt,,  ttyycchh  ppoo  ttrrzzeebb
zzggłłaa  sszzaa  nnyycchh  pprrzzeezz  PPaa  nnaa kkoo  llee  ggóóww
zz RRaa  ddyy  MMiieejj  sskkiieejj  jjeesstt  ccaa  łłee  mmuull  ttuumm..  
Jest ich ogrom na ilość. Że by zre ali zo wać
wszyst kie po my sły mu sie li by śmy mieć bu -
dżet na po zio mie 800 mln zło tych. Nie
spo sób te go uczy nić. Pre zy dent bę dzie mu -
siał tak skon stru ować bu dżet, by uwzględ -
nić te naj waż niej sze po trze by. 

ccdd..  ssttrr..  55..

Obligacje za rok
Roz mo wa z TTOO  MMAA  SSZZEEMM  BBAAŃŃ  BBUU  ŁŁĄĄ, prze wod ni czą cym Ko mi sji Bu dże to wej Ra dy Miej skiej w So snow cu, prze wod ni czą cym Klu bu SLD w RM



6 grudnia odbędzie się uroczyste
otwarcie nowej hali dla szermie-
rzy. Sala została wybudowa-
na nad budynkiem socjalno-ami-
nistracyjnym obok hali MOSiR-
u mieszczącej się przy ul.
Żeromskiego. Inwestycja koszto-
wała prawie 2,7 mln zł. Na co
dzień będzie służyć szablistom
TMS „Zagłębie” Sosnowiec.

Sosnowieccy szabliści o hali
z prawdziwego zdarzenia ma-
rzyli od dawna. Najpierw tułali
się po szkolnych salach gimna-
stycznych, potem znaleźli przy-
stań w hali przy Żeromskiego.
Do ideału wciąż jednak było da-
leko. – Korzystaliśmy i nadal
jeszcze korzystamy z hali i bocz-
nych pomieszczeń. Grafik hali
zawsze był napięty, a naszym
głównym problemem było roz-
kładanie mat, na których trenu-
jemy. To zawsze pochłaniało

mnóstwo czasu, a treningu nie
dało się wydłużyć, bo w kolejce
byli przedstawiciele innych dys-
cyplin. Teraz wreszcie będziemy
na swoim, a jednocześnie umoż-
liwi to rozwój szermierki w mie-
ście – nie kryje radości Krzysz-
tof Wątor, szkoleniowiec
w TMS.

Sala będzie mieć wymia-
ry 30x18 metrów. Znajdzie się
w niej osiem plansz wraz z za-
pleczem obejmującym pomiesz-
czenia dla trenerów, magazyn
sprzętu sportowego z suszarnią.
– Teraz wszystko będzie na swo-
im miejscu. Baza będzie znako-
mita. Pozostaje czekać na kolej-
ne dobre wyniki zawodników.
Myślę, że dotychczasowymi
udowodniliśmy, że taka sala jest
niezbędna, aby myśleć o jeszcze
wyższych celach – dodaje Wą-
tor.

Milion złotych na dofinanso-
wanie inwestycji będzie pocho-
dzić z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Resztę środków prze-
znaczy na ten cel gmina.

Przewiduje się, że jeszcze
w tym roku zawodnicy TMS
„Zagłębie” rozpoczną treningi
w nowej sali. – Uroczyste
otwarcie to jedno. Całkowite

przygotowanie sali jeszcze tro-
chę czasu zabierze, ale to nic
w porównaniu z tym ile na halę
czekaliśmy. Jesteśmy niezwy-
kle wdzięczni władzom miasta
za pomoc i przychylność. Bez
nich nie byłoby tej sali – pod-
kreśla Wątor.

KKrrzzyysszz  ttooff  PPoo  llaacczz  kkiiee  wwiicczz
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OOBB  WWIIEESSZZ  CCZZEE  NNIIEE

ww sspprraa  wwiiee  uussttaa  wwoo  wwyycchh  oobboo  wwiiąązz  kkóóww  wwłłaa  śśccii  cciiee  llii  nniiee  rruu  cchhoo  mmoo  śśccii
ww zzaa  kkrree  ssiiee  zzii  mmoo  wwee  ggoo  uuttrrzzyy  mmaa  nniiaa  cczzyy  ssttoo  śśccii  ii ppoo  rrzząądd  kkuu  nnaa ttee  rree  --

nniiee  mmiiaa  ssttaa

Na pod sta wie art. 5 ust 1 pkt 4 usta wy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z póź niej szy mi zmia na mi) oraz Uchwa ły 
Nr 901/LI/06 Ra dy Miej skiej w So snow cu z dnia 27 kwiet nia 2006 ro ku

w spra wie: re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie 
mia sta So snow ca

przy po mi na się, że:
do usta wo wych obo wiąz ków wła ści cie li, ad mi ni stra to rów, za rząd ców po -
se sji i bu dyn ków na le ży bie żą ce usu wa nie nad mia ru śnie gu, bło ta po śnie -
go we go oraz usu wa nie śli sko ści z chod ni ków po ło żo nych wzdłuż nie ru cho -
mo ści, ce lem za pew nie nia bez piecz ne go po ru sza nia się pie szych, jak rów -
nież ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści.
Usu wa nie śli sko ści win no od by wać się po przez po sy py wa nie po wierzch -
ni pia skiem lub in nym po dob nym ma te ria łem – obo wią zu je za kaz sto so -
wa nia ma te ria łów che micz nych po wo du ją cych top nie nie lo du.
Z uwa gi na fakt, iż od śnie ża niem win no być ob ję te 80% po wierzch ni chod -
ni ka śnieg po cho dzą cy z od śnie ża nia wi nien być skła do wa ny w miej scu
nie utrud nia ją cym ru chu pie szych. W przy pad ku wy stę po wa nia cią głych
opa dów śnie gu od śnie ża nie win no być wy ko na ne okre so wo – we dług po -
trzeb oraz nie zwłocz nie po ustą pie niu opa dów.
Jed no cze śnie przy po mi na się, że od po wie dzial ność z ty tu łu wy pad ku osób
trze cich w przy pad ku chod ni ków przy le ga ją cych bez po śred nio do da nej
nie ru cho mo ści po no si jej wła ści ciel /ad mi ni stra tor, za rząd ca/.
Wno si się rów nież o przy stę po wa nie do od śnie ża nia i usu wa nia śli sko ści
z chod ni ków w okre sach po ran nych – co mia ło by na ce lu uła twie nie ko -
mu ni ka cji miesz kań ców.
Rów no cze śnie in for mu je się, że od śnie ża nie ulic, pla ców, par kin gów oraz
cią gów pie szych w za kre sie na le żą cym do gmi ny tzn. na od cin kach, któ -
re nie le żą bez po śred nio przy gra ni cy nie ru cho mo ści – re ali zo wa ne jest
przez jed nost ki Urzę du Miej skie go w So snow cu – Miej ski Za kład Ulic 
i Mo stów oraz fir my wy ło nio ne w try bie prze tar gów w ra mach prze pi sów
o za mó wie niach pu blicz nych.
In for mu je się jed no cze śnie, że służ by po rząd ko we, a w szcze gól no ści Straż
Miej ska prze pro wa dzać bę dą sto sow ne kon tro le. W przy pad ku nie wy wią -
zy wa nia się z na ło żo nych obo wiąz ków na oso by na kła da ne bę dą grzyw ny
w dro dze man da tów kar nych.

UUrrzząądd  MMiieejj  sskkii  ww SSoo  ssnnooww  ccuu

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, w pierw szym kwar ta -
le przy szłe go ro ku roz pocz nie
się re mont i prze bu do wa kry tej
pły wal ni przy uli cy Że rom skie -
go. Ta od po nad ro ku jest nie -
czyn na. – 6 grud nia od bie ra my
pro jekt mo der ni za cji i roz bu do -
wy pły wal ni, a tak że po zwo le nie
na bu do wę – in for mu je Zbi -
gniew Drąż kie wicz, dy rek tor so -
sno wiec kie go MO SiR-u.

Ba sen zo stał za mknię ty
po kon tro li, któ ra wy ka za ła, że
dach obiek tu nie speł nia wy ma -
ga nych norm bez pie czeń stwa.
Jak się oka za ło, wi nę po no szą
ar chi tek ci, któ rzy za pro jek to wa -
li ba sen w la tach 60. ub. wie ku.
O tym, że po peł ni li błąd wy ka -

za ła prze pro wa dzo na… 30 lat
te mu kon tro la. Miesz kań cy bez
prze szkód ko rzy sta li jed nak
z obiek tu, aż do mo men tu, gdy
nor my zo sta ły za ostrzo ne. 

– Za mknię cie ba se nu by ło
de cy zją nie zwy kle trud ną, ale
po ana li zie eks per tyz bu dow la -
nych mu sie li śmy zde cy do wać
się na ta ki krok. Na stęp nie opra -
co wa li śmy plan zmo der ni zo wa -
nia nie tyl ko da chu, ale tak że
prze bu do wę pły wal ni. Na sze po -
my sły mu sia ły oczy wi ście zo -
stać za ak cep to wa ne przez wła -
dze mia sta. Tak się sta ło i mo gli -
śmy przy stą pić do dzia ła nia.
Pew nych pro ce dur nie da się jed -
nak przy spie szyć. 6 grud nia od -
bie ra my pro jekt, po tem cze ka

nas pro ce du ra prze tar go wa, któ -
ra na prze ło mie lu te go i mar ca
po win na do biec koń ca. Wów -
czas roz pocz nie się I etap mo -
der ni za cji – pod kre śla dy rek tor
Drąż kie wicz.

I etap prac po trwa oko ło 6
mie się cy. – W tym cza sie do ko -
na my m.in. prze su nię cia ścia ny
i dro gi obok ba se nu, roz pocz nie
się re mont da chu oraz ba se nu
głów ne go. Po wsta nie też ma ły
ba sen o wy mia rach 4x10 me -
trów, ja cuz zi dla oko ło 10 osób.
Do te go na le ży do li czyć pra ce
zwią za ne z me dia mi, ogrze wa -
niem itd. W su mie na pierw szą
część prac mia sto wy da 7,5 mi -
lio na zło tych – wy li cza dy rek tor
MO SiR-u.  

SSzzaannssaa  aa nnoowwoocczzeessnnyy
bbaasseenn

Na le żą ca do Miej skie go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji pły -
wal nia dzia ła od po ło wy lat 60.
W la tach 90. uru cho mio no tu
tak że si łow nię. Na stęp nie prze -
pro wa dza no ko lej ne mo der ni za -
cje bu dyn ku: usu nię to ba rie ry
ar chi tek to nicz ne, płyt ki przy ba -
se nach wy mie nio no na an ty po -
śli zgo we, spro wa dzo no sprzęt
do gim na sty ki ko rek cyj nej.
Po za koń cze niu grun tow nej mo -
der ni za cji i roz bu do wy pły wal -
nia ma wresz cie stać się obiek -
tem na mia rę XXI wie ku.

KKrrzzyysszz  ttooff  PPoo  llaacczz  kkiiee  wwiicczz

Pływalnia przy Żeromskiego – modernizacja
od stycznia 2009 r.

13 paź dzier ni ka w Te atrze Za głę bia
od by ły się uro czy ste ob cho dy Dnia
Edu ka cji Na ro do wej. Z tej oka zji dy -
rek to rzy uho no ro wa ni zo sta li Na gro -
da mi Pre zy den ta Mia sta So snow ca za
za an ga żo wa nie i ini cja ty wę w pro wa -
dze niu miej skich pla có wek oświa to -
wych. Na gro dze ni  zo sta li rów nież na -
uczy cie le, któ rzy wy róż nia li się swo ją
dzia łal no ścią dy dak tycz ną, wy cho -
waw czą oraz or ga ni za cyj ną w trak cie
ro ku szkol ne go. 

W su mie z rąk pre zy den ta wy róż -
nie nie otrzy ma ło 30 dy rek to rów oraz
46 wy cho waw ców z przed szko li, szkół
i in nych pla có wek pe da go gicz nych. 

W uro czy sto ści uczest ni czy li
oprócz na gro dzo nych, przed sta wi cie -
le władz mia sta, Ku ra to rium Oświa ty,
par la men ta rzy ści i re pre zen tan ci
związ ków za wo do wych. Uro czy sty
wie czór za koń czył kon cert Or kie stry
Ka me ral nej Ze spo łu Szkół Mu zycz -
nych w So snow cu. GGKK

Naj lep si pe da go dzy na gro dze ni
15 li sto pa da od bę dą się kon sul -
ta cje neu ro lo gicz ne w Szpi ta lu
Miej skim w So snow cu. Po mia -
ry pod ką tem pa dacz ki od bę dą
się w bu dyn ku przy ul. Szpi tal -
nej 1 w godz. 8.00-15.00. Ba da -
nia są bez płat ne, nie po trze ba
też na nie skie ro wa nia od le ka -
rza ro dzin ne go. 

Ty dzień póź niej w tym sa -
mym miej scu w ra mach ak cji
„Pro mo cja Zdro wia” od bę dą
się ba da nia pa mię ci dla osób
od 60. ro ku ży cia. Or ga ni za to -
rzy pro szą o re je stra cję te le fo -

nicz ną pod nu me rem te le fo -
nu 032 296 41 69.

Z ko lei do 30 li sto pa da
w Przy chod ni Re jo no wo -Spe cja -
li stycz nej nr 9 przy uli cy Wa wel
Wy dział Zdro wia i Opie ki Spo -
łecz nej Urzę du Miej skie go w So -
snow cu za pra sza miesz kań ców
do sko rzy sta nia z jed ne go z pro -
gra mów pro fi lak tycz nych: wy -
kry wa nia i za po bie ga nia roz wo -
jo wi gruź li cy oraz cho rób no wo -
two ro wych lub wy kry wa nia
i za po bie ga nia cho ro bom no wo -
two ro wym pier si. AARRCC

Za pra sza my na cykl 
bez płat nych ba dań

Przed na mi co raz zim niej sze
dni. Dla te go już te raz war to pa -
mię tać o tych, któ rzy nie ma ją
da chu nad gło wą. 1 li sto pa da
otwar ta zo sta ła ogrze wal nia dla
bez dom nych w bu dyn ku obok
so sno wiec kiej Izby Wy trzeź -
wień przy ul. Piotr kow skiej 23.

– Z ogrze wal ni mo gą sko rzy -
stać wszy scy po trze bu ją cy,
przede wszyst kim ci, któ rzy nie
mo gą lub nie chcą pod czas
mroź nych no cy sko rzy stać
z noc le gow ni czy ośrod ków
opie kuń czych. Noc le gow nia bę -
dzie czyn na do koń ca mro zów,
czy li przy pusz czal nie do mar ca
na stęp ne go ro ku. W trak cie

ostat niej zi my ko rzy sta ło z niej
śred nio 24 oso by każ de go dnia
– in for mu je Le szek Fa lis, kie -
row nik Cen trum Usług So cjal -
nych i Wspar cia w So snow cu.

Lo kal zbu do wa ny jest na ba zie
miesz kal ne go kon te ne ra i skła da
się ze świe tli cy po sia da ją cej 20
miejsc sie dzą cych, ła zien ki oraz
po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne go. 

Po za wspo mnia ną noc le gow -
nią w So snow cu ist nie je jesz cze
dwa miej sca dla osób bez dom -
nych – Noc le gow nia Ca ri ta su
Die ce zji So sno wiec kiej przy uli -
cy Ka li skiej 25 oraz w Ośrod ku
Opie kuń czym przy ul. Piotr -
kow skiej 19. GGKK

Po moc dla bez dom nych 

Do sta ną pre zent 
na Mi ko ła ja

ogłoszenie
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Radny przedstawił zgromadzo-
nym szereg programów, w któ-
rych miasto mogłoby wziąć
udział np. dotyczących budowy
lokalnych dróg. Przedstawiciele
sosnowieckiej rady nie przyjęli
jednak jego wystąpienia z entu-
zjazmem.

– Składa pan wiele deklara-
cji, a jednak do tej pory na 10
projektów priorytetowych dla
naszego miasta, żaden nie zo-
stał zrealizowany – krytykował
przedstawiciela śląskiego sej-
miku radny Tomasz Bańbuła.
Radni zarzucali Zarzyckiemu,
iż Sosnowiec otrzymuje nie-
wielką pomoc ze strony woje-
wództwa i większość projek-
tów, o których wykonanie się
stara, jest pomijane.

– Obiecuje pan gruszki
na wierzbie… – stwierdził zde-
nerwowany radny Maciej Or-
nowski.

W obronie Zarzyckiego sta-
nął pełnomocnik prezydenta
miasta Mateusz Rykała twier-
dząc, iż jest to osoba, która mia-
stu i jego interesom bardzo po-
maga, ale na wiele kwestii nie
ma niestety wpływu.

– Nie będę się dłużej tłuma-
czył. Każdy z panów ma ze mną
kontakt i może z niego korzystać
w każdej chwili. Każdą uwagę
wezmę sobie głęboko do serca
– zakończył rozmowę Zarzycki.

To wcale nie uspokoiło sali
sesyjnej. Głos zabrał także pre-
zydent Kazimierz Górski. – Tu
nie chodzi o jałmużnę, tylko
o racjonalny podział środków.
Środków wypracowywanych
przecież w Sosnowcu.

Budżet marszałka to dwa mi-
liardy, a my jesteśmy w nim nie-
całym procentem. Tak nie może
być. Chcemy, by pieniądze
wkładane w budżet wojewódz-
twa wróciły do nas stosownie
do wkładu (100 tysięcy złotych
rocznie). Tymczasem tracimy je
co roku! Nie może być tak, że
wszyscy się składają, a zabiera
jeden. Jeśli chodzi o moderniza-
cję linii tramwajowej „15”, prze-
cież KZK GOP dowiedział się,
że ma pieniądze od marszałka
– 23 miliony złotych dotacji.
Dyrektor Tramwajów Śląskich
sam je podzielił, jak uważał i to
jest skandal! – mówił zirytowa-
ny prezydent Górski.

Głównym tematem dyskusji
podczas sesji był jednak temat
dotyczący działalności sosno-
wieckiego Teatru Zagłębia. Dy-
rektor Adam Kopciuszewski dłu-
go rozprawiał na temat jego funk-
cjonowania, zdobytych nagród,
wyróżnień i sympatii ze strony
widzów sosnowieckiej sceny.

– Nie jesteśmy teatrem eks-
perymentalnym, ani awangardo-
wym, jednak nie znaczy to, że
naszym przedstawieniom brak
poziomu. Wystawianie klasyki
jest ważne, bo to nasze dziedzic-
two narodowe – przekonywał ze-
branych Adam Kopciuszewski.

Dyrektor przedstawił również
pomysł utworzenia w najbliż-
szym czasie rady artystycznej,
której zadaniem byłoby promo-
wanie oraz poniekąd kierowanie
działalnością teatru. Zasiąść mie-
liby w niej przedstawiciele środo-
wisk artystycznych, prasy, samo-
rządu oraz ludzie świata nauki.

Podczas sesji ogłoszono rów-
nież wyniki konkursu na dyrek-
tora Sosnowieckiego Centrum
Sztuki-Zamek Sielecki. Została
nim Joanna Skorus pełniąca
ostatnio tymczasowo obowiązki

dyrektora Zamku. Prócz Skorus
udział w konkursie wzięły jesz-
cze dwie osoby.

Ponadto na sesji poruszono te-
mat realizacji projektu „Sportowe
szkolenie dzieci i młodzieży” oraz
oceniono skuteczność programów
profilaktycznych i terapeutycz-
nych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom. Prezydent Zbi-
gniew Jaskiernia przedstawił rad-

nym problem jakim jest spożywa-
nie alkoholu przez dzieci i mło-
dzież oraz brak ponoszenia odpo-
wiedzialności za to zjawisko przez
sprzedawców, a czasem nawet ro-
dziców i placówki oświatowe.
Radni raz jeszcze zaapelowali,
chwaląc program, by tworzyć
podwaliny pod zdrowie mieszkań-
ców Sosnowca, choćby przez bu-
dowę basenów, ścieżek rowero-

wych, czy łatwiejszy dostęp do sal
gimnastycznych.

Na temat zmian w budżecie,
w tym okrojenia w tym roku
kwot na inwestycje więcej infor-
macji Czytelnicy znajdą w wy-
wiadzie z przewodniczącym Ko-
misji Budżetowej RM – Toma-
szem Bańbułą na stronie 3.

GGaa  bbrriiee  llaa  KKoo  llaa  nnoo

Nie tylko o teatrze
Ostat nia se sja Ra dy Miej skiej to nie tyl ko zmia ny w te go rocz nym bu dże cie, ale tak że omó wie nie dzia łal no ści Te atru Za głę bia. Jed nak tym, co naj bar dziej roz grza ło at mos fe rę wśród rad nych by ło spo tka nie
z re pre zen tan tem Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go – Pio trem Za rzyc kim
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WWśśrróódd  nniicchh  nnaa ppeeww  nnoo  bbęę  ddzziiee  sspprraa  wwaa
mmoo  ddeerr  nnii  zzaa  ccjjii  SSzzppii  ttaa  llaa  MMiieejj  sskkiiee  ggoo??
Plan dy rek cji szpi ta la zo stał po zy tyw nie za -
opi nio wa ny na Ko mi sji Zdro wia RM. Jest
to za da nie oce nia ne dziś na 125 mln zło -
tych, któ re bę dzie re ali zo wa ne w la -
tach 2009-2014. I to do brze, bo nie by li by -
śmy w sta nie w krót szym okre sie zre ali zo -
wać tak ogrom ne go pro jek tu. Choć nie
wszyst kie środ ki bę dą mu sia ły po cho dzić
z bu dże tu mia sta. Gdy by nam się uda ło zre -
ali zo wać ten po mysł, to był by to szpi tal
na mia rę na szych am bi cji, XXI wie ku,
i wresz cie na mia rę po trzeb na szych miesz -
kań ców. To co wcze śniej dzia ło się choć by
w szpi ta lu przy Ze ga dło wi cza by ło cza sem
uwła cza ją ce, nie pa su ją ce do wi ze run ku na -
sze go mia sta. Dla te go na le ży to jak naj -
szyb ciej zmie nić. 

GGrrooss  śśrroodd  kkóóww,,  jjaakk  zzwwyy  kkllee  ppóójj  ddzziiee
nnaa oośśwwiiaa  ttęę..  
Oko ło 32 pro cent. Z tym, że nie zna my jesz -
cze wskaź ni ków, na pod sta wie któ rych mia -
sta otrzy ma ją do ta cję z bu dże tu pań stwa.
Dla te go nie do koń ca jesz cze wia do mo, ile
nasz bu dżet bę dzie mu siał do ło żyć. Do cho -
dzi do te go wzrost wy na gro dzeń oraz in fla -
cja. 

TTrrzzee  bbaa  tteeżż  ppoo  mmyy  śślleećć  oo rrzząą  ddoo  wwyycchh  ppllaa  --
nnaacchh  wwoo  bbeecc  oośśwwiiaa  ttyy,,  cchhooćć  bbyy  oo ppoo  mmyy  śśllee
wwpprroo  wwaa  ddzzee  nniiaa 66--llaatt  kkóóww  ddoo sszzkkóółł..
No wła śnie. Co by o tym nie po wie dzieć, to
jak zwy kle bę dzie my mu sie li do pła cić kil ka -
dzie siąt mi lio nów z bu dże tu So snow ca. 

PPaa  nniiee  PPrrzzee  wwoodd  nnii  cczząą  ccyy,,  jjaakk  ssiięę  PPaa  nnuu
wwssppóółł  pprraa  ccuu  jjee  ww kkoo  aallii  ccjjii,,  cchhooćć  bbyy
pprrzzyy pprrzzyy  ggoo  ttoo  wwyy  wwaa  nniiuu  bbuu  ddżżee  ttuu
nnaa rrookk 22000099??
Czy ta łem wy po wiedź Pa na Chę ciń skie go
na ła mach „Ku rie ra”, któ ry stwier dził, że
trud no tu jesz cze mó wić o ko ali cji, nie zma -
te ria li zo wa nej w związ ku ze zmia ną na zwy
klu bu. My ślę, że nie ba wem do ta kiej dys ku -
sji doj dzie. Na to bę dą mia ły wpływ rów nież
czyn ni ki po li tycz ne, nie tyl ko sa mo rzą do we.
Na to miast pra cu je się nie ła two. Ma my roz -
bież ne sta no wi ska w wie lu przy pad kach.
Moż na je by ło za uwa żyć już w ubie głym ro -
ku. Za pi sa li śmy 11 mln zło tych na mo der ni -
za cję szpi ta li oraz 5 mln na od dłu że nie Szpi -
ta la nr 1, i ten ostat ni punkt spo tkał się
z kontrą. Mi mo że to prze szło, już wów czas
wi dać by ło róż ni cę w po dej ściu do roz wią zy -
wa nia pro ble mów spo łecz nych. 
Ostat nia dys ku sja na te mat bu dow nic twa
miesz ka nio we go to po twier dza. Ko le dzy
z PO by li prze ciw ni za da niu Re wi ta li za cji
Rud nej I. W tej chwi li są spo ry do ty czą ce 15
mln zło tych na bu dow nic two ko mu nal ne
w ra mach MZZL, ko le dzy z PO i PiS chcą
prze zna czyć te pie nią dze na bu do wę miesz -
kań so cjal nych i uzbro je nie te re nów pod bu -
dow nic two in dy wi du al ne. 
Uwa żam, że po win ni śmy bu do wać ta nie
miesz ka nia ko mu nal ne, a pu sto sta ny za mie -
niać, po ko niecz nym re mon cie, na lo ka le so -
cjal ne. Brak ta kich miesz kań to spo ry pro -
blem. Bę dzie my prze ko ny wać pre zy den ta
o słusz no ści bu dow nic twa ko mu nal ne go. Je -
stem w ko mi sji pre zy denc kiej opi niu ją cej
wnio ski o przy zna nie miesz kań ko mu nal -
nych, tych ostat nich jest wciąż za ma ło, a po -

trzeb jesz cze wię cej. My ślę, że bę dzie my
dys ku to wać. Nie bę dę się wy po wia dać w sty -
lu Pa na Chę ciń skie go, ale pew ne spor ne spra -
wy mu si my upo rząd ko wać, przede wszyst -
kim dla do bra miesz kań ców. Oso bi ście uwa -
żam, że ta ko ali cja mo że z po wo dze niem
dzia łać w dal szym cią gu. 

RRee  aassuu  mmuu  jjąącc  nnaa  sszząą  rroozz  mmoo  wwęę::  cczzyy  tteenn
pprrzzyy  sszzłłoo  rroocczz  nnyy  bbuu  ddżżeett  jjeesstt  ww jjaa  kkiicchh  kkooll  --
wwiieekk  oobb  sszzaa  rraacchh  zzaa  ggrroo  żżoo  nnyy??
Od stro ny za bez pie cze nia wy dat ków bie żą -
cych nie bę dzie żad nych pro ble mów, acz kol -
wiek one sys te ma tycz nie wzra sta ją. Na to -
miast są za gro że nia od stro ny usta wo daw czej
– od przy szłe go ro ku wpro wa dzo ne bę dą
dwie staw ki po dat ku do cho do we go 18- i 32-
pro cen to wa. Jak to wpły nie na na sze udzia ły
w środ kach do cho do wych nie wiem. Na to -
miast prze su nię cie zadań in we sty cyj nych,
przy udzia le środ ków z RPO oraz za bez pie -
cze niu w for mie ob li ga cji, bę dzie re ali zo wa -
ne w ro ku przy szłym. Do cho dzi na to miast
jed na kwe stia, kry zys fi nan so wy na świe cie
i oby nas to nie do tknę ło. Sze reg firm, to
spół ki „cór ki” wie lu mię dzy na ro do wych kon -
cer nów. Ich kon dy cja fi nan so wa mo że się
prze ło żyć na spa dek za trud nie nia. Do cho dy
w ro ku 2009 bę dą naj praw do po dob niej zbli -
żo ne do te go rocz nych lub nie znacz nie więk -
sze. Acz kol wiek mu si my być ostroż niej si
w po dej mo wa niu licz nych, ko niecz nych dla
mia sta, dzia łań. 

DDzziięę  kkuu  jjęę  zzaa rroozz  mmoo  wwęę..  

Roz ma wiał: 
  JJaa  rroo  ssłłaaww  AAddaamm  sskkii

Obligacje za rok
Roz mo wa z TTOO  MMAA  SSZZEEMM  BBAAŃŃ  BBUU  ŁŁĄĄ, prze wod ni czą cym Ko mi sji Bu dże to wej Ra dy Miej skiej w So snow cu, prze wod ni czą cym Klu bu SLD w RM

Jed nym z naj waż niej szych te ma tów paź dzier ni ko wej Ko mi sji
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Ko mu ni ka cji był bie żą cy stan so -
sno wiec kie go schro ni ska dla zwie rząt. 

Pla ców ka jesz cze rok te mu cie szy ła się nie naj lep szą opi -
nią. Miesz kań cy skar ży li się na wa run ki, w ja kich psy prze -
by wa ją. Obiekt był w złym sta nie tech nicz nym, bra ko wa ło też
od po wied niej in fra struk tu ry sa ni tar nej. W cią gu ostat nie go
ro ku na stą pi ło jed nak kil ka zna czą cych zmian. 

– Wy ko na no za da sze nia bok sów, co jest szcze gól nie waż -
ne przed zi mą. Wy mie nio no też in sta la cję wod ną oraz po sta -
wio no pięć do dat ko wych bok sów, z prze zna cze niem dla
zwie rząt szcze gól nie agre syw nych – po in for mo wał rad nych
Zbi gniew Maj chrzak, dy rek tor Miej skie go Za kła du Usług
Ko mu nal nych, któ re mu schro ni sko pod le ga.

To nie je dy ne zmia ny. W schro ni sku po wsta ło po miesz -
cze nie na prze cho wy wa nie kar my w ni skich tem pe ra tu rach.
Psy i ko ty ma ją za pew nio ną sta łą opie kę we te ry na ryj ną. 

W trak cie dys ku sji oka za ło się, że MZUK pla nu je bu do -
wę no we go schro ni ska, któ re w jesz cze więk szym stop niu od -
po wia da ło by po trze bom. Na no wą lo ka li za cję wy bra no oko -
li ce ul. Gre na die rów. 

Rad ni pod czas ko mi sji ape lo wa li, by wzo rem in nych gmin
w So snow cu wpro wa dzić obo wiąz ko we ozna ko wa nie zwie -
rząt. Tyl ko w ten spo sób moż na bę dzie się, zda niem rad nych,
za bez pie czyć przed po rzu ce nia mi zwie rząt. Wła ści ciel ozna -
ko wa ne go psa, w ra zie je go po rzu ce nia po no sił by od po wie -
dzial ność, głów nie fi nan so wą. 

– Pro po nu ję wpro wa dze nie pro gra mu pi lo ta żo we go. Chi -
py po win ny po sia dać wszyst kie psy wy da wa ne ze schro ni ska
oraz zwie rzę ta pry wat nych wła ści cie li, któ rzy do pro gra mu
chcie li by przy stą pić. Ta cy wła ści cie le by li by na rok zwol nie -
ni z po dat ku za zwie rzę – za pro po no wał rad ny Ka rol Wi niar -
ski.

Po mysł rad ne go po par ło 10 raj ców, 2 by ło prze ciw, a 4
wstrzy ma ło się od gło su. Te raz sto sow ną uchwa łę mu szą
przy jąć rad ni pod czas se sji.

Koszt za ku pu chi pów, dla wszyst kich za re je stro wa nych
psów w So snow cu (jest ich bli sko 7700) wy niósł by ok. 270
tys. zło tych. W tej kwo cie zna la zły by się tak że wy dat ki na ak -
cję pro mo cyj ną, za kup iden ty fi ka to rów oraz opro gra mo wa -
nia do kon tro li psów. 

Ga brie la Ko la no

Na dzie ja dla schro ni ska
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Ja ro sław Adam ski
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JJooaannnnaa BBiinniieecckkaa

Obec nie na uczy cie le ma ją
dwie moż li wo ści: mo gą prze cho -
dzić na wcze śniej szą eme ry tu rę
na pod sta wie usta wy o eme ry tu -
rach i ren tach z Fun du szu Ubez -
pie czeń Spo łecz nych al bo na za -
sa dach okre ślo nych w Kar cie Na -
uczy cie la. 

BBeezz  wwzzggllęę  dduu  nnaa wwiieekk

Oso by ubie ga ją ce się o eme -
ry tu rę na pod sta wie Kar ty Na -

uczy cie la mo gą przejść
na eme ry tu rę bez wzglę du
na wiek, po speł nie niu okre ślo -

nych wa run ków. A więc od osób
tych wy ma ga ne jest aby udo -
wod ni ły co naj mniej 30 - let ni
okres za trud nie nia (okres skład -
ko wy i nie skład ko wy), w tym co
naj mniej 20-let ni okres pra cy
„przy ta bli cy” al bo co naj -
mniej 25 lat pra cy, w tym 20 lat
pra cy w szkol nic twie spe cjal -
nym. Za rów no te 20 lat pra cy
„przy ta bli cy”, jak i w szkol nic -
twie spe cjal nym mu si być wy -
ko ny wa ne co naj mniej w po ło -
wie wy mia ru cza su pra cy. Po -
nad to roz wią za nie sto sun ku

pra cy mu si na stą pić na wnio sek
na uczy cie la.

Oso ba uro dzo na po 31 grud -
nia. 1948 r. mu si speł nić wa run ki
sta żo we do koń ca te go ro ku tj.
do 31 grud nia. 2008 r., na to miast
roz wią za nie sto sun ku pra cy jak
i zło że nie wnio sku o eme ry tu rę
mo że na stą pić po 31 grud -
nia. 2008 r.

TTyyll  kkoo  ddllaa  kkoo  bbiieett

W przy pad ku osób uro dzo -
nych po 31 grud nia 1948 r.
i przed 1 stycz nia. 1969 r. prze pi -
sy usta wy eme ry tal nej od no szą
się wy łącz nie do ko biet, któ re aby

otrzy mać eme ry tu rę do koń -
ca 2008r. mu szą ukoń czyć 55 lat
ży cia oraz mieć udo wod nio ne co
naj mniej 20 lat pra cy, w tym 15
lat pra cy na uczy ciel skiej w peł -
nym wy mia rze cza su pra cy. Pod -
sta wa praw na to Roz po rzą dze nie
Ra dy Mi ni strów z 7 lu te go 1983
r. w spra wie wie ku eme ry tal ne go
pra cow ni ków za trud nio nych
w szcze gól nych wa run kach lub
w szcze gól nym cha rak te rze.

NNaa zzaa  ssaa  ddaacchh  ooggóóll  nnyycchh

Po nad to na uczy cie le mo gą
przejść na eme ry tu rę na ogól nych
za sa dach, prze wi dzia nych dla pra -

cow ni ków, czy li np. ko bie ta, któ ra
do 31 grud nia. 2008 r. ukoń czy
wiek 55 lat i bę dzie po sia da ła co
naj mniej 30-let ni okres za trud nie -
nia (okres skład ko wy i nie skład ko -
wy). Dla osób uro dzo nych przed 1
stycz nia. 1949 r. usta wa eme ry tal -
na nie prze wi du je żad nych dat gra -
nicz nych, do któ rych na le ża ło by
speł nić po wyż sze wa run ki aby
otrzy mać pra wo do eme ry tu ry.

RRoozz  ssttaa  nniiee  zz OOFFEE

Na uczy ciel, któ ry przy stą pił
do Otwar te go Fun du szu Eme ry -
tal ne go, aby otrzy mać pra wo
do świad cze nia po wi nien wraz

z wnio skiem o eme ry tu rę zło żyć
wnio sek o prze ka za nie środ ków
zgro ma dzo nych na ra chun ku
w OFE do bu dże tu pań stwa.
Treść wnio sku za war ta jest
w pkt. 13 for mu la rza Wnio sek
o eme ry tu rę i ren tę z ty tu łu nie -
zdol no ści do pra cy (for mu larz
ZUS o sym bo lu ZUS RP -1).

War to przy po mnieć, że dopra cy
na uczy ciel skiej nie za li cza się okre -
sów nie wy ko ny wa nia pra cy przy pa -
da ją cych po 14.11.1991 r., za któ re
pra cow nik otrzy mał wy na gro dze nie
lub świad cze nie w ra zie cho ro by
i ma cie rzyń stwa np. okre sy urlo pu
dla po ra to wa nia zdro wia lub okre sy
po bie ra nia za sił ków cho ro bo wych.
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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::

Na uczy ciel na eme ry tu rze

Sosnowiecki Fashion House Outlet Centre
rozpoczyna dalszą rozbudowę 
Za koń czy ła się dru ga fa za in we -
sty cji i jed no cze śnie roz po czę ła
re ali za cja fi nal nej roz bu do wy
obiek tu. So sno wiec ki outlet,
sku pia jąc skle py z mar ko wy mi
pro duk ta mi, głów nie odzież, po -
sia da naj więk szą ofer tę w swo jej
bran ży na po łu dniu Pol ski. 

Do tych cza so wa po wierzch -
nia so sno wiec kie go outle tu (po -
nad 10 tys. m kw.) w dru giej fa -
zie in we sty cji zo sta ła po więk -
szo na na kła dem po nad 10
mi lio nów Eu ro o oko ło 40 pro -
cent. Przy by ło bli sko 20 no wych
skle pów. W tej chwi li po -
wierzch nia Fa shion to po -

nad 16,5 tys. m kw. – De cy zja
o dal szej roz bu do wie Fa shion
Ho use Outlet Cen tre to po twier -
dze nie ro sną cej ro li So snow ca,
ja ko waż ne go ośrod ka usłu go -
we go wschod niej czę ści aglo me -
ra cji i miej sca gdzie war to in we -
sto wać. Na sze mia sto by ło
pierw szym na po łu dniu Pol ski,
któ re sta ło się go spo da rzem
i pro mo to rem cen trum outle to -
we go, cie szy nas więc je go roz -
wój – mó wi Grze gorz Dą brow -
ski, rzecz nik pra so wy Urzę du
Mia sta So sno wiec.

W trze ciej fa zie in we sty cji
Fa shion Ho use zwięk szy się

o po nad 5,5 tys. m kw. Cał ko wi -
ta po wierzch nia han dlo wa,
po prze bu do wie wy nie sie 23 tys.
m kw. 

Przy oka zji zwięk szy się licz -
ba za trud nio nych w out le cie,
w przy szłym ro ku ma ich być
po nad 500. Licz ba skle pów
prze kro czy ba rie rę 100.

Nie za po mnia no tez o przy -
jeż dża ją cych. Dla ich po trzeb
po wstał do dat ko wy par king.
Dla udo god nie nia, w piąt ki, so -
bo ty i nie dzie le, po te re nie po -
więk szo ne go par kin gu, jeź dzić
bę dzie spe cjal ny bez płat ny po -
ciąg. UU

reklama

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

Niepodległości 17

Komandosów 5

Królowej Jadwigi 2

Królowej Jadwigi 2

Kaliska 20
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ww  mm22

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

19,24 + część wspólna

11,38 

197,01

8,41

17,93

14,00

WWyy  ppoo  ssaa  żżee  nniiee  lloo  kkaa  lluu

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. 

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o. – kotłownia lokalna

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

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

innymi użytkownikami

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi

użytkownikami

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

innymi użytkownikami Instalacja elektryczna

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

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą – medyczną. Do pow. pokoju

doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku

Lokal usytuowany w piwnicy  budynku mieszkalnym. 

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej

Garaż wolnostojący. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

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:

Stawka za wynajem boksów i garaży nie może być mniejsza niż 6,00zł za m2 + VAT. WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA ds. LOKALI UŻYTKOWYCH, pokój nr 2, tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69. Informacje o 
wolnych lokalach dostępne są również na naszej stronie internetowej  HYPERLINK "http://www.mzzl.pl/"www.mzzl.pl nasz e-mail: mzzz@mzzl.pl 
ADM-1 032 291-50-75 – Sportowa 2; ADM-2 032 291-70-57 – Lwowska 29; ADM-3 032 266-33-59 – Zwycięstwa 12a; ADM-4 032 266-32-73 – Dęblińska 7; ADM-5    032 294-78-58 – Saperów 11/2; ADM-6 032 291-36-74 – 
Grota Roweckiego 59; ADM-7 032 263-22-23 – Boh. Monte Cassino 8a; ADM-8 032 263-38-51 – Jodłowa 4; ADM-9 032 266-80-26 – 1 Maja 21/23; Pasaż – 032 368-17-75 – Warszawska 1.

Lp
. Adres lokalu ADM Pow. użytk. 

w m2 IGAWUulakol eineżasopyW

1 Bratków 1 1 21,00
Instalacja elektryczna, 
wodno - kanalizacyjna, 

wc - wspólne

Lokal usytuowany na parterze w budynku 
przeznaczonym w całości na działalność 

gospodarczą. 
Wejście do lokalu z korytarza. Korytarz wspólny z pozostałymi

użytkownikami budynku.
Do sprawdzenia instalacja elektryczna.

2 Objazd 4 1 19,32 Instalacja elektryczna, wc
wspólne 

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku.
Dotychczasowy najemca przekaże klucze w ciągu dwóch tygodni

od daty wynajmu.

3 Niepodległo-
ści 8 1 16,59 Instalacja elektryczna

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej, wejście od
strony zaplecza. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do

lokalu w ciągu 2 tygodni od daty najmu. 

4 Grottgera 8 2 12,47
Instalacja elektryczna,

centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjna, cwg

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

5 Grottgera 11 2 22,00
Instalacja elektryczna,

wodno-kanalizacyjna, c.o.
i cwg

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

6 Grottgera 12 2 20,50
Instalacja elektryczna,

wodno-kanalizacyjna, c.o.
i cwg

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

7 Grottgera 10 2
25,70 Instalacja elektryczna,

wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania,

wc

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.
Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2

tygodni od wynajmu.

8 Targowa 16 3 53,24 Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, wc Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

9 3-go Maja 35a 3 32,26 Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.

10 Małachow-
skiego 14c 3 63,66

Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania 

Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik
elektryczny zdjęty. 

Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

11 Legionów 12 -
pawilon 3 204,63

Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania,
wc

Lokal usytuowany w pawilonie.

12 Kołłątaja 9 4 24,00 Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik
elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

13
Piłsudskiego

7a -  boks
garażowy

4 2,66 Instalacja elektryczna Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym 10-
piętrowym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

14

Dobrzańskie-
go 99 5

niski parter:
pok. nr 1 - 17,43
pok. nr 2 - 12,59

pok. nr 3 – 13,69
pok. nr 4 - 13,25

pok. nr 5 – 12,21 
pok. nr 14 - 29,01

pok. nr 15 -
18,05

Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, c.o.

wc wspólne

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

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

15 Saperów 5, 5a,
7

5
Od 4,14 d0 5,60

Instalacja elektryczna 6 boksów usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

16

Dobrzańskieg
o  124 I piętro 5

12,06 
                11,50 

18,50

Instalacja elektryczna, wc
wspólne z innymi

użytkownikami budynku,
c.o. – kotłownia lokalna

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.

17 Dobrzańskieg
o 142 5 około 610

Instalacja wodno-
kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna do
remontu. Wspólne wc

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

część wspólnego użytku. 

18 Dąbrowszczak
ów 17 6 13,71

Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, 

wc
Lokal usytuowany w piwnicy budynku .

19

Wspólna 12
budynek

prywatny w
administracji

MZZL 

9 41,60 Instalacja elektryczna, wc
na strychu 

Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje
możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęt

20
Modrzejow-

ska 32a
„Forum” 

9 142,50 - Taras usytuowany na II piętrze. Stawka nie mniejsza niż 3 zł /m2. 

21 1-go Maja
21/23

9 33,25
Instalacja elektryczna,

centralnego ogrzewania,
wc wspólne na korytarzu

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w
całości na działalność gospodarczą.

Lp
. Adres lokalu ADM Pow. użytk. 

w m2 IGAWUulakol eineżasopyW

SSttaawwkkaa

mmiinniimmaallnnaa

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

12,00

12,00

5,00

12,00

12,00

8,00



Zakupy żywności należą do tzw.
umów zawieranych w drobnych
bieżących sprawach życia co-
dziennego. Zakupy podstawo-
wych produktów robimy często
automatycznie i bez zastanowie-
nia. Tymczasem powinniśmy do-
kładnie czytać etykiety i infor-
macje podane na opakowaniu.

Dobrze jest zwrócić uwagę
np. na skład produktu, czy masło
to rzeczywiście masło, a nie mix
masła i oleju roślinnego, czy sok
to sok, a nie napój, czy jogurt to
jogurt, a nie napój jogurtowy.
Trzeba też pamiętać o dacie
przydatności do spożycia.

Na etykiecie powinny być po-
dane wszystkie składniki produk-
tu. Podanie składu nie jest wy-
magane w przypadku produktów
jednoskładnikowych bez dodat-

ków, jak np. śmietana, czy ser.
Na produktach żywnościo-

wych podawana jest informacja
dotycząca okresu przydatności
do spożycia. Może to być termin
tzw. minimalnej trwałości tj.
czas, w którym prawidłowo prze-
chowywany produkt zachowuje
swoje pełne właściwości. Data
minimalnej trwałości pojawia się
na produktach takich, jak np. mą-
ka, cukier, słodycze, przetwory,
przyprawy itp.

Jeśli na opakowaniu produk-
tu pojawia się napis „najlepiej
spożyć przed...” oznacza on wła-
śnie datę minimalnej trwałości.

Drugim terminem podawa-
nym na opakowaniach żywności
jest przydatność do spożycia.
Po upływie terminu przydatności
żywność nie nadaje się do spoży-

cia. Termin ten podawany jest
w przypadku produktów nietrwa-
łych np. mięsa i jest wyrażany
napisem „należy spożyć do...”.

Często na towarach, których
termin przydatności do spożycia
kończy się znajduje się informa-
cja o promocji. Trzeba wtedy ko-
niecznie zwrócić uwagę na ter-
min przydatności do spożycia.

Towary żywnościowe podle-
gają reklamacji tak samo jak in-
ne produkty i możemy je rekla-
mować z tzw. niezgodności towa-
ru z umową u sprzedawcy.

W przypadku produktów
żywnościowych obowiązują jed-
nak inne – znacznie krótsze ter-
miny do zgłoszenia sprzedawcy
reklamacji, a to ze względu
na specyfikę żywności i jej nie-
trwałość.

Reklamacji produktu żywno-
ściowego należy dokonać nie-
zwłocznie, w zależności od ro-
dzaju opakowania. Jeśli towar
jest paczkowany musimy zgłosić
reklamację w terminie 3 dni
od otwarcia opakowania, pod wa-
runkiem, że wcześniej nie upły-
nął termin przydatności do spo-
życia lub data minimalnej trwa-
łości. Reklamując żywność
sprzedawaną luzem np. na wagę
musimy zgłosić się do sprzedaw-
cy w terminie 3 dni od daty
sprzedaży.

AAdd  rriiaann  nnaa PPeećć  –– MMiieejj  sskkii  RRzzeecczz  nniikk
KKoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww
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O bez pie czeń stwie na tar gach
W po ło wie paź dzier ni ka w Cen -
trum Wy sta wien ni czym Expo
Si le sia od by ła się kon fe ren cja pt.
„Ra zem Bez piecz niej w Re gio -
nie”, zor ga ni zo wa na z ini cja ty -
wy Ko men dy Wo je wódz kiej Po -
li cji w Ka to wi cach wraz ze Ślą -
skim Urzę dem Wo je wódz kim
w Ka to wi cach, Ko men dan tem
Szko ły Po li cyj nej w Ka to wi cach
oraz Pre zy den tem Mia sta So -
snow ca Ka zi mie rzem Gór skim.

W spo tka niu uczest ni czy li
przed sta wi cie le sa mo rzą du,

po li cji, stra ży miej skich, a tak -
że oso by re pre zen tu ją ce świat
na uki i or ga ni za cji po żyt ku
pu blicz ne go. Nie za bra kło
par la men ta rzy stów do pol skie -
go oraz eu ro pej skie go par la -
men tu. 

Ce lem kon fe ren cji by ło na -
wią za nie współ pra cy po mię -
dzy in sty tu cja mi, któ rym za le -
ży na pu blicz nym bez pie czeń -
stwie. Go ście dys ku to wa li
na te mat roz wią za niach zwięk -
sza ją cych re al ny po ziom bez -

pie czeń stwa wśród miesz kań -
ców oraz o pro jek tach już
wdra ża nych przez po li cję. Ma -
ją cych na ce lu choć by zmniej -
sze nie licz by prze stępstw w re -
gio nie. 

Kon fe ren cji to wa rzy szy ła
wy sta wa: „Tech ni ka dla bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go” pod czas,
któ rej moż na by ło obej rzeć m.in.
sprzęt do mo ni to rin gu pu blicz -
ne go oraz wy po sa że nie służb
po li cji, stra ży miej skiej oraz po -
żar nej. GGKK

Re kla mu je my żyw ność

Mia sto So sno wiec re ali zu jąc za da -
nia w za kre sie go spo dar ki od pa da mi
od 1 stycz nia 1994 ro ku po wo ła ło
wła sny pod miot zaj mu ją cy się jed -
nym z ele men tów go spo dar ki od pa -
da mi.

Tym pod mio tem jest Miej ski Za -
kład Skła do wa nia Od pa dów, któ ry
zaj mu je się nie ja ko „koń co wym ży -
wo tem od pa dów”, po le ga ją cym
na bez piecz nym dla śro do wi ska oraz
jak naj mniej uciąż li wym dla miesz -
kań ców spo so bem ich uty li za cji
– po le ga ją cym na skła do wa niu.

Przyj mo wa ne od pa dy z gru py od -
pa dów ko mu nal nych są skła do wa ne,
a na stęp nie prze sy py wa ne w ści śle
okre ślo nych sek to rach zgod nie z wy -
da ny mi po zwo le nia mi.

Po wsta ją ce w wy ni ku za cho dzą -
cych zmian w struk tu rze od pa dów
pro ce sy fi zy ko che micz ne pro wa dzą
do po wsta wa nia ko lej nych od pa dów,
któ re są uty li zo wa ne.

Jed nym z tych od pa dów jest od -
ciek, któ ry po wstęp nym na po wie -
trze niu jest wy wo żo ny do oczysz -
czal ni, ce lem dal sze go oczysz cza nia.

Dru gim z po wsta ją cych od pa dów
jest bio gaz ze znacz ną za war to ścią
me ta nu. Gaz ten po przez wy ko rzy -

sta nie w od po wied nim sil ni ku spa li -
no wym wy twa rza ener gię elek trycz -
ną oraz cie pło, któ re jest wy ko rzy sta -
ne w ce lu pod grza nia wo dy dla po -
trzeb by to wych są sia du ją ce go ze
skła do wi skiem osie dla.

In sta la cja ener ge tycz na zo sta ła
uru cho mio na w ma ju 2001 ro ku.

Du żym pro ble mem dla Gmi ny są
od pa dy wy rzu ca ne przez miesz kań -
ców w miej scach nie do zwo lo nych,
naj czę ściej trud no do stęp nych. Zbie -
ra nie tych od pa dów, po mi ja jąc już
ich ilość, jest bar dzo pra co chłon ne
i ge ne ru je kosz ty.

Po nie waż część miesz kań ców po -
stę pu je z od pa da mi nie roz sąd nie
Gmi na po no si do dat ko we ob cią że nie
w spra wach, któ re nie po win ny mieć
miej sca.

Po dej ście pro eko lo gicz ne Unii Eu -
ro pej skiej zmie rza ją ce do re duk cji
od pa dów skła do wa nych wy mu sza
rów nież  na Pol sce sto so wa nia roz -
wią zań, w tym tech nicz nych, któ re
po zwo lą na ra dy kal ne zmniej sze nie
od pa dów skła do wa nych. Jed nym
z kie run ków unik nię cia za gro żeń
zwią za nych z nie uzy ska niem okre -
ślo ne go po zio mu od zy sku od pa dów
jest pod ję cie przez wła dze sa mo rzą -

do we dzia łań w kie run ku bu do wy in -
sta la cji z od zy skiem od pa dów bę dą -
cych su row ca mi do po now ne go wy -
ko rzy sta nia oraz tych, z któ rych mo -
że po wstać kom post.

Ja ko pod miot zaj mu ją cy się od bio -
rem od pa dów ko mu nal nych je ste śmy
zo bo wią za ni do speł nie nia wie lu wy -
mo gów w za kre sie ochro ny śro do wi -
ska, w tym mi ni ma li za cji ich od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko.

Skła do wi sko od pa dów przy uli cy
Gre na die rów w So snow cu funk cjo -
nu je od po nad 20 lat, a je go funk cjo -
no wa nie naj bar dziej jest wi docz ne po

wjeż dża ją cych na tę uli cę po jaz -
dów do prze wo zu od pa dów.

Naj więk szym pro ble mem dla za -
rzą dza nia skła do wi skiem jest pro -
blem od pa dów lek kich o du żej moż -
li wo ści prze no sze nia przez wiatr. 

Pro blem ten sta ra my się roz wią zać
po przez za in sta lo wa nie wy so kich
na trzy me try sia tek wo kół ca łe go
skła do wi ska. 

Na ma cal nym mier ni kiem, że skła -
do wi sko nie od dzia ły wu je zbyt zna -
czą co na śro do wi sko są wy stę pu ją ce
na je go te re nie za ją ce, li sy, ba żan ty,
a na wet żmi je.

Na wio snę te go ro ku przy wy ko -

rzy sty wa niu zgro ma dzo nej zie mi
do prze sy py wa nia od pa dów zo sta ło
od kry te zi mo we le go wi sko tych ga -
dów.

Po za ma jąt kiem trwa łym po sia da -
my dwa pie ski oraz stad ko ko tów.

Pie ski wy peł nia ją ro lę stró żów, na -
to miast  kot ki oczysz cza ją te ren i oto -
cze nie z gry zo ni, a przede  wszyst -
kim tych, któ re są zwo żo ne z te re nu
mia sta wraz z od pa da mi.

Ko rzy sta jąc z moż li wo ści umiesz -
cze nia ar ty ku łu w pra sie lo kal nej
– ser decz nie za chę cam wszyst kich
miesz kań ców do mi ni ma li za cji ilo ści
od pa dów i ich se gre ga cji, je że li prze -
woź ni cy od pa dów stwa rza ją ta kie
moż li wo ści.

Je że li nie bę dzie my ko rzy stać
z ta kiej moż li wo ści, to nie ste ty każ -
dy z nas wy ło ży wię cej i to du żo
wię cej pie nię dzy z wła snej kie sze ni
na uty li za cję od pa dów, któ re wy -
twa rza my.

Pójdź my za przy kła dem mło dzie -
ży, któ ra od kil ku lat pro wa dzi zbiór -
kę ba te rii na te re nie mia sta z za do wa -
la ją cym skut kiem.

HHeenn  rryykk  MMaann  ttuu  rraa
DDyy  rreekk  ttoorr  MMZZSSOO    

Problem odpadowy w naszym mieście



Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomo-
cą” realizuje ogólnokrajowy program,
pod patronatem profesora Zbigniewa
Religi. Już ponad sześć tysięcy dzieci
chorych i niepełnosprawnych znalazło
się pod opieką tej fundacji, realizują-
cej program „Zdążyć z pomocą”. Jest
on otwarty dla wszystkich, którzy chcą
wspierać ideę niesienia pomocy tym,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej. Cele przyświecające progra-
mowi to: ratowanie zagrożonego życia
dzieci, przywracanie im zdrowia, dba-
łość o ich edukację, pomoc w trudnych
warunkach materialnych.

Fundacja dzieciom „Zdążyć z po-
mocą” jest organizacją pożytku pu-
blicznego, co oznacza, że osoby fi-
zyczne mogą przekazywać na jej kon-
to 1 proc. podatku dochodowego.

Działający w Sosnowcu oddział
Ren-Pol, będący 25. filią tejże funda-
cji, za główny cel postawił sobie gro-
madzenie środków, by móc pomagać
w długotrwałej rehabilitacji swoich pa-
cjentów.

Działając od roku, pomaga w le-
czeniu dzieci z mózgowym poraże-
niem dziecięcym, przepukliną mózgo-
wo-rdzeniową i innymi chorobami,
wymagającymi nieustannej rehabilita-
cji. Zdając sobie sprawę z tego, jak
ważny jest nie tylko profesjonalizm fi-
zjoterapeutów, którego naszym pra-
cownikom nie brakuje, staramy się w
oddziale stworzyć przyjazną naszym
pacjentom atmosferę, pomocną choć
trochę w i tak trudnej dla nich sytuacji.
Mimo żmudnych ćwiczeń, wymagają-
cych od naszych podopiecznych solid-

nej pracy, nie brakuje u nas uśmiechu.
Staramy się, by chore dzieci, mimo
trudnej sytuacji, chciały do nas wra-
cać, by żyło im się lepiej. Działające
przy Fundacji Centrum Rehabilitacyj-
ne specjalizuje się w leczeniu dzieci z
porażeniem mózgowym, przepukliną
mózgowo-rdzeniową i innymi wada-
mi, wymagającymi trwałej rehabilita-
cji. Rodzice widzą postępy, poczynio-
ne przez swoje pociechy.

– Córka leczona jest praktycznie
od zawsze. Jeździmy do różnych
ośrodków. Tutaj jesteśmy pierwszy
raz, ale na pewno nie ostatni – mówi
Ilona Bilgoń, mama siedmioletniej
Małgosi, która urodziła się z cztero-
kończynowym dziecięcym poraże-
niem mózgowym. – Jej zdaniem, bar-

dzo ważne jest podejście fizjotera-
peuty do dziecka. – Jesteśmy tu od
kilku dni. By mówić o efektach, jesz-
cze za wcześnie, ale praca rehabili-
tantów z córką jest na bardzo wyso-
kim poziomie – przyznaje. Każde do-
świadczenie jest ważne,
najważniejsze, że Małgosia chce ćwi-
czyć i dobrze się czuje – podkreśla.

Podobnego zdania są i inni, dla
których istnienie sosnowieckiego
ośrodka jest ważne. Nikt tak jak oni
nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
kosztowna jest rehabilitacja ich dzie-
ci, dlatego też wszystkim chętnym,
którzy chcieliby wspomóc pod-
opiecznych Fundacji, podajemy nr
konta : 78 8980 0009 2003 0090
7035 0001; tel. 32/299-80-19. RReedd

Wy cią ga ją po moc ną dłoń
W ko ścio łach die ce zji so sno wiec kiej
od czy ta no Sło wo Ad mi ni stra to ra Die -
ce zji, bi sku pa Pio tra Sku chy. Przy po -
mi na w nim ostat nie ka za nie zmar łe go
w paź dzier ni ku pierw sze go or dy na riu -
sza Ko ścio ła So sno wiec kie go, bi sku pa
Ada ma Śmi giel skie go, czy li je go te sta -
ment. Nie za bra kło po dzię ko wań dla
wszyst kich, któ rzy mo dli li się w dniach
ża ło by w die ce zji oraz po mo gli przy go -
to wać uro czy stość po grze bo wą. 

„Po że gna li śmy na sze go Bi sku pa
Ada ma, któ ry od szedł do Pa na po na -
gro dę w go dzi nie mi ło sier dzia, w dzień
Mat ki Bo żej Ró żań co wej 7 paź dzier ni -
ka 2008 r. Od szedł od nas pierw szy bi -
skup so sno wiec ki, sa le zja nin, w 75. ro -
ku ży cia, w 16. ro ku po słu gi wa nia bi -
sku pie go, w 52. ro ku ka płań stwa
i w 57. ro ku je go związ ku z To wa rzy -
stwem Sa le zjań skim. By li śmy ra zem
z nim od po cząt ku bu do wa nia Ko ścio -
ła so sno wiec kie go, słu cha jąc je go na -
ucza nia, wy ko nu jąc je go po le ce nia.
Prze ży wa li śmy je go ra do ści i je go
smut ki. By li śmy z Nim, w je go ta jem -
ni cy cho ro by, cier pie nia i śmier ci”
– pi sze bp Piotr Sku cha, ad mi ni stra tor
die ce zji. 

Przy ta cza też sło wa ostat nie go ka -
za nia zmar łe go or dy na riu sza, jak na zy -
wa te sta ment. Cy tu je rów nież frag ment
li stu kar dy na ła Tar ci sio Ber to ne, se kre -
ta rza sta nu w Wa ty ka nie. „W dniach,
kie dy Ko ściół so sno wiec ki że gna
zmar łe go Bi sku pa Ada ma, Oj ciec
Świę ty wy ra ża po dzię ko wa nie za Je go
wiel kie od da nie się spra wom Ko ścio ła,
któ re go de po zy tu strzegł z tak wiel ką
tro ską. Dzię ku je Bo gu za świa dec two

wia ry, wier no ści i za wszel kie do bro,
ja kie sta ło się udzia łem Lu du Bo że go
po przez Je go pa ster ską po słu gę. Łą -
cząc się z uczest ni ka mi po grze bu ży -
czy, by dla wszyst kich umoc nie niem
by ło prze sła nie z Apo ka lip sy św. Ja -
na Apo sto ła: Bło go sła wie ni, któ rzy
w Pa nu umie ra ją. Niech od pocz ną
od swo ich tru dów, bo ich czy ny idą
wraz z ni mi (14,13)”.

„Mo dli twa ża łob na trwa ła w pią tek
i so bo tę (10 i 11 paź dzier ni ka), w cza -
sie Mszy św. mo dli ło się z na mi dwóch
kar dy na łów, sied miu ar cy bi sku pów
i 30 bi sku pów. W te dwa dni, po -
nad 600 ka pła nów spra wo wa ło Ofia rę
Mszy św. By li z na mi licz ni przed sta -
wi cie le za ko nów mę skich i żeń skich,
by li przed sta wi cie le Ko ścio łów sio -
strza nych, uczel ni ka to lic kich i świec -
kich, licz ni przed sta wi cie le wła dzy
rzą do wej i sa mo rzą do wej, par la men ta -
rzy ści, bar dzo licz ne pocz ty sztan da ro -
we. By ło wie le mło dzie ży i rze sza lu -
dzi, któ ra mo gła śle dzić to, co się dzie -
je w Ka te drze na dwóch „te le bi mach”,
któ re nam słu ży ły dzię ki życz li wo ści
Urzę du Mia sta So snow ca. Mo gli śmy
uczest ni czyć w ce re mo niach ża łob nych
dzię ki Ra diu Ma ry ja, Te le wi zji Trwam,
oraz Te le wi zji Si le sia, wszyst kim ser -
decz nie dzię ku je my” – pi sze bp Piotr
Sku cha, za chę ca jąc do dal szej mo dli -
twy za zmar łe go. „Pro śmy tak że Du -
cha Świę te go, aby przy słał do nas no -
we go Bi sku pa – Pa ste rza” – koń czy
swój list ad mi ni stra tor die ce zji so sno -
wiec kiej. 

KKss..  JJaa  rroo  ssłłaaww  KKwwiiee  cciieeńń

Biskup Skucha
podziękował za modlitwę

DDzziiee  ccii  zz ZZaa  ggłłęę  bbiiaa  mmoo  ggąą  llii  cczzyyćć  nnaa ffaa  cchhoo  wwąą  ppoo  mmoocc  ttee  rraa  ppeeuu  ttyycczz  nnąą..
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Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października 2008 r. „stałej”
akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory
Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Ta akredytacja oznacza, że procedury stosowane przez
Agencję, jej oprogramowanie komputerowe i system kontroli wypłacanych środków spełniają wszystkie wymogi
Unii Europejskiej i Polskiego prawa.
Minister Finansów przyznał też Agencji od 16 października br. pełne akredytacje na obsługę 10 działań z PROW
2007-2013: 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, 
„Grupy producentów rolnych”, 
„Renty strukturalne”, 
„Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW), 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”,  
„Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”, 
„Pomoc techniczna”.  

Pełna akredytacja na te działania oznacza, że Agencja może przyjmować wnioski, weryfikować je, podpisywać
umowy o przyznaniu pomocy i wypłacać pieniądze Beneficjentom. W przypadku działań, które dotyczą udzielenia
pomocy na inwestycje wypłata środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu przez ARiMR.
Obecnie ARiMR, ma już w sumie pełne akredytacje na 10 działań w ramach PROW 2007-2013. Obejmują one
łącznie już 70 procent wszystkich środków finansowych z tego Programu a Agencja wypłaciła już z niego 3
miliardy 769 milionów złotych Do uruchomienia przez Agencję pozostaną jeszcze tylko cztery działania:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych”, „Uczestnictwo rolników w
systemach jakości żywności”, „Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej i leśnej zniszczonego przez katastrofy i
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Te działania ARiMR planuje uruchomić na początku 2009 roku. 
Prezes ARiMR 
Dr Dariusz Wojtasik

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
e-mail: info@arimr.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-38-00-84

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichEuropa inwestująca w obszary wiejskie
Tekst opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Amatorów wspinaczki nie brakuje. Tyle
że mieszkańcy Zagłębia nie mają za bar-
dzo gdzie uprawiać swojej ulubionej dys-
cypliny sportu. Dla wielu jest to także
znakomita forma wypoczynku, dodajmy
aktywnego wypoczynku.

Stowarzyszenie zaproponowało, by
w pobliżu górki na Środuli stworzyć so-
snowieckie centrum wspinaczkowe „Bra-
ma na Jurę”. Koszt to ok. 2 mln złotych.
Czy przyszłoroczny budżet będzie prze-
widywać taki wydatek? Na razie nie wia-
domo. Być może centrum wspinaczkowe
powstanie przy udziale środków prywat-
nych.

Wiadomo, że obiekt ma się składać
z dwóch połączonych turni o wysoko-
ści 13 i 14 m oraz kamienia bulderowego
o wysokości 3 m.

Będzie wykonany z laminatu z żywic
poliestrowych, imitującego naturalną
rzeźbę skał wapiennych, występujących
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Z kolei forma dwóch turni ma nawiązy-
wać do występujących tam ostańców.
Konstrukcja szkieletowa zostanie wyko-
nana z metalu i betonu.

Z informacji przekazanych przez
członków Stowarzyszenia wynika, że bez-

pieczeństwo będzie zapewniać dolna ase-
kuracja. Wokół skał rozłożona będzie
warstwa amortyzująca, wykonana ze spe-
cjalnie dobranego drobnego żwiru.

Teren ma być ogrodzony i oświetlo-
ny. Tuż obok ma się znajdować budy-
nek administracyjny o powierzchni
około 20 m2.

Całkowita powierzchnia ścian będzie
liczyć ok. 500 m2, na których będzie za-
montowanych ok. 2000 chwytów o różnej
formie i stopniu trudności. W sumie ama-
torzy wspinaczki będą mieć do dyspozy-
cji 30 tras o różnym stopniu trudności.

Na skałki będą się mogły wspinać za-
równo osoby, które są doświadczone, jak
i początkujący amatorzy. Jednocześnie
wspinać będzie się mogło 60 osób.

– Początek uczyniliśmy tworząc gór-
kę dla amatorów narciarstwa, ale nie tyl-
ko. Park Środula może być w przyszło-
ści centrum aktywnego wypoczynku,
także dla rowerzystów, amatorów wspi-
naczki, czy być może fanów tenisa
ziemnego – podkreśla prezydent Kazi-
mierz Górski.

JJaa  rroo  ssłłaaww  AAddaamm  sskkii

W dniach od 25 do 31 paź -
dzier ni ka na za pro sze nie Ze -
spo łu Szkół Mu zycz nych go -
ści ła w na szym mie ście gru pa
mło dzie ży wraz z opie ku na mi
z Kon ser wa to rium Mu zycz ne -
go w Ro uba ix z Fran cji. Jest to
dru gi etap wy mia ny mię dzy
fran cu ską i so sno wiec ką szko -
łą mu zycz ną. Po za zwie dza -

niem mia sta i oko lic, w pro gra -
mie wi zy ty zna la zły się warsz -
ta ty mu zycz ne oraz dwa
wspól ne kon cer ty. 30 paź dzier -
ni ka w au li Ze spo łu Szkół Mu -
zycz nych od był się wspól ny
kon cert pol sko -fran cu skiej or -
kie stry. Fran cu ska mło dzież
spo tka ła się tak że z so sno wiec -
ki mi wła dza mi mia sta. UU

So sno wiec ka bra ma na Ju rę
Zna ko mi ty po mysł Sto wa rzy sze nia „Fo rum dla Za głę bia – So sno wiec”, wspie ra ny przez pre zy den ta So snow ca Ka zi mie rza Gór skie go ma szan sę na re ali za cję. Sto wa rzy sze nie za pro po no wa ło, by w Par ku Śro -
du la tuż obok Ca ło rocz ne go Cen trum Spor to wo -Re kre acyj ne go po wsta ły ścian ki do wspi nacz ki

WWii  zzuu  aallii  zzaa  ccjjaa  ssoo  ssnnoo  wwiieecc  kkiiee  ggoo  cceenn  ttrruumm  wwssppii  nnaacczz  kkoo  wwee  ggoo..

Na so sno wiec kiej sce nie te atral nej 7.10. wy sta wio no
pre mie rę „Cy ra no” Da riu sza Wik to ro wi cza, sztu kę
na mo ty wach po wie ści XIX -wiecz ne go pi sa rza Ed -
mun da Ro stan da „Cy ra no de Ber ge rac".

Hi sto ria wiel kiej nie speł nio nej mi ło ści, ale tak że
opo wieść o rzą dzą cych ludź mi kom plek sach. 

Ty tu ło wy Cy ra no (Grze gorz Kwas), wo jak, fi lo zof
i po eta, do sko na ły za rów no w wal ce na szpa dy, jak i na
sło wa za ko chu je się w swo jej pięk nej ku zyn ce Rok sa -
nie (Agniesz ka Bień kow ska).  Boi się jed nak wy znać
swe uczu cia z po wo du ogrom ne go, nie fo rem ne go no -
sa, któ ry jest przy czy ną je go bra ku pew ności sie bie. 

Rok sa na wy zna je Cy ra no, że za ko cha ła się w żoł -
nie rzu Chry stia nie (Prze my sław Ka nia). Chry stian
rów nież zwie rza się Cy ra no z mi ło ści do Rok sa ny.
Głów ny bo ha ter po sta na wia po móc kon ku ren to wi w
zdo by ciu ser ca pięk nej ku zyn ki. Pi sze w imie niu żoł -
nie rza pięk ne li sty, w któ rych za wie ra wła sne uczu -
cia do Rok sa ny...

Re ży se ria: Da riusz Wik to ro wicz, opie ka ar ty -
stycz na: Grze gorz Kem pin sky, sce no gra fia: Pa weł
Hu bic ka, ob sa da: Agniesz ka Bień kow ska, Ma ria
Bień kow ska, Be ata Deut sch man, Mar ta Ka dłub,
Agniesz ka Okoń ska, Alek san der Bli tek, Ar tur Hau -
ke, Prze my sław Ka nia, Krzysz tof Ko rze niow ski,
Grze gorz Kwas, Zbi gniew Le ra czyk, Woj ciech Le -
śniak, An drzej Śle ziak, Ja ro sław Ty ran. GK
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Zakończono akcję w ramach konkursu
dla szkół i przedszkoli „Zbiórka zuży-
tych baterii”. Przez dziewięć miesięcy
setki sosnowieckich uczniów zebrało
imponującą ilość, bo aż 924 kilogramy,
tych niebezpiecznych dla środowiska
odpadów. W konkursie udział wzięło
łącznie 13 placówek – 10 szkół oraz 3
przedszkola.

Niekwestionowanym liderem
w konkursie, już od trzech lat, pozosta-
je SP nr 35. W tym roku również jej
przypadło zaszczytne I miejsce. Miej-
sce drugie zajęła SP nr 22, trzecie na-
tomiast SP nr 33.

W grupie przedszkoli najlepszym
okazała się placówka nr 25, na drugim
miejscu uplasowało się Przedszkole
Miejskie nr 27, a na ostatnim stopniu
podium znalazło się Przedszkole Miej-
skie nr 46.

Zebrane baterie, które wymagają
specjalnego rodzaju utylizacji, prze-
wiezione zostały tymczasowo do Miej-
skiego Zakładu Składowania Odpadów
przy ul. Grenadierów. Stamtąd prze-
transportowane zostaną do zakładu,
który zajmie się utylizacją odpadów
niebezpiecznych dla środowiska,
w tym baterii.

Konkurs organizowany był przez
Wydział Środowiska i Rolnictwa so-
snowieckiego magistratu. Zwycięskie
placówki otrzymały nagrody pienięż-
ne. KKaażż  ddyy  cchhęętt  nnyy  mmoo  żżee  ppoo  zzbbyyćć  ssiięę  zzuu  żżyy  ttyycchh  bbaa  ttee  rriiii,,  cchhooćć  bbyy  ww bbuu  ddyynn  kkuu  UUrrzzęę  dduu  MMiieejj  sskkiiee  ggoo..
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So sno wiec kie ogród ki
w kwia tach

Dwa so sno wiec kie Do my Po mo cy
Spo łecz nej przy uli cy Ja giel loń -
skiej 2 i An der sa 81 już nie dłu go
za si la ne bę dą ener gią so lar ną.
Wszyst ko dzię ki ko lek to rom sło -
necz nym umiesz czo nym na da -
chach obu bu dyn ków. 

To no wo cze sne źró dło ener gii,
na do da tek w peł ni eko lo gicz ne
i tym sa mym nie szko dli we dla śro -
do wi ska. Za sto so wa nie ko lek to rów
jest cał ko wi cie bez piecz ne, nie wy -
ma ga do pro wa dza nia i skła do wa -
nia pa li wa, jest wy god ne, ci che i co
naj waż niej sze: pod czas eks plo ata -
cji ener gii nie wy stę pu je emi sja
sub stan cji za nie czysz cza ją cych at -
mos fe rę. Po nad to ener gia po zy ski -
wa na z pro mie ni sło necz nych jest
uzna wa na za jed ną z „naj czyst -
szych”. Cał ko wi ta po wierzch nia
ko lek to rów sło necz nych na obu
do mach wy nie sie 230 m2.

Uzy ska na w ten spo sób ener -
gia słu żyć bę dzie do pod grze wa -
nia wo dy w obu bu dyn kach.

Ocie plo na wo da za nim tra fi
do punk tów po bo ru, ma ga zy no -
wa na bę dzie w bu fo ro wych zbior -
ni kach. Roz wią za nie to znacz nie
ob ni ży kosz ty, ja kie po no szą obie
pla ców ki na za kup cie płej wo dy.
Za sto so wa nie no wych in sta la cji
so lar nych z ko lek to ra mi sło necz -
ny mi po kry je ok. 30% cał ko wi te -
go za po trze bo wa nia na cie pło dla
po trzeb obu obiek tów. 

Mo der ni za cja DPS -ów kosz -
to wa ła ok. 650 ty się cy zło tych,
przy czym po nad 70 proc. tej
kwo ty zo sta nie do fi nan so wa ne
z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska oraz z Eko -
fun du szu. 

kolumnę redaguje GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Pierw sze miej skie ko lek to ry
sło necz ne 
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ekologia
Ze bra li bli sko to nę ba te rii

Azbest cią gle
groź ny
31 paź dzier ni ka w Urzę dzie Miej skim od -
by ło się spo tka nie do ty czą ce usu wa nia
azbe stu z bu dyn ków, oraz ter mo mo der ni -
za cji w So snow cu. W ze bra niu udział
wzię li przed sta wi cie le spół dziel ni i wspól -
not miesz ka nio wych oraz za rząd cy nie ru -
cho mo ści. Urząd re pre zen to wał pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski. Nie za bra kło też przed -
sta wi cie li Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny i Śro do wi ska z Ka to wic.  

Azbest ze wzglę du na swo ją szko dli -
wość (jest przy czy ną py li cy, no wo two rów
etc.) po la tach uży cia w prze my śle bu dow -
la nym jest usu wa ny z bu dyn ków i za stę po -
wa ny in ny mi ma te ria ła mi. Wy ma ga to jed -
nak ko rzy sta nia ze spe cja li stycz nych firm,
oraz ko rzy sta nia ze spe cjal nych wy sy pisk,
na któ rych moż na skła do wać azbest. To z
ko lei wy ma ga dość du żych na kła dów fi -
nan so wych. Na co nie wszyst kich stać. 

– Gmi na wy bra ła już skła do wi sko dla
od kła da nia te go ma te ria łu i bie rze to na sie -
bie. Po zo sta je nam zde cy do wać, w ja ki
spo sób po zby wać się te go ma te ria łu oraz
skąd po zy skać fun du sze na te go ro dza ju
dzia ła nie. O tym bę dzie my dys ku to wać
przez kil ka naj bliż szych mie się cy – mó wił
pod czas spo tka nia pre zy dent Gór ski.

Pod czas ze bra nia re pre zen tan ci Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej, so sno wiec kie go od -
dzia łu Ban ku Ochro ny Śro do wi ska oraz
Urzę du Miej skie go przed sta wi li spo so by
po zy ska nia środ ków fi nan so wych na usu -
nię cie wy ro bów azbe sto wych np. z Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go i Lo kal ne go Pro gra mu
Re wi ta li za cji. Ze bra nie roz po czę ło cykl
spo tkań za rząd ców z przed sta wi cie la mi
mia sta na te mat te go, w ja ki spo sób po zbyć
się uciąż li we go azbe stu. 

WWyy  jjąątt  kkoo  wwoo  ggrrooźź  nnee

Głów nym skład ni kiem
ogniw ba te rii i aku mu la to -
rów są naj bar dziej tok sycz -
ne me ta le cięż kie: ołów,
rtęć, ko balt, ni kiel. Te wła -
śnie pier wiast ki ze zu ży -
tych i nie za bez pie czo nych
ba te rii do sta ją się do śro -
do wi ska, wód po wierzch -
nio wych, po wie trza i gle -
by. I tam wła śnie wcho dzą
w łań cu chy po kar mo we,
dzię ki cze mu ma ją szan sę
do stać się do or ga ni zmów
czło wie ka, ro ślin, czy zwie -
rząt. 

Roz strzy gnię to kon kurs na „Naj ład niej
ukwie co ny bal kon i ogró dek przy do mo -
wy w So snow cu” w ro ku 2008. Miesz -
kań cy ry wa li zo wa li mię dzy so bą
w trzech ka te go riach: bal kon w bu dow -
nic twie jed no i wie lo ro dzin nym oraz naj -
ład niej szy ogró dek przy do mo wy. 

Pod uwa gę bra no mię dzy in ny mi po -
my sło wość aran ża cji, róż no rod ność ro -
ślin no ści oraz es te ty kę wy ko na nia.

Lau re ata mi kon kur su w ka te go rii do -
ty czą cej naj pięk niej sze go bal ko nu w bu -
dow nic twie wie lo ro dzin nym zo sta li ko -
lej no: Bo le sław Ko cek, Ma ria Szcze -
śniak oraz Elż bie ta Le cho wicz.
Wła ści cie lem naj pięk niej ukwie co ne go

bal ko nu w bu dow nic twie jed no ro dzin -
nym zo sta ła Jo lan ta Fi jał kow ska (przy -
zna no je dy nie miej sce III). Na to miast
zwy cięz ca mi w ka te go rii na naj pięk niej -
szy ogró dek zo sta li: Ewa Skar bek, Alek -
san dra Ha lam i Iza be la Woź niak. Przy -
zna no tak że wy róż nie nia dla: Zbi gnie wa
Ba ła ze go, Mał go rza ty Ty li by oraz Aga ty
Du dek.

Zgło sze nia kon kur so we oce nia ło ju ry
w skła dzie: za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca – Ry szard Łu kaw ski, na czel nik
WŚiR – Wan da Or liń ska, pla styk miej -
ski – Lu dwik Fie do ro wicz oraz pra cow -
ni cy wy dzia łu WŚiR: Elż bie ta Ma li now -
ska i Alek san dra Ru pik. 

Tysiące zwierząt
zabijanych jest każdego
roku dla futer

Czym jest dla nas na tu ral ne fu tro? Cie -
płym okry ciem w mroź ne dni? Sym bo -
lem bo gac twa? Czy mo że mod nym do -
dat kiem? Nie ste ty wciąż dla nie wie lu
sta no wi wy łącz nie pro dukt ma so wej
rze zi nie win nych zwie rząt.

Na jed no okry cie po trze ba przy -
kła do wo 40 so bo li, 150 gro no -
stai, 11 ry si, 18 li sów, 55 dzi kich
no rek, 100 szyn szy li lub 100 wie -
wió rek. I nie łudź my się, że ist nie je
hu ma ni tar ne za bi ja nie zwie rząt. Za -
nim zwie rzę ta sta ną się czę ścią mo -
do we go im pe rium wca le nie wio dą
spo koj ne go ży cia w swo im na tu ral -
nym śro do wi sku. Zwie rzę ta czę sto
trzy ma ne są przez ca łe ży cie w cia -
snych klat kach, gło dzo ne, po zba -
wio ne ru chu. 

Me to dy ich uśmier ca nia przy po mi -
na ją okrut ne, po zba wio ne emo cji tor -
tu ry, któ rych wy ni kiem są je dy nie
zbęd ne nam, bo prze cież ist nie ją
sztucz ne, fu tra. Zwie rzę ta fu ter ko we
uśmier ca się w ga zo wych ko mo rach,
po przez po ra że nie prą dem lub za po -
mo cą pe ne tru ją ce go urzą dze nia bol co -
we go, któ re uszka dza ko rę mó zgo wą
zwie rzę cia. 

Od 10 lat w Pol sce, 25 paź dzier ni -
ka, ob cho dzo ny jest „Dzień bez Fu tra”
któ ry zro dził się z ini cja ty wy nie for -
mal nej gru py, zwa nej Fron tem Wy -
zwo le nia Zwie rząt. War to więc za sta -
no wić się, za nim za ku pi my fu tro, czy
rze czy wi ście war to.
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BBaa  ttee  rriiee  ssłłoo  nneecczz  nnee  jjuużż  zzaa  ssii  llaa  jjąą  DDPPSS  --yy..

JJee  ddeenn  zz nnaa  ggrroo  ddzzoo  nnyycchh  bbaall  kkoo  nnóóww..



W 1815 roku po klęsce Napole-
ona Bonaparte, podczas Kongre-
su Wiedeńskiego dokonano no-
wego podziału Europy. U zbiegu
Białej i Czarnej Przemszy połą-
czyły się granice trzech państw
zaborczych: Rosji, Austrii i Prus.
Nadgraniczne położenie nie-
przypadkowo spowodowało
gwałtowny rozwój pobliskich
wsi i osad. Tereny obecnego So-
snowca (oprócz Jęzora) znalazły
się w granicach Królestwa Pol-
skiego pod panowaniem cara
Rosji.

W połowie XIX wieku
do Granicy (Maczek) i Sosnow-
ca dotarła kolej żelazna.
W styczniu 1836 roku hr. Hen-
ryk Łubieński wydał polecenie
opracowania wstępnych planów
technicznych i wytyczenia szcze-
gółowego kierunku drogi kolejo-
wej z Warszawy do kopalń
w Niwce, które zrealizowane zo-
stało ostatecznie w dwa lata póź-
niej przez inż. Stanisława Wy-
sockiego. Długość całej trasy
wynosiła 307 km. Prace budow-
lane prowadzone były odcinkami
od 1840 r. Do Granicy linia kole-
jowa z Warszawy dotarła osta-
tecznie 1 kwietnia 1848 roku.
Podróż z Warszawy trwała
w tym czasie 10,5 godziny. Ten
olbrzymi jak na owe czasy dwo-
rzec wybudowany został w stylu
neorenesansowym według pro-
jektu włoskiego architekta Hen-
ryka Marconiego, jednak swój
ostateczny wygląd uzyskał do-
piero pod koniec XIX wieku.
W pomieszczeniach dworca
znajdowały się osobne bufety
i poczekalnie dla podróżują-
cych I, II i III klasą. W górnych
partiach dworca znajdowały się
apartamenty carskie, w których

w drodze za granicę zatrzymy-
wał się car wraz z rodziną i towa-
rzyszącą mu świtą. Bezpośred-
nio w pobliżu dworca zbudowa-
na została komora celna,
odgrywała ona początkowo bar-
dzo dużą rolę jednak jej znacze-
nie zmalało po wybudowaniu
komory w pobliskim Sosnowcu.
Pomimo tego wg zachowanych
sprawozdań o obrotach w 1910
roku pobrała ona 3,8 mln. rubli
cła. Przed i po II wojnie świato-
wej jej budynek wykorzystywa-
ny był na potrzeby szkolnictwa,
miały w nim swoją siedzibę Li-
ceum Mechaniczne a następnie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
przeniesiona w latach
70. XX wieku do Zagórza.
Obecnie budynek jest zdewasto-
wany i niewykorzystany. Oprócz
komory celnej obok dworca po-
wstał hotel, urząd pocztowy, ko-
szary, a z czasem zbudowano ko-
ściół i cerkiew prawosławną.
Wszystkie wymienione obiekty
powstały w pewnym oddaleniu
od wsi Maczki i dlatego zabudo-

wa posiadała układ zwrócony
do torów kolejowych. W lu-
tym 1863 roku dworzec kolejo-
wy opanowany został przez po-
wstańców jednak nie toczono
o niego żadnych walk ponieważ
oddziały rosyjskie wycofały się
do Modrzejowa. Wówczas to
po raz pierwszy na ziemiach pol-
skich linia kolejowa została wy-
korzystana do przeprowadzenia
manewru wojskowego. Część
oddziałów powstańczych spe-
cjalnie przygotowanym pocią-
giem udała się przez Ząbkowice
i Dąbrowę do Sosnowca.

W 1875 roku podjęto decyzję
o budowie linii szerokotorowej
z Iwanogrodu (Dęblina) do Dą-
browy wraz z bocznicą ze Strze-
mieszyc do Granicy, zwanej
Drogą Żelazną Iwanogrodzko
– Dąbrowską. W 1884 roku linia
ta dociera do Granicy i wybudo-
wany zostaje wówczas drugi
dworzec kolejowy dla jej obsłu-
gi. Funkcjonowanie dwóch stacji
kolejowych spowodowało dalszy
rozwój Granicy: rozbudowa-

na została kolonia domów kole-
jowych, rozpoczęły działalność
liczne sklepy, apteka i kantor
wymiany walut.

Po zakończeniu I wojny świa-
towej granica pomiędzy Austrią
i Rosją przestaje istnieć a zatem
nazwa miejscowości i jej znacze-
nie staje pod znakiem zapytania.
W okresie przejściowym nosi
ona nazwę Uroczysko, a w 1925
roku otrzymuje nazwę Maczki.

We wrześniu 1939 roku pod-
czas bombardowania zniszcze-
niu ulega budynek dworca kolei
szerokotorowej.

Po II światowej Maczki
wchodzą w skład gminy olku-
sko-siewierskiej powiatu będziń-
skiego. W 1955 roku uzyskują
status gromady, a w trzy lata
później ich status zostaje podnie-
siony do rangi osiedla. W 1975
roku w wyniku reformy admini-
stracyjnej zostają włączone
do Sosnowca a jej byłe kolonie:
Wodociągi, Cieśle, Wągródka,
Stare Maczki przemianowane
zostały na ulice.

Urodził się 11 września 1838
r. w Kaliszu jako syn Kazimie-
rza, powstańca listopadowego,
pochodzącego z rodziny szla-
checkiej i Konstancji z Zagó-
rowskich. Po ukończeniu Wyż-
szej Szkoły Realnej w Kaliszu
studiował m. in w Instytucie Go-
spodarstwa Wiejskiego i Leśnic-
twa w Marymoncie (1856),
w Akademii Medyko-Chirur-
gicznej w Warszawie (1857-
1859) oraz na uniwerystetach
we Wrocławiu (1859-1860), Pa-
ryżu (1861) i Heidelbergu
(1861-1862). Prowadził działal-
ność konspiracyjną, podczas po-
wstania styczniowego został
członkiem Rządu Narodowego
(tzw. wrześniowego). W la-
tach 1864-1867 przebywał
za granicą, w tym czasie uzyskał

doktorat z filozofii na Uniwersy-
tecie w Heidelbergu (1866).
Po powrocie do kraju zamiesz-
kał we Lwowie, a następnie
w Krakowie (1870). Od stycz-
nia 1882 r. był wydawcą kra-
kowskiego dziennika „Reforma”
przemianowanego następnie
na „Nową reformę”, był jej re-
daktorem odpowiedzialnym
od grudnia 1889 r., do stycz-
nia 1895 r. Pełnił funkcję radne-
go miasta Krakowa (od 1884 r.)
a w 1889 r. został posłem do ga-
licyjskiego Sejmu Krajowego.
Był m.in. organizatorem Towa-
rzystwa Szkoły Ludowej w Kra-
kowie (1882). Oraz jednym
z pierwszych członków Towa-
rzystwa Tatrzańskiego. Adam
Asnyk wiele podrózował za gra-
nicę, w 1888 r. przebywał m.in.

we Włoszech, na Sycylii, Mal-
cie, w pólnocnej Afryce
i w Marsylii. W sześć lat później
odbył podróz na Cejlon i do In-
dii. Zmarł 2 sierpnia 1897 r.
w Krakowie i pochowany został
na Skałce.

Twórczość literacką rozpo-
czał w latach 1864-1865 pod-
czas pobytu na zesłaniu. W tym
okresie zauważalne są rozterki
duchowe poety i kryzys świato-
poglądowy pogłebiony klęską
narodową. Od ok. 1870 r. rozpo-
czął poszukiwanie własnej dro-
gi twórczej, tworząć między in-
nymi erotyki. Swoje wiersze
ogłaszał w zbiorach pt. „Poezje”
(1869,1872,1880,1894). Z bie-
giem czasu w jego utworach za-
czyna doominować postawa
epicka w miejsce lirycznego ob-

razu ludzkich przeżyć czego
najpełniejszym wyrazem jest
cykl 30 sonetów „Nad głębiami”
(1883-1894), który przynióśł
mu miano poety-filozofa.

Adam Asnyk w Sosnowcu
jest patronem niewielkiej ulicz-
ki na Pogoni, w pobliżu ul. gen.
Grota-Roweckiego.

Urodził się 22 stycz-
nia 1921 r. w Warszawie
w rodzinie Stanisława,
działacza socjalistyczne-
go, pisarza i krytrytyka
literackiego oraz Stefanii
Zieleńczyk, nauczyciel-
ki, autorki podręczników
szkolnych (pochodzącej
z asymilowanej rodziny
żydowskiej). W dzieciń-
stwie bardzo dużo cho-
rował dlatego nauki po-
bierał częściowo w do-
mu. Od 1933 r. uczył się
w Państwowym Gimna-
zjum im. Stefana Batore-
go, gdzie w maju 1939 r.
otrzymał świadectwo
dojrzałości. W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze „Sza-
rych Szeregów”: Tadeusz Zawdzki ps. „Zośka” i Jan Bytnar
ps. „Rudy”. W czasie nauki w gimnazjum należał do Organi-
zacji Młodzieżowej „Spartakus” działającej pod patronatem
PPS. Od 1938 r. był współredaktorem „Strzały” organu pra-
sowego tej organizacji, na łamach którego zadebiutował jako
poeta.

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu podję-
cie studiów na Akademi Sztuk Pięknych, gdzie zamierzał
kształcić się na kierunku grafiki lub ilustratorstwa. Po utwo-
rzeniu w 1940 r. warszawskiego getta wraz z matką pozostał
po aryjskiej stronie ryzykując życiem w przypadku wykrycia
żydowskiego pochodzenia. W latach 1942-1943 studiował
polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.
Na utrzymanie zarabiał pracami dorywczymi: szkleniem
szyb, malowaniem szyldów, rozwózką węgla. Od lipca 1943
r. był sekcyjnym w II plutonie „Alek” batalionu AK „Zośka”
w stopniu starszego strzelca. Przerwał studia polonistyczne,
aby poświęcić się poezji i działalności konspiracyjnej.
Uczestniczył m.in. w wykolejeniu pociągu na odinku
Tłuszcz-Urk (kwiecień 1944 r.). Po ukończeniu turnusu Szko-
ły Podchorążych Rezerwy „Agricola”, w dniu 25 maja 1944
r. otrzymał stopień starszego strzelca podchorążego rezerwy
piechoty. W międzyczasie, od grudnia 1943 r. do kwiet-
nia 1944 r. był kierownikiem działu poezji miesięcznika spo-
łeczno-literackiego „Droga”. Z początkiem lipca 1944 r.
przenisiony został do batalionu „Parasol” na stanowisko za-
stępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii. Wybuch powsta-
na zaskoczył go w rejonie Placu Teatralnego. Nie mogąc
przedostać się na Wolę do swojego oddziału podjął walkę
na odcinku „Ratusz-Pałac Blanka”. Poległ na posterunku 4
sierpnia 1944 r. raniony śmiertelnie przez strzelca wyboro-
wego. Ooznaczony pośmiertnie Medalem za Warszawę
i Krzyżem Armii Krajowej. Pochowany na częsci wojskowej
cmantarza powązkowskiego w Warszawie.
Jego poezja najpełniej wyraża cechy pokolenia Kolumbów,
które musiało poradzić sobie z wstrząsem jakim był wybuch
wojny i zmuszone zostało odnaleźć swoją postawę wobec te-
go wydarzenia. W okresie okupacji Baczyński ogłosił 4 to-
miki wierszy: „Zamknięty echem”, Dwie miłości”, „Wiersze
wybrane” i „Arkusz poetycki nr 1”. Jego twórczość pojawia-
ła się również na łamach konspiracyjnych antologii poezji.
Zachowały się wszystkie jego dzieła: ponad 500 wierszy, kil-
kanaście poematów i blisko 20 opowiadań.
Krzysztof Kamil Baczyński został uznany powszechnie
za jednego z najwybitniejszych poetów czasów wojny,
a w Sosnowcu jest patronem głównej ulicy łączej Stary So-
snowiec z Milowicami.

W 10,5 godziny do
Warszawy
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historia
Baczyński
Krzysztof
Kamil
(1921-1944), ps. Jan Bugaj, Emil, Krzyś i inne, poeta, podcho-
rąży, żołnierz AK
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Asnyk Adam 

(1838-1897), ps. Jan Sto żek, El... y, po eta i dra ma to pi sarz, po li tyk
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10 i 17 października 2008 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Odznaczenia i nagrody wręczali zastępcy prezydenta miasta: Zbigniew Jaskiernia, Wilhelm Zych oraz Ryszard Łukawski; Adam Wolski -
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; Arkadiusz Trzuskowski – kierownik USC oraz Barbara Tkacz – zastępca kierownika USC. Do gratulacji Zacnym
Jubilatom dołącza się prezydent Kazimierz Górski.

Medale za Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali Państwo:
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AAlleekkssaannddrraa  ii JJaann  BBAAŁŁAAZZOOWWIIEE,,  WWaannddaa  ii SStteeffaann  BBAARRAANNOOWWIIEE,,  ŁŁuuccjjaa  ii ZZbbiiggnniieeww  BBAARRTTOOSSIIKKOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii SSttaanniissłłaaww
BBOORRKKOOWWIIEE,,  LLeeoonnttyynnaa  ii ZZddzziissłłaaww  BBUURRSSCCYY,,  EEddwwaarrddaa  ii SSttaanniissłłaaww  CCEEBBUULLSSCCYY,,  BBaarrbbaarraa  ii CCeezzaarriiuusszz  CCEELLUUCCHHOOWWIIEE,,
KKrryyssttyynnaa  ii JJeerrzzyy  CCEESSAARRZZOOWWIIEE,,  WWiieessłłaawwaa  ii EEuuggeenniiuusszz  DDRRYYJJOOWWIIEE,,  NNaattaalliiaa  ii ZZyyggmmuunntt  CCHHAABBIIOORROOWWIIEE,,  KKrryyssttyynnaa  ii AAddaamm
CCHHWWAASSTTKKOOWWIIEE,,  CCzzeessłłaawwaa  ii WWłłooddzziimmiieerrzz  JJĘĘDDRRZZEEJJCCZZAAKKOOWWIIEE,,  SStteeffaanniiaa  ii JJaann  CCZZAARRNNEECCCCYY,,  JJaaddwwiiggaa  ii BBoogguummiiłł
CCZZEEKKAAJJOOWWIIEE  SSttaanniissłłaawwaa  ii MMaarriiaann  KKOOCCEELLOOWWIIEE..

TTeerreessaa  ii MMiieecczzyyssłłaaww  DDUUDDAAŁŁOOWWIIEE,,  ZZooffiiaa  ii MMiieecczzyyssłłaaww  DDYYBBAAŁŁOOWWIIEE,,  ZZddzziissłłaawwaa  ii WWłłooddzziimmiieerrzz  DDYYBBKKOOWWIIEE,,  KKrryyssttyynnaa
ii SSttaanniissłłaaww  DDZZWWOONNKKOOWWIIEE,,  SStteeffaanniiaa  ii AAddaamm  FFIIGGUURROOWWIIEE,,  LLuuccyynnaa  ii HHeennrryykk  FFUUDDAAŁŁOOWWIIEE,,  EEmmiilliiaa  ii SSttaanniissłłaaww
ŻŻEELLEEZZIIKKOOWWIIEE,,  DDaanniieellaa  ii JJóózzeeff  GGAAJJOOWWCCOOWWIIEE,,  KKaazziimmiieerraa  ii ZZyyggmmuunntt  GGAAWWŁŁOOWWSSCCYY,,  KKrryyssttyynnaa  ii SStteeffaann  KKAARRLLIIŃŃSSCCYY,,
KKrryyssttyynnaa  ii WWłłaaddyyssłłaaww  GGÓÓRRSSCCYY,,  MMaarriiaannnnaa  ii JJaann  GGRROONNOOWWSSCCYY,,  WWiieessłłaawwaa  ii SSttaanniissłłaaww  KKMMIIEECCIIKKOOWWIIEE,,  EEllżżbbiieettaa  ii RRyysszzaarrdd
GGAADDOOMMSSCCYY..  

DDaannuuttaa  ii HHeennrryykk  GGRRUUSSZZCCZZYYŃŃSSCCYY,,  TTeerreessaa  ii FFeelliikkss  GGUUCCWWOOWWIIEE,,  KKaazziimmiieerraa  ii SSttaanniissłłaaww  GGWWOOŹŹDDZZIIOOWWIIEE,,  JJóózzeeffaa
ii WWłłooddzziimmiieerrzz  HHEERREEJJOOWWIIEE,,  HHaalliinnaa  ii WWiinniiccjjuusszz  JJAAKKUUBBOOWWSSCCYY,,  JJaanniinnaa  ii SSttaanniissłłaaww  JJAANNOOSSZZKKOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii MMaarriiaann
JJĘĘDDRRYYCCZZKKOOWWIIEE,,  DDaannuuttaa  ii BBoogguussłłaaww  KKAABBAAŁŁOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii ZZddzziissłłaaww  KKAACCZZMMAARRCCZZYYKKOOWWIIEE,,  MMiirroossłłaawwaa  ii WWiittoolldd
KKAALLEECCIIŃŃSSCCYY,,  LLeeookkaaddiiaa  ii JJóózzeeff  KKAALLIIŃŃSSCCYY,,  WWaannddaa  ii MMiieecczzyyssłłaaww  KKAAMMYYKKOOWWIIEE,,  BBaarrbbaarraa  ii HHeennrryykk  KKAANNIIOOWWIIEE,,  KKrryyssttyynnaa
ii ZZyyggmmuunntt  KKAARRPPAACCZZOOWWIIEE,,  AAlliiccjjaa  ii JJóózzeeff  KKAASSPPRRZZYYKKOOWWIIEE  JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa  oobbcchhooddzziillii  PPaańńssttwwoo::  SStteeffaanniiaa  ii TTaaddeeuusszz
CCHHWWAASSTTEECCCCYY,,  LLeeookkaaddiiaa  ii SStteeffaann  GGLLIIWWIIŃŃSSCCYY,,  ZZddzziissłłaawwaa  ii TTaaddeeuusszz  GGOOŁŁDDOOWWIIEE..

AAnnnnaa  ii KKaazziimmiieerrzz  KKAAŹŹMMIIEERRSSCCYY,,  HHeelleennaa  ii LLeeoonn  KKLLUUSSZZCCZZYYŃŃSSCCYY,,  OOttyylliiaa  ii SSttaanniissłłaaww  KKOOCCOOWWIIEE,,  WWaannddaa  ii BBrruunnoonn
GGRRAABBOOWWIIEECCCCYY,,  FFeelliikkssaa  ii KKaazziimmiieerrzz  KKOONNIIEECCZZNNII,,  MMaarriiaannnnaa  ii JJaann  KKOOPPKKOOWWIIEE,,  SSaabbiinnaa  ii RRyysszzaarrdd  KKOOZZIIAAKKOOWWIIEE,,  IIrreennaa
ii AAnnttoonnii  KKOOZZIIEEŁŁOOWWIIEE,,  ZZooffiiaa  ii ZZddzziissłłaaww  KKRROOTTLLOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii JJóózzeeff  KKRRZZYYSSZZTTOOFFCCZZYYKKOOWWIIEE,,  JJaaddwwiiggaa  ii BBoolleessłłaaww
KKUUCCIIOOWWIIEE,,  JJóózzeeffaa  ii JJóózzeeff  KKUUPPIICCHHOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii JJóózzeeff  KKUURRKKOOWWIIEE,,  HHeennrryykkaa  ii ZZeennoonn  LLEEŻŻUUCCHHOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii JJaann
MMAACCHHNNIIKKOOWWIIEE,,  HHeennrryykkaa  ii JJaann  NNAAWWRROOTTOOWWIIEE..

0011.. 1100.. – trzy stu dent ki Wyż -
szej Szko ły Hu ma ni tas w So -
snow cu otrzy ma ły pre sti żo we
sty pen dia Fun da cji Edu ka -
cyj nej Przed się bior czo ści
z Ło dzi. Wy róż nie nia, któ re
wrę czo no ofi cjal nie pod czas
uro czy stej in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go 7 paź dzier ni -
ka br., tra fi ły do: Jo an ny
Tom czyk, Jo an ny Wo łek
i An ny Pu cha ły.
0011.. 1100.. – w ra mach pro gra mu
„Wy ko rzy staj szan sę – zdo -
bądź no we umie jęt no ści” ru -
szy ły w na szym mie ście
szko le nia dla mło dzie ży za -
gro żo nej wy klu cze niem spo -
łecz nym. Przed się wzię cie
w ca ło ści fi nan so wa ne jest
z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go.
0011..1100..  – na te re nach wy sta -
wien ni czych EXPO Si le sia
roz po czę ła się dwu dnio wa
kon fe ren cja „Czy ste Tech -
no lo gie Wę glo we” Tar gi
Ener ge ty ki. Jej pro gram
po świę co ny był za gad nie -
niom roz wo ju ener ge ty ki,
przy uwzględ nie niu ak tu al -
nych uwa run ko wań. 
0066.. 1100.. – w Miej skim Klu -
bie im. Ja na Kie pu ry od był
się wie czór au tor ski Bo le -
sła wa Cie pie li, dzia ła cza re -
gio nal ne go za głę biow skich
or ga ni za cji i sto wa rzy szeń.
Od wie lu lat współ pra cu ją -
ce go z re dak cja mi ga zet sa -
mo rzą do wych, re gio nal nych
i za głę biow skich. Au tor
licz nych tek stów w cza so pi -
smach na uko wo -tech nicz -
nych.
0088.. 1100.. – w Wyż szej Szko le
Hu ma ni tas od by ła się kon fe -
ren cja pn. „Ro we ro wy So -
sno wiec w ro we ro wym Za -
głę biu”. Te ma tem spo tka nia
by ły ist nie ją ce w So snow cu
tra sy ro we ro we. Or ga ni za to -
rem spo tka nia by ło Fo rum
dla Za głę bia – So sno wiec. 
1100.. 1100..  – w Przed szko lu nr 55
od by ło się „Świę to Pie czo ne -
go Ziem nia ka”. W im pre zie
wzię ły udział dzie ci z cze -
skie go przed szko la z Ka rvi -
ny.
1133.. 1100. – w Ga le rii „U Bel -
frów” przy Bi blio te ce Pe da -
go gicz nej (ul. Ze ga dło wi cza)
otwar to wy sta wę z cy klu:
„Mistrz i uczeń” pt. „Chodź.
Po ma lu je my Twój świat…”.
Swo je pra ce za pre zen to wa ły
na uczy ciel ki pla sty ki: Mał -
go rza ta Urban i Ta ma ra Bia -
łas oraz ich ucznio wie z Gim -
na zjum nr 10 i Szko ły Pod -
sta wo wej nr 29 w So snow cu.
Jest to już 74 wy sta wa pla -
stycz na w 17-let niej dzia łal -
no ści Ga le rii. Te ma ty ka prac
to: pej za że, por tre ty, mar twe
na tu ry. Tech ni ki ich wy ko na -
nia są róż no rod ne: ma lar stwo
olej ne, akwa re la, ry sun ki,
haft, wy dzie ran ki, wy kle jan -
ki, kom po zy cje z róż nych
ma te ria łów pla stycz nych.
1133.. 1100.. – z oka zji 65. rocz ni -
cy Bi twy pod Le ni no w so -
sno wiec kim Za rzą dzie Miej -
skim od by ło się spo tka nie
kom ba tan tów. 
1144.. 1100.. – Jo lan ta Sko rus,
w dro dze kon kur su, zo sta ła

wy bra na no wym dy rek to rem
So sno wiec kie go Cen trum
Sztu ki – Za mek Sie lec ki.
W ostat nim cza sie by ła peł -
nią cą obo wiąz ki dy rek to ra
zam ku.
1166.. 1100.. – w mie ście prze pro -
wa dzo ny zo stał wo je wódz ki
test spraw no ści sys te mu
ostrze ga nia i alar mo wa nia
lud no ści. W tym dniu zo sta -
ły włą czo ne w So snow cu sy -
re ny alar mo we i emi to wa ny
dźwięk cią gły trwa ją cy trzy
mi nu ty.
1199.. 1100..  – Zbi gniew Ja skier -
nia, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta przy jął w Urzę dzie Miej -
skim de le ga cje przed sta wi -
cie li szkół z państw
part ner skich: Nie miec, Fran -
cji i Czech. Ich obec ność
zwią za na jest z re ali za cją
pro jek tu w ra mach pro gra mu
Co me nius „Szkol ne przy go -
to wa nie do za wo du i lep sze
szan se na eu ro pej skim ryn ku
pra cy”. Ucznio wie wraz
z opie ku na mi przy je cha li
na za pro sze nie Dy rek to ra Ze -
spo łu Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru. 
2200.. 1100..  – w sa li se syj nej Urzę du
Miej skie go przy Al. Zwy cię -
stwa od by ła się VIII kon fe ren -
cja po świę co na pro fi lak ty ce ra -
ka pier si „Ama zon ki -am ba sa -
dor ka mi zdro wia”. Kon fe ren cję
zor ga ni zo wał Za rząd So sno -
wiec kie go Sto wa rzy sze nia
Ama zo nek „Ży cie”.
2211.. 1100.. – w sa li se syj nej
Urzę du Miej skie go od by ło
się spo tka nie do ty czą ce pro -
jek tu „Mo da na suk ces – czy -
li kro ki w sa mo dziel ność”
współ fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Ce lem pro gra -
mu jest prze ła ma nie we -
wnętrz nych ba rier klien tów
Miej skie go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej spo wo do wa nych
bra kiem za trud nie nia oraz
na by cie no wych umie jęt no ści
za wo do wych. Or ga ni za to rem
spo tka nia był so sno wiec ki
MOPS.
2211.. 1100.. – w Szko le Pod sta -
wo wej nr 27 od by ły się eli -
mi na cje do Ogól no pol skie go
Tur nie ju Kra so mów cze go
PTTK w ka te go riach szkół
pod sta wo wych oraz gim na -
zjal nych. 
2211.. 1100..  – w Art Ca fe Mu -
za od był się kon cert pt. „Cze -
sław Śpie wa”. Ar ty sta, Cze -
sław Mo zil two rzy trud ną
do skla sy fi ko wa nia ory gi nal -
ną mu zy kę, no szą cą śla dy ka -
ba re tu, roc ka, a na wet punk
roc ka. „Cze sław Śpie wa” jest
je go au tor skim pro jek tem,
w któ rym gra i śpie wa z róż -
ny mi mu zy ka mi, w naj róż -
niej szych skła dach in stru -
men tal nych.
2222.. 1100..  – w Szko le Pod sta wo -
wej nr 15 od był się mi ni play -
back show pod ha słem „Ta -
necz nym Kro kiem”. Był to
kon kurs prze zna czo ny dla
dzie ci ze świe tlic śro do wi -
sko wo  - so cjo te ra peu tycz -
nych. Do wy stę pów zgło szo -
no 16 grup z dzie wię ciu so -
sno wiec kich świe tlic. 

Z „Ku rie rem” po mie ście



Tropikalnie w Egzotarium
W dniach 10-12 października w
sosnowieckim Egzotarium od-
była się wystawa „Dni orchidei i
motyli świata”. Impreza odbywa
się cyklicznie dwa razy do roku
i wzbogacana jest o nowe ele-
menty.

Ta, mająca miejsce w paź-
dzierniku, prócz okazów stor-

czyków oraz roślin owadożer-
nych, zawierała także eksponaty
motyli tropikalnych z prywatnej
kolekcji sosnowieckiej firmy El-
pol. Ekspozycja prezentowała
m.in. najmniejsze i największe
okazy świata. Zwiedzający mo-
gli również zakupić rośliny oraz
akcesoria do ich uprawy. GGKK

I Ogól no pol ski Kon kurs Fo to gra ficz ny
– Pa mię taj my o obo zach 
Gim na zjum nr 9 im. Ja na Paw -
ła II w So snow cu, To wa rzy stwo
Opie ki nad Oświę ci miem, Miej -
ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz”
w So snow cu oraz Bi blio te ka Pe -
da go gicz na w So snow cu or ga ni -
zu ją I Ogól no pol ski Kon kurs Fo -
to gra ficz ny – „Pa mię taj my o obo -
zach” (Au schwitz -Bir ke nau,
Bel żec, Gross -Ro sen, Kulm hof,
Maj da nek, Pla szow, So bi bor,
Stut thof, Tre blin ka i in ne miej sca
za gła dy) or ga ni zo wa ny dla
uczniów szkół pod sta wo wych,
gim na zjów, szkół po nad gim na -
zjal nych oraz dla ich ro dzi ców
i na uczy cie li. For ma kon kur su:
uczest nik wy ko nu je zdję cie zwią -

za ne te ma tycz nie z hi tle row ski mi
obo za mi za gła dy, kon cen tra cyj ny -
mi, tym cza so wy mi itp. lub z miej -
sca mi zwią za ny mi z tra gicz ny mi
dzie ja mi lu dzi z je go re gio nu
w cza sie oku pa cji hi tle row skiej

Ter min zgła sza nia prac upły wa
z dniem 30 li sto pa da 2008 ro ku
(de cy du je da ta stem pla pocz to we -
go). 

Pra ce moż na skła dać oso bi ście
w se kre ta ria cie szko ły lub wy sy łać
na ad res: Gim na zjum nr 9 im. Ja -
na Paw ła II, ul. Ka la gi 9a, 41-219
So sno wiec, z do pi skiem Kon kurs
„Pa mię taj my o obo zach”. Re gu la -
min kon kur su znaj du je się na stro -
nie www.to no.edu.pl. AARRCC
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2244.. 1100..  – ucznio wie SP nr 18
spo tka li z pen sjo na riu sza mi
Do mu Se nio ra przy ul. Ja giel -
loń skiej. Dzie ci przy go to wa ły
wier sze i pio sen ki o je sie ni. To
już ko lej ne spo tka nie z cy klu
„Bez ba rier wie ku”, któ re pro -
wa dzo ne od 6 lat in te gru ją
dzie ci z se nio ra mi. 
2255.. 1100..  – w Szko le Pod sta wo -
wej nr 39 ul. Lu bel skiej 51 od -
by ła się uro czy stość z oka zji
Ju bi le uszu XXX -le cia szko ły.
Od by ło się ślu bo wa nie klas I,
wy stę py ar ty stycz ne, wy sta wy
to wa rzy szą ce ca łej im pre zie
oraz zwie dza nie sal lek cyj -
nych. 
2277.. 1100..  – Do ro ta Wi śniew ska,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
Nr 40 ode bra ła cer ty fi kat
„Szko ła pro mu ją ca zdro wie”.
Tym sa mym pla ców ka do łą -
czy ła do Ślą skiej Sie ci Szkół
Pro mu ją cych Zdro wie. 
2288.. 1100.. – w Art Ca fe Mu za od -
był się wie czór au tor ski Mar ka
Przy by ły, ar ty sty ma la rza, au -

to ra pro zy pt. „Klucz Barw,
czy li o ko lo rach pie śni XIV”.
Spo tka nie pro wa dzi ła An -
na Urgacz ze Sto wa rzy sze nia
Isto ta. K. Przy by ła to ar ty sta
pla styk, te ra peu ta, czło nek
ZPAP w Ka to wi cach i SPP
w No wym Są czu oraz To wa -
rzy stwa Bel l mer. Zaj mu je się
gra fi ką ar ty stycz ną i użyt ko wą,
ry sun kiem, ma lar stwem i rzeź -
bą. Upra wia tak że pro zę i esej.
Jest au to rem po nad 30 wy staw
in dy wi du al nych i uczest ni kiem
ok. 20 zbio ro wych w kra ju
i za gra ni cą. Or ga ni za to rem
spo tka nia by ło Sto wa rzy sze nie
Isto ta oraz Mu za Art Ca fe.
2299.. 1100.. – w Gim na zjum Nr 14
w ZSPi SU w So snow cu od był
się kon kurs z przed mio tów ma -
te ma tycz no -przy rod ni czych.
Trzy oso bo we ze spo ły gim na -
zja li stów w trzy eta po wych
zma ga niach ry wa li zo wa li o ty -
tuł Omni bu sa. Na gro dy dla
naj lep szych ufun do wał so sno -
wiec ki Urząd Miej ski. UU

Z „Ku rie rem” po mieście

10 i 17 października 2008 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Odznaczenia i nagrody wręczali zastępcy prezydenta miasta: Zbigniew Jaskiernia, Wilhelm Zych oraz Ryszard Łukawski; Adam Wolski -
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; Arkadiusz Trzuskowski – kierownik USC oraz Barbara Tkacz – zastępca kierownika USC. Do gratulacji Zacnym
Jubilatom dołącza się prezydent Kazimierz Górski.

Medale za Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali Państwo:
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JJaanniinnaa  ii HHeennrryykk  MMAAKKLLEESSCCYY,,  BBaarrbbaarraa  ii JJaann  MMAALLAADDYYNNOOWWIIEE,,  MMiicchhaalliinnaa  ii MMaarriiaann  MMAATTYYSSZZKKIIEEWWIICCZZOOWWIIEE,,  DDoommiicceellaa
ii CCzzeessłłaaww  MMAAZZUURROOWWIIEE,,  HHaalliinnaa  ii SSttaanniissłłaaww  MMEENNDDZZIIUUKKOOWWIIEE,,  DDaanniieellaa  ii RRyysszzaarrdd  MMIIKKOOŁŁAAJJCCZZYYKKOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa
ii CCzzeessłłaaww  MMIIRRKKOOWWIIEE,,  GGrraażżyynnaa  ii SSttaanniissłłaaww  MMIISSIIEEWWIICCZZOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii KKaazziimmiieerrzz  MMIISSZZTTAALLOOWWIIEE,,  HHaalliinnaa  ii MMiirroossłłaaww
MMIISSZZTTEELLOOWWIIEE,,  WWłłaaddyyssłłaawwaa  ii RRoommaann  MMIITTRRĘĘGGOOWWIIEE,,  KKrryyssttyynnaa  ii ZZyyggmmuunntt  MMOORRAAWWOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii SSttaanniissłłaaww
MMRROOZZOOWWIIEE,,  UUrrsszzuullaa  ii HHeennrryykk  MMUURRAAWWSSCCYY,,  BBaarrbbaarraa  ii ZZddzziissłłaaww  MMUUSSIIAAŁŁOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii MMaarriiaann  GGIILLOOWWIIEE..  

AAlliiccjjaa  ii MMaarriiaann  NNOOWWAAKKOOWWIIEE,,  JJóózzeeffaa  ii KKaazziimmiieerrzz  OORRGGAANNKKOOWWIIEE,,  JJooaannnnaa  ii JJóózzeeff  PPAAJJDDOOWWIIEE,,  JJoollaannttaa  ii JJeerrzzyy
PPAAŁŁCCZZYYKKOOWWIIEE,,  KKrryyssttyynnaa  ii AAnnddrrzzeejj  PPIIEEKKOOSSZZEEWWSSCCYY,,  JJaanniinnaa  ii EEuuggeenniiuusszz  PPIIĘĘTTOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii SSttaanniissłłaaww
PPIIWWOOWWAARRCCZZYYKKOOWWIIEE,,  AAlleekkssaannddrraa  ii JJaann  PPLLEENNKKIIEEWWIICCZZOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii AAnnddrrzzeejj  PPOODDSSIIAADDŁŁOOWWIIEE,,  MMiicchhaalliinnaa  ii SSttaanniissłłaaww
PPOORRĘĘBBSSCCYY,,  MMaarriiaannnnaa  ii HHeennrryykk  RRÓÓŻŻAALLSSCCYY,,  PPaannii  IIrreennaa  PPIIAASSEECCKKAA,,  PPaannii  BBaarrbbaarraa  PPAATTOOŁŁAA,,  PPaannii  GGaabbrriieellaa  RROODDAAKK,,
JJuubbiilleeuusszz  6600--lleecciiiiaa  oobbcchhooddzziillii  PPaannii  IIrreennaa  WWYYSSOOCCKKAA  ii PPaańńssttwwoo  JJaanniinnaa  ii MMiirroossłłaaww  ŁŁYYKKOOWWIIEE..  

JJaanniinnaa  ii JJeerrzzyy  SSCCIISSŁŁOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii ZZbbiiggnniieeww  SSEERRMMAAKKOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii SSttaanniissłłaaww  SSEEWWEERRYYNNOOWWIIEE,,  MMiirroossłłaawwaa  ii ZZddzziissłłaaww
SSKKOOWWRROONNOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii MMiieecczzyyssłłaaww  SSKKÓÓRROOWWIIEE,,  IIrreennaa  ii AAlleekkssaannddeerr  SSOOBBIIEERRAAJJOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii LLuuccjjaann
SSTTAASSZZEEWWSSCCYY,,  JJóózzeeffaa  ii JJaann  SSTTĘĘPPNNIIOOWWIIEE,,  MMaarriiaa  ii WWaaccłłaaww  SSTTOOKKSSIIKKOOWWIIEE,,  KKrryyssttyynnaa  ii AAllbbiinn  SSUURRMMOOWWIIEE,,  HHeelleennaa
ii WWłłaaddyyssłłaaww  SSWWĘĘDDZZIIOOŁŁOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii RRyysszzaarrdd  SSYYNNOOWWCCOOWWIIEE,,  EEllżżbbiieettaa  ii ZZddzziissłłaaww  SSZZAAFFRRAANNOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa
ii SSttaanniissłłaaww  ŚŚLLIIWWKKOOWWIIEE,,  RRoommaannaa  ii ZZbbiiggnniieeww  TTAAFFIILLOOWWIIEE,,  WWłłaaddyyssłłaawwaa  ii SStteeffaann  TTAAŁŁAAJJOOWWIIEE,,  AAlliinnaa  ii SSttaanniissłłaaww
TTOOMMAALLOOWWIIEE..

JJaaddwwiiggaa  ii JJaannuusszz  TTOORRBBUUSSOOWWIIEE,,  JJaaddwwiiggaa  ii AArrkkaaddiiuusszz  WWAALLAASSOOWWIIEE,,  IIrreennaa  ii ZZddzziissłłaaww  WWAALLCCZZAAKKOOWWIIEE,,  HHeelleennaa  ii SStteeffaann
WWAALLIIGGÓÓRROOWWIIEE,,  DDoorroottaa  ii JJeerrzzyy  WWIITTKKOOWWSSCCYY,,  JJaanniinnaa  ii JJeerrzzyy  ZZAARRZZYYCCKKII,,  AAlleekkssaannddrraa  ii WWiieessłłaaww  ZZBBRROOŻŻKKOOWWIIEE,,
KKrryyssttyynnaa  ii RRyysszzaarrdd  MMAAKKUUŁŁOOWWIIEE,,  LLeeookkaaddiiaa  ii LLuuccjjaann  SSZZMMIITTKKOOWWIIEE,,  JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiee  oobbcchhooddzziillii::  MMaarriiaannnnaa  ii BBoogguussłłaaww
SSIIEERROONNIIOOWWIIEE,,  HHeennrryykkaa  ii MMaarriiaann  BBUUBBLLOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii RRoocchh  WWIIEETTEECCCCYY,,  DDoonnaattaa  ii ZZddzziissłłaaww  SSAAPPIIŃŃSSCCYY,,  AAllffrreeddaa
ii MMiieecczzyyssłłaaww  GGRRZZEEGGOORRCCZZYYKKOOWWIIEE,,  JJaaddwwiiggaa  ii AAddaamm  JJAANNCCZZAARROOWWIIEE,,  SStteeffaanniiaa  ii ZZddzziissłłaaww  WWÓÓJJCCIIKKOOWWIIEE..  

W dniach 15,16 i 17 paź dzier -
ni ka 2008 r. w Ze spo le Szkół Tech -
nicz nych re ali zo wa ny był Mię -
dzysz kol ny Pro jekt Edu ka cyj no -
-Wy cho waw czy pt. ”Czło wie ka
na le ży oce niać nie po sło wach, lecz
po czy nach”. W pro jek cie, któ ry
zwią za ny był z ob cho da mi VIII
Dnia Pa pie skie go, wzię li udział
ucznio wie Ze spo łu Szkół Tech nicz -
nych i Li ce al nych, Ze spo łu Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych
oraz IV Li ceum Ogól no kształ cą ce
im. St. Sta szi ca w So snow cu 

W związ ku z ha słem te go rocz -
ne go Dnia Pa pie skie go „Jan Pa weł
II – wy cho waw ca mło dzie ży”, or -
ga ni za tor ki pro jek tu Ewa Skot nicz -
na i Ewa So ko łow ska za pro si ły
mło dzież do wy słu cha nia trzech
wy kła dów po świę co nych te ma ty ce
au to ry te tu. R. Bo dzioch przed sta -
wił te mat: „Au to ry tet w świe cie

pod kul tu ry”, A. Bań ka z ko lei mó -
wił o Edy cie Ste in, ja ko au to ry te cie
XXI wie ku. Do dat ko wo ks. P. Pil -
śniak wy stą pił z re fe ra tem pt. „Jan
Pa weł II - po nad cza so wym au to ry -
te tem współ cze sne go świa ta”.

Mło dzież mia ła oka zję zo ba -
czyć frag men ty fil mów po świę co -
nych oso bie pol skie go pa pie ża. W
IV LO im. St .Sta szi ca ucznio wie
przed sta wi li sa mo dziel nie zre ali zo -
wa ne fil my i pre zen ta cje mul ti me -
dial ne na te mat: „Au to ry te ty
współ cze sne go świa ta”. Przed sta -
wio no po sta ci m.in. Mat ki Te re sy z
Kal ku ty, Św. Mak sy mi lia na Kol be,
Ja na Paw ła II, Ja nu sza Kor cza ka,
czy księż nej Dia ny. Przy oka zji 58
uczniów z Ze spo łu Szkół Tech nicz -
nych i Li ce al nych, Ze spo łu Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych
przy łą czy ło się do ak cji Ho no ro we -
go Krwio daw stwa. U

Dzień Pa pie ski w so sno wiec kich szko łach



Michael Bond

Paddington tu i teraz
Wyd. ZNAK
tłum. Michał Rusinek
data premiery: 6 listopada 2008

Wielki powrót Misia Padding-
tona
Młodszy kolega Kubusia Pu-
chatka przybywa z mrocznych
zakątków Peru!
Upaprany marmoladą niedź-
wiadek w sfatygowanym ka-
peluszu i kaloszach znów pa-
kuje się w tarapaty. Jak to się stało, że miś trafił
na komisariat i prawie został zaaresztowany? Dzię-
ki czemu stał się wirtuozem gry na fortepianie? Co
tym razem wymyśli, żeby niechcący zdenerwować
okropnego sąsiada?

Agnieszka Kręglicka, Marcin Kręglicki

Wyd. ZNAK

W kuchni
u Kręglickich
data premiery: 13 listopada 2008

Jak przygotować i podawać
absynt, a jak upiec ośmiorni-
cę? Z ilu dań tak naprawdę
składa się pełny włoski posi-
łek? Dlaczego Meksykanie
tańczą podczas jedzenia taco?
Co hiszpańska kuchnia za-
wdzięcza Kolumbowi? I jakąż
to potrawę wymyślili greccy rozbójnicy? Agnieszka
i Marcin Kręgliccy, znane rodzeństwo warszawskich
restauratorów, zapraszają nas w niezwykle smako-
witą podróż po kuchni francuskiej, włoskiej, grec-
kiej, hiszpańskiej i meksykańskiej.

Władysław Bartoszewski

1859 dni Warszawy
Wyd. ZNAK
data premiery: listopad 2008

Trzydzieści dni września 1939
roku, tysiąc siedemset sześć-
dziesiąt sześć dni okupacji
i sześćdziesiąt trzy dni powsta-
nia warszawskiego składa się
na tytułowe 1859 dni Warsza-
wy będących tematem tej
książki – kroniki stolicy wal-
czącej, cierpiącej, niszczonej i niepokonanej.
Dzieło monumentalne, dokument wierny i okrutny.
Pisarz trzyma rękę na pulsie konającego miasta
i przekazuje nam każde uderzenie serca, przyspie-
szenia, arytmię i wreszcie zamieranie tętna. 1859
dni walk, nadziei, rozpaczy i zagłady.
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rozrywka
BBAARRAANN  ((2211..0033..  –– 1199..0044..))
– Przed Tobą bardzo miłe
wydarzenie. Może spotkasz dawno
niewidzianego znajomego? A może
usłyszysz jakąś miłą wiadomość?
Sprawi Ci to wiele przyjemności
i poprawi humor w tym szarym,
jesiennym okresie. 
BBYYKK  ((2200..0044..  –– 2200..0055..)) – W końcu
Twoja wytrwałość i pracowitość
zostaną docenione. Niestety tym
razem nie przez szefa, a przez...
domowników. Przez najbliższy
weekend pozwolą Ci leżeć do góry
brzuchem.
BB  LLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..  –– 2211..0066..)) – Nowo
zawarta ostatnio znajomość doda Ci
pozytywnej energii. Wykorzystaj ją
nie tylko do flirtowania, ale także
do porządków w domu, bo nazbierało
się już trochę zaległości.
RRAAKK  ((2222..0066..  –– 2222..0077..)) – Nie patrz
na wszystkich ludzi tak krytycznie.
Wymagasz od nich, aby byli idealni,
a sam nie jesteś przecież doskonały.
Każdy ma „coś na sumieniu” Lepiej
dla Ciebie, by krytyka nie odwróciła
się przeciwko Tobie.
LLEEWW  ((2233..0077..  –– 2222..0088..)) – Nareszcie
spełni się Twoje marzenie.
Zostaniesz liderem w grupie
znajomych. Właśnie Tobie powierzą
zorganizowanie wspólnego
weekendowego wyjazdu. Nie zawiedź
ich, bo po raz drugi może się to nie
zdarzyć.
PPAANNNNAA  ((2233..0088..  –– 2222..0099..)) – Twoja
frustracja i irytacja w ostatnim czasie
spowodowana jest przemęczeniem.
Przynajmniej część obowiązków
oddaj innym, w przeciwnym razie
mogą Cię dopaść zdrowotne
konsekwencje. A tego nie chcesz.
WWAAGGAA  ((2233..0099..  –– 2222..1100..)) – Nie martw
się. Nawet najgorsze chwile kiedyś
mijają. Najgorsze masz już za sobą.
Teraz już tylko „pod górkę”. Dopadnie
Cię nawał pracy, nowe zamówienia,
a w konsekwencji – pokaźny przypływ
gotówki.
SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..  –– 2211..1111..))
– W najbliższym czasie będziesz miał
okazję by wykazać się swoim
pojednawczym talentem. Twoje
otoczenie jest pełne niesnasek, a to
źle wpływa na całą atmosferę.
Wrodzona elokwencja wiele tu
pomoże. 
SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  –– 2200..1122..)) – To
jesień, więc nie przejmuj się drobnym
pogorszeniem kondycji. To tylko
chwilowa przypadłość, która tak
szybko przejdzie, jak przyszła.
Pomyśl sobie: byle do wiosny!
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..  –– 2200..0011..))
– Szef postawi przed Tobą nowe
zadanie, ale poradzisz sobie z nim
wyśmienicie. Już go do tego
przyzwyczaiłeś. Możesz być pewnym,
że szef nie zapomni o tym
przy najbliższej premii.
WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  –– 2200..0022..)) – Twój
partner chce z Tobą porozmawiać
o bardzo ważnej sprawie, ale brakuje
mu śmiałości. Poświęć mu trochę
więcej czasu. Ciepłe jesienne dni
sprzyjają spacerom. A w plenerze się
świetnie rozmawia! 
RRYYBBYY  ((2211..0022..  –– 2200..0033..)) – Aby
otaczali Cię przyjaźni ludzie, musisz
okazywać im nieco sympatii, a nie
ciągle chodzić naburmuszony. To
tylko zniechęca innych
do jakichkolwiek kontaktów. Bez
ludzi, tak w pracy, jak i w rodzinie, nie
da się żyć. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych w pra wym dol nym ro gu
da dzą roz wią za nie, któ re pro si my
prze słać wraz z wy cię tym nu me -
rem krzy żów ki, pod ad re sem re -
dak cji do 28 listopada Wśród au to -
rów po praw nych roz wią zań roz lo -
so wa ne zo sta ną na gro dy, któ re
pro si my od bie rać oso bi ście w Re -
dak cji.

PPoo  zziioo  mmoo::  1 – afry kań skie po lo -
wa nie, 5 – broń szer mie rza, 8 – filtr
or ga ni zmu, 9 – coś z ma te ria łów
bu dow la nych, 10 – du ży au stra lij -
ski nie lot, 11 – sto li ca Ma ro ka, 12 –
po sie dze nie sej mu, 14 – ma rze nie
nie do zre ali zo wa nia, 16 – nie wier -
ny u mu zuł ma nów, 17 – wró że nie z
kart, 19 – o uro dzi wym męż czyź -
nie, 21 – przy ja ciel Ara mi sa i Por -
to sa, 22 – czyn ny wul kan we Wło -
szech, 25 – np. win ni czek, 28 – coś
z ko sme ty ków do cia ła, 29 – w par -

ku lub w kla sie, 30 – uchwyt ślu -
sar ski, 32 – ro dzaj włócz ki, 34 –
wdzięk, urok, 35 – En ri co, sław ny
te nor, 36 – świę to w pa ra fii, 37 –
słyn ny ma te ma tyk z Mi le tu, 38 –
ob cho dzi imie ni ny z Cy ry lem, 39
– przy no si wstyd ro dzi nie.

PPiioo  nnoo  wwoo::  1 – do wło sów, bu tów
lub ubra nia, 2 – nie uczci we przed -
się wzię cie, 3 – pod stęp ne dzia ła nie,
4 – o du żym męż czyź nie, 5 – wy -
sta wia na przez do staw cę to wa ru, 6
– „21”, 7 – wal czy z by kiem, 13 –
jed na z wie lu w ulu lub… fa bry ce,
15 – pan od pol skie go, 18 – część
na bo ju, 20 – ukła da ry my, 23 –
mia sto z Pań stwo wym Mu zeum
Au schwitz -Bir ke nau, 24 – ta pa ni
już nie pra cu je, 26 – ta ra pa ty, 27 –
tań ce, hu lan ki, …, 28 – cie pły, fil -
co wy ka peć, 31 – me to da sa mo -
obro ny bez uży cia bro ni, 33 – ukra -
iń ski ta niec lu do wy. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  99::  NORA ROBERTS – „CIEMNA STRONA KSIĘŻYCA”.
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  Lucyna Lisińska, Stanisław Sołtysik i Małgorzata Bubak.

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

Krzyżówka nr 10

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 10:

ZZ  cczzeeggoo  wwzziiąąłł  ssiięę  ttyyttuułł  kkssiiąążżkkii
pptt..  „„11885599  ddnnii  WWaarrsszzaawwyy””??

Pierw sze 5 osób, któ re przyj dą
do na szej re dak cji (So sno wiec,
ul. 3 Ma ja 22, po kój nr 9) z ak -
tu al nym wy da niem „Ku rie ra
Miej skie go” nr 10 i pra wi dło wo
od po wie dzą na za da ne py ta nie
otrzy ma  na gro dę książ ko wą.

KKoonnkkuurrss

WWyyddaawwnniiccttwwaa

ŚŚwwiiaatt  KKssiiąążżkkii KM 10:

WW  jjaakkiimm  kkaabbaarreecciiee  wwyyssttęęppoowwaałł
aauuttoorr  ppoowwiieeśśccii  pptt..  „„ŻŻyywwiinnaa””??

Pierw sze 4 osoby, któ re przyj dą
do na szej re dak cji (So sno wiec,
ul. 3 Ma ja 22, po kój nr 9) z ak -
tu al nym wy da niem „Ku rie ra
Miej skie go” nr 10 i pra wi dło wo
od po wie dzą na za da ne py ta nie
otrzy ma  na gro dę książ ko wą.

Lech Wałęsa

Droga do prawdy
– autobiografia
Świat Książki, 2008 
W księgarniach od 22 października
Cena: 49,90 zł

Nie wiem, kiedy zostałem
politykiem. Trochę
musiałem nim być przed
żoną, kiedy musiałem
zagrać taktycznie, żeby z
domu wyskoczyć i zająć
się konspiracją, i to tak,
żeby nie musiała się
zamartwiać, chociaż i tak swoje wiedziała
– pisze Lech Wałęsa. 
Na „Drogę do prawdy” składają się
zarówno autobiografia polityka, jak i
człowieka, układające się w całe, niezwykłe
życie autora, kończącego właśnie 65 lat. Do
książki dołączona jest  płyta z materiałami
z archiwów Polskiej Kroniki Filmowej z lat
80. oraz fragmenty niepokazywanych dotąd
filmów dokumentalnych.

Rafał A. Ziemkiewicz

Żywina
Świat Książki, 2008 
W księgarniach od 22 października
Cena: 29,90 zł

„Żyć w Polsce to jakby się
było zmuszonym pływać
w kisielu, da się, oczywiście,
tylko każdy ruch kosztuje
dwa razy więcej wysiłku, i co
w cywilizowanym świecie
jest oczywiste, tu trzeba
wywalczyć, naużerać się,
umordować.” Ziemkiewicz, jako świetny
obserwator naszej rzeczywistości, przyglądający
się jej i komentujący od lat, nie tylko wie o tym
doskonale, ale i potrafi opowiadać – tyleż
sugestywnie, co przerażająco konkretnie...
Warszawski dziennikarz, Radek Derechowicz,
zostaje wysłany na miejsce wypadku
samochodowego, w którym zginął poseł
Stanisław Żywina: cyniczny awanturnik, szef
lokalnej „Samoobrony”, mistrz
w manipulowaniu ludźmi.



To były udane starty dla zawodni-
ków Sosnowieckiego Klubu Ka-
rate. Podopieczni Eugeniusza Da-
dzibuga wywalczyli pięć medali
podczas rozegranego w Koszali-
nie V Pucharu Polski Młodzików
i Juniorów Młodszych Karate Ky-
okushin oraz sześciokrotnie sta-
wali na podium w czasie między-
narodowego turnieju, który odbył
się w miejscowości Muzla na Sło-
wacji.

W Koszalinie sosnowiczanie
wywalczyli dwa srebrne i trzy brą-
zowe krążki, plasując się również
kilkakrotnie tuż za podium dla
najlepszych. Na podium stanęły
wszystkie startujące w turnieju za-
wodniczki SKK. Najlepiej spo-
śród nich zaprezentowała się Julia

Dadzibug zdobywając srebrny
medal w kata młodziczek oraz
brązowy w kumite młodziczek
do 50 kg. Dzięki tym osiągnię-
ciom Julia została uznana za naj-
lepszą zawodniczkę turnieju. Jej
klubowe koleżanki, także mło-
dziczki: Karolina Jama i Katarzy-
na Struzik uplasowały się na trze-
ciej pozycji – Karolina w kata
a Kasia w kumite poniżej 50 kg.

W rywalizacji chłopców najle-
piej spisał się Adam Gajewski,
drugi w kata juniorów młodszych.
Ten sam zawodnik zajął piąte
miejsce w kumite juniorów młod-
szych. VI miejsce w kata młodzi-
ków zajął Kamil Zagajewski,
a VII w kata juniorów młodszych
był Sebastian Rus. W kumite so-

snowieccy karatecy odpadli w 1/4
finałów i ostatecznie uplasowali
się na miejscach od V do VIII.

Podczas turnieju na Słowacji,
w którym oprócz Polaków i go-
spodarzy imprezy wystartowały
ekipy Czech, Węgier, Niemiec,
Austrii, najwięcej powodów
do radości miała Karolina Jama,
która w kata zajęła pierwsze
miejsce w kat. wiekowej 14-15
lat. II miejsce zajęły Aleksandra
Tarnas (kata 10-11 lat), Małgo-
rzata Dadzibug (kata seniorek)
i Artur Moś (kumite mężczyzn
kat. ciężka), a na najniższym
stopniu podium stanęli: Kamila
Żurek (kumite kobiet kat. lekka)
i Maciej Grzyb (kumite męż-
czyzn kat. ciężka). KKPP

Tekst i fo to: KKrrzzyysszz  ttooff  PPoo  llaacczz  kkiiee  wwiicczz

Po raz pią ty w So snow cu od by -
ły się za wo dy Pu cha ru Świa ta
ju nio rów do lat 20 w sza bli.
Do ry wa li za cji przy stą pił re kor -
do wa licz ba uczest ni ków. W tur -
nie ju wy star to wa ło aż 238 za -
wod ni czek i za wod ni ków. W im -
pre zie, nad któ rą ho no ro wy
pa tro nat ob jął pre zy dent mia sta
Ka zi mierz Gór ski zwy cię ży ła
Po lka Ka ta rzy na Kę dzio ra oraz
Wę gier Ni ko lasz Iliasz. 

Naj le piej spo śród re pre zen -
tan tów TMS „Za głę bie” So sno -
wiec spi sa ła się Mag da le na Pu -
da, któ ra za ję ła 7 miej sce, prze -
gry wa jąc wal kę o pół fi nał
z póź niej szą trium fa tor ką im -
pre zy. Na 10 miej scu za wo dy
ukoń czy ła ko lej na z za wod ni -
czek „Za głę bia”, Ka ta rzy -
na Szczy piń ska. – Mag da bi ła
się re we la cyj nie. Szko da, że
w ćwierć fi na le wpa dła na Ka się
Kę dzio rę, któ ra te go dnia by ła
nie do za trzy ma nia. My ślę, że
gdy by dra bin ka była ina czej
usta wio na to Mag da mia ła du że
szan se na awans do czwór ki.
Chciał bym tak że po chwa lić Ka -
się Szczy piń ską, któ ra wal czy -
ła bar dzo do brze, a przy odro bi -

nie szczę ścia mo gła awan so wać
do czo ło wej „ósem ki” – pod su -
mo wał start so sno wi cza nek
w tur nie ju Krzysz tof Wą tor, tre -
ner na szych sza bli stek. Pu char
Świa ta był jed no cze śnie eli mi -
na cją do ME ju nio rów, któ re
w li sto pa dzie od bę dą się w Ho -
lan dii. Awans za pew ni ły so bie
obie za wod nicz ki. – W za wo -
dach tej ran gi Mag da i Ka sia
jesz cze nie star to wa ły. Li czy my
przede wszyst kim na do bry
start w dru ży nie, ale jak po ka -
za ły za wo dy PŚ in dy wi du al nie
na sze pa nie też mo gą na mie -
szać – do da je Wą tor.

Znacz nie go rzej w za wo dach
PŚ spi sa li się sza bli ści. Naj lep si
za ję li miej sca pod ko niec pierw -
szej set ki. – Na 16 miej scu upla -
so wał się Da mian Sku bi szew ski.
To naj lep sze miej sce Po la ka
w tym tur nie ju. Chciał bym jed -
no cze śnie po in for mo wać, że by -
ły za wod nik KKSz Ko nin zmie -
nił bar wy klu bo we i te raz jest
na szym za wod ni kiem. To bar dzo
zdol ny chło pak, z któ re go w nie -
da le kiej przy szło ści mo że my
mieć spo ro po cie chy. Ra zem
z dziew czę ta mi je dzie na Mi -
strzo stwa Eu ro py do Am ster da -
mu – do da je Wą tor.

– Im pre za z ro ku na rok zy -
sku je na ran dze. Szer mier czy
świat chce u nas star to wać, za -
wo dy za wsze są przy go to wa ne
per fek cyj nie. Na każ dym kro ku
ko le dzy z in nych re pre zen ta cji
po kle pu ją nas i za pew nia ją, że
wszyst ko jest za pię te na ostat ni
gu zik. Spor to wo tak że po ziom
jest do sko na ły. Za wi ta ła do So -
snow ca ca ła świa towa czo łów ka
w tej ka te go rii wie ko wej. Po raz
pierw szy przy je cha li do nas za -
wod ni cy z Gre cji, Ho lan dii
i Ser bii. Tur niej w So snow cu
wszedł na sta łe do ka len da rza
im prez i przy ta kiej or ga ni za cji
na pew no z nie go nie wy pad nie
– pod kre śla Le szek Chło sta, tre -
ner w TMS „Za głę bie”.

Oprócz miejsc na po dium
sza blist ki i sza bli ści ry wa li zo wa -
li  o oka za łe pu cha ry, a tak że
o na gro dy rze czo we. Naj wię cej
do zgar nię cia mie li oczy wi ście
zwy cięz cy, któ rzy zo sta li ob da -
ro wa ni tro fe ami o łącz nej war to -
ści 1000 eu ro dla każ de go.

WWyy  nnii  kkii::

DDzziieeww  cczzęę  ttaa:
Pół fi nał: Kse niya Iva no va

(Ro sja) – Ju lia Ga vri lo va
(Ro sja) 4: 15, Vik to riya Ko -
va le va (Ro sja) – Ka ta rzy -
na Kę dzio ra 9: 15
Fi nał: Kę dzio ra – Ga vri lo -
va 15: 14
CChhłłoopp  ccyy:

Pół fi nał: Ago ston So pro ni
Sza bo (Wę gry) – Ste fa no
Sbra gla (Wło chy) 15: 9, Ni -
ko lasz Iliasz (Wę gry) – En ri -
co Na var ria (Wło chy) 15: 14
Fi nał: Iliasz – So pro ni Sza -
bo 15: 14  

Pu char świa ta sza bli stów za na mi
Świa to wa czo łów ka w So snow cu

Droz dow ska 
za Klam rę
Pił kar ki Czar nych ma ją no we go tre ne ra. Zwol nio -
ne go przez za rząd klu bu Da riu sza Klam rę za stą -
pi ła Agniesz ka Droz dow ska, któ ra pra cę szko le -
nio wą bę dzie łą czy ła z wy stę pa mi na bo isku.
Pod wo dzą no wej pa ni tre ner so sno wi czan ki jak
na ra zie od nio sły dwa zwy cię stwa, a pierw szą
run dę roz gry wek za koń czy ły na dru gim miej scu,
gro ma dząc na swo im kon cie 15 punk tów.

Pod wo dzą Klam ry dru ży na wy gra ła trzy me -
cze i po nio sła dwie po raż ki. O zwol nie niu szko le -
niow ca za de cy do wa ły nie tyl ko wzglę dy spor to -
we. – Ze spół spi sy wał się po ni żej ocze ki wań, po -
nad to tre ner Klam ra wpro wa dził nie zdro wą
at mos fe rę, pre sja z je go stro ny by ła tak du ża, że
mło de dziew czy ny nie po tra fi ły się od na leźć
na bo isku. W tej sy tu acji po sta no wi li śmy dać
szan sę Agniesz ce, oso bie za słu żo nej dla klu bu,
któ ra jak wi dać zła pa ła wspól ny ję zyk z dru ży ną
– mó wi Mi ro sław Ko zak, pre zes klu bu.

Po run dzie je sien nej so sno wi czan ki tra cą do li -
de ra roz gry wek, ze spo łu Mi tech Ży wiec, któ ry je -
sie nią nie prze grał żad ne go me czu, czte ry punk -
ty. Wio sną bę dą chcia ły zni we lo wać tę stra tę i po -
wal czyć o awans do eks tra kla sy. – Uda ło się
po zy skać kil ku drob nych spon so rów, być mo że
uda się wzmoc nić jesz cze ze spół. Ni cze go nie
obie cu ję, po sta ram się po wal czyć z dziew czy na -
mi o jak naj lep szy wy nik – pod kre śla Droz dow -
ska. KKPP

CCzzaarr  nnii  SSoo  ssnnoo  wwiieecc  –– rruunn  ddaa  jjee  ssiieenn  nnaa

Czar ni: Darg fil To ma szów Ma zo wiec ki 4: 0
Gór nik Łęcz na – Czar ni 1: 2
Czar ni – Pod gó rze Kra ków 0: 1
KS Mi cha ło wo – Czar ni 0: 4
Czar ni – Mi tech Ży wiec 0: 3
Czar ni – 1. FC Ka to wi ce 1: 0
Za mły nie Ra dom – Czar ni 0: 2

SSppoorrtt  ww  sskkrróócciiee

Grand Prix w tenisie
stołowym

Gimnazjum nr 16 było gospodarzem
pierwszego turnieju wchodzącego
w skład XI Grand Prix Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych
o Puchar Prezydenta Sosnowca
w tenisie stołowym. W pierwszym
turnieju zwyciężyła SP 45
i Gimnazjum nr 16. Organizatorem
cyklu zawodów był Urząd Miejski
w Sosnowcu (Wydział Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki) oraz
sekcja tenisa stołowego
przy Gimnazjum Nr 16. Kolejne
turnieje odbędą się 25.11.2008,
18.02.2009, 19.03.2009, finał
zaplanowano na 24.04.2009.

Zadaszą trybunę

Trwa kolejny etap prac
modernizacyjnych na Stadionie
Ludowym w Sosnowcu. Do końca
roku na obiekcie zadaszona
zostanie część trybuny (tysiąc
miejsc) od strony budynku
klubowego. Przebudowie ulegną
także kasy oraz wejście główne.
Wykonane zostanie również
okablowanie pod monitoring
i elektroniczną bramę, która
docelowo ma powstać na stadionie.
Konstrukcja zadaszenia będzie
przystosowana do demontażu tak,
aby w przyszłości, gdy dojdzie
do zadaszenia kolejnych trybun,
można było sprawnie wszystko
przeprowadzić. Koszt inwestycji
wyniesie 1,8 mln zł. KKPP

PPoo śśwwiieett  nnyymm  ssttaarr  cciiee  ww zzaa  wwoo  ddaacchh  PPuu  cchhaa  rruu  ŚŚwwiiaa  ttaa  MMaagg  ddaa  --
llee  nnaa PPuu  ddaa  llii  cczzyy  ttee  rraazz  nnaa ddoo  bbrryy  ssttaarrtt  ppoodd  cczzaass  MMii  ssttrrzzoossttww
EEuu  rroo  ppyy..

PPoodd  cczzaass  zzaa  wwoo  ddóóww  nnaa SSłłoo  wwaa  ccjjii  kkaa  rraa  ttee  ccyy  SSKKKK  aażż  sszzee  śścciioo  kkrroott  nniiee  ssttaa  wwaa  llii  nnaa ppoo  ddiiuumm..

Suk ce sy w kra ju i za  gra ni cą
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sport
MMłłoo  ddzziieeżż  ww ffoorr  mmiiee

Świet ny start re pre zen tan -
tów TMS „Za głę bie” So sno -
wiec pod czas Ogól no pol -
skie go Tur nie ju w sza bli
dziew cząt i chłop ców o Pu -
char Dy rek to ra MOS Ko nin
do lat 13. W ry wa li za cji
dziew cząt so sno wi czan ki
nie mia ły so bie rów nych,
zaj mu jąc trzy pierw sze
miej sca. Zwy cię ży ła Ka ro li -
na Cie ślar, na dru gim miej -
scu upla so wa ła się Jo an -
na Wą tor, a trze cia by ła An -
na Cios. W pierw szej dzie -
siąt ce zna la zła się jesz cze
Nad ia Kró li kow ska, koń -
cząc za wo dy na 8 po zy cji.
Wśród chłop ców trium fo wał
ko lej ny re pre zen tant TMS
„Za głę bie”, Ka mil Gro niec -
ki. 11 był Ma te usz Ka wa li -
ło.



Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
zaprasza 29 listopada na koncert
Electric Light Orchestry. 35 lat
na muzycznej scenie. Legendar-
ny zespół wystąpi wspólnie
z Orkiestrą Symfoniczną Filhar-
monii Śląskiej.

Utwory ELO wciąż porywa-
ją doskonałym połączeniem
symfonicznych dźwięków i roc-
kowej mocy. To zespół ponad-
czasowy, który swoją muzyką
utwierdza w przekonaniu, że jest

ona wieczna, a jej oryginalne
brzmienie na dobre zagościło
na rockowej scenie, na trwałe
zapisując się na kartach historii.

To nie jedyne zaproszenie
do Zabrza. 30 listopada odbę-
dzie się największe widowisko
z Gruzjii – Sukhishvili. Na sce-
nie wystąpi blisko stu artystów:
tancerzy, piosenkarzy i muzy-
ków. Opowiedzą o walce, cier-
pieniu i bohaterstwie gruzińskie-
go narodu. Wykonają muzykę
na żywo z wykorzystaniem tra-
dycyjnych instrumentów. Zespół
jest pierwszą grupą tańca ludo-
wego, która wystąpiła w medio-
lańskiej La Scali. Wszędzie
po koncertach pozostawia wi-
dzom niezatarte wrażenia.

Na obydwa koncerty mamy
po dwa pojedyncze zaproszenia
dla pierwszych Czytelników,
którzy się pojawią z najnow-
szym wydaniem „Kuriera Miej-
skiego” w naszej Redakcji.

Serdecznie zapraszamy
do Domu Muzyki i Tańca w Za-
brzu. UU

Za pro sze nia dla Czy tel ni ków
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MIESZ KA NIA NA SPRZE DAŻ

No wo cze sne, dwu po zio mo we miesz ka nia na sta rym ro bot ni czym osie -
dlu to już fakt, o któ rym pra gnie my Pań stwa po in for mo wać. Za kil ka mie -
się cy – to jest wio sną przy szłe go ro ku, dzie więć bu dyn ków przy ul. Pa -
trio tów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i przy ul. Łącz nej 2 w So snow cu cał ko wi cie
zmie ni swo je ob li cze. Wszyst ko to za spra wą MZBM -TBS Sp. z o. o., któ -
ra ja ko in we stor wy ko nu je mię dzy in ny mi nad bu do wę wy żej wy mie nio -
nych bu dyn ków w ra mach re wi ta li za cji osie dla RUD NA I.

W wy ni ku pro wa dzo nych prac, oprócz po zy ska nia 27 lo ka li miesz kal -
nych na re ali za cję za dań z za kre su To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz -
ne go (wy na jem), po wsta ną 54 dwu po zio mo we miesz ka nia, prze zna czo ne
do sprze da ży.

Wszyst kie oso by za in te re so wa ne za ku pem miesz ka nia w na szym mie -
ście za pra sza my do sko rzy sta nia z tej ofer ty, któ ra z wie lu wzglę dów jest
szcze gól nie atrak cyj na. Oto kil ka ar gu men tów na po par cie tej te zy.

Lo ka li za cja bu dyn ków nie mal w ści słym cen trum mia sta (3 min. dro -
gi do dwor ca PKP i śród mie ścia), na te re nie osie dla znaj du ją się ta kie bu -
dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej jak: szko ła pod sta wo wa, li ceum ogól no -
kształ cą ce, ośro dek zdro wia, ap te ka, pocz ta oraz sta dion i kort te ni so wy,
a w bli skim są siedz twie od dział ban ku, nie daw no od da ny do użyt ku hi -
per mar ket spo żyw czy przy ul. Mi rec kie go, czy re mon to wa na ak tu al nie
kry ta pły wal nia przy uli cy Że rom skie go. Do da jąc do te go, że la tem osie -
dle to nie w zie le ni i są sia du je z pięk nym sta rym par kiem przy ul. Że rom -
skie go, to jesz cze je den po wód, aby tu taj za miesz kać.

Mó wiąc o atrak cyj no ści te go miej sca nie spo sób po mi nąć fak tu, iż ca -
ła dziel ni ca Po goń prze ży wa obec nie me ta mor fo zę, sta jąc się tęt nią cym
ży ciem ośrod kiem aka de mic kim z no wo cze sny mi bu dow la mi na mia -
rę XXI w., któ re go przy kła dem jest bu dy nek Uni wer sy te tu Ślą skie go
przy ul. Gro ta Ro wec kie go.

Po da jąc do wia do mo ści po wyż sze in for ma cje, do pod ję cia de cy zji
w spra wie za ku pu miesz ka nia na osie dlu Rud na I, go rą co za chę ca Pań -
stwa Za rząd MZBM -TBS, a wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje w spra wie
wa run ków i for mal no ści, ja kie na le ży speł nić, uzy ska ją Pań stwo dzwo -
niąc od po nie dział ku do piąt ku w godz. 7.00 -15.00 pod nu mer (0-
32) 364-20- 22 (lub koń ców ka 23 i 25).
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