
Zna my już szcze gó ły do ty czą ce
emi sji ob li ga cji ko mu nal nych,
któ rej do ko na So sno wiec.
W ostat nich ty go dniach te mat ob -
li ga cji bu dził wiel kie kon tro wer sje
w Ra dzie Miej skiej. W bu dże cie
przy ję tym w grud niu ubie głe go
ro ku by ło za pi sa ne 180 mln zł po -
życz ki, któ re po cho dzić mia ły
z emi sji ob li ga cji. W czerw cu, gdy
pol skie sa mo rzą dy i fir my co raz
do tkli wiej za czę ły od czu wać kry -
zys, ogra ni czo no w So snow cu po -
ziom in we sto wa nia, zmniej sza jąc
jed no cze śnie w te go rocz nym pla -
nie bu dże to wym pla no wa ną war -
tość ob li ga cji. Po cząt ko wo za kła -
da no, że gmi na po win na wy emi -
tować ob li ga cje za 120 mln.
O ta kiej kwo cie mó wił m.in. pre -
zy dent mia sta Ka zi mierz Gór ski.
Wy ni ka ło to ze zmniej sza ją cych
się wpły wów do ka sy miej skiej,
m.in. ma le ją cych wpłat z po dat -
ków PIT i CIT. Po tem licz ba ta

spa dła do 90 mi lio nów, ze wzglę -
du na sprze ciw rad nych opo zy cji.

– Ob li ga cje są prze zna czo ne
na re ali za cję i do fi nan so wa nie in -
we sty cji miej skich, któ re czę ścio wo
fi nan so wane są z po zy ska nych ze -
wnętrz nych fun du szy. Pod kre ślam,
że nie są to fun du sze, któ re prze -
zna czo ne bę dą na „prze je dze nie”.
Nie jest to kre dyt kon sump cyj ny,
ale spraw dzo na for ma fi nan so wa nia
dzia łal no ści mia sta – wy ja śnia
Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik pra -
so wy Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. – So sno wiec był w ska li
kra ju jed nym z pre kur so rów te go
ty pu po zy ski wa nia środ ków
na miej skie in we sty cje i kre dy to wa -
nia swo ich przed się wzięć. Pierw sze
ob li ga cje ko mu nal ne mia sto wy pu -
ści ło w 2002 ro ku. Cho dzi ło wte dy
o po zy ska nie środ ków na prze bu -
do wę cen trum. In we sty cja ta zo sta -
ła zre ali zo wa na dzię ki wy pusz czo -
nym przez gmi nę ob li ga cjom

o war tości 100 mln zło tych. Zo sta -
ły one już w ca ło ści spła co ne.

Choć ob li ga cje zo sta ły
uwzględ nio ne w uchwa lo nym
w grud niu bu dże cie, zgod nie
z prze pi sa mi, w przy pad ku wszel -
kich form kre dy to wa nia mu si za -
paść osob na uchwa ła. Stąd spe -
cjal na se sja RM, po świę co na pro -
ble mo wi ob li ga cji. Sa mo rząd
mu siał pod jąć de cy zję bez -
względ ną ilo ścią gło sów.

W So snow cu ta kie se sje od by -
ły się aż dwie, bo za pierw szym
ra zem rad ni uchwa li li tekst
uchwa ły, któ ry za wie rał błąd rze -
czo wy (w na głów ku wid nia ła su -
ma 100 mln, tym cza sem licz ba
emi to wa nych pa pie rów wska zy -
wa ła, że mia sto po ży cza 90 mln
zło tych). Za dru gim ra zem, po -
praw ną for mę uchwa ły po par -
ło 22.
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3 wrze śnia w Mi ni ster stwie
Skar bu pre zy dent So snow ca Ka -
zi mierz Gór ski pod pi sał do ku -
men ty po twier dza ją ce nie od płat -
ne prze jęcie od Skar bu Pań -
stwa 4.364.400 imien nych ak cji
Re jo no we go Przed się bior stwa
Wo do cią gów i Ka na li za cji w So -
snow cu o war to ści no mi nal -
nej 10 zł za każ dą ak cję. Tym sa -
mym Skarb Pań stwa prze stał być
udzia łow cem RPWiK w So -
snow cu. Do tej po ry gmi na by ła
wła ści cie lem 67,5 % ak cji ka pi -
ta łu za kła do we go spół ki.

– W 2005 ro ku prze ję li -
śmy 67,5 pro cent ak cji Re jono -

we go Przed się bior stwa Wo do -
cią gów i Ka na li za cji od Skar bu
Pań stwa. Wów czas za koń czył
się dłu gi i żmud ny etap prze -
kształ ceń so sno wiec kich wo do -
cią gów z przed się bior stwa pań -
stwo we go w spół kę ak cyj ną. Te -
raz Skarb Pań stwa prze stał być
udzia łow cem, a wszyst kie ak cje
są w rę kach mia sta – po wie dział
pod czas pod pi sy wa nia sto sow -
nych do ku men tów pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski.

Jesz cze kil ka lat te mu Re jo -
no we mu Przed się bior stwu Wo -
do cią gów i Ka na liza cji w So -
snow cu gro zi ła upa dłość. Fir mę

po grą ża ły zo bo wią za nia wo bec
Skar bu Pań stwa po wsta łe w wy -
ni ku prze jęcia w 1990 ro ku
od Wo je wódz kie go Przed się -
bior stwa Wo do cią gów i Ka na li -
za cji bu do wy oczysz czal ni ście -
ków Ra do cha II. Pod ko -
niec 2001 ro ku za dłu że nie
wo bec Skar bu Pań stwa wy no si -
ło po nad 234 mln zło tych,
a w ro ku 2005 już po nad 280
mln. To wła śnie z te go po wo du
gmi na nie zga dza ła się w la -
tach 90. ubie głe go stu le cia
na ko mu na li za cję przed się bior -
stwa. Po kil ku let nich sta ra niach
wła dzom mia sta uda ło się wy -

ku pić za bli sko 9 mln zł po -
nad 280-mi lio no we wie rzy tel -
no ści. Prze jęcie udzia łów
w spół ce przez gmi nę by ło wa -
run kiem uru cho mie nia fun du -
szy po zy ska nych z Unii Eu ro -
pej skiej na bu do wę ko lek tora
„Bo brek” oraz uchro ni ło miesz -
kań ców So snow ca przed spo ry -
mi pod wyż ka mi cen wo dy
i ście ków. Za koń cze nie pro ce su
prze kształ ceń RPWiK po zwo li -
ło stwo rzyć dłu go fa lo wą stra te -
gię in we sty cyj ną dla spół ki oraz
kon ty nu ować roz po czę tą wy -
mia nę sie ci wod no -ka na li za cyj -
nych. KKPP

Akcje RPWiK przejęte od Skarbu Państwa
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„Tak” dla in we sty cji
Gmi na wy emi tu je 90 mln zło tych w for mie ob li ga cji



Sa mo rząd Uczniow ski i mi ło śni -
cy po ezji w II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Emi lii Pla ter
w So snow cu or ga ni zu ją je sie nią
bie żą ce go ro ku XVII Tur niej
Jed ne go Wier sza O Laur Pla te -
ran ki. 

Do udzia łu w kon kur sie ser -
decz nie za pra sza my po etyc ko
uzdol nio ną mło dzież ze szkół
śred nich (po nad gim na zjal nych)
z Pol ski i śro do wisk po lo nij -
nych. Nie od rzu ca my wier szy
gim na zja li stów.

Wa run kiem uczest nic twa
w Tur nie ju jest na de sła nie trzech
opa trzo nych go dłem eg zem pla -
rzy jed ne go, ni gdzie do tąd nie pu -
bli ko wa ne go ani nie na gra dza ne -
go w in nych kon kur sach wier sza
w ter mi nie do 25 paź dzierni -
ka 2009 ro ku na ad res: II Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Emi lii Pla -
ter w So snow cu, ul. Par ko wa 1,
41 – 200 SO SNO WIEC, tel./faks
(0-32) 266-45–35, tel.
(0–32) 294–95–97 z do pi skiem
na ko per cie „XVII LAUR PLA -
TE RAN KI”.

Fi nał i roz strzy gnię cie kon -
kur su od bę dzie się 20 li sto pa -
da 2009 ro ku o godz. 17.00
w au li szkol nej. Au to rzy wier -
szy za kwa li fi ko wa nych do fi na -
łu po wia do mie ni zo sta ną od po -
wied nio wcze śniej li stow nie,

pocz tą e–ma il lub te le fo nicz -
nie. Pro si my o po da nie do kład -
nych da nych w do łą czo nej
do prze sył ki z wier sza mi osob -
nej ko per cie opa trzo nej tym sa -
mym, co wier sze, go dłem (na -
zwa szko ły i jej ad res, ad res
pry wat ny, te lefon, ad res e–ma -
il). Fun da to rem na gród głów -
nych (pie nięż nych) i to mi ku
po etyc kie go, w któ rym tra dy -
cyj nie opu bli kowa ne zo sta ną
na gro dzo ne i wy róż nio ne
utwo ry, jest Wy dział Kul tury
i Sztu ki Urzę du Mia sta w So -
snow cu. Prze wi du je się na gro -
dy do dat ko we.

W ko misji kon kur so wej za -
sią dą po eci, pra cow ni cy na uko -
wi z Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka towi cach oraz po loni ści
szkol ni i ucznio wie. 

Re gu la min XVII Tur nie ju
do stęp ny jest w se kre taria cie
szkol nym lub na stro nie in ter ne -
to wej.

Stro na in ter ne to wa Lau ru
Pla te ran ki wraz z re gu la mi nem
i in for ma cja mi nt. Tur nie ju:
http://www.pla ter.edu.pl/

In for ma cje, py ta nia do or -
ga ni za torów: 2lo_pla -
ter@wp.pl” lub mi chal wa lin -
ski@wp.pl”  lub se kre tariat
szko ły tel. (0–32) 266–45–35
al bo (0–32) 294–95–97. UU

Wielcy jak Chiński Mur! 
Zespół „Pro skilled” z IV LO w Sosnowcu – laureaci III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters w kategorii
ponadgimnazjalnej – wrócili właśnie z wyprawy do Państwa Środka

Po czte ro eta powych roz gryw -
kach tur nie ju i po ko na niu kil ku -
dzie się ciu ty się cy kon ku ren tów
z ca łej Pol ski Mi strzo wie In ter ne -
tu mo gli prze żyć przy go dę ży cia. 

Wśród ze spo łów gim na zjal-
nych naj lepsza by ła dru ży-
na „Qu an Rol ni cy” ze Świe rar do -
wa -Zdro ju. Wiel ka Dzie siąt ka,
czy li zwy cięz cy kon kur su w obu
ka te go riach, by ła zachwyco -
na wy ciecz ką do Chin – głów ną
na gro dą olim pia dy.

– Pań stwo, któ re go cy wi li za -
cja li czy so bie po nad 5 tys. lat
mu si ro bić wra że nie – opo wia da
Ma rek Czer wiec, opie kun ze spo -
łu z IV LO. – Po dzi wia li śmy Za -
kaza ne Mia sto, zwie dza li śmy
Wio skę Olim pij ską, spraw dza li -
śmy sze ro kość i wy so kość Wiel -
kiego Muru. Nie samowity jest
też port lot ni czy w Hong  Kon gu
ze swo im podziemnym sys te-
mem ko mu ni ka cji ko le jo wej. Pe -
kin ja wi się ja ko ko lo sal ne mia -
sto. Ani Rzym, ani Pa ryż nie do -
rów nu ją mu pod wzglę dem
mo nu men ta li zmu – do da je na -
uczy ciel.

Oprócz Pe ki nu ucznio wie zo -
ba czy li jesz cze Hong Kong

i Schen zen. Za in te re so wa nia no -
win ka mi tech nicz ny mi zwy cięz -
ców za spo ko iło zwie dza nie sie -
dzi by Hu awei w Schen zen.
Uczest ni cy wy ciecz ki zo ba czy li
tam li nie pro duk cyj ne i te sto we
fir my Hu awei, któ ra wraz z Se -
qu en ce – by ła spon so rem wy -
pra wy. 

– W Schen zen, w fa bry ce
Hu awei mo gli śmy po dzi wiać
wie le no wo ści zwią za nych z te -
le ko mu ni ka cją. Wi dzie li śmy ro -
ute ry, któ re mia ły wbu do wane

cy fro we ram ki do zdjęć oraz naj -
now sze urzą dze nia słu żą ce
do łą cze nia ze so bą na wet 10 mi -
lio nów lu dzi – mó wi Ra fał Sza -
lec ki, li ce ali sta z „Pro skil led”.
– Cie ka wost ką by ły te le fo ny ko -
mór ko we, któ re w ła twy spo sób
moż na skła dać „w kost kę” – do -
da je To masz Tro ja now ski, ko le -
ga z ze spo łu.

– Na zywa nie wy jaz du
do Chin wy ciecz ką to za ma ło
– pod su mo wu je Ka zi mierz Ba -
rań ski, opie kun ze spo łu gim na -

zja li stów „Qu an Rol ni cy”.
– Każ de zda rze nie, po cząw szy
od po sił ku, skoń czyw szy
na zwie dza niu i za ku pach by ło
przy go dą. Od kry li śmy z chłop -
ca mi, że tar go wa nie się w skle -
pie jest rów nie eks cy tu ją ce, jak
pró bo wa nie nie zna nych po traw.
Mu szę wy znać, że by ła to naj -
cie kaw sza po dróż mo je go ży cia.
Po trze bu ję jesz cze wie lu dni,
aby upo rząd ko wać wra że nia
i no we do świad cze nia. 

Wszy scy uczest ni cy wy -
ciecz ki wró ci li z wy ciecz ki za -
chwy ce ni i za fa scy no wa ni kra -
jem, w któ rym tra dy cja mie sza
się z no wo cze sno ścią.

Obec nie Te le fo nia DIA LOG
pro wa dzi przy go to wa nia do
IV edy cji Olim pia dy Wie dzy
o In ter ne cie Dial Net Ma sters.
W li sto pa dzie do kil ku na stu ty -
się cy szkół gim na zjal nych i po -
nad gim na zjal nych w ca łej Pol -
sce zo sta ną ro ze sła ne in for ma cje
o roz po czę ciu kon kur su.
W grud niu na to miast roz pocz ną
się zgło sze nia dru żyn do tur nie -
ju. Bie żą ce in for ma cje o no wej
edy cji na www.dial net ma -
sters.pl. AARRCC,, UU
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XVII Ogólnopolski Turniej Jednego
Wiersza O Laur Plateranki – 2009

Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas
w So snow cu roz po czę ła re kru ta -
cję na no wy se mestr Uni wer sy -
te tu Trze cie go Wie ku – Uni wer -
sy te tu Ro dzin ne go. Za pi sy po -
trwa ją do po ło wy paź dzier ni ka.

Uni wer sy tet Trze cie go Wie -
ku w WSH dzia ła od pół ro ku.
Słu cha cze ma ją za so bą se mestr
na uki. W paź dzier ni ku do łą czą
do nich ko lej ni. – Na szą ofer tę
kie ru jemy głów nie do osób star -
szych, choć nie tyl ko. Pro gram
jest przy go to wa ny w ta ki spo -
sób, by za ję cia by ły atrak cyj ne
dla lu dzi w róż nym wie ku. Dla -
te go zda rza się, że w na szym
UTW kształ cą się ca łe ro dzi ny
– mó wi dr Mi chał Kacz mar -
czyk, rzecz nik pra so wy WSH. 

Sosnowiecki Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku róż ni się od po -
dob nych pla có wek dzia ła ją cych
w ca łym kra ju. – Po pierw sze, je -
ste śmy otwar ci nie tyl ko dla se -
nio rów, po dru gie – oprócz tra dy -

cyj nych wy kła dów pro po nu je my
na szym słu cha czom ćwi cze nia,
kon wer sa to ria i la bo ra to ria. Pro -
gram UTW jest więc łu dzą co po -
dobny do pro gra mu praw dzi -
wych stu diów. Po trze cie, ofe ru -
je my słu chaczom wiele
ory ginal nych i nie co dzien nych
za jęć, jak ae ro bik, jo ga, warsz ta -
ty fo togra ficz ne czy nor dic wal -
king – wy li cza Ewa Kraus z Biu -
ra Rek to ra WSH. 

Uczel nia pro po nuje tak że
warsz ta ty psy cho lo gicz ne, kom -
pu te ro we, fi lozo ficz ne, me dio -
znaw cze, za ję cia z au to pre zen ta -
cji, po li to lo gii, so cjo lo gii, die te -
ty ki. No wo ścią bę dzie kurs
ję zy ka an giel skie go i za ję cia fit -
ness. 

In for ma cje na te mat Uni wer -
sy te tu Trze cie go Wie ku do stęp -
ne są w Biu rze Re kru ta cyj nym
UTW pod nu me rem tel. 32 363-
12-31 oraz e -ma ilo wo: utw@hu -
ma ni tas.edu.pl. UU

Me dal
za współ pra cę
Z oka zji sło wac kie go Świę -
ta Na ro dowe go – Dnia Kon -
sty tucji, w kra kow skim
Mię dzy na ro dowym Cen -
trum Kul tury uho no ro wa no
oso by, któ re wnio sły
ogrom ny wkład  w roz wój
współ pra cy kul tu ral nej mię -
dzy Pol ską a Sło wacją.

Jed ną z dwóch osób od -
zna czo nych Srebr nym Me -
da lem nada nym przez Mi ni -
stra Spraw Za gra nicz nych
Sło wa cji był dy rek tor so -
sno wiec kie go Mu zeum Zbi -
gniew Stu denc ki.

Kie rowa na przez nie go
pla ców ka od wie lu lat
współ pra cu je bli sko z in sty -
tu cja mi zza na szej po łudnio -
wej gra ni cy, po sia da umo wy
part ner skie z Mu ze ami
w Bar de jo wie, Żi linie
i Tren czy nie oraz w Ko szy -
cach. Obec nie mo że my
oglą dać w Mu zeum wy sta -
wę „Trium fal ny po chód ce -
sa rza Mak sy mi lia na I w gra -
fi kach Al brech ta Düre ra
i je mu współ cze snych”
przy go towa ną przez tę ostat -
nią pla ców kę. 

Na to miast w przy szłym
ro ku ko szyc kie mu zeum bę -
dzie udo stęp niać wy sta wę
„Trój kąt Trzech Ce sa rzy
na daw nej wi do ków ce”. 

War to pod kre ślić, że
w ostat nich la tach współ -
pra ca ob ję ła trzy dzie ści wy -
staw, któ re zwie dzi ło po -
nad 60 ty się cy osób. UU

Dramat duszy
według
Czechowa
Ko lej ną pre mie rą Te atru Za głę -
bia, pre zen towa ną na so sno -
wiec kiej sce nie 3 paź dzier ni ka,
był „Wi śnio wy sad” we dług An -
to nie go Cze cho wa, w re ży se rii
Li na sa Ma ri ju sa Za ikau ska sa. 

Dra mat okrzyk nię ty naj wy -
bit niej szym dzie łem w do rob ku
Cze cho wa w do sko na ły spo sób
uka zu je wi zję świa ta po strze ga -
ną przez au to ra. Gdy mo wa
o ludz kim prze mi janiu, przy -
wią za niu, tę sk no cie, czy pod da -
niu się lo so wi Cze cho w jest tym
au to rem, któ ry po tra fi ude rzyć
w sa mo sed no pro ble mu.

Każ dy z bo ha te rów spek ta-
klu po sia da swo ją hi sto rię. Każ -
dy z nich na swój spo sób jest
prze gra ny i pod da je się ży cio wej
si le wyż szej. Za rów no Ra niew -
ska, Ga jew, Ło pa chin, jak i po -
zo sta łe po sta ci dra ma tu nio są
w so bie ży cio wą tra ge dię po zor -
nie nie wi docz ną w sza rej co -
dzien no ści. A wszyst kie te hi -
sto rie prze ciw sta wił Cze chow
przez po god ną iro nię.

Re ży se ria: Li nas Ma ri jus Za -
ikau skas. Sce no gra fia: Mar ga ri -
ta Mi sju ko wa. Ob sa da: Ma ria
Bień kow ska, Be ata Cioł kow ska -
-Mar czew ska, Mał go rza ta Ja ku -
biec -Hau ke, Ma ria Mey er (go -
ścin nie), Agniesz ka Okoń ska,
Mi chał Ba ła ga, Ar tur Hau ke,
Krzysz tof Ko rze niow ski, Grze -
gorz Kwas, Zbi gniew Le ra czyk,
An drzej Roz mus, An drzej Śle -
ziak oraz Piotr Za wadz ki. GGKK

Na seniorów czeka 220
indeksów
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Re zer wa cja te le fo nicz -
na 032 363 14 14, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl
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PPOOKKAAZZ PPRRZZEEDDPPRREEMMIIEERROOWWYY::
„OD LOT” 3D 18.00* Prod. USA,
96 min., b/o 
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY:: „9” 11.00,
12.45, 18.30, 22.15.  Prod. USA, 79
min., od 12 lat  „PRZY PAD KO WY
MĄŻ” 16.30, 20.15.Prod. USA/Wie -
ka Bry ta nia, 90 min., od 12 lat
„KLOP SI KI ORAZ IN NE ZJA WI -
SKA PO GO DO WE” 3D 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00.Prod.
USA, 90 min., b/o  „OSZU KAĆ

PRZE ZNA CZE NIE 4” 3D 20.00,
21.45.Prod. USA, 82 min., od 15 lat
„GA LE RIAN KI” 10.30, 12.30,
14.30, 17.00, 19.00, 21.00. Prod. Pol -
ska, 82 min., od 15 lat  „MA GICZ NE
DRZE WO” 11.00, 13.00, 15.00.
Prod. Pol ska, 90 min., od 7 lat  „BĘ -
KAR TY WOJ NY” 14.45, 17.30,
20.30. Prod. USA, 160 min., od 15 lat

* Wy łącz nie 14 paź dzier ni ka w tym
ty go dniu re per tu aro wym fil ma mi za -
strze żo ny mi są: „Oszu kać prze zna -
cze nie 4” 3d,  „Klop si ki oraz in ne
zja wi ska po go do we” 3d i „Od lot” 3d.
UUWWAAGGAA!! Dla na szych Czy tel ni ków
ma my do wy gra nia 14 po je dyn czych
bi le tów do ki na. Za pra sza my do na szej
re dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja 22,
pok. 9) z naj now szym wy da niem
„Ku rie ra Miej skie go” Nr 9. 



Cer kiew po wsta ła w 1889 ro ku
przy współ udzia le lu dzi róż -
nych re ligii i na ro do wo ści
– dar czyń com by li pra wo sław -
ni, ka to li cy, ewan ge li cy oraz
wy znaw cy re li gii moj żeszo wej.
Pa ra fia jest uni ka to wym punk -
tem na sa kral nej ma pie Pol ski,
tu taj wi ka riu szem i pro bosz -
czem był św. Ba zyli Mar tysz,
w So snow cu in ter no wa ny był
też Me tro po li ta Dio ni zy w la -
tach 1951 – 1958. 

Pa ra fia so sno wiec ka to hi -
sto ria trzech pa ra fii: naj star szej
św. Alek san dra New skie go
(zbu rzo nej w 1955 r.), św. Mi -
ko ła ja (wy sa dzo nej w po wie -
trze z uży ciem dy na mi tu
w 1938 r.) oraz je dy nej, któ ra
osta ła się do na szych cza sów
św. Wie ry, Na dziei, Lu by
i Mat ki ich Zo fii. 

Ju bi le uszo we uro czy sto ści
mia ły rów nież cha rak ter eku -
me nicz ny. 20 wrze śnia br.
w na bożeń stwie ce le bro wa nym
przez Naj prze wie leb niej sze go
Szy mo na Ar cy bi sku pa Łódz -
kie go i Po znań skie go wzię li
udział nie tyl ko księ ża pra wo -
sław ni, lecz rów nież przed sta -
wi cie le za przy jaź nio nych Ko -
ścio łów: bi skup Ta deusz Szur -
man oraz ks. Adam
Ma li na z Ko ścio ła ewan ge lic -
ko -au gs bur skie go, ks. Adam
Stel mach z Ko ścio ła pol sko -ka -
to lic kie go, ks. Ka no nik Wi told
Pę kal ski, ks. Krzysz tof Będ -
kow ski – Dy rek tor Wy dzia łu
Dusz pa ster stwa Ogól ne go, ks.
prof. Jó zef Bud niak Kie row nik
Wy dzia łu Eku me nicz ne go UŚ
z Ko ścio ła ka tolic kie go. Uro -
czy ste na bo żeń stwo, któ re mu
prze wod ni czył Ar cy bi skup
Szy mon pro wa dzi li: ks. Mi trat
Ser giusz Dzie wia tow ski z So -
snow ca, ks. Mi trat Mi chał Szla -

ga z Mal czyc, ks. Mi trat Mi ro -
sław Dra biuk z Czę sto cho wy,
ks. Mi trat Ba zy li Gał czyk
z Kry ni cy, ks. Mi ro sław An to -
siuk z Kra ko wa oraz ks. To -
masz Rub czew ski z Ra do mia.

Wśród licz nie za pro szo nych
go ści nie za bra kło rów nież przed -
sta wi cie li lo kal ne go sa mo rzą du
m.in. zastęp cy pre zy den ta So -
snow ca Zbi gnie wa Ja skier ni oraz
przewod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej Da nie la Mi kla siń skie go.

Te go dnia z rąk Ar cy bi sku -
pa Szy mo na, ksiądz Mi trat
Ser giusz Dzie wia tow ski ode -
brał Or der Świę tej Rów nej
Apo sto łom Ma rii Mag da le ny
za 30 lat peł nie nia obo wiąz -
ków pro bosz cza w So snow cu.
Tym sa mym or de rem zo sta ła
uho no ro wa na Elż bie ta Dzie -
wia tow ska za dłu go let nią po -
moc i od da nie na rzecz pa ra fii.

Po za koń czo nej li tur gii
wier ni, któ rzy zja wi li się na tę
wspa nia łą uro czy stość wraz
z za pro szo ny mi go ść mi uda li
się na chrze ści jań ską aga pę,

pod czas któ rej ze bra ni wy słu -
cha li pre zen ta cji Mi ko ła ja
Dzie wia tow skie go „120 lat
Pra wo sła wia” w So snow cu.

Pa ra fia po wsta ła 28 li sto pa -
da 1889 ro ku, kie dy na stą pi ło
uro czy ste po świę ce nie no wej cer -
kwi – pod we zwa niem śww. Wia -
ry, Na dziei, Mi ło ści i ich mat ki
Zo fii. Dzi siaj jest je dy ną świą ty -
nią Pra wo sław ną w ca łej aglo me -
ra cji ślą skiej. Te ren pa ra fii jest
bar dzo roz le gły, obej mu je aglo -
me ra cje ślą ską, ryb nic ką, Śląsk
cie szyń ski i wschod nią Opolsz -
czy znę. W na szej pa ra fii spo ty ka -
ją się róż ne na ro dy i od mien ne
tra dy cje, sły szy my tu wie le ję zy -
ków, na sza wspól no ta  jest do -
mem  dla Po la ków, Ro sjan, Ukra -
iń ców, Bia łoru si nów, Łem ków,
czy też Gre ków. 

Cer kiew jest uni kato wym
obiek tem za byt ko wym, udo -
stęp nio nym do zwie dza nia.
Wię cej: www.so sno wiec.cer -
kiew.pl. 
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– Zgo dzi li śmy się na su mę 90
mi lio nów, aby pre zy dent nie
twier dził póź niej, że za blo ko wa -
li śmy kon ty nu owa nie waż nych
dla mia sta in we sty cji – wy ja śnia
To masz Jam ro zy, rad ny PO.
– Uwa ża my jed no cze śnie, że
emi sja ob liga cji o tej war to ści
wy star czy. Su ma 120 mi lio nów,
o któ rej mó wio no po cząt ko wo,
by ła zbyt du ża. Sa ma idea ob li -
ga cji jest do bra, py ta nie tyl ko,
co po zwo lą one sfi nan so wać?
Bę dzie my bar dzo uważ nie przy -
glą dać się, jak pie nią dze te bę -
dą roz dy spo no wa ne, bo moż li-
we, że środ ki te wca le nie pój dą

na kon ty nu owa nie tych in we sty -
cji, o któ rych mó wi się ofi cjal -
nie. Oba wia my się bo wiem, że
pre zy dent bę dzie chciał prze su -
nąć te fun du sze na na stęp ny rok
bu dże towy i wy ko rzy stać je
w okre sie zbli ża ją cej się kam pa -
nii wy bor czej na re ali zo wa nie
in nych in we sty cji, któ re bę dą
mia ły za pew nić po par cie miesz -
kań ców, speł nia jąc część ich
ocze ki wań.

Do emi sji ob li ga cji przez
gmi nę So sno wiec ma też za -
strze że nia rad ny Krzysz tof Ha -
ła dus.

– Ob li ga cje są jak naj bar -
dziej do pusz czal nym in stru men -
tem, ale mam po waż ne wąt pli -

wo ści, czy ko niecz nym w obec -
nej sy tu acji – mó wi rad ny PiS.
– Ich emi sja by ła by mo że ce lo -
wa w przy pad ku re ali zo wa nia
jed nej, po tęż nej i dłu go fa lo wej
in we sty cji, ale nie do strze gam
ta kiej po trze by obec nie. Uwa -
żam, że bu dżet zo stał skon stru -
owa ny nie wła ści wie, a emi sja
ob li ga cji jest złym ru chem.

Ina czej na kwe stię ob li ga cji
pa trzy m.in. To masz Bań bu ła,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Bu -
dże to wej Ra dy Miej skiej w So -
snow cu. – Pie nią dze z ob li ga cji
prze zna czy my na dzia łal ność
roz wo jo wą mia sta, czy li na in -
we sty cje – po twier dza To masz
Bań bu ła. – Jed no cze śnie bę dą to

pie nią dze, któ re po zwo lą na wy -
go spo da ro wa nie wol nych środ -
ków na re ali za cję in nych ce lów.
Gdy by nie ob li ga cje, wol ne
środ ki wy pra co wy wa ne przez
mia sto mu sia ły by być prze zna -
czo ne pod in we sty cje, ale w tej
sy tu acji, w mo men cie wy da nia
ob li ga cji, mo że my prze zna czyć
je na coś in ne go. To waż ne, bo
z mie sią ca na mie siąc ma le ją
wpły wy do bu dże tu. Nasz
udział w po dat kach ma leje
w wy ni ku kry zy su; w sierp niu
ob ni ży liśmy bu dżet o pięć mi -
lio nów, we wrze śniu pra wie
o czte ry. 
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120 lat sosnowieckiej
cerkwi
Sosnowiecka cerkiew prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei i Luby i matki ich Zofii obchodzi w tym
roku 120-lecie istnienia
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Radni zdecydowali
OObblliiggaaccjjee ww ppiigguułłccee

Ob li ga cje to pa pie ry skar bo we, emi to wa ne przez bank, któ ry
wy grał prze targ na to zle ce nie. W przy pad ku So snow ca jest
to ING Bank Ślą ski. Bank z ko lei skła da ofer tę, zo bo wią zu jąc
się, że wy emi tu je ob li ga cje na od po wied nią kwo tę, na to miast
koszt wy ku pu tych ob li ga cji jest wyż szy od ich war to ści. Od -
set ki, przez okres 10 lat, wy nio są 35 mln.
So sno wiec wy emi tu je ob li ga cje ko mu nal ne na oka zi cie la
w łącz nej licz bie 90 tys. sztuk o war to ści no mi nal nej 1000 zł
każ da. Zo sta ną wy emi to wa ne w 2009 ro ku w sied miu se -
riach. Pie nią dze zo sta ną wy da ne na sze reg waż nych in we -
sty cji, z dzie dzi ny dro go wnic twa, ka na li za cji i wo do cią gów,
bu do wy bo isk szkol nych, roz bu do wy skła do wi ska od pa dów
ko mu nal nych. Ob li ga cje po zwo lą w czę ści kon ty nu ować pra -
ce przy roz bu do wie Cen trum Po by to we go przy ul. Kre so wej,
re mont ba se nu przy ul. Że rom skie go oraz bu do wę sa li kon -
cer to wej przy Szko le Mu zycz nej.

Pierw sza rocz ni ca śmier ci bi sku pa Ada ma Śmi giel skie go
W przeded niu pierw szej rocz ni cy
śmier ci bi sku pa Ada ma Śmi giel -
skie go przy Je go gro bie obok so -
sno wiec kiej Ka te dry wier ni ra zem
z ka pła na mi od mó wi li Ko ron kę
do Mi ło sier dzia Bo że go, a w Ka te -
drze bp Grze gorz Ka szak od pra wił
w Je go in ten cji Mszę św. Pierw szy
bi skup so sno wiec ki zmarł w dzień
Mat ki Bo żej Ró żań co wej, 7 paź -
dzier ni ka 2008 ro ku o godz. 15.05.

Wo kół gro bu bp. Ada ma Śmi -
giel skie go ze bra ło się pra wie stu
księ ży oraz kil ku set die ce zjan.
Obec na by ła tak że ro dzi na zmar łe -
go. Nie któ rzy z jej człon ków przy -
je cha li spe cjal nie z Prze my śla.
Wśród du chow nych był tak że
ksiądz pra wo sław ny oraz grec ko
– ka tolic ki. By li tak że przed sta wi -
cie le To wa rzy stwa Sa le zjań skie go,
do któ re go na le żał zmar ły oraz
przed sta wi cie le władz So snow ca.
Wszyst kim za kwia ty, zni cze,
a przede wszyst kim mo dli twę po -
dzię ko wał bp Grze gorz Ka szak.

Sło wo bi skup czy li po grec ku
„epi sko pos” ozna cza nad zor cę czy -
li te go, któ ry strze że tych, któ rzy
zo sta li mu po wie rze ni. Bi sku po wi
Śmi giel skie mu po wie rzo no 800-ty -
sięcz ną, naj mniej szą te ry torial nie
die ce zję w Pol sce. Mu siał ra zem ze
współ pra cow ni ka mi stwo rzyć
wszyst kie struk tu ry Ko ścio ła lo kal -
ne go. – Nie by ło ła two zjed no czyć
trzy róż ne część, z któ rych po wsta -
ła die ce zja so sno wiec ka. Bi skup
mu siał spo glą dać na lud Je mu po -
wie rzo ny ocza mi Chry stu sa – mó -
wił w ka za niu bp Grze gorz Ka -
szak. Przy znał, że po ma ga ła w tym
zmar łe mu mo dli twa ró żań co wa,
któ rą bar dzo uko chał. Od szedł
do wiecz no ści w dzień po świę co -
ny Mat ce Bo żej Ró żań co wej, 7
paź dzier ni ka 2008 ro ku, w go dzi -
nie Mi ło sier dzia Bo że go, a do kład -
nie o 15.05.  Bp Adam Śmi giel ski
uro dził  się 24 grud nia 1933 ro ku
w Prze my ślu. Ja ko 18-let ni chło pak
wstą pił do se mi na rium To wa rzy -

stwa Sa le zjań skie go. Świę ce nia ka -
płań skie otrzy mał 30 czerw ca 1957
ro ku w Lu bli nie. Teo lo gię i fi lo zo -
fię stu dio wał w Kra ko wie, Lu bli -
nie, War sza wie, w In sty tu cie Bi blij -
nym w Rzy mie i w L'Eco le Bi bli -
que w Je ro zo li mie. Dok to rat
obro nił w 1979 ro ku. Bi sku pem so -
sno wiec kim zo stał mia no wa ny 25
mar ca 1992 ro ku, kon se kro wa -
ny 30 ma ja 1992 ro ku w Ka te drze
so sno wiec kiej pw. Wnie bo wzię cia
NMP przez kard. Jó ze fa Glem pa,
Pry ma sa Pol ski. Uro czy sty in gres
do Ka te dry i uro czy ste ob ję cie die -
ce zji na stą pi ło 30 ma ja 1992 ro ku.
Zmarł 7 paź dzier ni ka 2008 ro -
ku. 11 paź dzier ni ka 2008 ro ku zo -
stał po cho wa ny na pla cu ko ściel -
nym obok so sno wiec kiej ba zy li ki
ka te dral nej. Chciał, by Je go grób
znaj do wał się w miej scu ła two do -
stęp nym, li cząc na mo dli tew ną pa -
mięć swo ich die ce zjan. Świe że
kwia ty i zni cze świad czą, że sta le
jest obec ny w pa mię ci lu dzi. KKAAII

Od kry cie w szpi ta lu
Pod czas ru ty no wej in wen ta ry za cji
w piw ni cach Wo jewódz kie go
Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 5
im. św. Bar ba ry od kry to dzie siąt -
ki kar to nów z nie uży wa nym
sprzę tem chi rur gicz nym. W ma -
gazy nach le żał od po ło wy lat 80.
ub. wie ku. Wciąż moż na go wy -
ko rzy stać, więc zna le zi sko po -
zwo li od cią żyć szpi tal ny bu dżet.

Klesz czy ki na czy nio we, klesz -
cze sto ma to lo gicz ne, szczyp ce
chi rur gicz ne i in ne pro ste na rzę -
dzia ope ra cyj ne w set kach sztuk
ku pio no dla szpi ta la 20 lat te mu.
Na opa ko wa niach wid nie ją da ty
pro duk cji wa ha ją ce się od 1985
do 1989 ro ku. Na rzę dzia nie by ły
ni gdy uży te i znaj du ją się w fa -
brycz nych fo liach.

– W ma ju ze szłe go ro ku
w szpi ta lu zmie ni ła się dy rek cja
– mó wi Mi ro sław Ru sec ki, rzecz -
nik pra so wy WSS nr 5. – Wte dy
też za pa dła de cy zja o zin wen ta ry -
zo wa niu pla ców ki. Oczy wi ście
od wy da nia tej de cy zji mi nę ło
spo ro cza su, ale nie za po mi naj my,
że ta pla ców ka to ko los – po -

miesz cze nia ma ją sześć hek ta rów
po wierzch ni, a nie moż na prze -
cież wy słać wszyst kich pra cow ni -
ków do in wen ta ry zo wa nia sprzę -
tu, bo są waż niej sze za da nia
w pra cy szpi ta la.

Po wej ściu do jed ne go z pod -
ziem nych ma ga zy nów pra cow ni -
cy zna leź li po jem ni ki z na rzę dzia -
mi. Jest ich ty le, że po bar dzo po -
bież nych oglę dzi nach ich war tość
osza co wa no na mi ni mum 100 ty -
się cy zło tych. Za pew ne jed nak są
war te o wie le wię cej.

– Ce na po je dyn czej sztu ki
w przy pad ku na rzę dzi te go ty pu
wa ha się od 30 do 70 zł – do da je
Mi ro sław Ru sec ki. – To sprzęt
z nie rdzew nej sta li chi rur gicz nej
świet nej ja ko ści, nie uży wa ny. Za -
sa da dzia ła nia i kon struk cja aku -
rat tych na rzę dzi nie zmie nia się
od lat, więc wiek nie sta no wi tu
pro ble mu. Od szu ka li śmy już do -
ku men ta cję, z któ rej wy ni ka, że
sprzęt ten tra fił do szpi ta la le gal -
nie. 

Dla cze go więc zo stał za po -
mnia ny? Być mo że czę ste zmia -

ny na kie row ni czych sta no wi -
skach spo wo do wa ły, że no wi dy -
rek to rzy nie wie dzie li o zgro ma -
dzo nych za pa sach, a z ko lei ko lej -
ni ma ga zy nie rzy by li prze ko na ni,
że dy rek cja wie co ma w piw ni -
cach. Przez czę ste zmia ny per so -
nal ne za wio dła ko mu ni ka cja.

Dla szpi ta la waż ne jest te raz,
że na rzę dzie wciąż mo gą być wy -
ko rzy sty wa ne. Za raz po ich od -
kry ciu, wy ło żo no je na sto łach,
a or dyna to rzy po szcze gól nych od -
dzia łów szpi ta la wy bio rą to, co
mo że przy dać się per so ne lo wi.

– Za mówień by ło wię cej niż
na rzę dzi – mó wi Mi ro sław Ru -
sec ki. – Dla te go te raz mu si my je
dzie lić spra wie dli wie. Istot ne jest
to, że szpi tal wła śnie przy go to wy -
wał się do za ku pów. Dzię ki zna -
le zi sku, na li ście mo że my skre ślić
wie le po zy cji.

Pra cow ni cy szpi ta la nie ukry -
wa ją, że ist nie je szan sa, iż w pod -
zie miach szpi ta la mo że być wię -
cej te go ty pu nie spo dzia nek.
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Adresatami projektu są osoby
działające w ramach podmiotów
ekonomii społecznej (organizacjach
pozarządowych, spółdzielniach
socjalnych, spółdzielniach pracy,
spółdzielniach inwalidów
i niewidomych, podmiotach
wymienionych w Art. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) na terenie
województwa śląskiego oraz osoby
fizyczne planujące założenie
i prowadzenie tego typu podmiotu.

Realizacja projektu polega
na przeprowadzeniu specjalistycznych
szkoleń oraz działań usługowych
i doradczych, które będą dotyczyć:

szkolenia: prawne, księgowe aspekty
prowadzenia podmiotów ekonomii
społecznej, doskonalenie
umiejętności interpersonalnych
w prowadzeniu podmiotów ekonomii

społecznej, wolontariat jako
narzędzie wspomagające
działalność NGO’s, zewnętrzne
źródła pozyskiwania funduszy
na funkcjonowanie NGO’s,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
w podmiotach ekonomii społecznej 
doradztwo grupowe: funkcjonowanie
podmiotów ekonomii społecznej
doradztwo indywidualne:
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania na funkcjonowanie
podmiotów ekonomii społecznej,
zakładanie podmiotów ekonomii
społecznej
usługi: prawne, marketingowe
i księgowe.

Celem projektu jest wzmocnienie
podmiotów ekonomii społecznej
na terenie województwa śląskiego.
Poprzez działania w projekcie
zwiększy się ilość wykwalifikowanych
osób działających w ramach tych
podmiotów.

Projekt realizowany będzie do 31
sierpnia 2010 roku.

Miejsce realizacji projektu: siedziba
Sosnowieckiego Centrum Organizacji
Pozarządowych Wydziału Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu – Plac
Kościuszki 5.

Tel. (032) 292 10 14, e-mail:
rekrutacja@ngo.sosnowiec.pl
Więcej informacji na stronie:
www.ngo.sosnowiec.pl

Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki; Poddziałanie 7.2.2
Wsparcie ekonomii społecznej).

17 wrze śnia Urząd Miej ski
w So snow cu od wie dzi ła gru pa
uczniów IV Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Sta ni sła wa Sta -
szi ca w So snow cu, któ ra na rę ce
za stęp cy pre zy den ta mia sta Zbi -
gnie wa Ja skier ni prze ka za ła zie -
mię przy wie zio ną z Ka ty nia.
Na prze ło mie kwiet nia i ma ja
ucznio wie so sno wiec kie go LO
zwie dza li mię dzy in ny mi
Lwów, Ki jów, Mo skwę, a tak że
la sy ka tyń skie. – To by ła świet -
na lek cja hi sto rii dla na szych
uczniów – po wie dział o wy jeź -

dzie To masz Szyj kow ski, dy rek -
tor szko ły.

Pod ogrom nym wra że niem
wi zy ty w Ka ty niu by li ucznio -
wie so sno wiec kiej szko ły. – To
bez sprzecz nie nie za po mnia ne
prze ży cie. Uczy my się hi sto rii
z ksią żek, ale tak na praw dę wi -
zy ta w tych miej scach po zwa la
nam to wszyst ko prze żyć. Je -
ste śmy nie zwy kle szczę śli wi,
że mo gli śmy tam być – mó wią
zgod nie ucznio wie IV LO.

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKPP

Przy wieź li zie mię z Ka ty nia
ogłoszenie
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15 wrze śnia roz po czął się re -
mont par kin gu przed głów nym
bu dyn kiem Urzę du Miej skie go
w So snow cu. Pra ce po trwa ją
do po ło wy li sto pada. Za kres
prac re mon towych obej mu je
mię dzy in ny mi wy mia nę kost ki
bru ko wej. Ogól na licz ba miejsc
po sto jo wych zo sta nie zwięk szo -
na, do dat ko wo po ja wią się no we
miej sca dla nie peł no spraw nych.

Na pla cu przed urzę dem po ja -
wią się tak że dwa no we masz ty
oświe tle nio we, 32 la tar nie oraz 24
opra wy za mon to wa ne w pod ło żu.
Po nad to za mon to wa nych zo sta -
nie 19 pa choł ków że liw nych, 8
gra ni to wych oraz 11 ko szy
na śmie ci. In we sty cja za mknie się
w kwo cie 1.219 mln zł. 

W związ ku z re mon tem dla
wszyst kich in te re san tów udo -

stęp nio ny zo stał par king na te re -
nie by łe go Szpi tala nr 2. Wjazd
od uli cy ks. Bi sku pa Ada ma
Śmi giel skie go (do nie daw na ul.
Ar mii Lu do wej). Wła dze mia sta
za chę ca ją tak że do ko rzy sta nia
z bez płat ne go par kin gu pod
„Śli ma kiem”. Wjazd od uli cy 3
Ma ja. 

W związ ku z pro wa dzo nym
re mon tem 2 paź dzier ni ka za -
mknię te zo sta ło wej ście głów ne
do gma chu urzę du. Wej ście
do bu dyn ku bę dzie moż li we tyl -
ko drzwia mi bocz ny mi. Oso by
nie peł no spraw ne bę dą mo gły
do stać się do urzę du wej ściem
od stro ny Ap te ki. Wej ście głów -
ne zo sta ło za mknię te na oko ło
trzy ty go dnie.
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So sno wiec kie Do my Po mo cy Spo łecz nej prze -
cho dzą grun tow ną mo der ni za cję. W DPS nr 1
miesz czą cym się przy ul. An der sa do koń ca
paź dzier ni ka wy bu do wa na zo sta nie spe cjal -
na win da dla osób nie peł no spraw nych. Z ko lei
w DPS nr 2 przy ul. Ja giel loń skiej za koń czy ły
się pra ce zwią za ne z mo der ni za cją ele wa cji
od stro ny pół noc no -za chod niej bu dyn ku.
– Etap pierw szy obej mo wał mo der ni za cję ele -
wa cji od stro ny po łudnio wo -wschod niej czy li
fron to wej, szczyt bu dyn ku od stro ny pół noc no -
-wschod niej oraz po łu dnio wo -za chod niej czy li
bocz nej. Etap ten zo stał za koń czo ny 24.11.2008
r. Etap dru gi z ko lei obej mo wał mo der ni za cję
ele wa cji od stro ny pół noc no -za chod niej czy li
ele wa cja od stro ny pla cu par kin go we go, ogród,
ścia ny prze wiąz ki i ga ra żu. Pra ce za koń czy ły
się z koń cem wrze śnia W tym cza sie mo der ni -
zo wa ne by ły bal ko ny, a ścia ny ze wnętrz ne ocie -
plo no. Re no wa cja ca łej ele wa cji za koń czy się
w lip cu 2010 ro ku – mó wi Da nu ta Du dek, dy -
rek tor Do mu Po mo cy Spo łecz nej nr 2.

Rów no le gle trwa ły pra ce zwią za ne z wy mia -
ną in sta la cji wod no -ka na li za cyj nej oraz re mon tem
ła zie nek w po ko jach miesz kań ców. War to przy -
po mnieć, że nie tak daw no ośro dek wzbo ga cił się
o 60 ko lek to rów sło necz nych o łącz nej po wierzch -
ni 139 m2 i mo cy mak sy mal nej 102 kW ma ją ce
zre du ko wać kosz ty utrzy ma nia obiek tu. Dzię ki tej
in we sty cji zre du ko wa ne zo sta ną kosz ty po no szo -
ne w związ ku z przy go to wa niem cie płej wo dy
użyt ko wej. Po pod grza niu przez ko lek to ry wo da
jest ma ga zy no wa na w spe cjal nych zbior ni kach
bu fo ro wych, a stam tąd prze ka zy wa na do punk tów
po bo ru. W ten spo sób wy ko rzy sty wa na jest od na -
wial na ener gia sło necz na. 
Pra ce trwa ją tak że w DPS nr 1. Do tej po ry za -
koń czo no re mont sa li prze zna czo nej do te ra pii
za ję cio wej i re ha bi li ta cji pen sjo na riu szy oraz
wy re mon to wa no za ple cze go spo dar cze.
Na ukoń cze niu jest rów nież ter mo mo der ni za -
cja obiek tu. Za kil ka ty go dni do użyt ku zo sta -
nie od da na spe cjal na 4 – przy stan ko wa win da. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKPP

Parking przed Urzędem
po nowemu

Prace remontowe
w sosnowieckich Domach
Pomocy Społecznej

Ogłoszenie

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, usług i doradztwa  w ramach projektu „Era
przedsiębiorczości społecznej – sosnowiecki inkubator” realizowanego przez Gminę Sosnowiec.

Tak sów ka dla 
nie peł no spraw nych

Już za kil ka ty go dni na dro gi So snow -
ca wy je dzie pierw sza tak sów ka przy -
sto so wa na do prze wo zu osób nie peł -
no spraw nych. Sa mo chód na leży
do pry wat nej kor po racji Xtre me Ta xi,
któ ra po sta no wi ła wyjść na prze ciw
po trze bom wie lu so sno wi czan.
Na po cząt ku wrze śnia po jazd zo stał
za pre zen to wa ny pra cow ni kom Wy -
dzia łu Zdro wia UM oraz dy rek to rom
so sno wiec kich szkół spe cjal nych.
– To świet ny po mysł. Na pew no uła -
twi ży cie nie peł nospraw nym – pod -
kre śla Ja nusz Ku char ski, peł no moc -
nik pre zy den ta ds. osób nie peł no -
spraw nych.

Dą brow ska fir ma Xtre me Ta xi
chce aby do ce lo wo tak sów ki kur so -
wa ły po ca łej aglo me ra cji. Aby tak się
sta ło mu si po ro zu mieć się z urzę da mi
i sto warzy sze nia mi w spra wie do to wa -
nia prze jaz dów. Pierw sze sa mo cho dy
po jawią się na dro gach re gio nu
pod ko niec paź dzier ni ka. Ce na za ki -
lo metr nie po win na prze kro czyć 3 zł.
– Chce my wyjść na prze ciw po trze -
bom nie peł no spraw nych, któ rych
w aglo me ra cji nie bra ku je. Jed na tak -
sów ka mo że prze wieźć aż pięć osób.
Po win na się więc cie szyć wzię ciem
nie tyl ko u osób nie peł no spraw nych
– prze ko nu je Ha li na Ma liń ska, kie -
row nicz ka Xtre me Ta xi.

Sa mo cho dy wy po sa żo ne są w roz -
kła da ny pod jazd. Dzię ki spo rym ga -
ba ry tom wó zek in wa lidz ki mie ści się
w nim bez pro ble mu. – To du ży i bez -
piecz ny po jazd. Oso ba nie peł no -
spraw na mo że się w nim spo koj nie
prze miesz czać z miej sca na miej sce.
Dzię ki pa som i spe cjal nym ha kom
wó zek mo że zo stać bez piecz nie unie -
ru cho mio ny. Wy po sa żo ny jest tak że
w ob roto wy fo tel co umoż li wia sa mo -
dziel ne wsia da nie oso bom po ru sza ją -
cym się o ku lach – pod kre śla po seł
Ma rek Plu ra z sej mo wej pod ko mi sji
ds. osób nie peł no spraw nych, któ ry te -
sto wał po jazd pod czas II Ślą skie go
Fo rum Peł no moc ni ków Osób Nie peł -
no spraw nych. KKPP



Se sja so sno wiec kiej Ra dy Miej skiej
z 24 września upły nę ła pod zna kiem in -
for ma cji do ty czą cych oświad czeń ma -
jąt ko wych, spra woz da nia pre zy den ta
mia sta Ka zi mie rza Gór skie go z re ali za -
cji in we sty cji oraz wy ko na nia bu dże tu
w I pół ro czu 2009 r. 

Wcze śniej jed nak, w okre sie mię -
dzy se syj nym od by ły się dwie se sje
nad zwy czaj ne. Pierw sza z nich mia ła
miej sce 11.09. i do ty czy ła pro jek tu
uchwa ły w spra wie emi sji ob liga cji
ko mu nal nych, za sad ich zby wa nia
i wy ku pu. Pla no wa no bo wiem emi sję
ob li ga cji w licz bie 90 tys. sztuk o war -
to ści no mi nal nej 1000 zł każ da, co da -
wa ło by łącz ną kwo tę 90 mln. Nie ste ty
z po wodów for mal nych, a do kład niej
po przez błęd nie za pi saną, a na stęp nie
z błę dem tym za twier dzo nym przez
gło so wa nie uchwa łą nie mia ła ona
mo cy praw nej (w uchwa le za pi sa ne
by ło, iż łącz na kwo ta wy nie sie 100
mln zł). W związ ku z po wyż szym 22
wrze śnia od by ła się ko lej na se sja nad -
zwy czaj na. Pod czas trwa ją cego 10
min. spo tka nia rad ni znie śli po przed -
nią, błęd nie za pisa ną uchwa łę i za -
twier dzi li już pra wi dło wą. Przy 24
gło sach „za”, oraz 2 prze ciw – rad -

nych Ka rola Wi niar skie go oraz
Krzysz tofa Ha ła dusa. 

50. se sję roz po czę to mi nu tą ci szy ku
czci tra gicz nie zmar łych gór ni ków z ko -
pal ni „Wu jek -Śląsk”. W wy ni ku wy bu -
chu me tanu 18 wrze śnia zgi nę ło 18
osób, a kil ka dzie siąt zo sta ło cięż ko ran -
nych. Na stęp nie pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski wraz z prze wod ni czą cym RM
Da nie lem Mi kla siń skim zło ży li gra tu -
la cje lau re at ce Ogól no pol skiej Olim pia -

dy Fi lo zo ficz nej, ab sol went ce II LO im.
E. Pla ter, Alek san drze Kro gul skiej. Po -
dzię ko wa no tak że prze cho dzą cej
na eme ry turę dy rek tor Miej skie go Klu -
bu „Macz ki”, Ja dwi dze Ko był ce. Na jej
miej sce w wy ni ku kon kur su po wo ła no
Agniesz kę Skrzyń ską, pra cu jącą do -
tych czas w Wy dzia le Kul tu ry i Sztu ki
UM w So snow cu.

Go rą cą dys ku sję pod czas se sji wy -
wo łał, kon tro wer syj ny jak za wsze, te -

mat do ty czą cy Szpi ta la Miej skie go,
a do kład niej wspar cia go kwo tą 4 mln
zło tych. Wśród rad nych po nad dwie go -
dzi ny trwa ła słow na prze py chan ka
a pro pos do tych cza so wej re ali za cji re -
struk tu ry za cji i pra cy dy rek to ra szpi ta -
la Zbi gnie wa Swo bo dy.

– Szpi tal już w pierw szej po ło wie
ro ku ma stra tę wy no szą cą po nad 8 mi -
lio nów zło tych, choć w pla nach by ło 7
na ca ły 2009 rok. Nie moż na mó wić, że
się wy ko nu je do brze swo ją pra cę, sko ro
jest go rzej niż by ło – mó wił rad ny Jam -
ro zy.

– Sta wia my dy rek to ra w trud nej sy -
tu acji: z jed nej stro ny ma na ci ski ze
stro ny związ ków za wo do wych, z dru -
giej kry ty kę rad nych. Do pie ro wbi to ło -
pa tę w tę re struk tu ry za cję, a już są roz -
li cze nia? – do py ty wał rad ny To masz
Bań bu ła.

Scep tycz nie na te mat funk cjo no wa -
nia szpi tala mó wił tak że rad ny Krzysz -
tof Ha ła dus, nie pod wa żał on jed nak
pra cy dy rek to ra Swo bo dy, lecz za zna -
czał, jak źle sy tu acja ta mo że skoń czyć
się dla miesz kań ców. Po dru giej stro nie
ba ry ka dy sta nę li na to miast m.in. rad ni
Or now ski, Wi niar ski i Ka lań ski, któ rzy
choć jak mó wi li, ma ją rów nież wąt pli -

wo ści, uwa ża ją iż szpi tal po mo cy po -
trze bu je. 

– Nie mo żemy roz liczać pra cy dy-
rek to ra Swo bo dy w trak cie re ali za cji za -
da nia – grzmiał pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski.

– Spła ta tych zo bo wią zań uchro ni
szpi tal przed moż li wy mi przy kry mi
kon se kwen cja mi, ta ki mi jak wstrzy ma -
nie do staw le ków dla pa cjen tów. Nie
mo że my prze cież do te go do pu ścić
– pod kre ślał rad ny Ka rol Wi niar ski.

W koń cu po wy czer pu ją cej dys ku sji
rad ni więk szo ścią gło sów zde cy do wa li
o fi nan so wym wspar ciu so sno wiec kie -
go szpi ta la. Opo wie dzie li się rów nież
za przy ję ciem re ali za cji z wy ko na nia
bu dże tu za pierw sze pół ro cze ro -
ku 2009. W tym przy pad ku jed nak
znacz na część wstrzy ma ła się od gło su
(12 na 28 obec nych), je dy nie 11 po zy -
tyw nie oce ni ło spra woz da nie z re ali za -
cji bu dże tu.

Po nad to Ra da Miej ska prze gło so wa -
ła kil ka na ście in nych pro jek tów uchwał.
Jed na z waż niej szych do ty czy ła nada nia
na zwy so sno wiec kie go par ku przy ul.
Że rom skie go na Par k im. Die tla. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

50. se sja Ra dy Miej skiej w So snow cu

Bę dzie wspar cie dla szpi ta la
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rada miejska

CCzzyymm zzaajjmmuujjee ssiięę KKoommiissjjaa,, kkttóórreejj
PPaann pprrzzeewwooddnniicczzyy??
Ko mi sja Re wi zyj na jest je dy ną sta łą
ko mi sją Ra dy Miej skiej, któ rą Ra da
usta wo wo mu si po wo łać. Pod czas gdy
in ne ko mi sje nie mu szą ist nieć to re wi -
zyj na usta wo wo mu si. Po wo ła na jest
ona w ce lu kon tro li dzia łal no ści Pre zy -
den ta Mia sta oraz miej skich jed no stek
or ga ni za cyj nych pod czte re ma wzglę -
da mi: le gal no ści, go spo dar no ści, rze -
tel no ści i ce lo wo ści. Ko mi sja wy ko nu -
je swo je za da nia za po mo cą róż nych
na rzę dzi np. kon tro li Pre zy den ta i pod -
le głych mu służb oraz jed no stek miej -
skich ta kich jak np. MOPS, MZZL
czy pu blicz ne za kła dy opie ki zdro wot -
nej. Kon tro la mo że być bez po śred nia
lub po śred nia, bar dzo sze ro ka kom -
plek so wa lub pro ble mo wa, szcze gó ło -
wa, jed nost ko wa. For mą kon tro li jest
rów nież ana li za pew nych dzia łań oraz
oce na pra cy Urzę du Mia sta. Zaj mu je -
my się rów nież opi nio wa niem wy ko -
na nia co rocz ne go bu dże tu, ba da jąc go -
spo dar kę fi nan so wą mia sta, a co
za tym idzie – udzie le niem bądź nie
udzie le niem ab so lu to rium Pre zy den to -
wi Mia sta. Ko mi sja zaj mu je się rów -
nież roz pa try wa niem skarg miesz kań -
ców, co jest zna czą cym ele men tem na -
szej pra cy, a wy ni ka z ko dek su
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.

ZZwwyykkllee sskkaarrggii oodd mmiieesszzkkaańńccóóww
ssąą ooddddaallaannee pprrzzeezz kkoommiissjjęę.. ZZddaa--
rrzzaajjąą ssiięę jjeeddnnaakk wwnniioosskkii,, kkttóórree
ppooppiieerraacciiee..

By ło ich pod czas mo je go trzy let nie go
pro wa dze nia ko mi sji za le dwie kil ka. Po -
dam ostat ni przy kład skar gi, w któ rej
za rów no ko mi sja, jak i Ra da Miej ska
uzna ła me ry torycz ność i za sad ność za -
rzu tu. W tym przy pad ku skar żą cy,
miesz ka niec zresz tą Ka to wic, za rzu cił
Pre zy den to wi So snow ca nie re ali zo wa -
nie usta wy, na ka zu ją cej umiesz cza nie
w BIP -ie Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej
wszyst kich – pod kre ślam: wszyst kich
– do ku men tów do ty czą cych prze pro wa -
dza nych w JST kon tro li, za rów no ze -
wnętrz nych, jak i we wnętrz nych.
W przy pad ku ta kie go mia sta jak So -
sno wiec, jest to ko niecz ność umiesz -
cze nia w in ter ne cie kil ku, a na wet kil -
ku na stu ty się cy stron do ku men ta cji
kon tro lnej rocz nie, co jest nie zmier nie
trud nym do zre ali zo wa nia przez służ -
by urzę du za da niem. Po nie waż Urząd
Miej ski nie re ali zo wał tych usta wo -
wych obo wiąz ków  – na mar gi ne sie do -
dam, że by ły też in ne ar gu men ty niż
tech nicz ne – Ko mi sja Re wi zyj na i Ra -
da Miej ska uzna ły skar gę za za sad ną.
W tym miej scu chciał bym też do dać,
że Ko mi sja Re wi zyj na wy stą pi ła
do Par la men tu z wnio skiem zmian le -
gi sla cyj nych, umoż li wia ją cych re al ne
wy peł nia nie obo wiąz ków usta wo wych
przez gmi ny w tym za kre sie.

ZZaa rrookk ooddbbęęddąą ssiięę wwyybboorryy.. JJaakk zzaa--
tteemm oocceenniiaa PPaann oobbeeccnnąą ssyyttuuaaccjjęę
ppoolliittyycczznnąą ww RRaaddzziiee MMiieejjsskkiieejj??
Sy tu acja jest dość ja sna. Po roz pa dzie
rzą dzą cej przez dwa la ta ko ali cji PO -

-SLD – PIRS, przed sta wi cie le dwu
par tii po li tycz nych PO i SLD za czę ły
grę przed wy bor czą, z tym że wy raź -
niej sza jest ona w dzia ła niach Plat for -
my, któ ra ewi dent nie zmie rza
do „prze ję cia” – że tak po wiem – wła -
dzy w mie ście po naj bliż szych wy bo -
rach sa mo rzą do wych, łącz nie z wła dzą
pre zy denc ką. Rad ni PiS, bę dą cy w sta -
łej opo zy cji od po cząt ku tej ka den cji,
są według mnie opo zy cją kon struk -
tyw ną, a nie tyl ko „roz bi jac ką” jak to
nie któ rzy twier dzą. Klub PIRS -u, ni by
neu tral ny po li tycz nie, ma jed nak ak tu -
al nie skłon no ści le wi co we i pro -pre zy -
denc kie; co zro bi w przy szło ści – to
za gad ka po li tycz na. Rad ni nie zwią za ni
po li tycz nie, tzw. nie za leż ni, obiek tyw -
nie sta ra ją się jak mo gą, aby zwa śnio -
ne stro ny do cho dzi ły w swych spo rach
do con sen su su, oczy wi ście dla do bra
mia sta.

JJaakk ww ttyymm kkoonntteekkśścciiee oocceenniiaa PPaann
ppoolliittyykkęę wwłłaaddzz??
To za leży ja ką wła dzę mam oce niać,
tę uchwa ło daw czą, czy tę wy ko naw -
czą? Nie ste ty – co z przy kro ścią po -
wiem – że w ca ło ści i jed na, i dru ga
my śli bar dziej o wła dzy niż o miesz -
kań cu So snow ca. In dy wi du al nie, po -
szcze gól nych człon ków władz miej -
skich, oce nia ją za wsze wy bor cy. Po je-
dyn czy rad ny nie po wi nien te go
oce niać, jest prze cież jed nym z człon -
ków tej wła dzy.

OOdd ddłłuuggiieeggoo jjuużż cczzaassuu sseenn zz ppoo--
wwiieekk wwiieelluu oossoobboomm ssppęęddzzaa pprroo--
bblleemm sszzppiittaallaa mmiieejjsskkiieeggoo.. JJeesstt PPaann
lleekkaarrzzeemm,, cczzłłoowwiieekkiieemm zz oollbbrrzzyy--
mmiimm ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm.. JJaakk oocceenniiaa
PPaann ppoolliittyykkęę wwłłaaddzz mmiieejjsskkiicchh wwoo--
bbeecc sszzppiittaallaa mmiieejjsskkiieeggoo?? CCoo ddaalleejj
zzee sszzppiittaalleemm??
Mam ta kie po wie dze nie: Jak się po -
wie dzia ło „a”, to trze ba po wie dzieć
„b”, czy li je śli pod ję li śmy – wła dze
miej skie uchwa ło daw cze i wy ko naw -
cze – de cy zję o po łą cze niu w za sa dzie
trzech szpi tali – bo część Szpi tala by -
łej „dwój ki” też we szła w skład Szpi -
ta la Miej skie go – to mu si my, po wta -
rzam, m u s i m y go re struk tu ry zo -
wać, mo der ni zo wać i in we sto wać
w nie go spo re pie nią dze. Nie ukry -
wam, że bar dzo spo re, ale nic nie ma
za dar mo. Je stem głę bo ko prze ko na ny,
że kie dyś to fi nan so we wzmac nia nie
szpi tala się skoń czy, cho ciaż dla mnie,
dla le ka rza jest to ko niecz ne, ale pew -

nie in nych cier pli wość do ta kie go po -
stę po wa nia się wy czer pie. Dla ta kie go
– po nad 200 – ty sięcz ne go – mia sta
jak So sno wiec nie zbęd ne jest po sia da -
nie no wo cze sne go szpi tala miej skie go,
z współ cze śnie ist nie ją cy mi me to da mi
dia gno stycz no -te ra peu tycz ny mi. I nie
mo że to być do cho do wy in te res, ma
tyl ko nie przy no sić strat, a ewen tu al ne
zy ski mo gą po wsta wać z nad wy ko nań
lub dzia łal no ści do dat ko wej, ko mer -
cyj nej. Na to miast szpi tal ma przy no sić
ulgę i ra to wać zdro wie. W ta kiej wła -
śnie ak tu al nej sy tu acji szpi ta la, wła dze
mia sta po win ny wspie rać pla ców kę za -
rów no mo ral nie, or ga ni za cyj nie, ale
głów nie fi nan so wo. Pie nią dze z kon -
trak tu z NFZ po win ny wy star czyć
na le cze nie, a na za mie rzo ne ce le re -
struk tu ry za cyj ne mu szą zna leźć się
pie nią dze z mia sta, czy to w for mie
po ży czek, któ re szpi tal od da z ww.
nad wy ko nań lub dzia łal no ści ko mer -
cyj nej, czy to w for mie do tacji na mo -
der ni za cję oraz wzmoc nie nie sprzę to -
we. In nej dro gi nie ma. Chy ba że spół -
ka, ale to już zu peł nie w ak tu al nej
sy tu acji szpi ta la, in ny te mat. Osob ną
kwe stią jest pro blem z od zy ska niem
środ ków z nad wy ko nań, a ta kie za -
wsze bę dą ist nieć w szpi ta lu ra tu ją cym
ży cie czło wie ka. Tu nie ste ty jest błąd
sys te mo wy dzia łal no ści opie ki zdro -
wot nej w Pol sce.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenneekk

Skończyć co zaczęliśmy
Roz mo wa z rad nym AAnnddrrzzeejjeemm JJaaggiieełłłłoowwiicczzeemm, prze wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej RM w So snow cu

SSoossnnoowwiieeccccyy rraaddnnii ppoo ddłłuuggiieejj ddyyssppuucciiee zzggooddzziillii ssiięę,, bbyy SSzzppiittaall MMiieejjsskkii
oottrrzzyymmaałł 44 mmllnn zzłłoottyycchh ppoożżyycczzkkii
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JJooaannnnaa
BBiinniieecckkaa

Zda rza się – zwłasz cza te raz,
w kry zy sie – że fir ma nie naj le piej
pro spe ru je i jej wła ści ciel nie jest
w sta nie opła cać skła dek na ubez -
pie cze nia spo łecz ne. W ta kiej sy -
tu acji moż na wy stą pić do ZUS
z wnio skiem o układ ra tal ny lub
od ro cze nie ter mi nu płat no ści skła -
dek, a w osta tecz no ści o umo rze -
nie ter mi nu za le gło ści.

Układ ra tal ny po le ga na roz ło -
że niu na ra ty za le głych na leż no ści
z ty tułu skła dek na ubez pie cze nia
spo łecz ne. Na to miast od ro czyć
moż na płat ność przy szłych skła -
dek. Dla te go z wnio skiem o tę for -
mę po mo cy przed się bior ca mu si
zwró cić się mak sy mal nie na dzień
przed upły wem ostat nie go dnia
ter mi nu płat no ści da nej skład ki.
Z ko lei po stę po wa niem o umo rze -
nie ZUS obej mu je ca łość wska za -
nego we wnio sku za dłu że nia płat -
ni ka skła dek. 

Poza jed no oso bo wą dzia łal no -
ścią go spo dar czą, gdzie moż li we
jest ob ję cie ulgą ca ło ści za dłu że -
nia czy też na leż no ści, Za kład
z mo cy pra wa nie uma rza, nie roz -
kła da na ra ty i nie od ra cza ter mi -
nu płat no ści skła dek na ubez pie -
cze nia spo łecz ne w czę ści fi nan -
so wa nej przez ubez pie czo nych, tj.
pra cow ni ków. Ob ję te ulgą mo gą
być je dy nie skład ki na leż ne
od płat ni ka skła dek. Ukła do wi ra -
tal ne mu, umo rze niu i od ro cze niu
nie pod le ga też na leż na skład ka

na ubez pie cze nie zdro wot ne. Je -
śli więc przed się bior ca – po -
za pro wa dzą cym jed no oso bo wą
dzia łal ność go spo dar czą – zde cy -
du je się wy stą pić do Za kła du

z wnio skiem o udzie le nie ulgi
w po sta ci od ro cze nia ter mi nu
płat no ści na leż no ści lub roz ło że -
nia za dłu że nia na ra ty, to mu si
uiścić wraz z moż li wy mi od set ka -
mi za zwło kę rów no war tość skład -
ki eme ry tal nej i skład ki na ubez -
pie cze nia zdro wot ne na leż ne
za ubez pie czo nych (tj. pra cow ni -
ków). W przy pad ku wnio sku
o umo rze nie nie ma ta kie go wy -
mo gu, jed nak że część skład ki fi -
nan so wa na przez ubez pie czo nych
nie pod le ga umo rze niu. 

W przy pad ku osób pro wa dzą -
cych jed no oso bo wą dzia łal ność
go spo dar czą moż li we jest umo -
rze nie lub roz ło że nie na ra ty ca ło -
ści dłu gu z ty tu łu na leż nych skła -
dek. Moż li we jest rów nież od ro -
cze nie ter mi nu płat no ści
wszyst kich zo bo wią zań wo bec
ZUS. 

Aby sko rzy stać z „zu sow skiej”
ulgi, na le ży – po za wnio skiem
– przed ło żyć szcze gó ło wą do ku -
men ta cję z pro wa dzo nej dzia łal -
no ści i do ku men ta cję fi nan so wą
fir my. Przy oka zji skła da nia wnio -
sku o układ ra tal ny na le ży rów nież
wska zać ocze ki wa ną i moż li wą
do za pła ty wy so kość ra ty, kon kret -
ne ter mi ny płat no ści ko lej nych rat
oraz ilość rat.

W przy pad ku za war cia ukła du
ra tal ne go lub od ro cze nia ter mi nu
płat no ści skła dek ZUS – zgod nie
z usta wą or dy na cja po dat ko wa

– na li cza opła tę pro lon ga cyj ną
w wy soko ści 50 proc. staw ki od -
se tek za zwło kę. W od nie sie niu
do ukła du ra tal ne go opła ta jest na -
li cza na do każ dej ra ty. 

Naj da lej idą ca po moc ze stro -
ny ZUS -u to umo rze nie. Usta wa
o sys temie ubez pie czeń spo łecz -
nych mó wi, iż sta ra ją ca się
o umo rze nie fir ma mu si być cał -
ko wi cie nie ścią gal na. Ina czej jest
w przy pad ku jed no oso bo wej
dzia łal no ści go spo dar czej. Tu ist -
nie je moż li wość umo rze nia na -
leż nych skła dek na wet w przy -
pad ku bra ku ich cał ko wi tej nie -
ścią gal no ści. Jed nak na leży
przy tym speł niać sze reg do dat -
ko wych wa run ków. Pod sta wo -
wym z nich jest ist nie nie per -
spek ty wy dra ma tycz ne go spad -
ku po zio mu ży cia przed się bior cy
i je go ro dzi ny w przy pad ku, gdy -
by za le głe skład ki zo sta ły spła co -
ne. Jed nak to na dłuż ni ku spo -
czy wa obo wią zek przed sta wie -
nia do wo dów świad czą cych
o trud nej sy tu acji ma te rial nej
i ro dzin nej unie moż li wia ją cej
spła tę zo bo wią zań. Po nad to po -
moc ta mo że być udzie lo na je że -
li zo sta ną speł nio ne prze słan ki
okre ślo ne w kra jo wych i unij -
nych prze pi sach z za kre su po mo -
cy pu blicz nej.

W kon se kwen cji umo rze nia
za le głych skła dek ogra ni czo na jest
moż li wość uzy ska nia w przy szło -
ści świad czeń z ubez pie cze nia
spo łecz ne go lub też świad cze nia
te bę dą przy zna ne w mniej szym
wy mia rze dla osób opła ca ją cych
skład ki na wła sne ubez pie cze nie

Przed się bior ca w ta ra pa tach
Ra da Nad zor cza MZBM
TBS Sp. z o.o. w So snow cu
od wo ła ła pre ze sa za rzą du, Ar -
ka diu sza Żu raw skie go oraz je -
go za stęp cę An drze ja Ku sto si -
ka. 

– Ra da Nad zor cza mo że
po wo ły wać, i od wo ły wać za -
rząd – mó wi Kry sty na
Krzyw da, sze fowa Ra dy
Nad zor czej MZBM TBS.
– Mię dzy za rzą dem a ra dą
wy stę po wa ły od daw na
znacz ne róż ni ce co do kon -
cep cji funk cjo no wa nia spół -
ki. Wy stę po wał cał kowi ty
brak po rozu mie nia, a na wet
doj ścia do kom pro mi su.

Pierw sze ostrze że nia za rząd
do stał w czerw cu, kie dy od -
by ło się zgro ma dze nie
wspól ni ków; nie otrzy mał
wte dy ab so luto rium. W dal -
szym cią gu współ pra ca z Ra -
dą Nad zor czą nie ukła dała
się do brze, ja kość ob słu gi
wspól not miesz ka nio wych
sta le się ob ni ża ła, co skut ko -
wa ło od cho dze niem wspól -
not i stra ta mi fir my.

In ne za rzu ty sta wia ne
pre ze som to nie za cho wa nie
dys cy pli ny je śli cho dzi o za -
trud nie nie. W MZBM TBS
na stę pował zna czą cy prze -
rost za trud nie nia, a za rząd

wy ka zy wał bez sil ność i nie
po tra fił spro wa dzić go
do wła ści wych roz mia rów.
To wszyst ko skut ko wa ło
tym, że spół ka nie po tra fi ła
na le życie wy ko nywać swo -
ich za dań, po no si ła też zbyt
wy so kie kosz ty dzia łal no ści.

Prze pro wa dzo ne kon tro le
nie wy ka za ły na to miast żad -
nych nie pra wi dło wo ści je śli
cho dzi o in we sty cje do ko ny -
wa ne przez MZBM TBS
za cza sów od wo ła ne go za -
rzą du. Ar kadiusz Żu raw ski
peł nił funk cję pre ze sa od 28
lute go ubie głe go ro ku. TTBB

Pre ze si od wo ła ni

reklama
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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::

reklama

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI  UŻYTKOWYCH pokój nr 2,3  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:
lokale.uzytkowe@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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Targowa 16

Czysta 9

budynek prywatny

w administracji MZZL

Sobieskiego 3 B

Kołłątaja 9

Kierocińskiej 8 - garaż

Komandosów 5

Saperów 5,5a 

Saperów 5

Dobrzańskiego 124 

I piętro 

Królowej Jadwigi 2
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53,27

166,78

87,14 + piwnica 27,28

24,00

15,95

197,01

od 4,14 do 5,60

21,50

15,60

8,41

WWyyppoossaażżeenniiee llookkaalluu

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna

_

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna i wodna

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o. – kotłownia lokalna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi

użytkownikami

UUWWAAGGII

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

Pomieszczenie usytuowane w budynku frontowym i oficynie

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. 

Garaż usytuowany w kompleksie pomieszczeń gospodarczych bez możliwości podłączenia energii elektrycznej, wymagane użytkowanie

zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 

3boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym

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 na parterze w klatce schodowej

SSttaawwkkaa

mmiinniimmaallnnaa

88,,0000

66,,0000

1155,,0000

1100,,0000

66,,0000

88,,0000

55,,0000

88,,0000

88,,0000

1122,,0000

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: 



Na za chę tę dla kie row ców
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Okno ży cia już dzia ła

Od 29 wrze śnia przy so sno wiec -
kim klasz to rze sióstr Kar me li ta nek
dzia ła pierw sze w Za głę biu Okno
Ży cia. Od tej po ry, w tym spe cjal -
nie przy go to wa nym miej scu mat ki
ano ni mo wo mo gą zo sta wić no wo
na ro dzo ne dziec ko, od da jąc je
pod opie kę sióstr, nie na ra ża jąc jed -
no cze śnie dziec ka na nie bez pie -
czeń stwo. 

– Dwa la ta te mu na gra ni cy So -
snow ca i Ja worz na zna le zio no mar -
twe go, po rzu co ne go no wo rod ka.
Mam na dzie ję, że stwo rze nie Okna
Ży cia po zwo li unik nąć te go ro dza -
ju wy da rzeń – mó wi Han na Mich -
ta, rzecz nik so sno wiec kiej po li cji. 

Idea stwo rze nia Okien Ży cia
po wsta ła z ini cja ty wy Wy dzia łu
Ro dzi ny Ku rii Me tro po li tal nej oraz
Ca ri tas Ar chi die ce zji kra kow skiej
przed pierw szą rocz ni cą śmier ci Ja -
na Paw ła II. Pierw sze z nich po -
wsta ło wła śnie w Kra ko wie u sióstr
Na za re ta nek. Od cza su otwar cia
okna do koń ca ro ku 2008 ura to wa -
no w ten spo sób 10 dzie ci: sześć
dziew czy nek i czte rech chłop ców.
Obec nie w kra ju funk cjo nu je kil ka -
dzie siąt te go ty pu miejsc, naj bliż -
sze z nich do tej po ry znaj do wa ło
się w Ka to wi cach, przy Zgro ma -
dze niu Sióstr Św. Ja dwi gi.

– Kar dynał Ka rol Woj ty ła wie -
le lat te mu w Kra ko wie po wie -
dział: „Je śli ja kaś mat ka nie chce

dziec ka, nich go od da w rę ce ko -
ścio ła, za opie ku je my się nim”. Je -
śli więc z ja kie goś po wo du mło de
mat ki nie mo gą lub nie chcą po zo -
stać ze swo im dziec kiem, mo gą
przy nieść je tu taj. Okno Ży cia bę -
dzie na rzę dziem roz wi ja nia cy wi -
li za cji mi ło ści w Za głę biu Dą -
brow skim – mó wi bp. Grze gorz
Ka szak.

Jak wy glą da po stę po wa nie
w przy pad ku po zo sta wie nia
w Oknie Ży cia no wo rod ka? Naj -
pierw sy gna łem in for mo wa na jest
sio stra dy żu ru jąca (okna czyn ne
są 24 go dzi ny na do bę), któ ra
po zej ściu do dziec ka in for mu je
o zaj ściu Po go to wie Ra tun ko we
oraz po li cję. Na za jutrz po wia da -
mia ny jest Ośro dek Ad op cyj ny,
któ ry da lej pi lo tu je pro ces praw ny
ewen tu al nej ad op cji dziec ka oraz
de cy du je wraz z są dem, gdzie
dziec ko do cza su ad op cji bę dzie
prze by wać. Co war te pod kre śle nia
żad na ze służb nie bę dzie po szu ki -
wać mat ki no wo rod ka, ani też sta -
rać się jej ka rać. – Miej my na dzie -
ję, że mi mo wspa nia łej idei Okna
Ży cia, bę dzie ono słu ży ło jak naj -
rza dziej – do da je ks. Ste fan Wy por -
ski, dy rek tor so sno wiec kie go Ca ri -
ta su i pro boszcz pa ra fii pw. św.
Bar ba ry w So snow cu. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Jak co ro ku 22 wrze śnia ob cho -
dzi li śmy w ca łej Eu ro pie Mię -
dzy na ro do wy Dzień bez Sa mo -
cho du. Kam pa nia po wsta ła we
Fran cji w 1998 ro ku; za za da nie
mia ła prze ko nać eu ro pej czy ków
do al ter na tyw nych środ ków ko -
muni ka cji, pro pa go wać dzia ła nia
eko lo gicz ne oraz roz po wszech -

niać in for ma cje do ty czą ce za -
gro żeń, ja kie pro wa dzi za so bą
czę ste ko rzy sta nie z trans por tu
samo cho do we go. Ten cel od lat
po zo sta je nie zmie nio ny, je dy -
na róż ni ca po le ga na tym, że co -
raz wię cej miast ak tyw nie
uczest ni czy w ak cji. 

W So snow cu do ak cji obok

Ko mu ni ka cyj ne go Związ ku Ko -
mu nal ne go GOP (któ ry m.in.
po raz ko lej ny w tym dniu po -
zwo lił kie row com po dró żo wać
środ ka mi trans por tu pu blicz ne -
go bez bi letu) przy łą czy ły się
miej skie pla ców ki kul tu ral ne.

Każ dy za oka za niem ska so wa -
ne go jed no ra zo we go bądź ak tu al -

ne go, opi sa ne go okre so we go bi le -
tu KZK GOP miał moż li wość
dar mo we go wej ścia lub ra ba tu
przy za ku pie wej śció wek do okre -
ślo nych pla có wek. W klu bie Kie -
pu ry np. z tej oka zji przy go to wa -
no dwie im pre zy: otwar ty tur niej
sza cho wy „Od przed szko la do se -
nio ra” oraz wie czór au tor ski Sła -

wo mi ra Kor czyń skie go – po ety,
so sno wiec kie go ani ma to ra kul tu -
ry. W Zam ku Sie lec kim moż -
na by ło obej rzeć wy sta wy „So -
sno wiec w la tach 1939-1945”
i eks po zy cję „Sztu ka me diów
– me dia sztu ki”, a w so sno wiec -
kim Mu zeum: „Bar wy sta ro żyt -
ne go Egip tu” oraz „Trium fal ny

po chód ce sa rza Mak sy mi lia -
na I w gra fi kach Al brech ta Du re -
ra i je mu współ cze snych”. Po nad -
to dla po dró żu ją cych środ ka mi
ko mu ni ka cji miej skiej przy go to-
wa no do bez płat nego ko rzy -
sta nia pły wal nię w Kli mon to -
wie oraz kor ty te ni sowe Czar -
nych. GGKK

Jarosław Iwaszkiewicz

Matka Joanna 
od Aniołów

data premiery: 13 sierpnia 2009 
literatura piękna
seria: 50 na 50
wyd. ZNAK

No we wy da nie zna komi te go
dzie ła Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza.
Mat ka Jo an na od Anio łów trak -
to wa na do tąd ja ko jed no z opo -
wia dań tra fia ła za zwy czaj
do zbio rów, scho wa na mię dzy in -
ne tek sty Iwasz kie wi cza. To roz -
bu do wa ne opo wia da nie za słu gu -
je wła ści wie bar dziej na mia no
mi ni po wie ści, a tym bar dziej
na osob ną edy cję. To za rów no
do sko na ły warsz tat li te rac ki, si ła
obra zu, jak i mi ster na sieć za sta -
wio na na czy tel ni ka, któ ry mu si
doko nać wy bo ru i opo wie dzieć
się po jed nej ze stron – pra wa
do prze ży cia du cho we go al bo
sza leń stwa. Sfe ra sa crum i pro fa -

num u Iwasz kie wi cza sta je się hi -
sto rią o opę ta niu. 

JJaarroossłłaaww IIwwaasszzkkiieewwiicczz
((11889944––11998800)) – po eta, re dak tor,
dra ma to pi sarz, tłu macz, ese ista
i pro za ik, któ ry brał czyn ny
udział w ży ciu kul tu ral nym i po -
li tycz nym. Był m.in. pre ze sem
Związ ku Li te ra tów Pol skich, re -
dak to rem „Twór czo ści”, kie row -
ni kiem li te rac kim Te atru Pol -
skie go, po słem na sejm, wi ce -
pre ze sem Pol skie go PEN Clu bu,
ale przede wszyst kim jed nym
z naj cie kaw szych i naj bar dziej
twór czych lu dzi li tera tu -
ry XX wie ku.

Jaroslav Hašek

Losy dobrego żołnierza
Szwejka czasu wojny
światowej

tłum. Antoni Kroh
data premiery: 13 sierpnia 2009 
literatura piękna
seria: 50 na 50
wyd. ZNAK

No wy re we la cyj ny prze kład An -
to nie go Kro ha. Pierw sza z se rii 50
ksią żek na 50-le cie Zna ku! Kie dy
za mor do wa no ce sa rza Fer dy nan -
da, zmie nił się po rzą dek świa ta.
Jed nak nic nie jest w sta nie
wstrzą snąć Jó ze fem Szwej kiem
na ty le, by ze chciał zmie nić po -
rzą dek swo je go ży cia.  On nie
pod pa lił chra mu bo gi ni w Efe zie,
jak uczy nił to ów du reń He ro stra -
tes, że by się do stać do ga zet i czy -
ta nek szkol nych. Nie, Szwejk
po pro stu jest so bą. 
JJaarroossllaavv HHaaššeekk
((11888833––11992233)) – dzien ni karz, fe lie -
to ni sta i sa ty ryk, żoł nierz o ma ło
wa lecz nym uspo so bie niu, by wa -
lec knajp, urzęd nik ban ko wy, po -
eta, anar chi sta, bol sze wik – tak

po krót ce wy glą da bio gra fia jed ne -
go z naj więk szych pro za -
ików XX wie ku. Trud no jed nak
od dzie lić od niej licz ne le gen dy
i aneg do ty, któ rych twór cą był
naj czę ściej sam Hašek. Au tor
opo wia dań i hu mo re sek za sły nął
dzię ki po sta ci ru basz ne go Szwej -
ka, kró la wszyst kich kpia rzy. Lo -
sy do bre go żoł nie rza Szwej ka
cza su woj ny świa to wej po wsta wa -
ły ja ko po wieść w od cin kach, pu -
bli ko wa na na ła mach jed ne go
z cza so pism. 

JJuużż wwkkrróóttccee ww sseerriiii::
Vir gi nia Wo olf, Flush. Bio gra fia
Fio dor Do sto jew ski, Bra cia Ka -
ra ma zow An ge la Car ter, Mą dre
dzie ci

Konkurs „Mistrz Rolnictwa i Przetwórstwa”
Wydawnictwo Regiony ogłasza konkurs rolno -
spożywczy na najlepsze produkty. Szczegóły, kategorie
oraz kryteria oceny na stronie www.turystycznyszlak.pl.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 listopada br. 
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Tar gi Ob ra bia rek, Na rzę dzi i Tech no lo gii
Ob rób ki To olex 2009 trwa ły ty ko od 23
do 25 wrze śnia w so sno wiec kim EXPO
Si le sia, a mi mo te go im pre zę od wie dzi ło
kil ka ty się cy osób.

Wśród 200 wy staw ców z 22 kra jów zo -
ba czyć moż na by ło m.in. ma szy ny fir my
OKU MA, gło wi cę me cha tro nicz ną TA -
-TRO NIC, bra mo we cen trum ob rób ko we
KON DIA HM 2010, ma szy ny fir my GO -
RA TU, ter mo pla stycz ne wier ce nie otwo -
rów oraz to kar ki CNC se rii TOR NA DO.
Te na zwy la ikom nie wie le mó wią, ale fa -
chow cy wie dzą o co cho dzi. Tra dy cyj nie
w ra mach tar gów od by ły się wy kła dy. Tym
ra zem do ty czy ły one tren dów roz wo jo -
wych w bu do wie i eks plo ata cji ma szyn.

Pierw sza, ze szło rocz na edy cja tar gów
TO OLEX cie szy ła się du żym suk ce sem,
stąd po mysł na jej kon tynu ację. Wów czas
na sto iskach o łącz nej po wierzch ni 3300

m kw za pre zen to wa ło się 125 wy staw ców
z 15 kra jów ofe rują cych wy ro by po -
nad 350 pro du cen tów z ca łe go świa ta.
– Za koń czo na wy sta wa by ła bar dzo uda -
na. Du żym suk ce sem jest to, że po mimo
trud nej sy tu acji na ryn ku, na na szych tar -
gach obec ni by li naj waż niej si wy staw cy
z bran ży ob ra biar ko wej i na rzę dzio wej.
Pod czas tej edy cji go ści li śmy więk szą
licz bę za rów no wy staw ców, jak i zwie -
dza jących, w po rów na niu z ubie głym ro -
kiem. Rów nież po wierzch nia zaj mo wa -
na przez wy staw ców by ła więk sza niż
w 2008 ro ku – pod kre śla Mag da lena Ja -
kó bik, dy rek tor Tar gów TO OLEX
w Expo Si le sia.

Trze cia edy cja tar gów TO OLEX pla no -
wa na jest za rok, od 29 wrze śnia do 1 paź -
dzier ni ka.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Branżowcy spotkali się w Sosnowcu

We wrze śniu ru szyła pierw sza
w Pol sce fi lia skle pu, cie szą ce go
się du żym za in te re so wa niem kon -
su men tów na wy spach bry tyj -
skich, w Sta nach Zjed no czo nych
i Ka nadzie – TK Maxx. No wy
sklep po ja wił się w cze ladz kim
M1 i już pierw sze go dnia cie szył
się du żym za in te re so wa niem ze
stro ny ku pu ją cych. Na czym po -
le ga je go wy jąt ko wość?

– W TK Maxx na po -
wierzch ni po nad 2 tys. m kw
prze wi ja ją się pro duk ty po nad 3
tys. świa to wych ma rek. Nie bra -
ku je tak że pro duk tów wy cho -
dzą cych spod rę ki czo łów ki pro -

jek tan tów, jak Guc ci, Karl La -
ger feld czy Oscar De La Ren ta,
przy czym wszyst kie w ce nie
na wet 60 pro cent niż szych – mó -
wi Do mi ni ka Wrze siń ska z biu -
ra pra so we go TK Maxx.

– Każ dy z pro duk tów za zwy -
czaj po zo sta je na pół ce w skle -
pie nie dłu żej niż 5-6 ty go dni.
Przy czym je śli za le ga zbyt dłu -
go po now nie ob ni ża my je go ce -
nę – do da je Wrze siń ska.

Po zo sta je nam ży czyć klien -
tom uda ne go od kry wa nia przy -
jem no ści z za ku pów.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Zna ne mar ki ta niej

18 wrze śnia br. w re stau ra cji „Czar ci Młyn” od by ła się uro czy sta ga -
la z oka zji roz da nia cer ty fi ka tów „Mistrz Tu ry sty ki, Ga stro no mii i Roz -
ryw ki”. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez Wy daw nic two „Re gio ny”.
Pa tro nat me dial ny nad kon kur sem ob ję ła re dak cja „Ku rie ra Miej skie -
go”.

Na ga li obec ni by li przed sta wi cie le naj lep szych firm dzia ła ją cych
w bran ży tu ry stycz no – ga stro no micz nej z te re nu ca łej Pol ski. Go ść mi
Ho no ro wy mi by li: prof.  Ma rek Ba rań ski, wy daw ca „No we go Za głę -
bia”, któ ry krót ko przed sta wił za pro szo nym go ściom hi sto rię So snow -
ca oraz Wła dy sła wa Ka zi mier czak, dy rek tor Ślą skiej Izby Tu ry sty ki
wrę cza ją ca cer ty fi ka ty wy róż nio nym. 

Go spo darz im pre zy re stau ra cja „Czar ci Młyn” zo sta ła zdo byw cą
cer ty fi ka tu „Cham pion Ro ku 2009”. Ale to nie je dy ne wy róż nie nia,
ja kie przy zna no te go dnia. 

Kon kurs „Mistrz Tu ry sty ki, Ga stro no mii i Roz ryw ki” roz po czę ły
ba da nia son da żo we trwa ją ce od li sto pa da ub. ro ku do koń ca kwiet -
nia 2009 r. Pro wa dzo ne róż ny mi me to da mi mia ły na ce lu oce nę stop -
nia ja ko ści usług w za kre sie sze ro ko po ję tej tu ry sty ki i wy po czyn ku.
Naj waż niej szy mi we ry fi ka to ra mi te go sek to ra usług by li klien ci. Wy -
ni ki ba dań oraz su ma wszyst kich gło sów spły wa ją cych do re dak cji Wy -
daw nic twa „Re gio ny” za de cy do wa ła o po zy cji na li ście lau re atów. 

Na gro dy i wy róż nie nia zdo by li:
Cham pion Ro ku 2009- Za jazd „U BU RO WEJ” – Zwar doń, „BI SKU -
PIA KO PA” – Jar noł tó wek, Ho tel „SAR MA TA” – San do mierz, Re -
stau ra cja „CZAR CI MŁYN” – So sno wiec, Cu kier nia „STRA DOM" -
Kra ków, Karcz ma „OCHO DZI TA” – Ko nia ków,  Sa na to rium „KO RO -
NA” – Szcza no, Dom Wy po czyn ko wy „MA RIA” – Bia ły Du na jec,
Szko ła Le śna „NA BAR BAR CE” – To ruń.

De biut Ro ku 2009 – ORW „BEL WE DER” – Dusz ni ki Zdrój, Dom
Wy po czyn ko wy „BE SKI DY” - Wi sła, Sa na to rium „KA MIE NIEC” –
Zbro sła wi ce, Pub „LO LEK”  – War sza wa, Pa ro wo zow nia – Skier nie -
wi ce, „DI NO ZO TOR LAND” – Za tor, Sma żal nia ryb „DA WID” –
Kuź ni ca, Strzel ni ca „SPOR TUS” – So sno wiec.

Wy róż nie nie Ro ku 2009- OW „TAU RUS" - Li no wo ko ło Draw -
ska.

Na gro da Se zo nu 2009 – Kom pleks Tu ry stycz ny „DU KAT” –
Czar ny Du na jec, Pub „KRA TER” – Głu cho ła zy, Sa na to rium „SłO -
WAC KI” – Bu sko, Schro ni sko „LE SKO WIEC” – Krze szów, Ho tel
„WI TEK” – Mo dl nicz ka ko ło Kra ko wa.

Wy daw nic two „Re gio ny” wszyst kim zwy cięz com gra tu lu je suk ce -
su a klien tom, któ rzy gło so wa li, dzię ku je za od da ne gło sy li cząc
na współ pra cę w ko lej nych edy cjach kon kur su. 

BBeeaattaa DDuuddeekk

Wyróżnienie dla
sosnowieckiej
restauracji 
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Wrze sień upły nął pod zna kiem
za ba wy „Mia sto Gra!”. W im -
pre zie wzię ły udział ty sią ce osób
w róż nym wie ku, nie tyl ko z So -
snow ca. Efek ty za sko czy ły sa -
mych or ga ni za torów, i wie le
wska zu je na to, że po dob nej ak -
cji moż na ocze ki wać w przy -
szłym ro ku. Ini cja tywa Urzę du
Miej skie go mia ła na ce lu wy eks -
po no wa nie atu tów sto li cy Za głę -
bia Dą brow skie go.

Gra miej ska łą czy w so bie
ce chy im pre zy ma so wej oraz
hap pe nin gu ulicz ne go. W każ dy
week end mi nio ne go mie sią ca
uczest ni cy gry mo gli po ko nać
przy go to wa ne przez or ga ni za to -
rów tra sy, zbie ra jąc na po szcze -
gól nych punk tach pie cząt ki, po -
twier dza ją ce udział w za ba wie.
Po nie waż wciąż trwa we ry fi ka -
cja i zbie ra nie da nych, nie zna -
my jesz cze, kto z uczest ników
zo sta nie ogło szo ny zwy cięz cą
(a na tych cze ka ją atrak cyj ne na -
gro dy), wie my na to miast, że
przed się wzię cie oka za ło się
wiel kim suk ce sem.

– W za ba wie wzięło udział
kilkuset uczestników – in for mu -
je Krzysz tof Po lacz kie wicz

z biu ra pra so we go Urzę du Miej -
skie go w So snow cu. – Przy cho -
dzi ły cza sem ca łe ro dzi ny
z dzieć mi, za uwa ży li śmy też, że
z każ dym week en dem przy by -
wa ło uczest ni ków. Prze wa ża li
lu dzie mło dzi, ale nie raz wi dzie -
li śmy oso by po sześć dzie siąt ce.
Je ste śmy za do wo le ni, że miesz -
kań cy się do brze ba wi li.

Przy go to wa nia do ak cji trwa -
ły kil ka mie się cy. W tym cza sie
trze ba by ło sko or dy no wać
wszyst kie pla ców ki i in sty tu cje,
któ re mia ły za an ga żo wać się
w za ba wę.

W ra mach ak cji „Mia sto
Gra!” wy ty czo ne zo sta ły czte ry
tra sy te ma tycz ne: kul tu ral no -za -
byt ko wa, re kre acyj no -eko lo gicz -
na, spor to wa i sa kral na. W So -
snow cu zo sta ło zor ga ni zo wa -
nych wie le szcze gól nych
wy da rzeń, a miej sca na co dzień
nie do stęp ne dla zwie dza ją cych
by ły otwar te. 

Du żym za in te re so wa niem
cie szy ło się zwie dza nie te re nu
śre dnio wiecz ne go Gród ka Ry -
cer skie go w Za gó rzu, gdzie
w ostat nim ty go dniu ru szy ły
wy ko pa li ska ar che olo gicz ne

w po szu ki wa niu śla dów osa dy
z XII wie ku.

– Tak du ża ilość osób to
ogrom ne za sko cze nie. Cie szę
się, że ty le osób przy szło zo ba -
czyć to wy jąt kowe miej sce,
wie le z nich do tej po ry nie
zda wa ło so bie spra wy z te go,
że na te re nie So snow ca znaj du -
ją się ta kie obiek ty – mó wi go -
spo darz obiek tu, Ar tur Pta siń -
ski.

– Cie szy za rów no spo re za in -
te re so wa nie przy go to wa ną przez
nas ak cją, jak i wie le po zy tyw -
nych ko men tarzy ze stro ny
uczest ni ków – pod su mo wu je ak -
cję „Mia sto Gra!” Woj ciech Nie -
dziel ski, szef fir my Gru pa Re kla -
mo wa Nie dziel ski, ko or dy na to ra
pro jek tu. – Wie le osób przy zna -
wa ło, że bra ko wa ło do tej po ry
ta kich ini cja tyw. Spo tka łem się
z opi nia mi, że dzię ki za ba wie

uczest ni cy do wie dzie li się cie ka -
wych rze czy o obiek tach, któ re
przez la ta mi jali w dro dze
do szko ły czy pra cy, a o któ rych
nie mie li wcze śniej po jęcia.
Uwa żam, że w So snow cu jest
wie le cie ka wych miejsc, któ re
przy od po wied niej pro mo cji,
i zak ty wi zo wa niu miesz kań ców
mo gą przy czy niać się do po zy -
tyw ne go kre owa nia wi ze run ku
mia sta. Trze ba tyl ko do strzec te

miej sca i po ka zać je lu dziom.
Bar dzo po zy tyw nie oce niam po -
sta wę miesz kań ców, oka zu je się,
że lu dzie, chcą ak tyw nie spę dzać
czas, trze ba tyl ko za pro po no wać
im cie ka wą roz ryw kę. Przy tak
uda nym przy ję ciu są du że szan -
se, i mam na dzie ję, że po dob ną
im pre zę zor ga ni zu jemy w So -
snow cu w przy szłym ro ku.

TToommaasszz BBiieenneekk,, GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Ze spół Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu oprócz no wo cze -
sne go sprzę tu i świet nie wy -
szko lonej ka dry, wy róż nia uni -
ka to we na ska lę wo jewódz twa
ślą skie go po łą cze nie za jęć
edu ka cyj nych i te ra peu tycz -
nych z te ra pią ze zwie rzę ta mi,
re ali zo wa ną w ra mach pro gra -
mu „Pol skie Cen trum Te ra pii
z Udzia łem Zwie rząt”.

Wszyst ko za czę ło się
w 2005 ro ku, kie dy pierw szy
pies wy szko lo ny do ćwi czeń
z dzieć mi nie peł no spraw ny mi
za wi tał do ZSS nr 4 – był to
Sy be rian Hu sky. Wte dy też dy -
rek tor szko ły – Iwo na Du rek -
-Sy pek – zde cy do wa ła się do łą -
czyć do za jęć te ra peu tycz nych
do go tera pię, czy li te rapię
z udzia łem psów. Obec nie
psów jest pięć, czte ry la bra do -
ry i je den, nie zwy kle po tul ny,
Ca va lier Spa niel. Psy są wła -
sno ścią pry wat ną na uczy cie li,
któ rzy szko lą je do za jęć z nie -
peł no spraw ny mi. – Jest to nie -
oce nio na for ma po mo cy dla
dzie ci z po ra że niem mó zgo -
wym, dla któ rych re ha bi li ta cja
przy współ pra cy z psem sta je
się na gro dą i naj mil szym punk -
tem dnia, a nie przy krym (i bo -
le snym) obo wiąz kiem. Psy są
tak że prze szko lone do współ -
pracy z dzieć mi auty stycz ny mi,
któ rym w obec no ści zwie rząt
czę sto du żo ła twiej jest się

otwo rzyć na świat niż w to wa -
rzy stwie na wet naj bar dziej
życz li wych im osób – mó wi
Iwo na Du rek -Sy pek, dy rek tor
szko ły. 

W przy szłym ro ku psy ma -
ją przejść szko lenie, któ re bę -
dzie po moc ne przy współ pra cy
z ucznia mi z ze spo łem Do wna.
Do szko ły dzie ci przyj mo wa ne
się od 7. ro ku ży cia, a opusz -
cza ją ją – w za leż no ści
od stop nia nie peł no spraw no ści
in te lek tual nej – w wie ku 24
lub 25 lat. Każ dy z pod opiecz -
nych ma przy goto wy wa ny in -
dy wi du al ny dla sie bie, rocz ny
plan za jęć, któ ry – w za leż no -
ści od po stę pów dziec ka – mo -
że ulec mo dyfi ka cjom. Jak
mó wi dy rek tor ośrod ka, każ dy
z jej pod opiecz nych jest in ny,
jest za mknię tą szka tuł ką, a za -
da niem te ra peu tów jest od na le -
zie nie do niej od po wied nie go
klu cza. Cza sa mi są to ko nie,
psy, ko ty, cza sa mi pę dzel
i kart ka lub ka wa łek gli ny, któ -
ry w rę kach nie peł no spraw ne -
go dziec ka zmie nia się w god -
ny po dzi wu twór, któ rego nie
po wsty dził by się stu dent ASP.

Od nie daw na w szko le po ja -
wi ły się rów nież ko nie. Są one
wła sno ścią Mar ty Za wadz kiej
re pre zen tu jącej fir mę Ani mal
Events, któ ra za kupi ła je, aby
móc pro wa dzić w ośrod ku hi -
po tera pię. Za ję cia z koń mi

prze zna czo ne są przede
wszyst kim dla dzie ci nie peł no -
spraw nych fi zycz nie, umy sło -
wo lub z uszko dze nia mi wzro -
ku, słu chu. Le żąc na ko niu, pa -
cjent wy czu wa ru chy, któ re
zwie rzę wy ko nu je pod czas
cho dze nia, sam mi mo wol nie
się przy tym po ru sza jąc w pra -
wi dło wym ryt mie; do dat ko wo
cie pło zwie rzę cia, do tyk koń -
skiej sier ści, czy wy dawa ne
przez nie go od gło sy sty mu lu ją
zmy sły do ty ku, słu chu, wzro ku
i wę chu. Obec nie, do Ze spo łu
Szkół nr 4 raz w ty go dniu
przy jeż dża ją dwa ko nie: Mal ta
i Ma chi ra, nie dłu go jed nak po -
win no się to zmie nić. Aby
zwie rzę ta mo gły cią gle prze -
by wać na te re nie szko ły, zbie -
ra ne są fun du sze na ma te ria ły
ko niecz ne do bu do wy staj ni,
któ rą sa mo dziel nie wy bu du ją
pra cow ni cy ośrod ka, przez co
hi po tera pia zo sta ła by wpro wa -
dzo na do co dzien ne go to ku za -
jęć.

Oprócz psów i ko ni szko ła
ofe ru je znacz nie szer szy za kres
te ra peu tycz nych ćwi czeń ze
zwie rzę ta mi. Ucznio wie opie -
ku ją się rów nież żół wia mi,
gry zo nia mi, a w naj bliż szej
przy szło ści wpro wa dzo na zo -
sta nie tak że te ra pia z udzia łem
ko tów (fe lino tera pia).

Szko ła, co war te pod kre -
śle nia, zna ko mi cie ra dzi so bie

nie tyl ko z ucznia mi, ale tak -
że np. z po zy ski wa niem środ -
ków na roz wój pla ców ki.
W mar cu szko le zo sta ła przy -
zna na do ta cja z Unii Eu ro pej -
skiej, za któ rą zo sta nie do bu -
do wa ne do dat ko we skrzy dło
bu dyn ku, bo isko oraz plac za -
baw przy sto sowa ny dla wóz -
ków in wa lidz kich wraz z huś -
taw ka mi dla dzie ci z po raże -
niem mó zgo wym. Z ko lei
od stycz nia ZSS nr 4 współ -
pra cu je z Za kła dem Kar nym
w Woj kowi cach, gdzie (pie -
czo łowi cie wy selek cjo no wa ni
przez psy cho lo gów) więź nio -
wie po ma ga ją pla ców ce
w drob nym pra cach po rząd -
ko wych, przy na pra wie sprzę -
tu, czy opie ce nad zwie rzę ta -
mi.

TTeekksstt ii ffoottoo:: UUrrsszzuullaa KKuucczzyyńńsskkaa

Wszyst ko im za GRA ło
Miesz kań com spodo ba ła się no wa for ma pro mo cji So snow ca
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Gabriela Ko lano ARC

WWaarrttoo ppoommaaggaaćć

Dla wszyst kich, któ rzy
chcie liby po móc w re ali za -
cji ma rzeń dzie ci z Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu, oto nu mer
kon ta, na któ ry moż -
na wpła cać pie nią dze:
ING Bank Ślą-
ski II O/Sosnowiec  
26 1050 1360 1000 0022
9011 9557
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Speł nia ją ma rze nia



Po wo dem nie jest ich spe cy fi ka,
a sto sunko wo no wy gatunek
szkod ni ka o ła mią cej ję zyk na -
zwie: Szro tó wek kasz ta now co -
wia czek. Po raz pierw szy zo stał
on za uwa żo ny w po ło wie lat 80.
ub. wie ku w Ma ce do nii. Do Pol -
ski przy wę dro wał (prze no szo ny
w znacz nej mie rze przez sa mo -
chody) w 1998 ro ku. Je go
ogrom na szko dli wość i zni ko ma
ilość na tural nych wro gów
w przy ro dzie spra wi ły, że już
od po cząt ku obec ne go dzie się -
cio le cia jest on naj więk szym za -
gro że niem dla kasz ta now ców.

Swo je szko dli we dzia ła nie
Szro tó wek roz po czy na wraz
z po cząt kiem ma ja. Je go sa mi ce
wspi na ją się po pniach drzew,
aby zło żyć ja ja na li ściach drze -
wa. Lar wy wykluwa jąc się ze
swo ich jaj za czy na ją że ro wać
na li ściach two rząc pla my ko lo ru
rdza wo -bru natnego – stąd też
wzię ła się na zwa szkod ni ka. Li -
ście za ata ko wa ne przez Szro tów -
ka szyb ciej opa da ją, a by tują ce
na nich po czwar ki zi mu ją w ster -
tach li ści, cze ka jąc na na dej ście
wio sny i po wtó rze nie ca łe go cy -
klu. Cał ko wi te znisz cze nie li ści
ma miej sce już w sierp niu, co

pro wa dzi do zmniej sze nia licz by
owo ców – kasz ta nów lub ich cał -
ko wi te go bra ku. Drze wa za ra żo -
ne szkod ni kiem, bez wspar cia
czło wie ka, umie ra ją. 

Ist nie je kil ka spo so bów na po -
zby cie się nie chcia ne go szkod ni -
ka. W So snow cu już od lat sto su -
je się jed ną z pod sta wo wych me -
tod obro ny przed Szro tów kiem.

Po le ga ona na gra bie niu opa da ją -
cych li ści i usu wa niu ich (np. po -
przez za ko py wa nie). To me to da
cał ko wi cie bez piecz na dla lu dzi
i śro do wi ska, a do dat ko wym plu -
sem jest oczysz cza nie ulic z za le -
ga ją cych li ści, co po pra wia es te -
ty kę mia sta – wła śnie dla te go
Urząd Miej ski sta wia głów nie
na tę for mę ochro ny. Sku tecz ne

są rów nież me to dy che micz ne,
jak na przy kład szcze pie nie
drzew pre pa ra ta mi, któ re za pew -
nia ją ochro nę przed szkod ni kiem
na wet do czte rech lat. W 2006 ro -
ku ta kie mu za bie gowi zo sta ło
pod da nych kil ka dzie siąt kasz ta -
now ców na te re nie So snow ca,
jest to jed nak za bieg bar dzo kosz -
tow ny i na le ży go co kil ka lat po -

wta rzać. Do in nych środ ków
ochro ny che micz nej na le żą tzw.
pułapki fe ro mo no we, któ re za -
trzy mu ją sam ce Szro tów ka lub
– co raz bar dziej po pu lar ne – ob -
wią zy wa nie drzew kle ją cą fo lią
na są czo ną środ kiem che micz-
nym, unie moż li wia ją ca sa mi com
wę drów kę po pniu i skła da nie jaj.
Oczy wi ście naj sku tecz niej sze by -

ło by po łą cze nie wszyst kich tych
me tod, ale po trze ba na to spo rych
na kła dów fi nan so wych.

Nie trze ba być jed nak wy spe -
cja li zo wa nym bio lo giem, aby po -
ma gać w wal ce ze szkod ni kiem.
Na tu ral nym wro giem Szro tów ka
są m.in. si kor ki. Umiesz cza nie
na drze wach bu dek prze zna czo -
nych dla tych pta ków nie tyl ko
zwięk szy li czeb ność pta ków
i po może w ochro nie kasz ta now -
ców, ale mo że być rów nież
świet ną ro dzin ną roz ryw ką.
Bud ki po win ny być za wie szo ne
na wy so ko ści oko ło 3-4 me trów,
roz miesz czo ne w od stę pach 10
me trów, nie wię cej niż jed -
na bud ka na drze wo. Nie mu szą
być one umiesz czo ne na kasz ta -
now cach, mo gą się znaj do wać
je dy nie w ich po bli żu. Waż ne
jest, aby otwór wej ścio wy był
na ty le ma ły, by ptak więk szy
i sil niej szy od si kor ki nie mógł
go za jąć. Śred ni ca otwo ru od po -
wied nia dla si kor ki bo gat ki wy -
no si 3 cm, a dla si kor ki mo drej
– 2,7 cm. Nie po zo sta je więc nic
in ne go jak tyl ko chwy tać mło tek
i brać się do pra cy! 

TTeekksstt ii ffoottoo:: UUrrsszzuullaa KKuucczzyyńńsskkaa

Ak cja szcze pie nia li sów
Ślą ski Wo jewódz ki Le karz We te ry na rii w Ka to wi cach in for mu je, że w dniach 27 wrze -
śnia – 15 paź dzier ni ka  na ob sza rze wo je wódz twa ślą skie go zo sta nie prze pro wa dzo na ak -
cja ochron ne go szcze pie nia li sów wol no ży ją cych prze ciw ko wście kliź nie. Ak cja bę dzie
kon ty nu acją szcze pie nia z lat ubie głych i zo sta nie wy ko na na przez wy kła da nie szcze -
pion ki z sa mo lo tów. Wszel kich do dat ko wych in for ma cji w tej spra wie udzie la ją pra cow -
ni cy Wo je wódz kie go In spek tora tu We te ry na rii w Ka to wi cach pod nu me ra mi te le fo-
nów 609-16-14 i 609-16-15. 

Ślą ski Wo jewódz ki Le karz We te ry na rii ape lu je do miesz kań ców wo je wódz twa o nie
pod no sze nie szcze pio nek  z zie mi. Li sy wy czu wa jąc za pach czło wie ka nie zje dzą już ta -
kiej kost ki. Jed no cze śnie przy po mi na my, że przez dwa ty go dnie po prze pro wa dze niu ak -
cji nie wol no wy pro wa dzać zwie rząt do mo wych na te re ny nie za bu do wa ne. UU

Przy ja zny dla śro do wi ska, ale nie zwy kle dro gi

Eko lo gicz na hy bry da
No wo cze sny au to bus o na pę dzie hy bry do -
wym jeź dzi już po uli cach mia sta. Po jazd ty -
pu So la ris Urbi no 18 Hy brid ła two po znać
po cha rak te ry stycz nym, wy so kim da chu
w tyl nej czę ści po jaz du. Za kup wo zu sfi nan -
so wa ło z wła snych środ ków so sno wiec kie
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej.

Ta kie go wo zu mo gą po zaz dro ścić nam są -
sied nie gmi ny. Ma szy na łą czy na pęd kon wen -
cjo nal ny, czy li sil nik spa li no wy, z na pę dem
elek trycz nym. Nad wyż ka mo cy sil ni ka spa li -
no we go słu ży do ła do wa nia pod czas jaz dy ba -
te rii. Pod czas ha mo wa nia ener gia gro ma dzo -
na jest w ba te riach tak, by po tem moż na by ło
użyć ją do przy spie sze nia au to bu su. Ba te rie,
któ re umiesz czo no na da chu wo zu, ze wzglę -
du na ich spo re roz mia ry po zwa la ją ła two roz -
po znać hy bry do we go so la ri sa. Nie ste ty, we -
dług pro du cen ta mo gą być wy ko rzy sty wa ne
przez 6 lat, po zu ży ciu mu szą być wy mie nia -
ne, ina czej au to bus bę dzie na pę dza ny wy łącz -
nie sil ni kiem kon wen cjo nal nym.

W kwiet niu au to bus prze cho dził pró by
na li niach na te re nie za głę biow skich i ślą skich

miast. Jeź dził mię dzy in ny mi na tra sach
do Ka to wic i My sło wic. Obec nie ob słu gu je
już re gu lar nie po łą cze nia w So snow cu, choć
PKM nie wy klu cza wy po ży cza nia au to bu su
na prób ne jaz dy w in nych gmi nach.

Po jazd kosz to wał 270 tysiecy złotych.
Sza cun ko wy czas zwro tu do dat ko wych na -
kła dów na za kup wo zu na stą pi po oko ło 6-7
la tach, przy prze cięt nym prze bie gu 60 tys. km
rocz nie.

So la ris Urbi no 18 Hy brid to ni sko -
podłogowy  So la ris Urbi no prze zna czo ny dla
ko mu ni ka cji miej skiej, pro du ko wa ny od 2006
ro ku przez pol ską fir mę So la ris Bus & Co -
ach S.A. z Bo le cho wo -Osie dle Po zna nia. Eg -
zem plarz, któ ry jeź dzi w So snow cu to mo del
dru giej ge ne ra cji. Od swe go po przed ni ka ma
mniej szy i lżej szy sil nik. Pierw szy wóz sprze -
da no w HY PER LINK 2007 ro ku, trzy sztu ki
do Lip ska i Bo chum w Niem czech oraz Len -
zbur ga w szwaj car skim kan to nie. W 2008 ro -
ku zmo der ni zo wa ny mo del tra fił do Bre my,
Ha no we ru, Mo na chium i Po zna nia. Ko lej ny
– jeź dzi u nas. TTBB

Po nad 50-let ni bu dy nek so sno wiec kie -
go Eg zo ta rium nie przy sta je do wy mo -
gów Unii Eu ro pej skiej. Uj mu jąc rzecz
bar dziej pro za icz nie – jest po pro stu
za ma ły. Pal my i in ne ro śli ny nie ma ją
wy star cza ją co miej sca, a od lat nie
prze pro wa dzo no więk sze go re mon tu.
Być mo że sy tuacja ule gnie zmia nie
– na pew no jed nak nie pręd ko.

– Nie ma my po pro stu pie nię dzy, by
w do bie kry zy su, któ ry od czu wa my co -
raz moc niej, po zwa lać so bie na prze bu -
do wę Eg zo tarium – in for mu je biu ro
pra so we Urzę du Miej skie go. – W cza -
sie gdy przed mia stem sto ją po waż niej -
sze wy zwa nia fi nan so we, mu si my oglą -
dać każ dą zło tów kę z dwóch stron.
W naj bliż szym cza sie żad ne pra ce nie
zo sta ną po dję te. Naj wcze śniej – za po -
nad rok.

Ru szył na tomiast prze targ na spo -
rzą dze nie sa mej kon cep cji roz bu do wy
obiek tu i na do ku men ta cję ar chi tek to -
nicz ną. Pra ce po trwa ją ok. 8 mie się cy.
Zgod nie z wy mo ga mi, pla ny mu szą
uwzględ niać roz bu do wę pal miar ni,
zmia nę ku ba tu ry bu dyn ku oraz prze bu -
do wę sys te mu ogrze wa nia i sie ci ka na -
li za cyj nej. Z my ślą o zwie dza ją cych ma
się też zmie nić ze wnętrz ny i we wnętrz -
ny wy gląd obiek tu. Bę dzie on no wo -
cze sny i atrak cyj ny dla od wie dza ją -
cych.

Pra ce bę dą mu sia ły prze bie gać eta -
pa mi, a wcze śniej część ro ślin i zwie -
rząt bę dzie mu sia ła zo stać prze nie sio -
na w in ne miej sce. Nie wszyst kie moż -
na jed nak prze nieść, więc pro jek tan ci
bę dą mu sie li uwzględ nić w swo ich pla -

nach, że część ro bót prze bie gać bę dzie
w obec no ści przy kła dów eg zo tycz nej
fau ny i flo ry, któ rym trze ba za pew nić
bez pie czeń stwo.

Eg zo ta rium po wsta ło w roku 1956
dzię ki Ko mi te to wi Bu do wy Eg zo ta -
rium przy Za rzą dzie Zie le ni Miej skiej
– gru pie hob by stów -za pa leń ców, któ rzy
mie li wi zję stwo rze nia w So snow cu mi -
ni  zoo z róż ny mi eg zo tycz ny mi ro śli na -
mi i zwie rzę ta mi.

Obec nie część bo ta nicz na Eg zo ta -
rium obej mu je po nad 80 ga tun ków ro -
ślin z róż nych stref kli ma tycz nych
i geo gra ficz nych świa ta. Na le żą do róż -
nych grup eko lo gicz nych i re pre zen tu ją
okre ślo ne for ma cje ro ślin ne: pu styn ne
i pół pu styn ne, tro pi ki ame ry kań skie
i azja tyc kie, for ma cje cie płe go kli ma tu
śród ziem no mor skie go, wysp oce anicz -
nych i in ne.

Znaj dzie my tu mię dzy in ny mi: su -
ku len ty, wil czo mle cze, opun cje, alo esy,
lia ny, pal my, eg zo tycz ne ro śli ny ziel ne,
na le żą ce do gru py ro ślin de ko ra cyj -
nych, jak np. kli wie czy an tu rium.
W su mie część bo tanicz na skła da się
z po nad 100 ga tun ków ro ślin z róż nych
stref kli ma tycz nych i geo gra ficz nych
świa ta.

Sta ła eks po zy cja zwie rząt w Eg zo -
ta rium obej mu je głów nie ry by i ga dy.
Szcze gól nie cen na jest ko lek cja eg zo -
tycz nych ryb akwa rio wych. Obej mu je
ona oko ło 40 ga tun ków, przy czym naj -
bar dziej atrak cyj na jest ko lek cja pie lę -
gnic. Fau nę ga dów re pre zen tu je 15 ga -
tun ków, w tym: kro ko dyl ni lo wy i boa
tę czo wy. TTBB

Przebudują
Egzotarium
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ekologia
Ra tuj my kasz ta ny
Je sień nie od łącz nie ko ja rzy nam się z pięk ny mi kasz ta now ca mi. Nie ste ty, li ście kasz ta now ców brą zo wie ją i opa da ją znacz nie szyb ciej, niż u in nych ga tun ków drzew

Szukamy
przyjaciół
Marsa
Mars to niezwykle
urodziwy pies. Ma
zaledwie cztery lata. Jest
psem w typie owczarka
niemieckiego, niezwykle
radosny i kontaktowy.
Chętny do nauki
i wykonywania wszystkich
komend (siad, leżeć, daj
łapę itp.). Świetny do domu
z dziećmi, które uwielbia.
W mieszkaniu dogaduje
się z kotami, a także
z innymi psami. Pięknie
chodzi na smyczy,
prowadzony bez niej
trzyma się swego
przewodnika, bez
problemu znosi jazdę
samochodem. Kontakt
w sprawie adopcji: 600-
044-591 lub
aguska222@autograf.pl



0011.. 0099.. – w ko ście le pw.
Najśw. Ser ca PJ w So snow cu
(tzw. ko śció łek ko le jo wy obok
dwor ca głów nego PKP) moż -
na sko rzy stać z ca ło dnio we go
dy żu ru księ dza w kon fe sjo na -
le. Spo wiedź za czy na się
o 8.30 i koń czy za sad niczo
o 18.00 (z po łu dnio wą prze -
rwą). Po tem jest Mmsza św.
pa ra fial na, na któ rej nie ma
już spo wie dzi. Pe ni ten cja rzem
die ce zjal nym jest ks. Pa weł
No wak. 
0022.. 0099.. – pod czas in au gu ra cji
ro ku szkol ne go w „Eko no mi -
ku” z oka zji 50-le cia ist nie nia
szko ły zo sta ła od sło nię ta ta -
bli ca pa miąt ko wa. Uro czy -
stość ta wpi sa na zo sta ła w ka -
len darz ob cho dów ju bi le uszo -
wych obok „Raj du Po ko leń”,
któ ry od był się 25 ma ja, czy
po świe ce nia no we go sztan da -
ru  szko ły, ja kie na stą pi ło 2
wrze śnia. Uro czy ste ob cho dy
ju bi le uszu szko ły ho no ro wym
pa tro na tem ob ję li: prof. Je rzy
Bu zek oraz pre zy dent mia sta
Ka zi mierz Gór ski. 
0022.. 0099.. – roz po czął się mię -
dzy na ro do wy pro jekt te atral -
ny „Zde rze nia Kul tur Eu ro-
pej skich i Sztuk Per for ma tyw -
nych – Wie ża Ba bel”
współ finan so wa ny przez eu -
ro pej ski Pro gram „Mło dzież
w dzia ła niu” oraz Urząd Miej -
ski w So snow cu..
0033.. 0099.. – roz strzy gnię to kon -
kurs pla stycz ny ad re so wa ny
do uczniów szkół pod sta wo -
wych „Se lek tyw na zbiór ka
od pa dów”, a zor ga ni zo wa ny
przez Wy dział Ochro ny Śro -
do wi ska i Rol nic twa. I miej -
sce – sprzęt fo to gra ficz ny
o war to ści ok. 700 zł otrzy ma -
ła Mar ta Zie liń ska kla sa III,
Szko ła Pod sta wo wa Nr 36
w ZSO Nr 10 w So snow cu.
Po nad to Ko mi sja Kon kur so -
wa przy zna ła 3 wy róż nie nia
dla uczniów z Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 2 w So snow cu.
0088.. 0099.. – od by ła się VIII se sja
Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta
Sosnow ca V ka den cji. 
1188 ––2200.. 0099.. – z oka zji Świa to -
we go Dnia Tu ry sty ki so sno -
wiec ki Od dział PTTK  zor ga -
ni zo wał  wy jazd na Sło wa -
cję. 30-oso bo wa gru pa
zdo by wa ła Wiel ki Kry wań,
Stoh i Wiel ki Roz su tec,

a w ostat nim dniu po dzi wia no
Oraw skie Zam ki. Wy jazd zor -
ga ni zo wa no przy współ pra cy
Wy dzia łu Kul tu ry Fi zycz nej,
Spor tu i Tu ry sty ki Urzę du
Miej skie go w So snow cu. Na -
to miast 26 wrze śnia w Miej -
skim Klu bie im. J. Kie pu ry
od by ło się uro czy ste spo tka nie
w ra mach ob cho dów ŚDT.
Po wrę cze niu wy róż nień wy -
stą pi li ucznio wie Szko ły Mu -
zycz nej im. J. Kie pu ry.
2244.. 0099.. – Ze spół Szkół Pro jek -
to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
w So snow cu uczest ni czył
w VI edy cji im pre zy se mi na -
ryj no-wysta wienniczej
„Szwal nia 2010 – tyl ko dla
pro fesjo na listów”, pod czas
któ rej za pre zen tował na gro -
dzo ną I miej scem w ze szło -
rocz nym kon kur sie TE -
XTIL 2009 ko lek cję za ty tuło-
wa ną „Bez kre sne spoj rze nia”.
W pro gra mie im pre zy oprócz
czę ści pre zen ta cyj nej, od by ła
się dys ku sja o przy szło ści pol -
skie go  prze my słu tek styl ne go
i sy tu acji na ryn ku odzie żo -
wym oraz per spek ty wach roz -
wo jo wych szkol nic twa za wo -
dowe go.
2299.. 0099.. – w Mu zeum Gór nic-
twa Wę glo we go w Za brzu od -
by ło się spo tka nie pod su mo -
wu ją ce au dyt prze pro wa dzo ny
w obiek tach znaj du ją cych się
na Szla ku Za byt ków Tech niki
Wo je wódz twa Ślą skie go. Wy -
ni ki te go au dytu zo sta ły
przed sta wio ne wła ści cie lom
i za rząd com po szcze gól nych
obiek tów  i sta no wić bę dą
pod sta wę do przy go towa nia
In dy wi du al ne go Pla nu Roz -
wo ju dla każ de go obiek tu.
Dwo rzec Głów ny w So snow -
cu, bę dą cy jed nym z trzech
dwor ców na Szla ku (obok
Biel ska -Bia łej i Ru dy Ślą skiej
Cheb zie), uzy skał naj lep szą
oce nę w tej ka te go rii i zo stał
przed sta wio ny ja ko wzor co wy
obiekt. Pod kre ślo no m.in.
war tość hi sto rycz ną, es te ty kę
bu dyn ku, a tak że ogrom ny
po ten cjał do or ga ni za cji wy -
da rzeń kul tu ral nych. Jesz cze
w tym ro ku od bę dą się ko lej -
ne warsz ta ty i spo tka nia do ty -
czą ce ko mer cja li za cji Szla ku
Za byt ków Tech ni ki, a tak że
re ali za cji pla nu mar ke tin go -
we go. UU

Z „Ku rie rem” po mie ście
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reklamareklama

04  września 2009 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia
i nagrody wręczali: prezydent miasta Sosnowca Kazimierz Górski oraz jego zastępca: Zbigniew Jaskiernia, a także kierownik USC – Arkadiusz
Trzuskowski i zastępca kierownika USC – Barbara Tkacz.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
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ZZooffiiaa ii JJóózzeeff KKaattoowwiiee,, ZZooffiiaa ii EEddwwaarrdd KKłłaappoowwii,, SSttaanniissłłaawwaa ii WWiittoolldd KKoommeennddoowwiiee,, GGeennoowweeffaa ii WWaaccłłaaww KKoorrppuussoowwiiee,, AAnnnnaa ii JJóózzeeff
KKoorruussiieewwiicczzoowwiiee,, HHaalliinnaa ii JJóózzeeff KKoowwaalliikkoowwiiee,, JJóózzeeffaa ii MMaarriiaann KKoozzłłoowwssccyy,, SSttaanniissłłaawwaa ii TTaaddeeuusszz KKoozzłłoowwssccyy,, TTeeooffiillaa ii MMaarriiaann
KKrraammaarrcczzyykkoowwiiee,, HHaalliinnaa ii GGaabbrriieell KKuubbiiccoowwiiee,, GGeennoowweeffaa ii KKaazziimmiieerrzz DDoommaaggaałłoowwiiee,, HHaalliinnaa ii JJaannuusszz DDoonniieeccoowwiiee,, RRoozzaalliiaa ii
ZZyyggmmuunntt DDrraazzkkoowwiiee,, CCeeccyylliiaa ii EEddwwaarrdd DDuuddzziiccoowwiiee;;
6600--lleecciiaa bbeezz mmeeddaallii:: KKrryyssttyynnaa ii ZZbbiiggnniieeww PPuuttoowwiiee..

ZZooffiiaa ii EEddwwaarrdd BBeerroowwiiee,, MMaarriiaa ii WWiittoolldd BBiiaałłaassoowwiiee,, TTeerreessaa ii JJóózzeeff BBłłaasszzcczzyykkoowwiiee,, WWłłaaddyyssłłaawwaa ii RRyysszzaarrdd BBuucchhaacczzoowwiiee,, ŁŁuuccjjaa ii
ZZddzziissłłaaww CChhaaddzziińńssccyy,, HHeelleennaa ii ZZeennoonn CChhłłąąddzzyyńńssccyy,, AAlliiccjjaa ii JJaannuusszz CCzzaajjęęccccyy,, HHaalliinnaa ii JJóózzeeff CCzzeerrssccyy,, KKrryyssttyynnaa ii JJóózzeeff
DDoommaaggaallssccyy,, HHaalliinnaa ii LLuuddwwiikk KKrróólloowwiiee,, EEllżżbbiieettaa ii SSttaanniissłłaaww MMaatteejjoowwiiee,, IIrreennaa ii JJaann NNiittwwiinnkkoowwiiee,, AAnnnnaa ii KKaazziimmiieerrzz KKoonniiuusszzoowwiiee,,
MMaarriiaa DDąąbbrroowwsskkaa,, ZZooffiiaa PPrruusseekk;;
6600--lleecciiaa bbeezz mmeeddaallii:: KKrryyssttyynnaa ii RRyysszzaarrdd MMiikkllaassoowwiiee..

EEllżżbbiieettaa ((ii WWłłaaddyyssłłaaww)) DDyyzziiaa,, JJooaannnnaa ii EEuuggeenniiuusszz DDyyzziioowwiiee,, AAddeellaajjddaa ii RRyysszzaarrdd FFllaakkoowwiiee,, WWiieessłłaawwaa ii LLuubboommiirr GGaaiikkoowwiiee,, TTeerreessaa
ii MMaarriiaann GGaałłkkoowwiiee,, HHaalliinnaa ii JJaann GGaassiioorroowwssccyy,, UUrrsszzuullaa ii EEuuggeenniiuusszz GGłłaaddyysszzoowwiiee,, GGrraażżyynnaa ii BBoogguussłłaaww GGoorrcczzyyccoowwiiee,, HHeelleennaa ii JJaann
HHaajjddaassoowwiiee,, DDoommiicceellaa ii BBoogguussłłaaww IInnddyykkoowwiiee,, MMaarriiaannnnaa ii TTaaddeeuusszz IIzzddeebbssccyy,, IIrreennaa ii RRyysszzaarrdd JJaabbłłoońńssccyy,, KKrryyssttyynnaa ii JJaann
KKaacczzmmaarrcczzyykkoowwiiee,, ZZooffiiaa ii MMiieecczzyyssłłaaww KKaańńcczzuuggoowwiiee,, ZZooffiiaa ii MMaarriiaann KKaappiittaannoowwiiee;;
6600--lleecciiaa bbeezz mmeeddaallii:: PPeellaaggiiaa ii WWiittoolldd PPiioottrroowwssccyy..



7 paź dzier ni ka w Szpi ta lu Miej -
skim przy ul. Ze ga dło wi cza 3
pod pi sa no umo wę z fir mą, któ -
ra roz po czę ła już bu dowę So -
sno wiec kie go Cen trum Opie ki
nad Mat ką i Dziec kiem. Koszt
in we sty cji wy nie sie 8 mln 300
ty się cy zł. Cen trum ma w przy -
szło ści po sia dać 150 łó żek.

Jed nost ka znaj do wać się bę -
dzie w kom plek sie szpi tal nym
przy ul. Ze ga dło wi cza, i tam
wła śnie prze nie sio ne zo sta ną
odzia ły po łoż ni cze oraz no wo -
rod ko we z so sno wiec kich szpi -
ta li. Znaj dą się tam też po rad nie

gi ne ko lo gicz ne, pa to lo gii cią ży,
pro fi lak ty ki cho rób pier si i in ne.
Zgod nie z pla nem Cen trum
Opie ki nad Mat ką i No wo rod -
kiem ma li czyć 150 łó żek,
z cze go 36 to łóż ka no wo rod ko -
we. W ra mach przy goto wa nej
przez wła dze mia sta kon cep cji
roz wo ju Szpi ta la Miej skie go
w la tach 2008-2014, cen trum
za cznie dzia łal ność w 2010 ro -
ku.

– Po woła nie jed nost ki to je -
den z prio ry tetów stra tegii roz -
wo ju Szpi ta la Miej skie go. Cen -
trum obej mie do ce lo wo dzia ła -

ją ce obec nie w Szpi ta lu, po sa do -
wio ne przy ul. Szpi tal nej 1 oraz
ul. 3 Ma ja 33, Od dzia ły Po łoż -
ni czo – Gi ne ko lo gicz -
ne I i II oraz Od dzia ły No wo rod -
ków i Wcze śnia ków I i II, Blok
Po ro do wy oraz Po rad nie: Po rad -
nię Kon sul ta cyj ną dla Ko biet,
Po rad nię Pa to lo gii Cią ży, Po rad -
nię Pro fi lak ty ki Cho rób Pier si,
Po rad nię Neo na to lo gii i Pa to lo -
gii No wo rod ka – wy li cza Zbi -
gniew Swo bo da, dy rek tor Szpi -
ta la Miej skie go.

Cen trum ma po wstać
w cią gu 270 dni od pod pi sa nia

umo wy. Fir ma Ag -Bud, któ ra
się do te go zo bo wią za ła, bę -
dzie pra co wać przy jed no cze -
snym nor mal nym funk cjo no -
wa niu szpi tala. Koszt in we sty -
cji zo sta nie w ca ło ści
sfi nan so wa ny z do ta cji przy -
zna nej przez gmi nę. – 8, 3 mln
zło tych to mniej, niż po cząt ko-
wo prze wi dywa no – do da je
Zbi gniew Swo bo da. – Dzię ki
ko rzyst nie prze pro wa dzo nej
pro ce du rze prze tar go wej uda -
ło się zre du ko wać koszt in we -
sty cji z po cząt ko wo za kła da -
nych 11,5 mln. TTBB

No wo cze sna po ro dów ka za nie ca ły rok

Bu do wa już ru szy ła
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Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go
jest or ga ni za to rem kon kur su
„Naj lep sza Prze strzeń Pu blicz -
na Wo je wódz twa Ślą skie go „.
Do kon kur su wy ty po wa ny zo stał
przez Pre zy den ta Mia sta So snow -
ca, zre ali zo wa ny obiekt Cen trum
Dy dak tycz no -Na uko we go Neo fi -
lo lo gii Uni wer sy te tu Ślą skie -
go przy ul. Ge ne ra ła Gro ta -Ro -
wec kie go. Kon kurs ma na ce lu
wy ło nie nie naj lep szych re ali za cji
urba ni stycz nych i ar chi tek to nicz -
nych w na szym re gio nie, a je go
głów ną ideą jest pod no sze nie
atrak cyj no ści za go spo da ro wa niu
cen trów miej skich, pla ców, cią -
gów wi do ko wych, dep ta ków
i wnętrz urba ni stycz nych, w tym
tak że te re nów po prze my sło wych
i zde gra do wa nych. Szcze gó ło we
infor ma cje o Kon kur sie, w tym
wa run ki Kon kur su oraz for mu -
larz  zgło sze nio wy moż na uzy -
skać na stro nie in ter ne to wej Wo -
jewódz twa Ślą skie go  www.si le -
sia -re gion.pl. 

Uro czy ste wrę cze nie na gród
w Kon kur sie od bę dzie się w ra -

mach Ślą skich Dni Ar chi tek tu ry,
wspól nie z roz da niem na gród
w kon kur sie na „Ar chi tek tu rę ro -
ku” or ga ni zo wa nym przez Sto wa -
rzy sze nie Ar chi tek tów Pol -
skich pod ho no ro wym pa tro na tem
Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie -
go. Szcze gó ło we in for ma cje o
kon kur sie „Ar chi tek tu ra Ro ku”
moż na zna leźć pod ad re sem:
www.ka to wi ce.sarp.org.pl. AARRCC

Niewie le jest szkół pod sta wo-
wych w So snow cu, któ re mo gą
po chwa lić się ta kim ro do wo dem
jak Szko ła Pod sta wo wa nr 35 im.
Armii Kra jowej przy ul. Li go -
nia 3 A w Po rąb ce. Hi sto ria
szkol nic twa w tej dziel ni cy ma
już 200 – let nią tra dy cję, a sa ma
szko ła li czy so bie już 101 lat.
A wszyst ko za czę ło się tak:

Zgodnie z obo wią zu jący mi
wów czas ak ta mi praw ny mi
w 1809 r. do Po rąb ki przy był na -
uczy ciel To masz An to ni Gar dec -
ki. Dzia łał on z po le ce nia wój ta
gmi ny ol ku sko – sie wier skiej. Na -
ka zał mu bo wiem ku pić par ce lę
i wy budo wać na niej drew nia ną
cha łu pę, w któ rej na uczał chłop -
skie dzie ci. W 1818 r. cze ladz ki
ple ban, ks. Jan Kur piń ski wi zy to -
wał Po rąb kę. Wła śnie pod czas je -
go po by tu miej sco wi chło pi pod -
ję li uchwa łę, na mo cy któ rej po -
wo ła no Do zór To wa rzy stwa
Szkol ne go. Do zór zo bo wią za ny
był do po bierania skła dek
od chło pów, opie ko wa nia się
szko łą i na uczy cie lem. Dru gim
szczyt nym ce lem by ło dą żenie
miesz kań ców do bu do wy spe cjal -
ne go bu dyn ku szkol ne go.

Chło pi przez czte ry dzie się -
cio le cia utrzy my wa li szko łę i na -
uczy cie la. Upo rczy wie tak że zbie -
ra li pie nią dze. W 1846 r. od mie -
rzo no dla no wej szko ły 1 ha i 14
arów zie mi i wznie sio no drew nia -
ny bu dy nek z jed ną tyl ko kla są.
Słu żył on dzie ciom do 1867 r.,
czy li do mo men tu, gdy stra wił go
po żar. Przez bli sko 2 la ta trwa ła
je go od bu do wa. Na zglisz czach
po sta wio no no wy, znacz nie więk -
szy. Na ucza no w nim do 1917 r.
Do zór To wa rzy stwa Szkol ne go
do szedł do wnio sku, iż na le ży
wy bu do wać bu dy nek mu ro wa ny
z dwo ma sa la mi lek cyj ny mi. Tak
też się sta ło. Dzie ci uczy ły się
w tej szko le do 1945 r., a po wy -
zwo le niu swo je miej sce zna la zło
tam przed szko le.

Ko lej ne la ta szkol nic twa
w Po rąb ce nie ro ze rwal nie by ły
zwią za ne z kop. „Ka zi mierz”.
Wraz z jej roz wo jem ro sła licz ba

miesz kań ców oraz dzie ci. Wła -
dze ko pal ni po sta no wi ły wy bu do -
wać w ko lo nii Pe kin no wą szko łę,
któ rą od da no do użyt ku w 1913
r. Był to ewe ne ment, iż w bli skim
są siedz twie i w jed nej gro ma dzie
ist nia ły obok sie bie dwie szko ły.
Sy tu acja ta ka trwa ła do 1927 r.,
gdy na stą pi ła ich ko ma sa cja.

Bu dy nek w ko lo nii Pe kin ma
swo je pięk ne i mrocz ne kar ty
w swo jej hi sto rii. Do pięk nych za -
li czyć trze ba okres od 17 sierp -
nia 1927 r. do wrze śnia 1933.
W okre sie tym w bu dyn ku
miesz kał Le on Krucz kow ski.
W mu rach szko ły na ro dził się
plan jego pierw szej po wieści
„Kor dian i Cham”.

Mrocz ną kar tą jest
okres II woj ny świa to wej. Bu dy -
nek szkol ny za mie nio no na obóz
jeń ców alianc kich, a kon kret nie
pi lo tów. Dzie ci po bie ra ły na ukę
ponow nie w dru gim bu dyn ku
przy ul. Wiej skiej.

Pod czas nada nia szko le imie -
nia Ar mii Kra jowej 25 wrze -
śnia 1998 r., co wią za ło się rów -
nież z wrę cze niem sztan da ru,
a tak że od sło nię ciem pa miąt ko -
wej ta bli cy, na uro czy stość przy -
by ło z Wiel kiej Bry ta nii 3 by łych
jeń ców, któ rzy by li tu wię zie ni.

Dzi siej sze ob li cze szko ły to 7
klas od „O” do kl. „6”, w któ rych
łącz nie uczy się 98 dzie ci
pod czuj nym okiem 17 na uczy -
cie li. Dy rek tor szko ły mgr Ma ria
Gu zik, na uczy ciel kształ ce nia
zintegro wa ne go i in for ma ty ki
mo że być dum na ze swo ich wy -
cho wan ków, któ rzy bio rą udział
w wie lu kon kur sach i przed się -
wzię ciach. Czę sto są ich lau re ata -
mi, a zdo by te na gro dy prze kła da -
ją się na do po sa że nie szko ły
w sprzęt dy dak tycz ny, do fi nan so -
wa nie wy cie czek i wy jaz dów
edu ka cyj nych oraz in nych szkol -
nych za mie rzeń.

Szko ła ma rów nież wie lu przy -
ja ciół spo śród swo ich by łych wy -
cho wan ków. Oni tak że nio są ma te -
rial ną po moc dla swo jej „bu dy”.

HHeennrryykk KKooccoott

25 września 2009 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia
i nagrody wręczali: prezydent miasta Sosnowca Kazimierz Górski oraz jego zastępcy: Ryszard Łukawski i Zbigniew Jaskiernia, a także kierownik USC
– Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC – Barbara Tkacz.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
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BBaarrbbaarraa ii CCzzeessłłaaww DDaawwiiddoowwiiee,, DDaanniieellaa ii WWiikkttoorr DDąąbbkkoowwiiee,, ZZooffiiaa ii ZZddzziissłłaaww DDęębbssccyy,, JJaanniinnaa ii WWaaccłłaaww KKaammiińńssccyy,, MMaarriiaa ii JJaann
KKuussiioowwiiee,, MMaarriiaa ii JJóózzeeff LLaassoonniioowwiiee,, ((TTeeooddoorraa ii)) ZZeennoonn LLeennaarrddoowwiiee,, KKrryyssttyynnaa ii ZZeennoonn MMeerrmmeelloowwiiee,, HHeelleennaa ii AAddoollff MMiissiiaakkoowwiiee,,
WWiieessłłaawwaa ii HHeennrryykk MMoocchhoowwiiee,, HHaalliinnaa ii JJóózzeeff MMuussiioowwiiee,, KKrryyssttyynnaa ii SSttaanniissłłaaww NNaattkkaańńssccyy,, EEllżżbbiieettaa ii SSłłaawwoommiirr OOcciieeppkkoowwiiee,, AAnnnnaa ii
JJaann OOppaałłkkoowwiiee;;
6600--lleecciiaa bbeezz mmeeddaallii:: IIrreennaa ii AAllbbiinn CCiiookkoowwiiee,, HHeennrryykkaa ii LLuuddoommiirr..

AAlliiccjjaa ii SSttaanniissłłaaww PPooggaannoowwiiee,, JJooaannnnaa ii LLeecchh PPyyddzziikkoowwiiee,, MMaaggddaalleennaa ii SSttaanniissłłaaww RRddeessttoowwiiee,, DDaannuuttaa ii EEuuggeenniiuusszz RReerraakkoowwiiee,,
PPeettrroonneellaa ii MMaarriiaann RRoobbaasszzyyńńssccyy,, IIrreennaa ii WWłłaaddyyssłłaaww RRóówwnniiccccyy,, MMaarriiaa ii ZZyyggmmuunntt SSkkaallssccyy,, MMaarriiaa ii CCzzeessłłaaww SSoobbiieerraajjoowwiiee,, JJaanniinnaa ii
WWłłaaddyyssłłaaww SSttrrzzeelleeccccyy,, TTeeooddoozzjjaa ii KKaazziimmiieerrzz SSzzcczzeerrbboowwiiee,, LLeeookkaaddiiaa ii SSttaanniissłłaaww SSzzeerrsszzeenniioowwiiee,, ZZeennoobbiiaa ii FFrraanncciisszzeekk SSzzuukkaallssccyy,,
HHaannnnaa ii AAddoollff SSzzwwaacczzkkoowwiiee,, SSttaanniissłłaawwaa ii WWiieessłłaaww SSzzyyddkkoowwiiee;;
6600--lleecciiaa bbeezz mmeeddaallii:: OOttyylliiaa ii RRoommaann GGaajjeewwssccyy,, IIrreennaa ii MMaarriiaann GGrrzzyybbeekk..

Kon kurs na naj lep szą prze strzeń
pu blicz ną

200 lat szkol nic twa w Po rąb ce

TTeeaattrr ZZaaggłłęębbiiaa,, uull.. TTeeaattrraallnnaa 44
SSeekkrr.. tteell..//ffaaxx 003322//226666--0077--9911,,
cceennttrraallaa tteell.. 003322//226666--0044--9944,,

e-ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro -
na in ter ne to wa: www.te atrza gle -
bia.pl 

88.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud
Mont go me ry "Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza"
99.. 1100 ggooddzz.. 1199..0000 Zbi gniew Ksią żek
"Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla
do ro słych"
1100.. 1100 ggooddzz.. 1188..0000 McCoy "Czyż
nie do bi ja się ko ni" abon. waż ne
1111.. 1100 ggooddzz.. 1111..0000 Bra cia Grimm
"Kró lew na Śnież ka"

ggooddzz.. 1188..0000 McCoy "Czyż nie do bi ja
się ko ni" abon. waż ne
1133.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud Mont -
go me ry "Ania z Zie lo ne go Wzgó rza"
1155.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Wi liam Szek spir
"We so łe ku mosz ki z Wind so ru"
1166.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Bra cia Grimm
"Kró lew na Śnież ka"
ggooddzz.. 1199..0000 Wi liam Szek spir "We so łe
ku mosz ki z Wind so ru"
1177.. 1100 ggooddzz.. 1188..0000 Zbi gniew Ksią żek
"Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla do -
ro słych"abon. waż ne
1188.. 1100 ggooddzz.. 1188..0000 An to ni Cze chow
"Wi śnio wy sad"abon. waż ne
2200.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud Mont -
go me ry "Ania z Zie lo ne go Wzgó rza" 
2211.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Bra cia Grimm
"Kró lew na Śnież ka""
2222.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Bra cia Grimm

„Królewna Śnieżka”
2233.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 ii 1188..0000
Edward Taylor „Stosunki
na szczycie”
2244.. 1100 ggooddzz.. 1188..0000 Piosenki

Agnieszki Osieckiej „Niech żyje
bal” abon. ważne
2255.. 1100 ggooddzz.. 1188..0000 Piosenki
Agnieszki Osieckiej „Niech żyje
bal” abon. ważne
2277.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Barbara
Rosiek „Pamiętnik narkomanki”
2288.. 1100 ggooddzz.. 1100..0000 Bracia
Grimm „Królewna Śnieżka”
3300.. 1100 ggooddzz.. 1199..0000 Edward

Taylor „Stosunki na szczycie”
3311.. 1100 ggooddzz.. 1188..0000Wiliam

Szekspir „Wesołe kumoszki
z Windsoru” abon. ważne

UUWWAAGGAA!!
DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy ddoo
wwyyggrraanniiaa::

11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee nnaa ssppeekkttaakkll
„„WWiiśśnniioowwyy ssaadd”” ww ddnniiuu 1188
ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((nniieeddzziieellaa)) oo ggooddzz..
1188..0000..
11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee nnaa ssppeekkttaakkll
„„SSttoossuunnkkii nnaa sszzcczzyycciiee”” ww ddnniiuu 3300
ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk)) oo ggooddzz.. 1199..0000..

PPiieerrwwsszzee ttrrzzyy oossoobbyy,, kkttóórree pprrzzyyjjddąą zz
nnaajjnnoowwsszzyymm wwyyddaanniieemm „„KKuurriieerraa
MMiieejjsskkiieeggoo”” nnrr 99 ddoo nnaasszzeejj rreeddaakkccjjii
((SSoossnnoowwiieecc,, uull.. 33 MMaajjaa,, ppookkóójj nnrr 99)),,
ppooddaaddzząą sswwoojjee iimmiięę ii nnaazzwwiisskkoo,,
oottrrzzyymmaajjąą bbeezzppłłaattnnee zzaapprroosszzeenniiaa,,
kkttóórree bbęęddąą ddoo ooddeebbrraanniiaa ww kkaassiiee
TTeeaattrruu..
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Mak sy mi lian
Gie rym ski 

(1846-1874), ar ty sta ma larz, star szy brat Ale ka san dra

Uro dził się 9 paź dzier -
ni ka 1846 r. w War sza -
wie w ro dzi nie in te li-
genc kiej. Je go oj ciec
był urzęd ni kiem Bu -
dow li Woj sko wych,
m.in. in ten den tem ko -
szar mi row skich i szpi -
ta la woj sko we go
w Ujaz do wie. W dzie -
ciń stwie ujaw nił się je -
go ta lent mu zycz ny
i dla te go roz po czął na -
ukę gry na for te pia nie.
Po ukoń cze niu war -

szaw skie go Gim na zjum Re al nego, w 1862 r. pod jął stu dia
na In sty tu cie Po li tech nicz nym Rol nic twa i Le śnic twa w Pu -
ła wach. Po kil ku mie sią cach prze rwał je i ja ko sie dem na sto -
latek uczest ni czył w po wsta niu stycz nio wym, z któ re go czer -
pał na stęp nie wie le mo ty wów do swo ich ob ra zów. Po upad -
ku po wsta nia unik nął re pre sji ze stro ny władz ro syj skich
i roz począł stu dia na Wy dzia le Ma te ma tycz no – Fi zycz nym
war szaw skiej Szko ły Głów nej. Po ich prze rwa niu kształ cił
się w Kla sie Ry sun ko wej, praw dopo dob nie pod kie run kiem
Ra fa ła Ha dzie wi cza i Chry stia na Bre slau era. Nie za do wo lo -
ny z po zio mu ar ty stycz nej edu ka cji, w 1865 r. zre zygno wał
z na uki i po sta no wił pra co wać sa mo dziel nie. W tym okre sie
za warł bli ską zna jo mosć z Ju liu szem Kos sa kiem, któ ry po -
mógł mu zgłę biać taj ni ki ma lar skie go warsz ta tu. W 1867 r.
dzię ki otrzy ma niu sty pen dium rzą do we go wy je chał do Mo -
na chium, gdzie wstą pił do Aka de mii Sztuk Pięk nych. Po le-
co ny przez J. Kos sa ka szyb ko na wią zał kon tak ty z gru pą pol -
skich ar ty stów sku pio nych wo kół Jó ze fa Brand ta. W okre sie
mo na chij skim za przy jaź nił się z Ada mem Chmie low skim
(rów nież po wstań cem stycz nio wym, póź niej szym św. Bra -
tem Al ber tem). W 1868 r. zo stał człon kiem mo nachij skie go
Kun stve re inu. Oko ło 1869 r. ma jąc za ledwie 23 la ta osią gnął
ar ty stycz ną doj rza łość i wy pra co wał wła sny in dywi du al ny
styl ma lar ski. M. Gie rym ski był zna komi tym ma la rzem re ali -
stycz nym XIX wie ku, do sko na łym twór cą scen ba tali stycz -
nych i ro dza jo wych, a tak że pej za ży. Nie ste ty w kra ju nie
uzy skał apro ba ty i po pu lar no ści, za to w Eu ro pie Za chod niej
w peł ni za ak cep to wa ni i do ce nio no je go twór czość. Otrzy -
mał m.in. na gro dy na wy sta wach w Mo na chium i Wied niu
(1869). Pod czas tej dru giej je go pra cę za ku pio no do zbio rów
ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa I. W sto li cy Au stro -Wę gier od niósł
rów nież suk ces, czte ry la ta póź niej pod czas zor ga nizo wa nej
w tym mie ście wy sta wy mię dzy naro do wej. W 1874 r. zo stał
przy jęty w po czet człon ków Aka de mii Sztu ki w Ber li nie.
Z po wodu cho roby płuc, zmarł bar dzo mło do w dniu 16
wrze śnia 1874 r. w ba war skim ku ror cie Bad Re ichen hall.
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Przez dłu gi okres cza su Za gó rze na le żało
do pa ra fii w My sło wi cach, a po jej po dzia -
le w 1826 r. włą czo ne zo sta ło do pa ra fii
w Niw ce. W 1846 r. hr. Ja dwi ga Mie ro-
szew ska z Sie mień skich, wła ści ciel ka Za gó -
rza wy bu dowa ła w po bli żu dwo ru neo go-
tyc ki ko śció łek pw. św Ja dwi gi. Je go pro -
jek tan ta mi by li zna ni kra kow scy ar chi tek ci:
Sta ni sław Go łę biow ski i To masz Ma jew ski.
W 1852 r. prze nie sio no tu taj pa ra fię z Niw -
ki, któ rej kon se kra cji do ko nał ks. bp Ta de -
usz Łu bień ski, su fra gan die ce zji wro cław -
skiej. Pierw szym pro bosz czem no wo utwo -
rzo nej pa ra fii zo stał ks. Wa len ty Ma cha,
któ ry peł nił tą funk cję do 1877 r. W wy ni -
ku wzro stu licz by miesz kań ców, pod ko -
niec XIX w. ko ściół stał się za ma ły dla
miesz kań ców Za gó rza. W 1898 r. ów cze sny
pro boszcz ks. Jó zef Do tkie wicz, wo bec bra -
ku zgo dy władz car skich na bu do wę no wej
świą ty ni, roz po czął pod pre tek stem re mon -
tu roz bu do wę sta rej już ist nie ją cej. Osta tecz -
nie na prze dłu że niu sta re go obiek tu obiek -
tu, po wstał no wy ogrom ny ko ściół, któ ry za -
pro jek to wał ar chi tekt Jó zef
Po mian -Po mia now ski. Współ cze śnie sta ry
bu dy nek od gry wa ro lę kruch ty. Bu do wa za -
koń czo na zo sta ła w 1908 r. i fi nan so wa -
na by ła ze skła dek miej sco wych prze my -
słow ców i ro bot ni ków. Wraz z ple ba nią
i sto jącą w po bli żu ka pli cą two rzy in te re su -
ją cy ze spół ar chi tek tonicz ny. W dniu 15
sierp nia 1910 r. świą ty nię kon se kro wał bp
kie lec ki Au gu styn Ło siń ski. Ko ściół pw. św.
Jo achi ma jest du żą trzy na wo wą pseu do ba -
zy liką z tran sep tem i za mknię tym wie lo -
bocz nie pre zbi te rium, w któ rym znaj du je
się bo ga to rzeź bio ny neo go tyc ki oł tarz, któ -
re go au to rem jest Prze smyc ki ps. Wit Wisz.
Oł ta rze bocz ne – Mat ki Bo skiej Czę sto -
chow skiej, Ukrzy żo wa nia Je zu sa i św. Bar -
ba ry wy ko na ne zo sta ły przez zna ne go art -
stę Paw ła Tur ba sa, któ ry był po nad to twór -
cą am bo ny, czte rech kon fe sjo na łów i sta cji
Dro gi Krzy żo wej. Na ścia nach we wnętrz -
nych świą tyni za cho wa ły się pły ty na grob -
ko we: ks. Jo ze fa Do tkie wi cza, Ste af nii Ga -
dom skiej i Wan dy Sta ni sła wy Ga dom skiej.
Fa sa dy i wie że ko ścio ła wraz z de ko ra cja mi
wy ko na ne zo sta ły z ce gły. Star szy obiekt
jest otyn ko wany i po zba wio ny ozdób.
Oprócz św. Jo achi ma pa tro na mi ko ścio ła
w Za gó rzu są tak że: św. Ja dwi ga Ślą ska
oraz śś. Piotr i Pa weł 

Alek san der wła ści wie Igna cy
Alek san der Gie rym ski uro dził
się 30 stycz nia 1850 r. w War -
sza wie. Po ukoń cze niu szko ły
śred niejw 1867 r., po dob nie
jak star szy brat pod jął na ukę
w war szaw skiej Kla sie Ry sun -
ko wej. W la tach 1868-1872
stu dio wał w Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Mo na chium, któ rą
ukoń czył z wy róż nie niem
(zło tym me da lem) za pra cę pt.
Ku piec we nec ki. W la -
tach 1873-1874 prze by wał we
Wło szech, głów nie w Rzy mie.
Pod czas tej po dró ży po wsta ły
je go dwa pierw sze zna ne ob ra -

zy: Au ste ria rzym ska i Gra
w mo ra, któ re na po cząt -
ku 1875 r. ar ty sta wy sta wił
w war szaw skiej „Za chę cie”.
Obie pra ce wzbu dzi ły du że za -
in te re so wa nie pu blicz no ści
i kry ty ki. Od koń ca 1875 r.
do 1879 r. ar ty sta po now nie
prze by wał w Rzy mie, wie le
cza su po świę ca jąc na stu dio -
wa nie ma lar stwa wło skie go
i do sko na le niu swo jego warsz -
ta tu. Po byt we Wło szech po -
mógł ar ty ście w zgłę bie niu za -
gad nień zwią za nych ze wza -
jem nym od dzia ły wa niem
na sie bie ko lo ru i świa tła.

Zbli żył się w ten spo sób
do współ cze snych mu im pre -
sjo ni stów fran cu skich, któ rych
dzieł praw dopo dob nie nie
znał, gdyż nie był wów czas
jesz cze w Pa ry żu. Naj święt -
niej szy okres twór czo śći A.
Gie rym skie go przy padł na la -
ta 1879-1888, któ re spę dził
w War sza wie. Zwią zał się w
tym cza sie z gru pą mło dych li -
te ra tów i ma la rzy spod zna ku
po zy ty wi zmu, m.in. Sta ni sła -
wem Wit kie wiczem sku pia ją -
cych się wo kół ty godni ka „Wę -
dro wiec”. Te ma tem do ob ra -
zów two rzo nych przez nie go

w okre sie war szaw skim by ło
przede wszyst kim ży cie co -
dzien ne bie do ty Po wi śla i Sta -
rów ki. Nie ste ty, nie zro zu mia ny
i nie do ce nio ny przez wspól -
cze snych w kra ju, w 1888 r.
opu ścił War sza wę i wy je chał
za gra ni cę. Wy jazd do Nie miec
i Fran cji spo wo do wał zmia nę
cha rak te ru je go sztu ki. Za czął
two rzyć pej za że i tzw. nok tur -
ny (noc ne wi do ki miej skie).
Krót ko trwa ły po byt w kra ju,
w la tach 1893-1895, któ ry był
zwią za ny ze sta ra nia mi ar ty sty
o uzy ska nie ka te dry ma lar stwa
w Aka de mi Sztuk Pięk nych

w Kra ko wie, spo wo do wał
u nie go no wy przy pływ za inte -
re so wań czło wie kiem. Ostat nie
la ta swo je go ży cia A. Gie rym -
ski spę dził we Wło szech, m.in.
w szpi ta lu dla umy sło wo cho -
rych. Na rok przed śmier cią
na ma lo wał au topor tret, któ ry
był je go gorz kich i licz nych za -
wo dów. Zmarł mię dzy 6 a 8
mar ca 1901 r. w Rzy mie.

W So snow cu Ci wy bit -
ni XIX -wiecz ni ma la rze upa -
mięt nie ni zo sta li uli cą Bra ci
Gie rym skich znaj du ją cą się
w dziel ni cy Kli mon tów. 

Kościół pw. św.
Joachima

historia

kkoolluummnnęę rreeddaagguujjee MMiicchhaałł WWęęcceell

Alek san der Gie rym ski 
(1850-1901), ar ty sta ma larz, młod szy brat Mak sy mi lia na
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033.. –– 1199..0044..)) – W koń cu
zre ali zu jesz wszyst ko, co wcze śniej
zapla no wa łeś. Bę dzie Cię roz pie rać
ener gia i nie za brak nie łu tu szczę ścia.
W uczu ciach masz szcze re in ten cje,
jed nak nie uszczę śli wiaj part ne ra na si -
łę.
BBYYKK ((2200..0044.. –– 2200..0055..)) – W re ali za cji
za mie rzo nych pla nów mo żesz na po -
tkać na trud no ści, ale nie pod da waj
się. Uwa żaj na no we zna jomo ści. Mo -
żesz ulec ko muś, kto szyb ko Cię ocza -
ruje, ale mo że mieć nie wie le do za ofe -
ro wa nia.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055.. –– 2211..0066..)) – Bę -
dziesz raz na wo zie raz pod wo zem,
ale dzię ki przy ja znym pla ne tom szczę -
ście Cię nie opu ści. Zde cy do wa nie po -
praw re la cje z part ne rem. Masz sprzy -
ja jącą au rę, aby wy ja śnić wszel kie nie -
domó wie nia.
RRAAKK ((2222..0066.. –– 2222..0077..)) – Nad szedł naj -
lep szy czas na szu ka nie lep szej po sa -
dy, wej ście w spół kę lub ne go cjo wa nie
pod wyż ki. Przed To bą tak że wzru sza -
jące prze ży cia u bo ku uko cha ne go.
Mo że ro man tycz na po dróż? 
LLEEWW ((2233..0077.. –– 2222..0088..)) – No we po -
my sły, je śli na wet wy da ją Ci się ge -
nial ne, odłóż na wyż szą pół kę. Nad -
szedł czas na nad ra bia nie za legło -
ści. Je sień sprzy ja spra wom ser co -
wym. Mo żesz spo koj nie po wró cić
do ra do sne go kli ma tu pierw szych
spo tkań.
PPAANNNNAA ((2233..0088.. –– 2222..0099..)) – Spra wa,
któ ra spę dza ła Ci do tej po ry sen z po -
wiek, wy ja śni się na Two ją ko rzyść,
a to po pra wi Ci hu mor. Nie złość się
na part ne ra, że pu blicz nie nie oka zu je
Ci czu ło ści. Są lu dzie, któ rzy te go
po pro stu nie lu bią.
WWAAGGAA ((2233..0099.. –– 2222..1100..)) – Uwa żaj
na współ pra cow ni ków. Tro chę nie uf no -
ści nie za szko dzi Wa szej współ pra cy.
Je że li ktoś Ci po wie o nie lo jal no ści
Two je go part ne ra, to nie wpa daj od ra -
zu w pa ni kę. To mo gą być je dy nie
oszczer stwa.
SSKKOORRPPIIOONN ((2233..1100.. –– 2211..1111..)) – Szyb -
kość w dzia ła niu, kre atyw ność i roz wa -
ga po zwo lą Ci osią gnąć do sko na łe
efek ty i wy so ką oce nę Two jej pra cy.
Two je re lacje z part ne rem po pra wią
się, o ile zło śli we do cin ki znik ną z Two -
je go re per tu aru. 
SSTTRRZZEELLEECC ((2222..1111.. –– 2200..1122..)) – Mo -
żesz li czyć na sze ro ki uśmiech for tu ny.
Jest szan sa na dru gi etat, ko rzyst ną fu -
chę i więk sze pie nią dze. W skom pli ko -
wa nej spra wie ro dzin nej znaj dziesz się
mię dzy mło tem a ko wa dłem. Po trzeb -
na bę dzie dy plo ma cja.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2211..1122.. –– 2200..0011..))
– Dzię ki zmia nom w fir mie zy skasz
po czu cie bez pie czeń stwa. Po pro -
szo ny o po moc nie wy krę caj się
bra kiem cza su. Po trze bę na wią zy -
wa nia kon tak tów mo żesz za spo ko ić
spo tyka jąc się z ro dzi ną lub przy ja-
ciół mi.
WWOODDNNIIKK ((2211..0011.. –– 2200..0022..)) – No wy
pro jekt przy nie sie im po nu jące zy ski.
Ktoś Ci pod po wie jak za in we sto wać
za ro bio ne pie nią dze. An ga żu jąc się
w no wą zna jomość mo żesz nie tyl ko
na ra zić się na roz cza ro wa nie, ale też
ura zić part ne ra.
RRYYBBYY ((2211..0022.. –– 2200..0033..)) – Je że li
chcesz po sze rzyć swo je umie jęt no -
ści, nad szedł do bry czas na na ukę.
Wpływ pla net do da Ci wy trwa łości
i za pa łu. Za skocz part ne ra czymś
no wym: ory gi nal ną po tra wą lub pięk -
nym stro jem. 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 27 października. 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.
PPoozziioommoo:: 1 – wy dzie li na drzew
igla stych, 5 – okre so wy wiatr, 8
– pach ną ce do my cia, 9 – spo tka nie
za ko cha nych, 10 – za stę pu je ak to -
ra, 11 – urzą dze nie ra dio lo ka cyj -
ne, 12 – sto li ca Ro sji, 14 – ślą skie
mia sto mię dzy Ru dą a Gli wi ca -
mi, 16 – na wy po sa że niu ka ret -
ki, 17 – ma estria, 19 – bu ty z rol ka -
mi, 21 – w ter mo me trze, 22
– nad okiem, 25 – zro bi Ci drin -
ka, 28 – tam na gry wa ją au dy cje, 29
– strach, 30 – reszt ka świecz ki, 32

– cza row nik, 34 – po tocz nie 10 zło -
tych, 35 – mrzon ka, 36 – sy pia ją
w nim tu ry ści, 37 – miesz ka niec
Tasz ken tu, 38 – wła ści ciel cu dow -
nej la my, 39 – naj da lej wy su nię ty
na pół noc stan USA.

PPiioonnoowwoo:: 1 – au tor „Lu dzi bez -
dom nych”, 2 – coś z dro biu, 3 – od -
mia na czer wie ni, 4 – po tocz nie
o spor to wym obu wiu, 5 – igla ste
drze wo zrzu ca ją ce na zi mę igły, 6
– mu zuł mań ski ksią żę w In diach,
bo gacz, 7 – skan dy naw skie pań -
stwo, 13 – po tocz nie o ka ret ce po -
go to wia, 15 – naj więk szy port
w Eu ro pie, 18 – cho ro ba oczu, 20
– zniż ka, 23 – okład ka książ ki, 24
– przy bli ży ob raz, 26 – po wa la ją cy
cios, 27 – gra z pion ka mi i sza -
chow ni cą, 28 – wio sen ny kwiat, 31
– klub pił kar ski z Wied nia, 33 – si -
ły zbroj ne kra ju. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 88//22000099:: CRISTINA SANCHEZ-ANDRADE – „COCO”
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Patrycja Kryczek, Jacek Przybyła i Aleksander Rejment.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 9

Nagrody ufundowała księgarnia „Świat Książki”, mieszcząca się
w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza
Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty
od 10 do 14.
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KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 9:

CCzzyy JJaarroossllaavv HHaaššeekk,, aauuttoorr kkssiiąążżkkii „„LLoossyy ddoobbrreeggoo żżoołłnniieerrzzaa SSzzwweejjkkaa
cczzaassuu wwoojjnnyy śśwwiiaattoowweejj””,, bbyyłł uucczzeessttnniikkiieemm II wwoojjnnyy śśwwiiaattoowweejj?? JJeeśśllii
ttaakk,, ww jjaakkiicchh sszzeerreeggaacchh ssłłuużżyyłł??
Pierwsze6 osób, które przyjdą donaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja,22
pokój nr9) zaktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr9 iprawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 9:

GGddzziiee rroozzggrryywwaałłaa ssiięę aakkccjjaa ppoowwiieeśśccii „„UUlliiccaa TTyyssiiąąccaa KKwwiiaattóóww””??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 9
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Za słu żo ne po wo dze nie ko lej nych po -
wie ści An ny Ga val dy to suk ces sub -
tel ne go opo wia da nia o spra wach naj -
waż niej szych. 
Ga val da nie uży wa wiel kich słów,
jest mi strzy nią nie do po wie dze nia,
za wie sza nia sen sów i sta wia nia py -
tań. To spra wia, że ma my wra że nie,
jak by śmy sa mi by li tym, o kim czy -
ta my, że wni ka my we wnę trze bo ha-
te rów i uczy my się świa ta ra zem
z ni mi. Nie ina czej jest tym ra zem.
Od pierw szych stron sta je my się

Char lesem, do bie ga ją -
cym pięć dzie siąt ki pa ry -
skim ar chi tek tem, 
któ ry po grą ża się w kry zy sie wie ku
śred niego. Nie czu je już więzi z wie -
lo let nią part ner ką, od da la się od nie -
go na sto let nia pa sier bi ca, prze sta je
cie ka wić go tak lu bia na nie gdyś pra -
ca. W tym kry tycz nym mo men cie
do sta je wia do mość o śmier ci pew nej
star szej pa ni, mat ki ko le gi z kla sy,
któ rej bar dzo wie le za wdzię cza.
Ano uk by ła mi strzy nią je go mło do -

ści, na uczy ła go, co
waż ne w ży ciu 
i – mi łości. Z cza sem

kon takt roz luź nił się, a po tem zo stał
ze rwa ny. Te raz, owład nię ty wy rzu -
ta mi su mie nia, pu sty w środ ku,
Char les ru sza w po dróż śla da mi
Ano uk. Roz pacz li wym ge stem nie
jest w sta nie nad robić mi nio ne go
cza su, ale sen ty men tal na po dróż
oka zu je się ide al nym re me dium
na „czar ną dziu rę”, ja ka za czę ła go
po chła niać.

AAnnnnaa GGaavvaallddaa ((uurr.. 11997700)) – pi sar ka
fran cu ska. Jej de biut, zbiór opo wia -
dań Chciał bym, że by ktoś gdzieś
na mnie cze kał (wyd. pol. Świat
Książ ki 2003), spo tkał się z wiel kim
uzna niem kry tyków i czy tel ni ków.
Po wie ścią Ko cha łem ją (wyd. pol.
Świat Książ ki 2003) pi sar ka po -
twier dzi ła swój ory ginal ny ta lent.
Ko lej na po wieść Po pro stu ra zem
(wyd. pol. Świat Książ ki 2005) pod -
bi ła ryn ki czy tel ni cze na ca łym
świe cie i zo sta ła też sfil mo wa na.

Gail Tsukiyama

Ulica Tysiąca Kwiatów
Przeł. Małgorzata Grabowska
Świat Książki, 2009
Premiera: 12 listopada

„Uli ca Ty sią ca Kwia tów” za słu gu je
na uwa gę z przy naj mniej kil ku po wo dów.
Ja ko sa ga jest ty leż peł ną zda rzeń, co
świet ną psy cho lo gicz nie opo wie ścią
o dzie ciń stwie, mło do ści, do ro sło ści i mi -
ło ści dwóch bra ci i zwią za nych z ni mi
dwóch sióstr. Ja ko po wieść oby cza jo wa
po zwa la de lek to wać się szcze gó ła mi
wspa nia le opi sa nej, eg zo tycz nej dla nas
co dzien no ści i tra dy cji, w czym po ma ga
nie spiesz ne tem po nar ra cji. Od tra dy cyj -
nych no wo rocz nych gon gów, wy brzmie -
wa ją cych sto osiem ra zy, by „znieść sto
osiem prze szkód, któ re każ dy czło wiek
ma w so bie, po ku szą cy aro mat pi kant -
nych cia ste czek shoyu. Ak cja po wie ści
roz gry wa się przez trzy dzie się cio le cia,

od lat 1930. po rok 1966. To w dzie jach
Ja po nii trzy róż ne epo ki. Im pe rial na, wo -
jen na z Hi ro szi mą i Na ga sa ki oraz po wo -
jen na, w któ rej Ja poń czy cy mu sie li zro zu -
mieć, że nie są po tę gą nie do po bi cia i mu -
szą zmie nić sto su nek do po ję cia „ho no ru”.
O wszyst kich trzech epo kach Tsu kiy ama
opo wia da nie zwy kle su ge styw nie, nie sza -
blo no wo, uni ka jąc wiel kich słów.
GGaaiill TTssuukkiiyyaammaa
Uro dzi ła się w San Fran ci sco w chiń sko -
-ja poń skiej ro dzi nie. Ab sol went ka San
Fran ci sco Sta te Uni ver si ty. Au tor ka kil ku
ce nio nych ksią żek o Ja po nii. Lau re at ka
na gro dy Aca de my of Ame ri can Po ets oraz
na gro dy PE NO kland. Miesz ka w Ka li for -
nii.

Anna Gavalda

Pocieszenie
Przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon
Świat Książki, 2009
Premiera: 23 września 2009 r.



TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Dzię ki wy gra nej 2:0 z Gór ni -
kiem nasz ze spół zna lazł się
w 1/8 fi na łu PP. Tak wy soko
w pu cha ro wych roz gryw kach
„Za głę bie” nie by ło od… 20 lat!
W 1989 so sno wi cza nie po ko na -
li ko lej no BBTS Biel sko -Bia ła,
An da lu zję Brzo zo wi ce, Ja giel lo -
nię Bia ły stok i do pie ro w 1/8 fi -
na łu ule gli war szaw skiej Le -
gii 0:1. O tym kto bę dzie ry wa -
lem „Za głę bia” w wal ce
o ćwierć fi nał do wie my się 6
paź dzier ni ka. W So snow cu nie
mają nic prze ciw ko te mu, aby
klub ze sto li cy i tym ra zem za -
gościł na Sta dio nie Lu do wym.
Ki bi ce ma ją za pew ne jesz cze
w pa mię ci mecz z mar ca 2008
ro ku, gdy ska zy wa ny na po żar -
cie out si der eks tra kla sy po ko nał
wów czas le gio ni stów 2:1. 

Za nim so sno wi cza nie wy rzu -
ci li za bur tę roz gry wek pił ka rzy
z Za brza wy eli mi no wa li Miedź
Le gni ca (2:1), Prze bój Wol brom
(4:1) oraz Flo tę Świ no uj ście
(2:0). – Pu cha ro wa przy go da
trwa w naj lep sze. Oczy wi ście
zda je my so bie spra wę z fak tu, że
li ga jest naj waż niej sza, ale
na pew no w ko lej nym me czu

pu cha ro wym tak że bę dzie my
chcie li po ku sić się o nie spo -
dzian kę. Nie wy klu czo ne, że
na Lu do wy za wi ta któ ryś z ze -
spo łów eks tra kla sy. Dla ki bi ców
tak że bę dzie to spo ra fraj da zo -
ba czyć nasz ze spół na tle dru ży -
ny z eks tra kla sy – mó wi Dże nan
Ho sic, obroń ca so sno wi czan.

Szko da, że „Za głę bie” nie
pre zen tu je się tak do brze w roz -
gryw kach li go wych. W PP jesz -
cze nie prze gra ło, a tym cza sem
w me czach o punk ty przy tra fi ło
mu się kil ka nie ocze ki wa nych
wpa dek. Ze spół z So snow ca za -
wo dził zwłasz cza na wy jaz dach.
Na ra zie na sza dru ży na pla su je
się w środ ku li go wej staw ki ze
stra tą kil ku punk tów do czo łów -
ki. Do bre me cze przep la ta sła by -
mi, co dru ży nie po sia da ją cej
w skła dzie wie lu gra czy z do -
świad cze niem na by tym w eks -
tra kla sie, nie przy stoi. La tem
na Lu do wy tra fił za ciąg gra czy,
któ rzy w prze szło ści bro ni li już
barw „Za głę bia”. Na Lu do wym
za mel do wa li się z po wro tem
Ho sić, Mar cin La chow ski, Sła -
wo mir Pach, Vla di mir Bed nar
i Adam Bensz. Po nad to za kon -
trak towa no Hu ber ta Ja ro mi na.
Jak na ra zie naj le piej z te go gro -
na spi su ją się Ho sić i La chow -

ski. Pach już na po cząt ku na ba -
wił się ura zu, Bed nar naj pierw
do cho dził do sie bie po kon tu zji,
a na stęp nie mu siał aż w 3 me -
czach pau zo wać za czer wo ną
kar tkę otrzy ma ną w po je dyn ku
z Bał ty kiem. – Na pew no nie
wszyst ko wy glą da tak jak by śmy
so bie te go ży czy li. Wi dać, że ten
ze spół ma po ten cjał, o czym
świad czą wy ni ki w star ciach pu -
cha ro wych. Za du żo jest jed nak
wa hań for my. Stra ci li śmy spo ro
punk tów w bar dzo głu pi spo sób.
Tak do świad czo nej dru ży nie to
nie przy stoi. Przy kre jest to, że
umie my wy grać z bar dzo do -
brym Gór ni kiem, któ ry na pew -
no awan su je do eks tra kla sy,
a nie po tra fi my po ko nać Le chii
Zie lo na Gó ra czy Ja ro ty Ja ro cin.
Nie mo że być ta kich dys pro por -
cji po mię dzy po dej ściem do jed -
ne go me czu, a dru gie go. Pił ka -
rze mu szą wie dzieć, że po win ni -
śmy być za an ga żo wa ni bez
wzglę du na to czy na try bu nach
sie dzi 200 osób, czy kil ka ty się -
cy – pod kre śla tre ner „Za głę -
bia”.

Po zo sta je więc mieć na dzie -
ję, że pił ka rze z So snow ca za -
czną grać w li dze tak jak w pu -
cha rach i prze su ną się bli żej li -
go wej czo łów ki.

Pu cha ro wa przy go da „Za głę bia”
Ce lem nu mer je den pił ka rzy II -li go we go „Za głę bia” jest w tym se zo nie wy wal cze nie awan su na za ple cze eks tra kla sy. Udział w roz gryw kach Pu cha ru Pol ski miał być tyl ko do dat kiem do li go wych zma gań,
a tym cza sem ze spół Pio tra Pier ścion ka po ko nu jąc Gór nik Za brze wy eli mi no wał już czwar tą dru ży nę i pod ko niec paź dzier ni ka bę dzie wal czył o awans do ćwierć fi na łu roz gry wek!

Na kilka tygodni
stracili bramkarza

Ho ke iści „Za głę bia” od po cząt ku se -
zo nu bo ry ka ją z pro ble ma mi ka dro wy -
mi. Na lód nie wy je chał jesz cze Ja ro -
sław Kuc (uraz oka), do pie ro po kil ku
me czach uda ło się za twier dzić do gry
wy po ży czo nych z Or li ka Opo le Paw ła
Dro nię i Bar tło mie ja By chaw skie go,
a ostat nio z kon tu zja mi zma ga ją się in -
ni de fen so rzy, Okta wiusz Mar ciń czak
i An drzej Ba nasz czak. Jak by te go by -
ło ma ło so sno wi cza nie na kil ka ty go -
dni stra ci li bram ka rza nu mer 1. To ma -
sza Raj skie go. 

Kło po ty ze skła dem od bi jają się
na po sta wie ze spo łu, któ ry jak na ra zie
za wo dzi. Je dy ny spek ta ku lar ny suk ces
do tej po ry to wy jaz do wa wy gra -
na nad Cra co vią. To wła śnie w tym
me czu ura zu do znał gol ki per „Za głę -
bia”. Raj ski na de rwał wię za dło bocz ne
w ko lanie, na to miast krzy żo we zo sta ło
na cią gnię te. – Mam na dzie ję, że wró cę
na lód jak naj szyb ciej. Wia do mo, że
na po cząt ku se zo nu nikt nie chce pau -
zo wać. Do brze, że obej dzie się bez
ope ra cji – mó wi Raj ski, któ ry mię dzy
słup ki po wi nien wró cić w po ło wie li -
sto pa da. Je go na stęp cą bę dzie To masz
Dzwo nek, na to miast ro la re zer wo we go
bram ka rza przy pad nie Bar tło mie jo wi
No wa ko wi, któ ry do tej po ry wy stę po -
wał w SMS So sno wiec.

– Nie wy glą da to wszyst ko za do -
brze, skład nam się po sy pał, ale wie -
rzę, że szyb ko się po zbie ra my – mó wi
z na dzie ją Adam Ber nat, pre zes ho ke -
jo we go „Za głę bia”. KKPP

Trzy medale kick-bokserów
AKS Niwka
W Świebodzicach odbyły się Mistrzostwa Polski
w kick-boxingu. Reprezentanci AKS Niwka-
Sosnowiec, podopieczni Rafała Chwałka wrócili
z nich z trzema medalami. Najwięcej powodów
do radości dostarczyła Angelika Grońska, która
w kat. -48 kg sięgnęła po złoto.

Na podium stanęli również Sebastian Rozmus
oraz Wojciech Wierzbanowski. Obaj sięgnęli
po medale z brązowego kruszcu. Rozmus w kat. 
– 71 kg wygrał dwie walki, uległ dopiero
wicemistrzowi kraju. Wierzbanowski z kolei udział
w turnieju zakończył w półfinałowej walce
z mistrzem Polski, zawodnikiem Palestry Warszawa.
Z bardzo dobrej strony pokazał się także
utalentowany Konrad Gruchała, który rywalizował
w kat. -71 kg. – Konrad to młodzieżowiec, który
został podczas mistrzostw skrzywdzony przez
sędziów. Nasz zawodnik toczył wyrównaną walkę
z zawodowym i amatorskim mistrzem świata
Michałem Głogowskim. Kilka sekund przed końcem
rundy został trafiony ciosem sierpowym i siadł
na deskach. Natychmiast wstał i był gotowy
do dalszej walki po wyliczeniu do ośmiu. Mimo to
sędzia dalej liczył i po doliczeniu do dziesięciu
poddał Konrada ku wielkiemu zdziwieniu
i oburzeniu trenerów i kibiców. Obserwujący walkę
Tomasz Skrzypek, trener reprezentacji Polski uznał,
że walka powinna być kontynuowana. Niestety,
sędzia był innego zdania. Na pocieszenie pozostał
nam fakt, że zarówno trener kadry, jak i Mariusz
Cieśliński, 7-krotny mistrz świata wypowiadali się
o naszym zawodniku w samych superlatywach
i zgodnie stwierdzili, że to ogromny talent. Poza tym
nieprzyjemnym zgrzytem udział w mistrzostwach
należy uznać za bardzo udany. Wracamy z trzema
medalami. – To bardzo dobry wynik moich
podopiecznych – nie kryje radości trener AKS-
Niwka Robert Chwałek. KKPP

Olimpijskie
medale Artura
Pióro
W dniach 5-15 wrze śnia w sto li cy
Taj wa nu Ta ipei od by ły się XXI
świa to we Igrzy ska Olim pij skie
Głu chych. W igrzy skach bra ło
udział po nad 3000 spor tow ców
z 91 kra jów świa ta. Pol skę re pre -
zen to wa ło 48 za wod ni ków. W tym
gro nie zna lazł się 18-let ni so sno -
wi cza nin, pły wak Ar tur Pió ro, któ -
ry wy wal czył dwa me da le.

So sno wi cza nin zdo był sre bro
i brąz. Srebr ny me dal przy padł mu
w kon ku ren cji 1500 m sty lem do -
wol nym, w któ rej cza sem 16:19,23
sek. uzy skał wy nik lep szy od do -
tych cza so we go re kor du świa ta.
Brą zo wy me dal wy wal czył na dy -
stan sie 400 m sty lem do wol nym
w cza sie 4: 05,59 sek. W tym
przy pad ku do zło te go me da lu Ar -
tu ro wi za bra kło za ledwie 0,45
sek., a do srebr ne go 0,02 sek. – To
świad czy o bar dzo wy so kim po -
zio mie spor to wym za wo dów. Ar -
tur za pre zen to wał się zna ko mi cie
na pły wal ni olim pij skiej w Jhu bei
Ci ty – 70 km od Ta ipei – gdyż tam
roz gry wa ne by ły kon ku ren cje
olim pij skie w pły wa niu na ba se -
nie 50 m. Do zło ta za bra kło mu
na praw dę nie wie le – re la cjo nu je
Zby szek Fe sper, opie kun spor to wy
pły wa ka. Pol scy pły wa cy z dwo ma
me da la mi Ar tu ra na kon cie za ję -

li 13 miej sce w kla sy fi ka cji me da -
lo wej. Z ko lei re pre zen ta cja Pol ski
w kla sy fi ka cji me da lo wej za ję ła 27
miej sce. Oprócz Ar tura me da le
wy wal czy li lek ko atle ci: Ra fał No -
wak z Czę sto cho wy zło to na dy -
stan sie 3000 m z prze szko da mi
i Mag da le na Bach ma tiuk z Po zna -
nia – sre bro w trój sko ku. KP
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Piłkarze-amatorzy
pożegnali lato

26 wrze śnia Fo rum dla Za -
głę bia Dą brow skie go wraz
ze Sto wa rzy sze niem Miesz -
kań cy RP i Urzę dem Miej -
skim w So snow cu zor ga ni -
zo wa ło pierw sze  za wody
dzi kich dru żyn w tur nie ju
„Po że gna nie la ta” o Pu char
Za gó rza w pił ce noż nej.
W su mie udział wzię ło 14
dru żyn pił kar skich  po dzie -
lo nych na czte ry gru py.
Zwy cięz cą tur nie ju zo sta ła
dru ży na Fo ot ball Te am So -
sno wiec, któ ra w fi nale
po se rii rzu tów kar nych po -
ko na ła eki pę My tu tyl ko
po kieł ba ski. W re gu la mi -
no wym cza sie spo tka nie za -
koń czy ło się bez bram ko -
wym re mi sem.
Naj lep szym pił ka rzem tur -
nie ju zo stał Ma te usz Ba tor
z dru ży ny My tu tyl ko
po kieł ba ski. Naj lep szym
bram ka rzem tur nie ju: Szy -
mon Pal czew ski z Fo ot ball
Te am So sno wiec. Kró lem
Strzel ców zo stał strze -
lec 6 bra mek Ar ka diusz
Pią tek z Fo ot ball Te am So -
sno wiec. Na gro dę spe cjal ną
dla naj młod sze go za wod ni -
ka otrzy mał 5-la tek Ja kub
Za sa da z dru ży ny Owen Te -
am. KKPP
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