
5 li sto pa da za kład Ca ter pil lar Po -
land w So snow cu prze ka zał Ze -
spo ło wi Szkół Spe cjal nych nr 4 w
So snow cu czek na kwo tę 30.300
do la rów. Prze ka za nie tej kwo ty
by ło moż li we dzię ki Ca ter pil lar
Inc. po przez Fun da cję Ca ter pil lar.
Pie nią dze zo sta ną prze zna czo ne
na pro jekt „Uspraw nia nie i re ha -
bi li ta cja spo łecz na dzie ci i mło -
dzie ży z upo śle dze niem umy sło -
wym”, któ ry ma po móc dzie ciom
nie peł no spraw nym roz wi jać swo -
je zdol no ści umy sło we i ru cho we.

Ca ter pil lar Inc. jest świa to wym
li de rem w pro duk cji ma szyn bu -
dow la nych, ko pal nia nych, sil ni ków
ga zo wych i wy so ko pręż nych oraz
tur bin ga zo wych. Z ko lei Fun da cja
Ca ter pil lar zaj mu je się dzia łal no -
ścią cha ry ta tyw ną, któ rej głów nym
ce lem jest dą że nie do po pra wy ja -
ko ści ży cia oraz tro ska o ochro nę
śro do wi ska na tu ral ne go.

Od mo men tu po wsta nia w
grud niu 1952 r. Fun da cja prze ka -
za ła po nad 300 mi lio nów dolarów
dla or ga ni za cji edu ka cyj nych,

opie ki zdro wot nej, służb so cjal -
nych oraz na rzecz roz wo ju kul tu -
ry i sztu ki. Obec nie Ca ter pil lar
pro wa dzi dzia ła nia na te re nie Pol -
ski w 6 or ga ni za cjach za trud nia ją -
cych oko ło 500 osób: w tym w
Ca ter pil lar Po land Sp. z o.o. w So -
snow cu 78 pra cow ni ków. Za kład
z So snow ca pro du ku je pół fa bry -
ka ty do mon ta żu ma szyn fi nal -
nych w mon tow niach w Bel gii,
Fran cji i An glii.

Ze spół Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu powstał w 1983 ro -

ku, szkoła jest prze zna czo na dla
dzie ci ze śred nim i cięż kim upo -
śle dze niem umy sło wym. Dzie ci
uczęsz cza ją ce do szko ły ma ją
róż ny po ziom nie peł no spraw no -
ści. Dzię ki otrzy ma nym fun du -
szom szko ła uno wo cze śni swo je
pro gra my te ra peu tycz ne i edu ka -
cyj ne. Plan za kła da stwo rze nie
spe cjal ne go po miesz cze nia do te -
ra pii po przez ob co wa nie ze sztu -
ką (mu zy ka, te atr). Placówka za -
mie rza tak że uno wo cze śnić sa lę
do za jęć z ma lar stwa oraz tech ni -

ki Mon tes so ri, co stwo rzy naj lep -
sze moż li we wa run ki do sa mo -
dziel no ści. Dzie ci nie wi do me
otrzy ma ją sprzęt wspo ma ga ją cy

ko mu ni ka cję oraz rozwój zmysłu
dotyku. 

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Dla mi ło śni ków spor tów zi mo -
wych ma my nie naj lep sze no wi -
ny. Los wy cią gów nar ciar skich
na Śro du li stoi pod zna kiem za -
py ta nia. In we stor ma spo re pro -
ble my fi nan so we, przed splaj to -
wa niem mo że uchro nić go cud
lub po moc mia sta. Nie wia do mo
jed nak czy ta ko wa na stą pi.

Spor to wa Do li na 2, czy li fir -
ma, któ ra za in we sto wa ła w So -
snow cu i uru cho mi ła na „gór ce”
stok nar ciar ski, od sa me go po -
cząt ku mia ła pe cha. Przez
pierw sze dwa la ta ła god ne zi my
unie moż liwia ły ko rzy sta nie ze
sto ku. Na do da tek spół ka nie po -
ra dzi ła so bie z wy ko rzy sta niem
bazy „gór ki” po za okre sem zi -
mo wym. 

O po waż nych pro ble mach fi -
nan so wych in we stor sy gna li zo -
wał la tem. Obec nie wia do mo już,
że bez zde cy do wa nych dzia łań ze

stro ny mia sta stok mo że prze stać
ist nieć.

– Naj lep szą dro gą na wyj ście
z tej sy tu acji by ło zna le zie nie in -
ne go in we sto ra pry wat ne go –
uwa ża wi ce prze wod ni czą cy RM
Ar ka diusz Chę ciń ski. – Prze ję cie
tej dzia łal no ści nie by ło by naj lep -
sze dla gmi ny. Sy tu acja jest trud -
na, i na ra zie na le ży po cze kać
z de cy zja mi. Ja ko rad ni upo waż -
ni li śmy pre zy den ta mia sta do ne -
go cja cji z obec nym in we sto rem,
któ ry na ko mi sji Ra dy Miej skiej
przed sta wił swo je sta no wi sko,
oraz z po ten cjal nym no wym in -
we sto rem, gdyż ist nie je pew -
na szan sa na to, że ta ko wy wkro -
czy do ak cji. Zna la zła się bo wiem
fir ma, któ ra de kla ru je chęć za ku -
pu sto ku wraz z je go in fra struk tu -
rą, trud no jed nak dy wa go wać,
na ile szan sa ta jest obec nie re al -
na. Waż ne jest, że w Ra dzie Miej -
skiej jest zgo da co do te go, by
stok dzia łał w tym se zo nie. Na wet

je śli miał by dzia łać za pie nią dze
gmi ny, to niech tak bę dzie, oczy -
wi ście tyl ko w tym przej ścio wym,
trud nym okre sie. Je stem na to -
miast cał ko wi cie prze ko na ny, i nie
je stem w tym sta no wi sku od osob -
nio ny, iż gmi na nie po win -
na przej mo wać sto ku na sta łe, bo
ani mia sto, ani MO SiR nie po -
win ny zaj mo wać się ta ką dzia łal -
no ścią. Po moc ze stro ny gmi ny
po win na na stą pić tyl ko pod wa -
run kiem, że „gór kę” uda się uru -
cho mić w tym se zo nie. Je śli nie,
na le ży po cze kać na upa dłość fir -
my i od ku pić „gór kę” od syn dy -
ka ma sy upa dło ścio wej. Mu si my
pa trzeć na in te res mia sta.

Rzad ko so sno wiec cy rad ni
są tak zgod ni, jak w tym przy -
pad ku. Wszy scy są zda nia, że
za rząd cy trze ba po móc, tak by
miesz kań cy mo gli zi mą ba wić
się na sto ku. Po jawia ją się jed -
nak róż ni ce co do wy mia ru tej
po mo cy.

– Nie wie my jesz cze ja ki bę -
dzie dal szy bieg wy pad ków, czy
bę dzie to for ma po mo cy fi nan so -
wej dla Do li ny Spor to wej, czy
skon cen tru je my się na po szu ki wa -
niu no we go in we sto ra, czy po dej -
mie my ja kąś for mę współ pra cy
z obec nie za rzą dza ją cym pod mio -
tem go spo dar czym. Choć trud no
po wie dzieć jak to bę dzie wy glą -
dać, w mo jej oce nie po win ni śmy
zro bić wszyst ko, że by „gór ka” da -
lej dzia ła ła. Naj lep szym wyj ściem
by łoby zna le zie nie in we sto ra, któ -
ry dzier ża wiłby obiekt jak to by ło
w przy pad ku Spor to wej Do li ny –
mó wi 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. 

Do rozwiązania problemów
firmy ma zo stać po wo ła ny ze spół
czte rech rad nych, przed sta wi cie li
klu bów Ra dy Mia sta oraz kil ku
urzęd ników. Nie któ rzy rad ni
wska zu ją na ab surd tej sy tu acji,
bo róż ni ce w po glą dach na spo -
so by wy cią gnię cia „gór ki” z kry -
zy su mo gą spo wo do wać, że ze -
spół bę dzie kłó cił się we wła -
snym gro nie, za miast sku tecz nie
ne go cjo wać.

In ni rad ni nie wy klu cza ją
moż li wo ści od ku pie nia obiek tu
od obec ne go za rząd cy.

– Mia sto bę dzie mu sia ło bar -
dzo po waż nie za sta no wić się
nad za ku pem obiek tu, tzn. je go
ca łej in fra struk tu ry, bo grunt jest

gmin ny – uwa ża rad ny PIRS Ma -
ciej Ada miec. – My, ja ko rad ni,
upo waż ni li śmy pre zy den ta do ne -
go cja cji ce ny za ku pu, a je że li się
uda to zro bić po atrak cyj nej ce -
nie, to są dzę, że na stęp nie trze -
baby po szukać pry wat nego
przed się biorcy, któ ry kon ty nu -
ował by tam dzia łal ność. Dru gim
wyj ściem by łoby zna le zie nie za -
rząd cy w po sta ci or ga ni za cji po -
za rzą do wej, któ ra za rzą dza ła by
obiek tem. Je stem prze ciw ny, by
zaj mo wał się tym MO SiR, bo
mo im zda niem ta in sty tu cja nie
na da je się do te go za da nia, sko ro
pro fe sjo nal na fir ma nie by ła
w sta nie za ro bić na tym przed się -
wzię ciu. 

Nie wiadomo jaka będzie przyszłość stoku narciarskiego na Środuli

To koniec
„górki”?
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Czek dla ZSS nr 4
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Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie go roz -
strzy gnął Kon kurs Fo to gra ficz ny pt. „Pocz tów ka
z So snow ca”. Ko mi sja w skła dzie: Zbi gniew Pod sia -
dło – pre zes ZPAF/Okręg Gór ski – prze wod ni czą cy
Ko mi sji, Ka ta rzy na Ła ta -Wro na – pre zes
ZPAF/Okręg Ślą ski, Pa weł Du sza – na czel nik Wy -
dzia łu Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie go w So -
snow cu, Jo lan ta Sko rus – dy rek tor So sno wiec kie go
Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki, Mał go rza ta Ma li -
now ska -Kli mek – hi sto ryk sztu ki So sno wiec kie go
Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki oraz Ar ka diusz So -
wa – se kre tarz Ko mi sji po sta no wi ła przy znać na stę -
pu ją ce na gro dy i wy róż nie nia: I na gro da – nie przy -
zna no, II na gro da przy pa dła Ka ta rzy nie Ni czew skiej
za ze staw prac; dwie III na gro dy tra fi ły w rę ce Mag -
da le ny Bed nar czuk za ze staw prac pt. „So sno wiec łą -
czy świa ty” oraz Ro ber ta Garst ki za pra cę pt. „Cer -
kiew”. Wy róż nie nia po 200 zło tych otrzymali: An -
drzej Ni czew ski, Zbi gniew Zdzie nic ki, Le szek
Lo rens, Woj ciech Skór ka, To masz Ko wal, Ire ne usz
Cze cho wicz. Wszyst kim na gro dzo nym i wy róż nio -
nym ser decz nie gra tu lu je my! UU

Kon kurs fo to gra ficz ny
Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada do dn. 31 marca
przyszłego roku Muzeum w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12
będzie czynne w następujących godzinach: wtorek  - 10.00 - 15.00,
środa  - 10.00-17.00, czwartek-sobota  - 10.00-15.00, niedziela -
10.00 - 15.00. Poniedziałki – nieczynne. 

W dniach od 24 do 29 paź -
dzier ni ka prze by wa li w So -
snow cu mło dzi mu zy cy
– ucznio wie Kon ser wa to rium
Mu zycz ne go w Ro uba ix. To
dru ga wi zy ta fran cu skich go -
ści, któ rzy zo sta li za pro sze ni
przez Ze spół Szkół Mu zycz -
nych w So snow cu. Pierw sza
od by ła się do kład nie rok te mu.
Go ści li wów czas ucznio wie
sek cji in stru men tów smycz ko -
wych, któ rzy w ra mach wy -
mia ny mię dzy szko ła mi m.in.
pre zen to wa li swo je osią gnię -
cia i umie jęt no ści w Mu zeum
oraz w au li so sno wiec kiej
szko ły. Obec nie gru pa
uczniów z Ro uba ix to ucznio -

wie klas in stru men tów dę tych.
Pod czas sze ścio dnio we go po -
by tu ucznio wie i pe da go dzy
obu szkół ar tystycz nych do ko -
na li wy mia ny do świad czeń
uczest ni cząc w warsz ta tach
mu zycznych oraz pró bach or -
kie stry. Punk tem kul mi na cyj -
nym wi zy ty był kon cert mło -
dych mu zy ków Kon ser wa to -
rium Mu zycz ne go z Ro uba ix
oraz Ze spo łu Szkół Mu zycz -
nych w So snow cu, któ ry od był
się 28 paź dzier ni ka w au li Ze -
spo łu Szkól Mu zycz nych So -
snow cu przy ul Wa wel 2. Or -
kie strą dy ry go wał Szcze pan
Ku rze ja oraz Je an -No el Old -
man. UU

Młodzi muzycy z Roubaix
w Zespole Szkół Muzycznych

21 paź dzier ni ka w Cen trum Pe -
dia trii im. Ja na Paw ła II
przy uli cy Za pol skiej w So -
snow cu so sno wiec cy po li cjan ci
czy ta li dzie ciom baj ki.
A wszyst ko za spra wą ak cji ślą -
skiej po li cji pod ha słem „Sznu -
pek idzie do szpi ta la”.

Przed się wzię cie mia ło na ce -
lu wy wo ła nie na ustach cho rych
dzie ci uśmie chu, a przy oka zji
by ło oka zją do edu ka cji za po -
mo cą ba jek z ele men ta mi bez -
pie czeń stwa. Po licjan ci prze -
czy ta li  ma luchom m.in. baj kę

o żół wiu Fran kli nie i je go ka sku
ro we ro wym. Po tem roz ma wia -
li z dzieć mi o bez pie czeń stwie
w cza sie jaz dy na ro we rze
i o ko niecz no ści jeż dże nia w ka -
sku, któ ry chro ni gło wę. Dzie -
ciom to wa rzy szy li ro dzi ce. 

Oczy wi ście nie oby ło się bez
Sznup ka. To on był głów -
ną atrak cją. So sno wiec ka po li -
cja ma wła sne go Sznup ka, któ -
ry przy każ dej oka zji, wte dy
gdy po li cjan ci idą do ma lu chów
na róż ne go ro dza ju po ga dan ki,
wę dru je ra zem z ni mi. UU

Sznu pek w szpi ta lu

Od 24 paź dzier ni ka w Mu zeum
oglą dać moż na wy sta wę „Mię -
dzy Wer sa lem a Mont mar tre
– sztu ka fran cu ska XVIII -
-XX wie ku”. Eks po zy cja po -
wsta ła dzię ki uprzej mo ści Mu -
zeum Et no gra fii i Rze mio sła
Ar ty stycz ne go we Lwo wie
na Ukra inie.

Wy sta wa sta no wi pierw szą
w po wojen nej Pol sce pre zen ta -
cję eks po na tów sztu ki fran cu-
skiej po cho dzą cych z daw ne go
Miej skie go Mu zeum Prze my sło -
we go we Lwo wie oraz re zy den -
cji ma gnac kich po ło żo nych
na kre sach Rze czy po spo li tej
Pol skiej.

Cie ka wą stro ną wy sta wy jest
pre zen ta cja po nad 50 pla ka tów
uka zu jących po cząt ki i roz wój
tego ga tun ku sztu ki. Zo ba czyć
moż na pra ce m.in. Hen ri de To -

ulo use -Lau tre ca. Po nad to pre -
zen to wa ne są wy ro by fa jan so we
i por ce la no we np. ze zna nej ma -
nu fak tu ry Sévres, iko ny i oł ta -
rzy ki oraz świecz ni ki. Nie za -
bra kło też ory gi nal nych me bli
z Fran cji. Każ dy z eks po na tów
przed sta wia waż ne wy da rze nia
kul tural ne, roz ryw ko we czy też
histo rię Fran cji.

Wer ni saż po łączo ny był
z kon cer tem mu zy ki fran cu skiej
w wy ko na niu mez zo sopra nu
Gra ży ny Bie niek -Ża ak oraz ba -
ry to nu Ada ma Ża aka. Śpie wa -
kom to wa rzy szy ła przy for te pia -
nie Ka ta rzy na Rze szu tek. Te go
dnia so sno wiec ki Pa łac Scho ena
roz brzmie wał pie śnia mi m.in.
Edith Piaf, Char les’a Azna vo ura
oraz Ja cqu es’a Bre la.

Wy sta wa bę dzie pre zen to wa -
na do 31 grud nia. GGKK

Ka wa łek Fran cji w So snow cu

O tym, że Ku buś Pu cha tek to
jed na z naj bar dziej ulu bio nych
po sta ci baj ko wych dzie ci, wie -
dzą chy ba wszy scy. Ale na pew -
no nie wszy scy wie dzą o tym, że
w paź dzier ni ku Pu cha tek ob cho -
dził swo je 83. uro dzi ny.

Uro dzi no wą im pre zę przy go -
to wa ła Fi lia nr 10 Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w Ka zi mie -
rzu Gór ni czym w So snow cu we
współ pra cy z Miej skim Do mem
Kul tu ry „Ka zi mierz”. Na uro dzi -
ny za pro szo no uczniów klas „0”
ze Szko ły Pod sta wowej nr 32
w So snow cu. Za pro sze ni go ście
wy słu cha li jed nej z przy gód Ku -
bu sia i je go przy jaciół, któ rą
prze czy tał Pan Mi chał z MDK

„KA ZI MIERZ”. Aby tra dy cji
sta ło się za dość na uro dzi no wym
przy ję ciu nie za bra kło oczy wi -
ście wrę cza nia pre zen tów, któ re
dzie ci przy go to wa ły spe cjal nie
dla Pu chat ka oraz wspól ne go od -
śpie wa nia „Sto Lat”. Miś ob da -
rował wszyst kich ła ko cia mi
– wspa nia łym tor tem uro dzi no -
wym z pe tar da mi, ko lo ro wan ka -
mi oraz wa fel ka mi. Po zje dze niu
sma ko ły ków dzie ci ba wi ły się
i tań czy ły przy Pu chat ko wych
pio sen kach i mru czan kach. Cu -
dow na at mos fe ra, ja ką uda ło się
stwo rzyć, wró ży, że ta kich uro -
dzi no wych spo tkań bę dzie jesz -
cze wię cej. A za tem do zo ba cze -
nia za rok. UU

83. uro dzi ny Ku bu sia Pu chat ka 

na luzie
listopad 2009 nr 102
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KKIINNOO HHEELLIIOOSS
uull.. MMooddrrzzeejjoowwsskkaa 3322bb,,

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz -
na 032 363 14 14, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl

RREEPPEERRTTUUAARR PPRRAASSOOWWYY KKIINNAA
HHEELLIIOOSS SSOOSSNNOOWWIIEECC

1133..1111 -- 1199..1111..22000099 rr..

„TERRA” 3D  10.00, 11.45,
13.45, 15.30, 17.30. Prod. USA,
85 min., od 7 lat
„2012”  12.00, 15.00, 18.00,

21.00. Prod. USA/Kanada, 158
min., od 15 lat
„FAME” 9.30, 11.45, 16.15,
18.30, 20.45.   Prod. USA, 107
min., od 12 lat

„NIGDY NIE MÓW NIGDY”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30,
21.30. Prod. Polska,  100 min., od
12 lat
„THIS IS IT” 9.45, 14.00, 19.00,
21.15. Prod. USA, 112 min., od 7
lat

WW TTYYMM TTYYGGOODDNNIIUU
RREEPPEERRTTUUAARROOWWYYMM FFIILLMMEEMM
ZZAASSTTRRZZEEŻŻOONNYYMM
JJEESSTT „„TTEERRRRAA”” 33DD..

UUWWAAGGAA!!
Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania 14 pojedynczych
biletów do kina. Zapraszamy do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pok. 9) z najnowszym
wydaniem „Kuriera Miejskiego”
Nr 10. 



CCoo sskkłłoonniiłłoo PPaannaa ddoo ddeeccyyzzjjii oo pprrzzyyssttąąppiieenniiuu
ddoo kklluubbuu PPllaattffoorrmmyy OObbyywwaatteellsskkiieejj??
Mo ja dro ga do klu bu PO by ła dość dłu ga. Za czy -
na li śmy na po cząt ku ka den cji po dwóch stro nach
ba ry ka dy. Stop nio wo na stę po wa ło wza jem ne zbli -
że nie. By ło tak że prze ła my wa nie pew nych oso bi -
stych ura zów, któ re po ja wi ły się w po przed nich la -
tach. Osta tecz nie po łą czy ła nas kry tycz na oce -
na rzą dów Ka zi mie rza Gór skie go. O ile ja nie
mia łem, co do te go od po cząt ku wąt pli wo ści, o ty -
le ko le dzy mu sie li prze żyć 2 la ta ko ali cji, by zro -
zu mieć, że pre zy dent nie jest part ne rem do współ -
rzą dze nia. I w mo men cie, kie dy ko ali cja zo sta ła
osta tecz nie ze rwa na, otwo rzy ły się moż li wo ści za -
cie śnie nia na szej współ pra cy. Z dru giej stro ny,
w przy szłym ro ku są wy bo ry sa mo rzą do we. Do -
świad cze nia po ka za ły, że nie za leż ne ko mi te ty mo -
gą zdo być tro chę gło sów, a ich li de rzy zdo być
man dat rad ne go. Ale to za ma ło, że by mieć re al ny
wpływ na rzą dze nie. Po łą cze nie sił da je więk sze
moż li wo ści. Za wsze uwa ża łem, że rze czy wi stość
moż na zmie niać, ale je śli to nie moż li we
(a o kształ cie or dy na cji sa mo rzą do wej de cy du je
sejm, a nie Ra da Miej ska So snow ca), to na le ży się
do tej rze czy wi sto ści do sto so wać. O ile oczy wi ście
nie dzia ła się cał ko wi cie wbrew wła snym po glą -
dom. A w więk szo ści spraw od wie lu mie się cy
z ko lega mi z Plat for my się nie róż ni my.

NNiiee bbęęddzziiee PPaannuu bbrraakkoowwaaćć mmoożżlliiwwoośśccii kkaannddyyddoo--
wwaanniiaa ww pprrzzyysszzłłoorroocczznnyycchh wwyybboorraacchh nnaa uurrzząądd
pprreezzyyddeennttaa?? TTaajjeemmnniiccąą ppoolliisszzyynneellaa jjeesstt,, żżee kkaann--
ddyyddaatteemm PPOO jjeesstt ppoosseełł JJaarroossłłaaww PPiięęttaa..
Ja rek jest na tu ral nym kan dy da tem Plat for my i my -
ślę, że je że li wy ra zi zgo dę, to ta ka też bę dzie de -
cy zja władz so sno wiec kiej PO. Po za tym kan dy -
do wa nie dla sa me go kan dy do wa nia nie ma sen su.
Dwa ra zy star to wa łem w wy bo rach pre zy denc -
kich, i wy nik ja ki uzy ska łem w po przed nich wy -
bo rach, ja ko kan dy dat nie za leż ny – 10-pro cen to we
po par cie, mógł bym w nad cho dzą cych wy bo rach
naj wy żej po wtó rzyć. Do świad cze nie uczy, że kan -
dy da ci nie za leż ni nie ma ją, przy naj mniej w So -
snow cu, więk szych szans w wy bo rach pre zy denc -
kich. Znacz na część elek to ra tu kie ru je się po pro -
stu ogól no pol ski mi sym pa tia mi po li tycz ny mi. 

DDoobbrrzzee,, aallee ccoo ww ttaakkiimm rraazziiee ddllaa ppoolliittyykkaa KKaarroollaa
WWiinniiaarrsskkiieeggoo oozznnaacczzaa pprrzzyyssttąąppiieenniiee ddoo kklluubbuu
PPOO?? RRoozzuummiieemm,, żżee iissttoottąą ppoolliittyykkii jjeesstt zzddoobbyycciiee
wwłłaaddzzyy..
Wła dzę rzad ko spra wu je się sa mo dziel nie. Bę dąc
w klu bie bę dę miał więk szy wpływ na moż li wość
kształ to wa nia po li ty ki PO w obec nej, a mam na -
dzie ję, że i w przy szłej, ka den cji.

NNaapprraawwddęę??
My ślę, że tak. Ob ser wu jąc przez ostat nie mie sią ce
dzia łal ność rad nych PO wi dzę, że są bar dziej
otwar ci na ar gu men ty, niż na po cząt ku ka den cji.
Przy kła dem niech bę dzie Gim na zjum w Ostro -
wach Gór ni czych, któ re mu po cząt ko wo by li prze -
ciw ni, a po ro ku zro zu mie li, że ich sta no wi sko
w tej spra wie by ło błę dem. W ogó le zresz tą
w przy pad ku sa mo rzą du o wie le czę ściej niż
w przy pad ku szcze bla cen tral ne go de cy du je si ła
ar gu men tów, a nie ar gu ment si ły. Cho ciaż aku rat
w So snow cu w po przed niej ka den cji, kie dy SLD
mia ło przy tła cza ją cą prze wa gę rzad ko kie dy
uwzględ nia no po stu la ty opo zy cji. 

PPrroosszzęę mmii ppoowwiieeddzziieećć,, cczzyy PPaańńsskkiimm zzddaanniieemm
PPllaattffoorrmmaa,, kkttóórraa cchhccee wwłłaaddzzęę pprrzzeejjąąćć,, jjeesstt nnaa jjeejj
pprrzzeejjęęcciiee ggoottoowwaa??
3 la ta te mu mo im zda niem nie by ła. Mo że po -
za Da nie lem Mi kla siń skim, któ ry ma wie lo let nie
do świad cze nie sa mo rzą do we. Te raz jest ina czej.
W po rów na niu z in ny mi klu ba mi klub PO jest naj -
bar dziej ak tyw ny. Jest w so sno wiec kiej PO co naj -
mniej kil ka osób, któ re wó zek z na pi sem „So sno -

wiec” mo gły by po cią gnąć do przo du. Po za tym
nie są dzę, że by PO opar ło się w spra wo wa niu wła -
dzy wy łącz nie o wła sne par tyj ne ka dry. Nie bę -
dzie też to tal nej czyst ki w ad mi ni stra cji sa mo rzą -
do wej i te oso by, któ re po sia da ją wy so kie kom pe -
ten cje i nie są wy łącz nie z nada nia par tyj ne go
bę dą da lej pra co wać w so sno wiec kim w urzę dzie. 

JJaakkii jjeesstt ppoommyyssłł PPOO nnaa rrzząąddzzeenniiee SSoossnnooww--
cceemm?? JJaakkiiee ssąą pprriioorryytteettyy??
Py ta nie jest o ty le trud ne, że ma my do czy nie -
nia z fa tal ną sy tu acją fi nan so wą mia sta. Wiem,
że to mo że być trak towa ne ja ko po czą tek kam -
pa nii wy bor czej, ale nie ste ty ta ka jest smut -
na rze czy wi stość, co przy zna ją już na wet
po ci chu wła dze mia sta. Je że li w naj bliż szych
la tach pra wie wszyst kie wy dat ki in we sty cyj ne
bę dą fi nan so wa ne wy łącz nie z ob li ga cji lub
kre dy tów, a bie żą ce do cho dy po kry wa ją je dy -
nie bie żą ce wy dat ki, to ozna cza to, że gro zi
nam fi nan sowa ka ta stro fa.

AAllee pprreezzyyddeenntt KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii ppooddkkrreeśśllaa,,
żżee eemmiissjjaa oobblliiggaaccjjii mmuussiiaałłaa nnaassttąąppiićć,, mm..iinn..
ppoo ttoo bbyy ppoozzyysskkaaćć uunniijjnnee śśrrooddkkii,, kkttóórree
ddoo mmiiaasstt nniiee ssppłłyywwaajjąą..
W 2009 ro ku udział unij nych środ ków w fi nan so -
wa niu ogó łu so sno wiec kich in we sty cji nie prze -
kro czy kil ku na stu pro cent. W przy szłym ro ku bę -
dzie po dob nie. Tro chę więk szych pie nię dzy moż -
na się spo dzie wać w ro ku 2011, ale oba wiam się,
że przy tej po li ty ce za brak nie nam środ ków wła -
snych na ich wy ko rzy sta nie. 

TTyyllee,, żżee jjaakk ppooddkkrreeśśllaa cczzęęśśćć eekkoonnoommiissttóóww,,
ttoo wwłłaaśśnniiee ww ddoobbiiee kkrryyzzyyssuu nnaalleeżżyy iinnwweessttoo--
wwaaćć.. ZZ ddrruuggiieejj ssttrroonnyy wwyybbrraannee zzoossttaannąą ttee
nnaajjwwaażżnniieejjsszzee iinnwweessttyyccjjee,, nnaa kkttóórree śśrrooddkkii
bbęęddąą ww bbuuddżżeecciiee..
Rze czy wi ście w do bie kry zy su wie le przed się -
wzięć moż na zre ali zo wać za mniej sze pie nią dze.
Pan pre zy dent Gór ski uza sad nia też te in we sty cje
ko niecz no ścią wspo mo że nia lo kal nych firm. Pro -
blem w tym, że po pierw sze te środ ki, któ re mia sto
mo że prze zna czyć na in we sty cje, w nie wiel kim
stop niu mo gą po pra wić kon dy cję so sno wiec kich
przed się biorstw. A po dru gie nie moż na ra to wać
firm, za rzy na jąc fi nan so wo wła sne mia sto.

PPaann nniiee ttaakk ddaawwnnoo zzaasskkoocczzyyłł,, ttaakkżżee ppoolliittyykkóóww
PPOO,, sswwooiimm zzddaanniieemm nnaa tteemmaatt uuddzziieelleenniiaa ppoo--
żżyycczzkkii SSzzppiittaalloowwii MMiieejjsskkiieemmuu.. ZZwwyykkllee bbyyłł PPaann
bbaarrddzzoo kkrryyttyycczznniiee nnaassttaawwiioonnyy ddoo tteeggoo tteemmaattuu..
W tej spra wie trze ba roz róż nić dwie kwe stie.

Pierw sza to spra wa ca ło ścio wej mo der ni za cji pla -
ców ki – tu taj zda nie zmie ni łem. Prze ko na ły mnie
ar gu men ty o ob ni że niu kosz tów funk cjo no wa nia
po łą czo ne go szpi ta la i nie opła cal no ści bu do wy
no we go bu dyn ku. Bę dąc człon kiem ra dy spo -
łecz nej szpi ta la umoc ni łem się w tym prze ko na -
niu. I dla te go uwa żam, że jest to jed no z kil ku
za dań, któ re go re ali za cja po win no być fi nan so -
wa na z bu dże tu mia sta. Dla po żyt ku pa cjen tów
– w więk szo ści miesz kań ców So snow ca. Na to -
miast in ną spra wą jest bie żą ca dzia łal ność szpi ta -
la, tu mo ja opi nia na te mat dzia łań dy rek to ra
Swo bo dy jest o wie le bar dziej kry tycz na. Pan dy -
rek tor spóź nił się z nie któ ry mi dzia ła nia mi. Zde -
cy do wa nie za bar dzo roz bu do wał ad mi ni stra cję.
Błę dem by ło też li cze nie na od po wied nie fi nan -
so wa nie z NFZ za tzw. nad wy ko na nia, cho ciaż
już od kil ku mie się cy by ło wia do mo, że w fun -
du szu pie nię dzy bra ku je. Na szczę ście te raz pod -
jął dzia ła nia, któ re po win ny stop nio wo po pra wić
sy tu ację. Ale do sa mo fi nan so wa nia się tej pla -
ców ki dro ga jest da le ka.
A sa ma po życz ka pój dzie na spła tę ist nie ją cych
zo bo wią zań. Gdy by śmy te go nie zro bi li, szpi tal
mu siał by po ży czyć pie nią dze w ban ku, al bo cze -
kać na „wi zy tę” ko mor ni ka. 

WWrraaccaajjąącc ddoo iinnwweessttyyccjjii,, kkttóórree zz nniicchh ssąą ddllaa mmiiaa--
ssttaa nnaajjwwaażżnniieejjsszzee??
Na pew no wspo mnia ny już szpi tal. Po zo sta łe, to te
już roz po czę te, któ re trze ba jak naj szyb ciej za koń -
czyć. I nie roz po czy nać no wych, je że li ma ją być
fi nan so wa ne wy łącz nie z bu dże tu mia sta. A już
na pew no za prze stać wy da wa nia pie nię dzy na pra -
ce kon cep cyj ne i pro jek to we, bo to wy rzu ca nie
pie nię dzy w bło to, sko ro i tak wia do mo, że nie bę -
dzie nas stać na ich re ali za cję. Po trze cie to po win -
ny być in we sty cje z du żym wspar ciem środ ków
ze wnętrz nych. W tym ostat nim przy pad ku mam
na my śli przede wszyst kim sa lę kon cer to wą
przy szko le mu zycz nej. Dru ga waż na in we sty cja
to mo der ni za cja li nii tram wa jo wej nr 15. 

AA nniiee pprrzzeeddłłuużżaanniiee??
Nie. Na wet gdy by by ło tu do fi nan so wa nie, to uwa -
żam tę in we sty cję za nie po ro zu mie nie. 

CCzzyyllii nniiee zzggaaddzzaa ssiięę PPaann zz ttaakkiimm ppooddeejjśścciieemm
ddoo kkwweessttiiii ttrraammwwaajjóóww,, jjaakkii zzrrooddzziiłł ssiięę ww BBęęddzzii--
nniiee??
Nie. Tram wa je na le ży trak to wać ja ko część sys te -
mu ko mu ni ka cyj ne go. Cza sa mi ko rzyst niej sze jest
wy ko rzy sta nie au to bu sów, ale nie kie dy war to po -
sta wić na tram wa je. To przede wszyst kim kwe stia
opła cal no ści, ale i szyb ko ści prze miesz cza nia się
oraz wzglę dy eko lo gicz ne. Każ dą li nię na le ży
ana li zo wać od ręb nie. Nie mam wąt pli wo ści, że
w przy pad ku li nii nr 15, łą czą cej Za głę bie ze Ślą -
skiem, stwo rze nie szyb kie go tram wa ju ma sens.
Ale nie któ rych li nii w So snow cu nie war to mo der -
ni zo wać czy na wet re mon to wać. Tu taj po trzeb ne
są mę skie de cy zje.

TTaakk zz nniieeccoo iinnnneejj bbeecczzkkii.. CCzzuujjee ssiięę PPaann ZZaaggłłęę--
bbiiaakkiieemm??
Czu je się Za głę bia kiem, ale nie trak tu ję te go…

PPrrzzeepprraasszzaamm,, żżee ssiięę wwttrrąąccęę,, aallee zzddaajjee ssiięę,, żżee
wwiieelluu ssoossnnoowwiicczzaann uuwwaażżaa,, żżee ŚŚlląąsskk nnaass nniiee lluubbii..
W cza sach mi nio nych ist nia ła RWPG. Kra je sa te -
lic kie po ma ga ły ZSRR i uwa ża ły, że na tym tra cą,
tam zaś pa no wa ło prze ko na nie, że to oni po ma ga -
ją swo im sa te li tom. Trud no mi po wie dzieć, jak
w na szych za głę biow sko -ślą skich sto sun kach jest
w rze czy wi sto ści. Nie uczest ni czę w ta kich bez po -
śred nich roz mo wach np. na szcze blu pre zy den tów
miast. Czy rze czy wi ście te in te re sy się ście ra ją?
Pa trząc na kon flik ty mię dzy Gli wi ca mi a Ka to wi -
ca mi, to wi dzę ra czej dba nie o in te re sy wła snych
miast, a nie spo ry re gio nal ne. Być mo że dla te go

tak trud no się do ga dać pre zy den tom Za głę bia
w roż nych spra wach. 

AA jjaakk PPaannaa zzddaanniieemm wwyygglląąddaa ssyyttuuaaccjjaa SSoo--
ssnnoowwccaa nnaa ttllee iinnnnyycchh?? CCzzaasseemm ooddnnoosszzęę wwrraa--
żżeenniiee,, żżee mmiieesszzkkaańńccyy lluubbiiąą ssiięę ssaammoobbiicczzoowwaaćć
ii mmóówwiićć jjaakkii SSoossnnoowwiieecc jjeesstt zzłłyy,, bboo ttaakk wwyyppaaddaa..
Aż tak źle w na szym mie ście nie jest. Nie wszyst ko
zresz tą za le ży od władz miej skich. Cza sa mi
od władz spół dziel ni miesz ka nio wych, cza sa mi
od nas sa mych. Pro blem So snow ca po le ga na tym,
że od wie lu lat je ste śmy jed nym z naj bied niej szych
miast na pra wach po wia tu. W okre sie rzą dów Ka -
zi mie rza Gór skie go spa dli śmy w tym ran kin gu
pra wie na sa mo dno. Przy tak nie wiel kich do cho -
dach, moż li wo ści zmia ny wi ze run ku są bar dzo
ogra ni czo ne. A na do da tek świa do mość oby wa tel -
ska i za an ga żo wa nie w dzia łal ność spo łecz ną jest
w So snow cu bar dzo nie wiel kie. I tu aku rat od Ślą -
zaków mo gli by śmy się spo ro na uczyć.

AAllee jjaakk mmóówwii pprrzzeewwooddnniicczząąccyy rraaddyy DDaanniieell MMii--
kkllaassiińńsskkii,, ddoobbrrzzee ssiięę ssttaałłoo,, żżee zz ssoossnnoowwiieecckkiieeggoo
ppeejjzzaażżuu zznniikknnęęłłyy kkooppaallnniiee..
Nie wiem, czy do koń ca prze wod ni czą cy ra dy to
miał na my śli. Ja uwa żam, że to był na tu ral ny pro ces.
Tu prze ma wia prze ze mnie do świad cze nie hi sto ry ka.
To co się sta ło z prze my słem cięż kim w Pol sce, dzia -
ło się wcze śniej w Eu ro pie. Ty le że Za chód miał wię -
cej cza su na je go re struk tu ry za cję. W tym cza sie kie -
dy oni sta wia li na usłu gi i no wo cze sne tech no lo gie
u nas wzglę dy ide olo gicz ne i mi li tar ne po wo do wa ły,
że bu do wa li śmy no we hu ty i ko pal nie. A po tem w la -
tach 90. mu sie li śmy w o wie le gor szych wa run kach
nad ra biać spóź nio ny dy stans. To, że ko pal nie znik nę -
ły nie jest to po wo dem do za do wo le nia, ale nie moż -
na też z te go po wo du roz ry wać szat. Zresz tą więk -
szość ob sza rów in we sty cyj nych w na szym mie ście to
daw ne te re ny ko pal nia ne. Dzię ki te mu po ja wi ły się
w So snow cu in we sty cje, któ ry mi tak bar dzo chwa li
się pan pre zy dent.

TTyyllee,, żżee kkooppaallnniiee ddaawwaałłyy wwiięękksszzee zzaattrruuddnniieenniiee..
Oczy wi ście to praw da, ty le że roz wój go spo dar ki
zmie rza do ogra ni cze nia kosz tów oso bo wych. Na -
wet w tych za kła dach, któ re prze trwa ły pro ces
trans for ma cji licz ba pra cow ni ków ule gła ra dy kal -
ne mu zmniej sze niu mi mo zwięk sze niu pro duk cji. 

JJaakk PPaannuu ssiięę ppooddoobbaa ttaakkii sscceennaarriiuusszz:: pprrzzyysszzłłoo--
rroocczznnee wwyybboorryy –– pprreezzyyddeenntt GGóórrsskkii zzwwyycciięężżaa,,
ww rraaddzziiee zzwwyycciięężżaa PPllaattffoorrmmaa..
To zły sce na riusz. Bez zmia ny wła dzy wy ko naw -
czej, i nie mam tu na my śli wy łącz nie pa na pre zy -
den ta Gór skie go, nic się w So snow cu nie zmie ni.
Choć za brzmi to mo że dziw nie, ale da rzę Ka zi -
mie rza Gór skie go oso bi stą sym pa tią, co oczy wi -
ście nie zmie nia mo jej kry tycz nej oce ny je go dzia -
łal no ści. Ale pro blem So snow ca nie jest wy łącz nie
pro ble mem per so nal nym zwią za nym z oso bą Ka -
zi mie rza Gór skie go. To jest kło pot ca łe go sze re gu
po wią zań, ukła dów, ukła dzi ków, któ re oplo tły na -
sze mia sto wsku tek wie lo let nich rzą dów tej sa mej
for ma cji po li tycz nej. Na wet gdy by pre zy dent Gór -
ski prze stał peł nić swo ją funk cje, ale za stą pił by go
in ny przed sta wi ciel SLD…

MMaa PPaann kkooggoośś nnaa mmyyśśllii??
Od wie lu lat ta kim „del fi nem” jest pan po seł Kle -
pacz. Po wta rzam – za mia na jed ne go dzia ła cza SLD
na in ne go nic nie da. Je dy ną szan są jest prze ję cie
wła dzy wy ko naw czej przez in ne ugru po wa nia, któ -
re zry wa jąc tę pa ję czy nę po tra fi wy zwo lić po ten cjał
tkwią cy w sto li cy Za głę bia. Gdy by zre ali zo wał się
ten sce na riusz, o któ rym pan mó wi, to na stęp ne
czte ry la ta by ły by dla So snow ca cza sem stra co nym. 

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: JJaarroossłłaaww AAddaammsskkii

listopad 2009 nr 10 3

wywiady „Kuriera”
Rzeczywistość można zmieniać
Roz mo wa z KKaarroolleemm WWiinniiaarrsskkiimm, człon kiem klu bu PO w Ra dzie Miej skiej



Z głę bo kim ża lem in for mu je my,
że 18 paź dzier ni ka 2009 ro ku
zmarł Ta de usz Drąż kie wicz – wy -
bit ny ar ty sta, wspa nia ły czło wiek,
cha ry zma tycz na oso bo wość
i Wiel ka Po stać Za głę biow skiej
i Pol skiej Sztu ki. Od kil ku lat
zma gał się z cięż ką cho ro bą. Je go
cier pie nie oraz he ro icz na wal ka
o ży cie są dla nas nie zwy kłym
przy kła dem hu ma ni zmu i po -
świę ce nia.  Po grzeb ar ty sty od był
się 21 paź dzier ni ka na cmen ta rzu
w Bę dzi nie.

Ta de usz Drąż kie wicz był oso -
bą nie zwy kle po god ną i uj mu ją cą,
gdzie kol wiek się po ja wiał za wsze
pro mie niał życz li wo ścią i uśmie -
chem. Głę bo ko ludz ki wy miar Je -
go prac na dłu go po zo sta nie w na -
szej pa mię ci. W głę bo kim ża lu po -
grą żył za rów no wszyst kich
bli skich z krę gu ro dzin ne go, jak
i przy ja ciół ze wspól nych ar ty -
stycz nych wy staw i ple ne rów oraz
ca łe rze sze swo ich sym pa ty ków.
Ca łym ser cem i du szą od da ny Za -
głę biu, któ re ko chał i uwiel biał,
był Wiel ką Iko ną za głę biow skich
i so sno wiec kich twór ców. Nie -
zwy kle szcze ry i bez kom pro mi so -
wy czło wiek i au ten tycz nie uta len -
to wa ny twór ca, a przy tym wiel ki
przy ja ciel i pro mo tor ca łej rze szy
mło dych adep tów sztuk pla stycz -
nych.

Uro dzo ny w 1932 r. w Dą bro -
wie Gór ni czej, od 50 lat miesz kał
w So snow cu. Wy pra co wał wła sny
styl ar ty stycz ny. Upra wiał gra fi kę,
ma lar stwo i uko cha ny ry su nek.

Brał udział w po nad 80 wy sta -
wach zbio ro wych oraz 50 pre zen -

ta cjach in dy wi du al nych.
Ja ko lau re at wie lu pre sti żo -

wych na gród i wy róż nień za ma -
lar stwo i pla kat po zo stał na dal
skrom nym i pro sto li nij nym czło -
wie kiem.

Nie zwy kle no wa tor skie i efek -
tow ne pro jek ty Ta de usza Drąż kie -
wi cza: mo zai ki, ma lar stwo czy
pła sko rzeź by moż na po dzi wiać
w wie lu miej scach w So snow cu,
mię dzy in ny mi w przej ściu pod -
ziem nym przy by łej ko pal ni „So -
sno wiec” pt. „Ge ne za” oraz mo -
zai kę z po li chro mią pt. „Wol ne
pta ki”; pła sko rzeź bę pt. „Ko pal -
nia” w bu dyn ku Zjed no cze nia
DZPW – obec nie Są du Re jo no we -
go – przy ul. Ka li skiej; wnę trza
i mo zai kę w klu bie NOT -u w ko -
pal ni „Niw ka -Mo drze jów”; ścia nę
na daw nym bu dyn ku DK „Me ta -
lo wiec”; ma lar stwa ścien ne
na osie dlu Na ru towi cza i Zam ko -
wym; mo zai kę na ba se nie Szkół
Tech nicz nych. 

Pra ce ar ty sty znaj du ją się tak -
że w zbio rach mu ze al nych i ko lek -
cjach pry wat nych w kra ju oraz
za gra ni cą, m.in. w: Bel gii, Ukra -
inie, Ro sji, An glii, Ar me nii, Gru -
zji, Niem czech, Ho lan dii, Izra elu,
Szwe cji, Chi nach, Tu ne zji, Buł ga -
rii, Au strii, Sta nach Zjed no czo -
nych, Ka na dzie i we Wło szech.

W tym trud nym cza sie łą czy -
my się w bó lu i ża ło bie z Je go ro -
dzi ną i naj bliż szy mi.

Wraz z odej ściem Ta de usza
Drąż kie wi cza Pol ska Sztu ka stra -
ci ła wy bit ną oso bo wość ar ty stycz -
ną, ale pa mięć o Nim za cho wa my
w na szych ser cach. UU

Zmarł Ta de usz Drąż kie wicz

Mar sza łek Wo jewódz twa Ślą -
skie go w kon kur sie or ga ni zo -
wa nym przez Za rząd Wo je-
wódz twa Ślą skie go we współ -
pra cy z SARP O. Ka towi ce
– Naj lep sza Prze strzeń Pu -
blicz na Wo je wódz twa Ślą skie -
go 2009 w ka te go rii Ar chi tek -
tu ra przy znał gmi nie So sno -
wiec wy róż nie nie za re ali za cję
Cen trum Dy dak tycz no -Na uko -
we go Neo fi lo lo gii Uni wer sy-
te tu Ślą skie go w So snow cu. 

Po ka zo wa Za gro da Żu -
brów w Za byt ko wym Par ku
Pszczyń skim zwy cię ży ła
w ka tego rii Urba ni sty ka.
Straż ni ca w Ka to wi cach -Szo -
pie ni cach zdo by ła na gro dę
w ka tego rii „Ar chi tek tu ra”,
a za naj le piej zre ali zo wa ny
„Pro jekt mo der ni za cyj ny”

uzna no Te atr Roz ryw ki. Na -
gro dze ni pro jek tan ci oraz gmi -
ny re ali zu jące pro jek ty otrzy -
ma ją na gro dę w wy so ko -
ści 15.000 zł. W cza sie
uro czy sto ści wrę czo no rów -
nież na gro dy „Ar chi tek tu ra
Ro ku Wo je wódz twa Ślą skie -
go 2009”  w kon kur sie or ga ni -
zo wa nym przez Sto warzy sze -
nie Ar chi tek tów Pol skich. I tu
rów nież Pszczy na mia ła swój
ak cent, bo wiem dwie rów no-
rzęd ne pierw sze na gro dy
otrzy ma li Stu dio Sto żek &
Part ne rzy/Je rzy Sto żek za Te -
atr Roz ryw ki w Cho rzo wie
oraz Piotr Ku czia za Ośro dek
Spor tów Wod nych nad zbior -
ni kiem łąc kim.

Do biegł tak że koń ca in ter -
ne to wy ple bi scyt na Naj lep szą

Prze strzeń Pu blicz ną Wo je-
wódz twa Ślą skie go 2009.
Wśród 23 obiek tów, na któ re
moż na od dać głos zna la zło się
Cen trum Dy dak tycz no -Na uko -
we Neo fi lo lo gii Uni wer sy te tu
Ślą skie go miesz czą ce się
w So snow cu przy ul. Gro ta
Ro wec kie go. No wo cze sny
obiekt, któ ry po wstał przy
udzia le fi nan so wym gmi ny
So sno wiec za jął 9. miej sce
z do rob kiem 1256 punk tów.
Do te go rocz nej, dzie sią tej edy -
cji, zgło szo no 23 obiek ty. In -
for ma cje oraz zdję cia wszyst -
kich pro pozy cji umiesz czo ne
zo sta ły na stro nie in ter neto wej
Wo je wódz twa Ślą skie go. In -
ter nau ci mo gli prze czy tać
opis, obej rzeć zdję cia oraz
plan sy tu acyj ny in we sty cji.

Na trzy naj lep sze – ich zda -
niem – re ali zacje od da wali
swój głos, przy zna jąc im od -
po wied nio 5, 3 lub 1 punkt.
W trwa jącym dwa ty godnie
ple bi scy cie od da no po -
nad 4000 gło sów. In ter nau ci
za naj cie kaw szą pro po zy cję
uzna li ze spół bu dyn ków ma ga -
zy no wo biu ro wych „CA NEA”
w Cie szy nie (5912 pkt). Tuż
za nim (5642 pkt) zna la zła się
„Po ka zowa Za gro da Żu brów
w Za byt ko wym Par ku
Pszczyń skim”. Trze cie miej sce
za jął Te atr Roz ryw ki wraz za -
go spo da ro wa niem te re nu
w Cho rzo wie, zdo by wa -
jąc 4356 punk tów. Uro czy ste
roz da nie na gród od by ło się 21
paź dzier ni ka pod czas Ślą skich
Dni Ar chi tek tu ry. KKPP

Neo fi lolo gia wy róż nio na

Zna my już na zwi ska fi na li stów
pierw szej w hi sto rii So snow ca
gry ulicz nej. Hap pe ning, któ ry
od by wał się we wrze śniu, przy -
goto wa ły wła dze sa mo rzą do we
oraz Gru pa Re kla mo wa Nie -
dziel ski z Kra ko wa, spe cja li zu ją -
ca się w te go ty pu pro jek tach.

Przez czte ry ko lej ne week en -
dy wrze śnia miesz kań cy mia sta
mo gli po znać le piej barw ną
wbrew po zo rom hi sto rię So -
snow ca oraz zwią za ne z mia -
stem sta re i no we le gen dy, po ko -
nu jąc czte ry tra sy te ma tycz ne.
Każ da z nich (hi sto rycz na, spor -
to wa, eko lo gicz na i sa kral na) od -
po wia da ła in nej sfe rze dzie jów

Sosnow ca na prze strze ni wie -
ków. Uczest nicy otrzy my wa li
spe cjal ną, imien ną kar tę gra cza,
na któ rej zdo by wa li pie cząt ki,
po świad cza jące o za li cze niu
wszyst kich punk tów pro gra mu
da nej tra sy. W lo so wa niu wzię ły
udział oso by, któ re do star czy ły
lub prze sła ły wy peł nio ne we
wska za nych miej scach kar ty.
Zwy cięz ca mi gry miej skiej
„Mia sto Gra!” zo sta li: Prze my -
sław Chmist, Ra fał Ma zur, Do -
mi nik Plu ciń ski, Da nu ta Wój cik,
To masz Kon kol oraz Ar tur Gu -
bas. Lo so wa nie na gród od by ło
się 12 paź dzier ni ka w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu. W spo -

tka niu wziął udział Pre zydent
So snow ca, Ka zi mierz Gór ski,
któ ry po gra tulo wał lau reatom
oraz po dzię ko wał wszyst kim
uczest ni kom za udział w za ba -
wie.

Na gro dę głów ną w po sta -
ci 2000 zł, week end w Pen sjo -
na cie Cry stal w Po lań czy ku,
czy li dwa noc le gi ze śnia da -
niem dla dwóch osób w apar -
ta men cie do wy ko rzy sta nia
w ter minie mię dzy 8 stycz nia
a 28 mar ca 2010 ro ku oraz bon
o war to ści 600 zł do sie ci skle -
pów De ca th lon do stał Prze my -
sław Chmist. Z ko lei na gro dę
spe cjal ną Pre zy den ta Mia sta

So snow ca czy li ka me rę cy fro -
wą wy loso wał Ra fał Ma zur.
Czte ry apa raty fo togra ficz ne
oraz bo ny o war to ści 300 zł
do sie ci skle pów De cath lon,
któ re by ły na gro da mi do dat ko -
wy mi tra fi ły w rę ce: Do mi ni -
ka Plu ciń skie go, Da nu ty Wój -
cik, To ma sza Kon ko la oraz
Ar tu ra Gu ba sa. Ofi cjal ne wrę -
cze nie na gród od było się 16
paź dzier ni ka w Zam ku Sie lec -
kie go.

Przy go to wa nia do za ba wy
„Mia sto Gra!” trwa ły po -
nad czte ry mie sią ce. W przed się -
wzię cie oraz je go or ga ni za cję za -
an ga żo wa ły się miej skie mu zea,

bi blio te ki oraz in ne in sty tu cje
pod le głe UM, a tak że pa ra fie
róż nych wy znań, dzię ki cze mu
dla uczest ni ków udo stęp nio no
cie ka we obiek ty sa kral ne; m.in.
moż na by ło zwie dzać wie że ko -
ścio ła pw. św. To ma sza na Po go -
ni czy ba zy li kę ka te dral ną pw.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny. Dzię ki po mo cy
prze wod ni ków gra cze mo gli zo -
ba czyć le śne uro czy ska i je zio ra
ukry te w so sno wiec kich la sach,
for ty fi ka cje z cza sów ostat niej
woj ny i wie le in nych miejsc,
o któ rych ist nie niu prze cięt ni
miesz kań cy czę sto na wet nie
wie dzą

– Na za mówie nie władz sa -
mo rzą do wych zor ga ni zo wa li śmy
grę miej ską w So snow cu po to, by
po ka zać jak wie lo ma atrak cja mi
mo że po szczy cić się sto li ca Za -
głę bia Dą brow skie go. Bar dzo
istot ne jest dla nas tak że, by zgod -
nie z ha słem „So sno wiec łą czy”
miesz kań cy re gio nu mo gli in te -
gro wać się we wspól nej za ba wie.
Har mo no gram gry przy go to wy -
wa li śmy tak że z my ślą o ro dzi -
cach, któ rzy wspól nie ze swo imi
po cie cha mi chcą uczest ni czyć
w war tościo wych i in te re su ją cych
wy da rze niach – mó wi Ol ga Frey,
kie row nik pro jek tu z Gru py Re -
kla mo wej Nie dziel ski. TTBB

Finał pierwszej gry miejskiej

Wygrali poznając Sosnowiec

AR
C

KM

Na po cząt ku paź dzier ni ka
na te re nie So snow ca od da no
do użyt ku sie dem no wych pla -
ców za baw. Za mon to wa no du -
że i ma łe wie że ze zjeż dżal nia -
mi, dra bin ki uko śne i po zio me,
huś taw ki sprę ży no we, ka ru ze le
oraz pia skow ni ce. Łącz ny koszt
przed się wzię cia wy niósł 189
tys. zł. Są to pla ce: na te renie
Przed szko la Miej skie go Nr 50
przy uli cy Fran cisz kań skiej,
Przed szko la Miej skie go Nr 14

przy uli cy M. Ma li ny 25, po -
mię dzy bu dyn ka mi Nr 9A
– 17A i Nr 21A029 A przy uli -
cy Lwow skiej, w re jo nie bu -
dyn ku Nr 8 przy uli cy Szpa -
ków, na te re nie Szko ły Pod sta -
wo wej Nr 1 przy uli cy
Nie pod le gło ści 7, w re jo nie bu -
dyn ków Nr 2/I/A – 2/I/C
i Nr 2/II/A – 2/II/C przy uli cy
Li po wej oraz na skwe rze
w dziel ni cy Po rąb ka przy uli cy
Wiej skiej. UU

Z myślą o najmłodszych

Ślą ski Od dział Re gio nal ny To -
wa rzy stwa Przy jaciół Dzie ci
przy znał gmi nie So sno wiec ty tuł
Mia sto Przy ja zne Dziec ku. Sta -
tu et ka oraz dy plom zo sta ły zło -
żo ne na rę ce Pre zy den ta Mia sta
Ka zi mie rza Gór skie go.
W uza sad nie niu de cy zji czy ta -
my: „Za nie oce nio ną pra cę Mia -
sta So sno wiec na rzecz dzie ci,
mło dzie ży i osób nie peł no spraw -
nych. Za Pań stwa ser ce, życz li -

wość i przy chyl ność, któ rych do -
świad cza my na co dzień”. KKPP

ogłoszenie
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prosto z miasta

So sno wiec – Mia sto Przy ja zne
Dziec ku

Prezydent Miasta Sosnowca
zawiadamia

Z dniem 31 grudnia 2009 roku upływa termin składania
wniosków z propozycjami kandydatur do Nagród Miasta

Sosnowca w dziedzinie kultury za rok 2009. Nagrody
przyznawane są w następujących kategoriach:

Za Upowszechnianie Kultury – nagroda stanowi formę
uznania dla osób i środowisk kulturalnych miasta za ich wkład

w rozwój i upowszechnianie kultury. Przyznawana jest
osobom fizycznym lub prawnym, które w danym roku

wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami lub za całokształt
dokonań w animacji, upowszechnianiu i działalności w sferze

kultury.
Nagroda Artystyczna – nagroda stanowi formę uznania dla
twórców i środowisk artystycznych związanych z miastem
za ich wkład w rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki.

Przyznawana jest corocznie osobie (grupie), która w danym
roku wyróżniła się wybitnymi osiągnięciami lub

za całokształt dokonań artystycznych.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać organizacje
społeczno – kulturalne, instytucje kultury, uczelnie wyższe,
laureaci poprzednich nagród, Prezydent Miasta Sosnowca,
komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz grupy

obywateli.

Wnioski powinny zawierać:
– dane kandydata,

– szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją osiągnięć.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie wniosku
w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 41-200

Sosnowiec, ul. Małachowskiego, w terminie
do dnia 31.12.2009 r.
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16 paź dzier ni ka rad ni z Ko mi sji
Re wi zyj nej przyj rze li się szcze -
gó łom do ty czą cym utrzy ma -
na spół ek gmin nych. Ana li zo wa -
no ile pie nię dzy z bu dże tu miej -
skie go wy da wa nych jest
na za rzą dza nie i nad zór nad ty -
mi pod mio ta mi.

Ana li za kosz tów po no szo -
nych w pię ciu spół kach gmi ny
by ła pierw szym punk tem ob rad
Ko mi sji Re wi zyj nej. Na spo tka -
niu obec ny był tak że za stęp ca
pre zy den ta mia sta Ry szard Łu -
kaw ski oraz skarb nik mia sta Ja -
nusz Ka czor. Spół ki ko mu nal ne
w So snow cu to MZBM TBS Sp.
z o. o, Przed się bior stwo Ko mu ni -
ka cji Miej skiej Sp. z o. o, Re jo no -
we Przed się bior stwo Wo docią -
gów i Ka na li za cji S. A, Roz gło -
śnia Ra dio wa Re zo nans S. A oraz
Sosnowiecka Kor poracja Wy -
daw ni cza Sp. z o.o. (wy daw ca
„Ku riera Miej skie go”). Pre zesi
i przed sta wi cie tych pod mio tów
wy ja śnia li rad nym wąt pli wo ści,
co do przed sta wio nych kosz tów
za rzą dów i rad nad zor czych.

Rad ny Alek san der Ka lań ski
zwró cił uwa gę na fakt, iż człon -
ko wie Ra dy Nad zor czej So sno -
wiec kiej Kor po ra cji Wy daw ni -
czej pra cu ją nie po bie ra jąc z te -

go ty tu łu wy na gro dze nia. – Pa -
mię taj my, że by cie człon kiem
Ra dy Nad zor czej to waż ne za -
da nie – po wie dział na ko mi sji
Alek san der Ka lań ski. – Dla -
cze go ma my ocze ki wać, by
Ra da Nad zor cza pra co wa ła
spo łecz nie. Za spra wowa nie
każ dej funk cji na le ży się wy -
na gro dze nie, choć by sym bo -
licz ne. Mo że war to po my śleć
o wy na gro dze niu dla człon -
ków Ra dy Nad zor czej So sno -
wiec kiej Kor po ra cji Wy daw ni-
czej?

Pre zy dent Ry szard Łu kaw ski
przy znał ra cję, i za po wie dział
zmia ny w tej kwe stii. Ko lej ne
py ta nie za dał rad ny Ka rol Wi -
niar ski.

– Chciał bym za py tać o kwe -
stę po dzia łu zy sków, bo z przed -
sta wio nych do ku men tów wy ni -
ka, że w ostat nich dwóch la tach
przy cho dy Ra dia Eska by ły
więk sze od kosz tów. Gmi na So -
sno wiec po sia da 60 pro cent
udzia łów w tej spół ce, cie kawi
mnie więc czy osią gnię ty zysk
zo stał po dzie lo ny, czy prze zna -

czo ny na in ną dzia łal ność czy
in we sty cję – py tał rad ny.

– Co do wy ni ków fi nan so -
wych, to rze czy wi ście za 2007
i 2008 rok, po okre sie na praw -
czym spół ka wy pra co wa ła zysk
ope ra cyj ny. Ten zysk uchwa łą
wspól ni ków zo stał włą czo ny
do ka pi ta łu za pa so we go i pod -
wyż sza on w tej chwi li ka pitał
ob ro to wy spół ki – wy ja śnił
Krzysz tof Ha bi rek, dy rek tor za -
rzą dza ją cy Ra dia Eska.

Przed mio tem za inte re so wa -
nia rad nych by ły też róż nie

kształ tują ce się pro por cje
w kosz tach utrzy ma nia rad i za -
rzą dów.

– Za sta no wi ła mnie do syć zna -
czą ca róż ni ca w kosz tach Za rzą du
i Ra dy Nad zor czej. W więk szo ści
spół ek róż ni ca ta jest bar dzo wi -
docz na. Kosz ty za rzą dów są dwa -
dzie ścia kil ka ra zy wyż sze od tych
kosz tów, któ re po chła nia funk cjo -
no wa nie Rad Nad zor czych. Na to -
miast w przy pad ku Ra dia Eska
oraz RPWiK sy tu acja jest zu peł nie
od mien na. Za rząd kosz tu je mia sto
po nad dwa ra zy wię cej niż Ra da
Nad zor cza. Czym to jest spo wo do -
wa ne? – do cie kał Ka rol Wi niar ski.

– Koszt utrzy ma nia Za rzą du
w Re jono wym Przed się bior -
stwie Wo do cią gów i Ka na liza -
cji S.A. jest czte ro krot nie wyż -
szy od utrzy ma nia Ra dy Nad -
zor czej – od po wia da ła Be ata
Stan kiewcz z RPWiK. – Utrzy -
ma nie Za rzą du po chła nia 0,9
pro cent kosz tów ogó łem, wy na -
gro dze nie Ra dy Nad zor czej
– 0,2 proc. kosz tów ogó łem, Ra -
da jest pię cio oso bowa, Za rząd
czte ro oso bo wy. Uwa żam, że
obec na pro por cja jest jak naj bar -
dziej uza sad nio na.

W Roz gło śni Ra dio wej Re -
zo nans kosz ty ogó łem
to 1.268.400 zł. Utrzy ma nie Za -
rzą du po chła nia 5,1 pro cent

kosz tów ogó łem, a koszt czte ro -
oso bo wej Ra dy Nad zor czej
to 2,4 pro cent kosz tów ogó łem. 

– Je śli cho dzi o pro por cje
mie dzy kosz tem Za rzą du
a kosz tem Ra dy Nad zor czej, od -
po wiem w ten spo sób: Za rząd
spół ki jest dwu oso bo wy. Dru gi
czło nek Za rzą du, wi ce pre zes
Le szek Ko zioł jest jed no cze śnie
pre ze sem Ra dia Eska SA i spra -
wu jąc funk cję w spół ce nie po -
bie ra wy na gro dze nia – od po -
wie dział Krzysz tof Ha bi rek.

W spół ce MZBM TBS Sp.
z o.o. za okres od stycz nia
do sierp nia 2009 r. kosz ty Za rzą du
li czą ce go trzy oso by sta no wią 5,53
pro cent kosz tów ogó łem, a kosz ty
czte ro oso bo wej Ra dy Nad zor czej
to 0,19 pro cent kosz tów ogó łem. 

W przy pad ku So sno wiec kiej
Kor po ra cji Wy daw ni czej Sp.
z o.o. kosz ty ogó łem sta no wi -
ły 13,3 pro cent tej kwo ty. Ra da
Nad zor cza nie otrzy mu je w tym
wy pad ku wy na gro dze nia.

Kosz ty dwu oso bo we go za -
rzą du Przed się bior stwa Ko mu ni -
ka cji Miej skiej wy no szą 0,29
pro cent kosz tów wy na gro dze nia
wszyst kich pra cow ni ków Spół ki
(jest ich 927), a kosz ty Ra dy
Nad zor czej to 0,01 pro cent kosz -
tów wy na gro dze nia wszyst kich
pra cow ni ków Spół ki. 

Ob ra do wa ła Ko mi sja Re wi zyj na
Ile kosz tu ją za rzą dy i ra dy nad zor cze spół ek ko mu nal nych?
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Spa dek ren tow no ści so sno wiec -
kich przed się biorstw był jed nym
z głów nych te ma tów po ru sza -
nych pod czas ostat niej se sji Ra -
dy Miej skiej 29 października.
O tym, jak so bie ra dzą fir my
na te re nie So snow ca mó wił
m.in. Grze gorz Fru gal ski, na -
czel nik Wy dzia łu Po li ty ki Go -
spo dar czej. – Licz ba pod mio tów
go spo dar czych nie zmie nia się,
na to miast mi mo że przy cho dy
ze sprze da ży ro sną, to ren tow -
ność so sno wiec kich przed się -
biorstw nie ste ty spa da. To jed -
nak wy nik nie tyl ko kry zy su, ale
tak że wzro stu kosz tów, w tym
wdra ża nia no wych tech no lo gii,
ale rzecz ja sna tak że wy dat ków
np. na ener gię – mó wił na czel -
nik pod czas se sji.

Dys ku sji przy słu chi wa li się
so sno wiec cy par la men ta rzy ści
– Ja ro sław Pię ta (PO) i Wi told
Kle pacz (SLD). 

Jak pod kre śla li dys ku tan ci
nie da się ukryć, że kry zys i spo -
wol nie nie z tym zwią za ne do tarł
do So snow ca. Efek tem jest nie
tyl ko spa dek ren tow no ści, ale
i wzrost bez ro bo cia wśród
miesz kań ców. Tak że tych za -
trud nio nych po za So snow cem. 

W So snow cu ro śnie pro duk -
cja ma szyn i urzą dzeń, spa da
z ko lei pro duk cja w dzia le spo -
żyw czym. – So sno wiec kie pod -
mio ty go spo dar cze są sil nie

zwią za ne z go spo dar ką eu ro pej -
ską. I te dzia ły, któ re są tak moc -
no po wią za ne rów nie moc no od -
czu ły kło po ty swo ich za gra nicz -
nych cen tral – mó wił na czel nik
Fru gal ski.

– Za głę bie w ka te go riach
bez ro bo cia jest miej scem, gdzie
tej pra cy bra ku je. Choć zde cy -
do wa nie ten po ziom zmniej szy -
li śmy z po nad 20 pro cent, do 8
pro cent w ro ku ubie głym. Te raz
bez ro bo cie ro śnie, ale do ty czy to
wszyst kich miast w re gio nie

od Dą bro wy po Za wier cie. Dla -
te go na si bez ro bot ni nie mo gą
zna leźć pra cy tak że po za So -
snow cem. Ale jak pa trzy my
na po ziom bez robo cia, to wy -
star czy wziąć za przy kład By -
tom, Świę to chło wi ce, i tak moż -
naby da lej wy mie niać, gdzie ten
po ziom jest wyż szy, niż u nas.
Na dru gim bie gu nie są Ka to wi -
ce, któ re ja ko cen trum mają
dość niski wskaźnik osób bez
pracy – mó wił pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski.

Pre zy dent pod kre ślał przy
oka zji, jak wie le w cią gu ostat -
nich lat zmie ni ło się w So snow -
cu, utoż sa mia ne go przez la ta
z bran żą gór ni czą. – Te re ny nie -
gdyś ko pal nia ne przy no szą te raz
zy ski – mó wił pre zy dent. – Mu -
si my zno wu mak sy mal nie przy -
spie szyć pra ce, głów nie w czę -
ści wschod niej mia sta – pod kre -
ślał pre zy dent Gór ski.

– Do tych prio ry tetów, przy -
go to wa nia te re nów pod ko lej ne
in we sty cje, o któ rych pan pre zy -

dent mó wił, chciał bym zwró cić
uwa gę na te mat bu dow nic twa
ro dzin ne go. War to pa mię tać, że
to ci naj mniej si przed się bior cy
są naj bar dziej od por ni na kry -
zys. Oni po trze bu ją te re nów
pod bu dow nic two – pod kre ślił
rad ny Krzysz tof Ha ła dus (PiS).

– Z mia sta kul tu ry mo no -
prze my sło wej, sta li śmy się mia -
stem kul tu ry, szkol nic twa wyż -
sze go, no wo cze snych tech no lo -
gii. War to o tym pa mię tać, gdy
pa trzy my na per spek ty wy roz -
wo ju mia sta – ar gu men to wał
rad ny Ma ciej Or now ski (SLD).

– Chciał bym się nie co od -
nieść do te go, co pa no wie mó -
wi li, tak że w kon tek ście ko palń.
Prze mysł cięż ki to nie jest żad -
na przy szłość dla Pol ski. To co
się sta ło to bar dzo do brze się
sta ło, że we szły no we tech no lo -
gie, ale przy po mi nam, to nie był
po mysł władz. To nam na rzu co -
no. Po win ni śmy po dzię ko wać
spo łe czeń stwu So snow ca, że
znio sło te zmia ny – pod kre ślał
Da niel Mi kla siń ski, prze wod ni -
czą cy RM. – Trze ba pa mię tać
o tych ma łych i śred nich przed -
się bior cach. To, że nie ma bez -
ro bo cia tak du że go, to za słu ga
ma łych jed no, dwu oso bowych
firm – do dał prze wod ni czą cy. 

Rad ny Chę ciń ski do py ty wał
z ko lei, dla cze go w So snow cu
bez ro bo cie w cią gu jed ne go

mie sią ca wzro sło o 0,5 pro cen -
ta, w po rów na niu z resz tą kra ju,
gdzie bez ro bo cie wzro sło o 0,2
pro cen ta. – Trze ba zdia gno zo -
wać sy tu ację – mó wił rad ny.
– Zwłasz cza że na po nad 4 ty sią -
ce ofert, w So snow cu w ub. mie -
sią cu by ło 67 ofert dla osób
z wyż szym wykształceniem. To
mó wi, że mło dzi lu dzie nie ma -
ją per spek tyw w So snow cu
– do dał rad ny. 

– Je żeli mó wi my o li kwi da cji
prze my słu cięż kie go, tych miejsc
pra cy nie uda ło się już od zy skać,
tym cza sem pan prze wod ni czą cy
mówi, że do brze się sta ło, że nie
ma u nas ko palń? Na tej li kwi da -
cji stra ci li śmy bar dzo wie le – mó -
wił Ma ciej Ada miec (PIRS).

– Prze mysł cięż ki w So snow -
cu nie miał szans z otwar ty mi
gra ni ca mi. Każ dy zo sta je
przy swo im zda niu – ri po sto wał
prze wod ni czą cy Mi kla siń ski.

– Cze ka nas spo ro wy zwań
w chwi li, kie dy bu dżet pań stwa
w przy szłym ro ku bę dzie mu siał
po ży czyć po nad 50 mi liar dów
zło tych, a jed no cze śnie do kra ju
mo że wró cić część emi gran tów.
Trze ba o tym pa mię tać i zda wać
so bie spra wę, że So sno wiec nie
jest wy spą – spu en to wał ca łą
dys ku sję pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

51. se sja Ra dy Miej skiej 

Kry zys ude rza w so sno wiec kie fir my

SSoossnnoowwiieeccccyy rraaddnnii ddyysskkuuttoowwaallii oo kkoonnddyyccjjii llookkaallnnyycchh ffiirrmm
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JJooaannnnaa BBiinniieecckkaa

Cał ko wi cie zro zu mia ła jest roz -
pacz osób, któ re nie z wła snej
wi ny stra ci ły za trud nie nie, bo
np. sta no wi sko pra cy ule gło li -
kwi da cji. Rów nież trud na jest
sy tu acja lu dzi, któ rym pra co -
daw ca nie jest w sta nie wy pła cić
wy na gro dze nia, po nie waż po -
padł w ta ra pa ty fi nan so we. Jed -
nak lu dzie ta cy nie po zo sta ną
cał ko wi cie „na lo dzie”, po nie -
waż za bez pie cze niem dla nich
jest Fun dusz Pra cy oraz Fun dusz
Gwa ran towa nych Świad czeń
Pra cow ni czych, na któ re skład ki
opła ca ją oso by pro wa dzą ce po -
za rol ni czą dzia łal ność i za trud -
nia ją ce przy pro wa dze niu tej
dzia łal no ści in ne oso by. 

CCzzyymm jjeesstt FFuunndduusszz
PPrraaccyy ii jjaakkiiee ssąą zzaassaaddyy
ooppłłaaccaanniiaa sskkłłaaddeekk??

Fun dusz Pra cy jest pań stwo -
wym fun du szem ce lo wym. Fun -
dusz Pra cy pod le ga Mi ni stro wi
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.
Dzię ki opła ca niu skła dek
na Fun dusz Pra cy uzy sku jemy
pra wo do świad czeń w ra zie
utra ty pra cy. Środ ki Fun du szu
Pra cy prze zna cza się na fi nan so -
wa nie ak ty wi za cji osób bez ro-
bot nych i ich po wro tu do fir my.

Skład ki na Fun dusz Pra cy są
obo wiąz ko we. Obo wią zek ten
cią ży na płat ni ku skła dek, któ ry
fi nan su je je z wła snych środ -
ków. Skład ki na ten Fun dusz

na le ży opła cać za wszyst kie oso -
by pod le ga ją ce obo wiąz ko wo
ubez pie cze niom eme ry tal ne mu
i ren to wym, dla któ rych pod sta -
wa wy mia ru skła dek na te ubez -
pie cze nia, w prze li cze niu
na okres mie sią ca – łącz nie ze
wszyst kich ty tu łów i u wszyst -
kich płat ni ków – wy no si co naj -
mniej ty le, ile mi ni mal ne wy na -
gro dze nie, któ re od 1 stycz -
nia 2009 r. wy no si 1.276,00 zł.

Na to miast w przy pad ku:
pra cow ni ków w pierw szym

ro ku ich pra cy (w ogó le, nie tyl -
ko u da ne go pra codaw cy) – co
naj mniej 80 proc. mi ni mal ne go
wy na gro dze nia za pra cę, tj. w br.
co naj mniej 1.020,80 zł;

osób wy ko nu jących pra cę
w okre sie od by wa nia ka ry po -
zba wie nia wol no ści lub tym cza -
so we go aresz to wa nia – co naj -
mniej 50 proc. mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia za pra cę, tj. w 2009
r. – co naj mniej 638,00 zł. 

Mi ni mal ne wy na gro dze nie
od 1 stycz nia 2009 r. wy no -
si 1.276,00 zł. 

Je że li pra cow nik osią ga wy -
na gro dze nie niż sze, niż pła ca
mi ni mal na, nie ma obo wiąz ku
uisz cza nia za nie go skład ki
na Fun dusz Pra cy. Jed nak że
wów czas nie za licza się te go
okre su do okre su wy ma ga ne go
do na by cia pra wa do za sił ku dla
bez ro bot nych. 

CCzzyymm jjeesstt FFuunndduusszz
GGwwaarraannttoowwaannyycchh
ŚŚwwiiaaddcczzeeńń PPrraaccoowwnnii--
cczzyycchh ii ww jjaakkii ssppoossóóbb
ooppłłaaccaa ssiięę nnaa nniieeggoo
sskkłłaaddkkii??

Fun dusz ten jest pań stwo -
wym fun du szem ce lo wym, ma -
ją cym oso bo wość praw ną, a je -
go ak tu al nym dys po nen tem jest
Mi ni ster Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej.

Fun dusz Gwa ran towa nych
Świad czeń Pra cow ni czych jest
in sty tu cją gwa ran cyj ną ma ją cą
chro nić rosz cze nia pra cow ni ków
w ra zie nie moż no ści ich za spo -
ko je nia przez nie wy pła cal ne go
pra co daw cę.

Z Fun du szu te go wy pła ca ne
są od szko do wa nia pra cow ni kom
w ra zie upa dło ści fir my. Skład ki
na le ży opła cać tyl ko za oso by
za trud nio ne, np. pra cow ni ków
lub zle ce nio bior ców, pod le ga ją -
ce obo wiąz ko wo ubez pie cze -
niom eme rytal ne mu i ren to wym,
bez wzglę du na wy so kość pod -
sta wy wy mia ru skła dek na ubez -
pie cze nia eme ry tal ne i ren to we. 

War to do dać, że na Fun dusz
Gwa ran to wa nych Świad czeń nie
opła ca się skła dek za oso by pro -
wa dzą ce po za rol ni czą dzia łal -
ność go spo dar czą oraz oso by
z ni mi współ pra cu ją ce, np. mał -
żon ka, dzie ci, ro dzi ców. 

JJaakkaa jjeesstt wwyyssookkoośśćć
sskkłłaaddeekk nnaa ttee FFuunndduu--
sszzee??

Wy so kość skład ki na Fun -
dusz Pra cy i Fun dusz Gwa ran to -
wa nych

Świad czeń Pra cow niczych
okre śla usta wa bu dże towa.
W 2009 r. skład ka na Fun dusz
Pra cy wy no si 2,45 proc. pod sta -
wy wy mia ru, na to miast skład ka
na Fun dusz Gwa ran towa nych
Świad czeń Pra cow ni czych
– 0,10 proc. pod sta wy wy mia ru.
Pod sta wę wy mia ru tych skła dek
sta no wi pod sta wa wy mia ru skła -
dek na ubez pie cze nia eme ry tal -
ne i ren to we, ale bez za sto so wa -
nia rocz ne go ogra ni cze nia. Pod -
sta wę wy mia ru skła dek na te
ubez pie cze nia dla osób pro wa-
dzą cych po za rol ni czą dzia łal -

ność go spo dar czą w 2009 r. sta -
no wi kwo ta za de kla ro wa na ale
nie niż sza niż 1.915,80 zł. 

CCzzyymm jjeesstt rroocczznnee ooggrraa--
nniicczzeenniiee??

W przy pad ku każ de go ubez -
pie czo ne go rocz na pod sta wa
wy mia ru skła dek na ubez pie cze -
nia eme ry tal ne i ren to we w da -
nym ro ku ka len da rzo wym nie
mo że być wyż sza od kwo ty od -
po wia da ją cej 30-krot no ści pro -
gno zo wa ne go prze cięt ne go wy -
na gro dze nia mie sięcz ne go w go -
spo dar ce na ro do wej na da ny rok
ka len da rzo wy. W 2009 r. kwo ta
ta wy no si 95.790,00 zł.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi
od 1 lip ca 2009 r. prze pi sa mi, pra -
codaw cy nie opła ca ją skła dek
na Fun dusz Pra cy oraz Fun dusz
Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra -
cow ni czych przez okres 12 mie się -
cy, po cząw szy od pierw sze go mie -
sią ca po za war ciu umo wy o pra cę,
za za trud nio ne oso by, któ re ukoń -
czy ły 50 rok ży cia i w okre sie 30
dni przed za trud nie niem po zo sta -
wa ły w ewi den cji bez ro bot nych
po wia to we go urzę du pra cy. Po -
nad to w świe tle tych prze pi sów
skład ki na Fun dusz Pra cy i Fun -
dusz Gwa ran to wa nych Świad czeń
Pra cow ni czych nie są opła ca ne
za ko bie ty, któ re ukoń czy ły 55 lat
i któ rzy ukoń czy li 60 lat. 

W ra zie utra ty pra cy
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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 3B

Sobieskiego 3 B

Kołłątaja 9

Komandosów 5

Czołgistów 4

Saperów 5,5a 

Saperów 5

Dobrzańskiego 124 

I piętro 

Królowej Jadwigi 2

3 Maja 15/I
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53,27

166,78

87,01 + piwnica 26,78

87,14 + piwnica 27,28

24,00

197,01

22,05           

od 4,14 do 5,60

21,50

15,60

8,41

229,63
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Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

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

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

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. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. 

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 

Garaż usytuowany w kompleksie pomieszczeń gospodarczych, wymagane użytkowanie zgodne z  przeznaczeniem

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

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:

1. Rozdział instalacji elektrycznej, 

2. Rozdział instalacji c.o., 

3.  Wydzielenie przedmiotowej powierzchni,

4. Rozdział i rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej. 

5.  Wykonanie wejścia do lokalu od strony ulicy 3 – go Maja

Wszelkie prace remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do zwrotu

poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do wglądu w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 2
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na
działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach: 



TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Mi mo iż ru szy ła sprze daż no -
wych miesz kań po re wi ta li za cji
osie dla Rud na, zda niem wie lu
rad nych oraz miesz kań ców, to
tyl ko kro pla w mo rzu po trzeb.
Sa mo rzą dow cy nie są zgod ni,
ja ka po li ty ka miesz ka nio wa by -
ła by naj lep sza dla mia sta. Jed ni
uwa ża ją, iż le piej bu do wać
miesz ka nia ko mu nal ne, in ni ja -
ko prio ry te to wą wi dzą bu dowę
lo ka li so cjal nych.

– Mia stu bra ku je jed no li tej
i kon se kwent nej po li ty ki
w kwe stii bu dow nic twa miesz -
ka nio we go – twier dzi rad ny
PIRS Ma ciej Ada miec. – Pla ny
z po li tycz nych po wo dów zmie -
nia ją się z ro ku na rok, a miesz -
kań, jak bra ko wa ło tak bra ku je
na dal. Je że li mó wi my o bu -
dow nic twie miesz ka nio wym,
to mu si my pa mię tać, że bu do-
wa lo ka li so cjal nych jest kosz -
tow na. Mo ja oso bi sta pro po zy -
cja by ła ta ka, że by bu do wać
no we miesz ka nia ko mu nal ne,
prze sie dlać tam re gu lar nie pła -
cą cych lo ka to rów, a opusz czo -
ne lo ka le o ni skim stan dar dzie
ada pto wać na miesz ka nia so -
cjal ne. Dzię ki tej stra tegii wy -
eli mi no wa li by śmy nie uczci we
oso by, któ re nie pła cą czyn szu,
a na gro dzi li by śmy lu dzi, któ rzy
uczci wie opła ca ją czynsz.

Nie wszy scy wi dzą jed nak
ten pro blem w rów nie czar nych
bar wach. Rad ni PO są zda nia, że
w So snow cu i tak z miesz ka nia -
mi jest le piej, niż w nie od le głej
prze szło ści.

– Te mat po ja wił się ostat nio
na Ko misji Gospo dar ki Ko mu-
nal nej – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski, wi ce przewod ni czą cy Ra dy
Miej skiej. – Je stem za do wo lo ny
z wy ników te go pod su mo wa nia.
W ostat nim cza sie wstrzy ma li -
śmy bu do wę miesz kań ko mu nal -
nych, co wy wo ła ło spo rą kry ty kę
rad nych le wi cy, za to prze zna czy -
li śmy znacz ne środ ki na re mon ty
pu sto sta nów i bu do wę miesz kań
so cjal nych. Da ne, któ re otrzy ma -
li śmy z MZZL -u oraz spół dziel ni
mieszkaniowych po ka zują jed -
nak, że ta dro ga by ła słusz -
na na tym eta pie, gdy bu dżet ma -
my ta ki, ja ki ma my, i gdy re alia

wymuszają na nas znacz ne
oszczęd no ści. Ko lej ka ocze ku ją-
cych na miesz ka nia ma le je, ma -
le je też licz ba wy ro ków eks mi -
syj nych. 

Przed sta wi cie le so sno wiec -
kie go ma gi stra tu wska zu ją też
na oży wie nie na run ku miesz ka -
nio wym, któ re ich zda niem pa -
nu je od pew ne go cza su.

– W So snow cu bu du je się
du żo do mów, na tomiast nie są
to dzia łania po dej mo wa ne ze
stro ny gmi ny – wy ja śnia
Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik
pra so wy Urzę du Miej skie go.
– Gmi na po zre ali zo wa niu re -
wi ta liza cji osie dla Rud -
na I na ra zie nie bę dzie po dej -
mo wać po dob nych in westy cji.
Ale w sa mym mie ście miesz -
kań przy bywa, w cią gu ro ku
urząd wy daje set ki ze zwo leń
na bu do wy. W mie ście dzia ła
kil ku de ve lo pe rów. W tej
chwi li re ali zo wa ne jest du że
osie dle przy ul. Kli mon tow -
skiej, gdzie gmi na buduje
drogę. Po wsta ją tam do my
wie loro dzin ne, apar ta men tow -
ce oraz czę ścio wo do my jed -
no ro dzin ne. Koń czy się bu do -

wa du żego osie dla przy ul.
Ku ku łek. Ge ne ral nie po wsta je
du żo bu dyn ków miesz kal -
nych. 

– Nie ste ty, w sa mo rzą dzie
so sno wiec kim trwa spór, czy bu -
do wać miesz ka nia so cjal ne, czy
sta wiać na lo ka le ko mu nal ne.
Wo le li by śmy bu do wać miesz ka -
nia ko mu nal ne, któ rych zde cy -
do wa nie bra ku je. Ta ka ba za lo -
ka lo wa da wa ła by moż li wość
wy pro wa dze nia lo ka to rów ze
sta rych lo ka li, któ re po tem z ko -
lei moż naby prze ro bić na lo ka le
so cjal ne. Nie ste ty nie ma w tym
te ma cie zgo dy rad nych na te go
ro dza ju po dej ście – pod kre śla
Grze gorz Dą brow ski. 

Urzęd ni cy nie ukry wa ją, że
bu do wa do mów wie lo rodzin -
nych jest dość kosz tow na.
W związ ku z tym, że mia sto ma
wie le in nych wy dat ków, spra wa
miesz kań ko mu nal nych scho dzi
na ra zie na dru gi plan. 

– Gmi na nie pro wa dzi ła żad -
nych in we sty cji w za kre sie bu -
dow nic twa ko mu nal ne go – mó -
wi Ra fał Mróz, z -ca dy rek to ra
ds. eko no micz nych MZZL.
– Re ali zo wa ne jest je dy nie bu -

dow nic two so cjal ne przy ul. Do -
brzań skie go 101; w 2008 ro ku
od da no do użyt ku 5 pa wi lo nów
so cjal nych (10 lo ka li so cjal -
nych), a w 2009 ro ku pla nu je się
od da nie ko lej nych 10 pa wi lo nów
(50 lo ka li). In we sty cja jest fi nan -
so wa na ze środ ków z bu dże tu
mia sta z wy ko rzy sta niem do fi -
nan so wa nia z Ban ku Go spo dar -
stwa Kra jo we go.

Obec nie trwa ją ostat nie pra -
ce nad do ku men tem pt. „Po li ty -
ka miesz ka nio wa Gmi ny So sno -
wiec na la ta 2009 – 2020”, któ -
ry obej mu je rów nież kwe stie
bu dow nic twa miesz ka nio we go
w So snow cu.

Ar ka diusz Chę ciń ski wska -
zu je, że w po li ty ce miesz ka nio -
wej w So snow cu bra ku je dwóch
ele men tów. Jed nym jest brak
praw dzi we go TBS -u.

– Dru gim ele men tem jest
brak bu dow nic twa ko mer cyj ne -
go. Uwa żam mi mo to, że to co
się uda ło osią gnąć w bu dow nic -
twie miesz ka nio wym przez
ostat nie dwa la ta to i tak du że
osią gnię cie w po rów na niu do te -
go, co dzia ło się wcze śniej w tej
dzie dzi nie.

W So snow cu na dal bra ku je lo ka li ko mu nal nych

Co z ty mi miesz ka nia mi?

PPrrzzyy uull.. ZZeeggaaddłłoowwiicczzaa mmaa ppoowwssttaaćć ttzzww.. CCyynnaammoonnoowwyy DDoomm,, zz ppoonnaadd 110000 mmiieesszzkkaanniiaammii..
NNaa rraazziiee jjeeddnnaakk pprraaccee nniiee rruusszzyyłłyy
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Pierw sze z nich do ty czy ły me ta -
lur gii, prze twór stwa me ta li nie za -
leż nych oraz hut nic twa sta li. Tra -
dy cyj nie za pre zen to wa no nie tyl -
ko urzą dze nia i ma szy ny, ale
tak że pro duk ty i wy ro by koń co -
we, a tak że naj now sze roz wią za -
nia w prze my śle me ta lur gicz -
nym. 

Si le sia We lding zgro ma dzi ły
spe cja li stów z za kre su urzą dzeń
i osprzę to wa nia spa wal ni cze go.
Du żym za in te re so wa niem cie szy -
ły się urzą dze nia do la se ro we go
cię cia, ma szy ny do cię cia pla zmo -
we go i ga zo we go oraz ro bo ty spa -
wal ni cze.

Sur fpro tect to na to miast Mię -
dzy na ro do we Tar gi Za bez pie czeń
Po wierzch ni, w tym ro ku wzbo ga -
co ne do dat ko wo o Sa lon Farb
i La kie rów.

W pierw szym dniu Tar gów
Me ta li i Sta li Ste el met, Tar gów
Eks plo ata cji Ma szyn i Urzą -
dzeń Spa wal ni czych Si le sia -
Wel ding oraz Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Za bez pie czeń
Po wierzch ni Sur fpro tect od by -
ło się pod pi sa nie po ro zu mie nia
o współ pra cy stra te gicz nej po -
mię dzy Pol ską Unią Dys try bu -

to rów Sta li a spół ką Kol por ter
Expo. Umo wę pod pi sa li: To -
masz Ra czyń ski, pre zes za rzą -
du Kol por ter Expo oraz An -
drzej Cie pie la, dy rek tor
PUDS.

– Cen trum Wy sta wien ni cze
Expo Si le sia świet nie na da je się
do te go ty pu wy da rzeń, jak tar gi
czy kon fe ren cje. Co ro ku bę dzie -
my or ga ni zo wać w tym miej scu
na sze kon fe ren cje po świę co ne
bran ży sta lo wej, pod czas tar gów
Ste el met. Z na dzie ją i opty mi -
zmem dla na szej bran ży pa trzy my
na 2010 rok – mó wił przed pod pi -
sa niem do ku men tu An drzej Cie -
pie la.

– Mam na dzie ję, że spo tka my
się z pań stwem za rok – do dał
przed roz po czę ciem kon fe ren cji
do ty czą cej ryn ku sta li w Eu ro pie
środ ko wo -wschod niej pre zes Kol -
por te ra Expo – To masz Ra czyń -
ski.
Tar gom to wa rzy szy ły tra dy cyj nie
już licz ne se mi na ria. W cią gu
trzech dni tar go wych wy da rze nie
od wie dzi ło łącz nie pra wie 3400
spe cja li stów.

TTeekksstt:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Bran żo we trzy ra zy „S”
Pod ko niec paź dzier ni ka (20-22) na sosnowieckich targach Expo
Silesia odbyły się jednocześnie trzy wystawy: Steelmet, Silesia
Welding oraz Surfprotect

Premierowe targi w Expo Silesia

Od 4 do 6 li sto pa da w Expo Si -
le sia od by ły się dwie pre mie ro -
we wy sta wy: Tar gi Urzą dzeń
i Tech no lo gii Bran ży Wo do cią -
go wo -ka na li za cyj nej Hy dro Si le -
sia oraz Tar gi Ana li ty ki, Tech ni -
ki i Wy po sa że nia La bo ra to rium
Expo LAB, któ re zgro ma dzi ły
w so sno wiec kiej ha li wy sta wien -
ni czej po nad 100 wy staw ców.
Re pre zen to wa li oni m. in.: Pol -
skę, Niem cy, Au strię, Szwaj ca -
rię, Da nię.

– Na sze tar gi la bo ra to ryj ne są
dru gi mi w Pol sce o tej te ma ty ce.
W wo jewódz twie ślą skim, naj -
bar dziej uprze my sło wio nym re -
gio nie w kra ju, gdzie znaj duje
się mnó stwo pla có wek me dycz -
nych, zresz tą w po bli skiej Ma ło -
pol sce rów nież, te go ty pu wy sta -
wa od by ła się po raz pierw szy
– pod kre śla Agniesz ka Stec -Ga -
dom ska, me na dżer tar gów Expo -
LAB w so sno wiec kim ośrod ku
tar go wym.

W ra mach tar gów od by ła się
kon fe ren cja „Hy dro in te gra cje”,
kon fe ren cja „Jak zmniej szyć
stra ty wo dy w Wo do cią gach
i roz bież no ści w spół dziel niach
miesz ka nio wych, dzię ki do kład -
nym po mia rom i za sto so wa niu
od czy tu ra dio we go” oraz se mi -
na rium dla be ne fi cjen tów Fun -
du szu Spój no ści, któ re go or ga ni -
za to rem by ły gmi ny So sno wiec
i Dą bro wa Gór ni cza.

Do dat ko wo prof. Sta ni sław
Wit czak przed sta wił pre zen ta cję
Świa to we go Kon gre su Hy dro ge -
olo gicz ne go 2010, or ga ni zo wa -
ne go przez Fun da cję Aka de mii
Gór ni czo Hut ni czej.

– Przy szły rok bę dzie ro kiem
ja ko ści wo dy, dla te go cie szy nas,
że Świa to wy Kon gres Hy dro ge -
olo gicz ny od bę dzie się w 2010
ro ku w Kra ko wie. Wy da rze nie
to bę dzie mia ło miej sce po raz
pierw szy w Pol sce – mó wił prof.
Wit czak. TTBB



Po dob nie jak w ro ku ubie -
głym, 7 października wo lon ta -
riu sze i pra cow ni cy Ho spi cjum
św. To ma sza Ap. w So snow cu
wraz z przed sta wi cie la mi władz
mia sta, sa mo rzą du i oświa ty,
z dzieć mi i mło dzie żą so sno -
wiec kich przed szko li oraz szkół
wzię li udział w ak cji sa dze nia
żon ki li. Wszyst ko w ra mach
Ogól no pol skiej Kam pa nii Spo -
łecz nej, „Po la Na dziei”. So sno -
wiec cy uczest ni cy ak cji po sa dzi -
li 5 tys. żon ki lo wych ce bu lek
w czte rech cen tral nych miej -
scach mia sta, w par kach,
na skwer kach, w szkol nych
ogród kach, a tak że na klom bach
wo kół sie dzi by ho spi cjum.

Do kam pa nii włą czy ło się
po nad 50 pla có wek szkol no -
-oświa to wych z ca łej gmi ny:
przed szko la, szko ły pod sta wo -
we, szko ły gim na zjal ne i po nad -
gim na zjal ne, Ze spo ły Szkół
Spe cjal nych nr 1 i 4, Po rad nia
Psy cho lo gicz no – Pe da go gicz -
na nr 2.

Je sie nią za kła da my żon ki lo -
we po la, pie lę gnu je my je, trosz -
czy my się, by wio sną za kwi tły
i słu ży ły ja ko wi docz ny dar dla
tych, któ rym nie obo jęt ne jest
cier pie nie osób cho rych – mó wi
Mał go rza ta Le śniew ska, ko or dy -
na tor ak cji..

Jed nym z ce lów kam pa nii
„Po la Na dziei”  jest po głę bia nie

świa do mo ści po trze by nie sie nia
po mo cy oso bom cho rym i cier -
pią cym. Istot ny jest rów nież
aspekt fi nan so wy kam pa nii
– wspie ra nie dzia łal no ści so sno -
wiec kie go ho spi cjum. Wio sną

wo lon ta riu sze bę dą zwra cać się,
w ra mach zbiór ki pu blicz nej,
do miesz kań ców mia sta z proś -
bą o dar ser ca. Każ dy dar czyń ca
w za mian otrzy ma żon kilo wą

pa miąt kę. UU

Gór no ślą sko -Za głę biow ska Me -
tro po lia „Si le sia”,  w dniach 5-8
paź dzier ni ka 2009 r. przed sta wi -
ła na Tar gach w Mo na chium
wspól ną ofer tę in we sty cyj ną po -
szcze gól nych miast człon kow -
skich. Na wspól nym sto isku
ofer tę in we sty cyj ną za pre zen to -
wa ło tak że na sze mia sto.

Na sto isku, o łącz nej po -
wierzch ni 90 m2, Me tro po lia za -
pre zen to wa ła się wraz ze Ślą -
skim Urzę dem Mar szał kow skim
oraz mia stem Ka to wi ce, obec ni
by li tak że przed sta wi cie le By to -
mia, Dą bro wy Gór ni czej, Gli -
wic, Ru dy Ślą skiej i So snow ca.
– Wśród ofert in we sty cyj nych
za pre zen to wa nych przez na sze
miasto po ja wi ły się te re ny w re -
jo nie ul. 3 Ma ja oraz al. Zwy -
cię stwa. Dział ki te, zgod nie
z prze zna cze niem pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go,
prze zna czo ne są pod in we sty cje
z bran ży ho te lar skiej. Na kon -
tak tach z in we sto ra mi wła śnie
tej bran ży sku pia ła się ofer ta
pre zen to wa na pod czas mo na -
chij skich tar gów. Po zo sta łe te re -
ny in we sty cyj ne pre zen to wa ne
przez na sze mia sto to: „So sno -
wiec -Cen trum”, te re ny za daw -
nym „Se za mem” – te ren prze zna -
czo ny pod usłu gi cen tro -twór cze,
w tym wiel ko po wierzch nio we
obiek ty han dlo we; „So sno wiec -
-Mi lo wi ce” – te ren pod ha lę te -
ni so wą z 3 kor ta mi kry ty mi, 5
kor tów do squ asha oraz 5 od kry -
tych kor tów te niso wych; „Śro -
du la -Park”- Te ren usług tu ry sty -
ki w szcze gól no ści: za bu do wa
te re nu z prze zna cze niem na ho -

tel, mo tel lub go spo dę z miej sca -
mi noc lego wy mi wraz z nie -
zbęd ny mi obiek ta mi to wa rzy -
szą cy mi; Ba za spor to wo -re kre -
acyj na „So sno wiec -Śro du la”;
Te ren prze zna czo ny pod za go -
spo da ro wa nie – Ca ło rocz ne go
Cen trum Spor to wo -Re kre acyj -
ne go „Śro du la”. Po nad to pre -
zen to wa li śmy ofer tę do ty czą ca
sprze da ży bu dyn ków: Obiekt
han dlo wo -usłu go wy „FO RUM”
„So sno wiec -Cen trum”;  No wo -
cze sny Obiekt Biu rowy -„So -
sno wiec -Cen trum”. Oba do ty czą
usług – pod kre śla Zbi gniew Ja -
skier nia, za stęp ca Pre zy den ta
Mia sta So snow ca, któ ry prze wo -
dził so sno wiec kiej de le ga cji.

Mia sta Gór no ślą sko -Za głę -
biow skiej Me tro po lii „Si le sia” za -
pre zen to wa ły szcze gó ło we ofer ty
in we sty cyj ne – od nie za bu do wa -
nych te re nów przez po prze my sło -
we bu dyn ki na sprze daż aż
po atrak cyj ne pro jek ty roz bu do wy
i prze bu do wy ca łych dziel nic
miej skich. Na sto isku pro wa dzo ne
by ły roz mo wy, któ re ma ją w przy -
szło ści przy cią gnąc in we sto rów. 

Mię dzy na ro do we Tar gi Nie -
ru cho mo ści In we sty cyj nych
EXPO RE AL zdo by ły so bie
nie kwe stio no wa ną po zy cję jed -
ne go z li de rów tar gów in we sty -
cyj nych na świe cie, a ich dy na -
mi ka roz wo ju jest nie spo ty ka -
na w ca łej bran ży tar go wej.
W te go rocz nej edy cji wzię ło
udział 1580 wy staw ców, a te re -
ny tar go we od wie dzi ło 21 ty się -
cy osób z 73 kra jów. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKPP

W dniach 19-20 paź dzier ni ka w
so sno wiec kiej Au li Wy dzia łu
Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Ślą -
skiego od by ła się mię dzy naro -
do wa kon feren cja pn. „En ter
– ob sza ry dzia łal no ści go spo dar -
czej i oto cze nia biz nesu”. Pro -
jekt współ finan so wał Urząd
Miej ski w So snow cu oraz unij ny
Pro gram „Eu ro pa dla oby wa te -
li”. Ho no ro wy pa tro nat nad kon -
fe ren cją spra wo wa li Rek tor Uni -
wer sy te tu Ślą skie go prof. zw. dr
hab. Wie sław Ba nyś oraz Rek tor
WSH prof. WSH dr Je rzy Ko pel. 

Pierw szy dzień kon fe ren cji
po świę co ny był „Bu do wa niu
Eu ro pej skiej przed się bior czo -
ści”. Uro czy ste go otwar cia kon -
fe ren cji do ko nał Pre zy dent Mia -
sta Ka zi mierz Gór ski. W kon fe -
ren cji udział bra li przed sta wi cie le
Sosnow ca oraz miast part ner-
skich (Ko ma rom, Ro uba ix, Su ce -
ava, Les Mu re aux, Ca sa blan ca
Ma arif). Z wy kła dem „Jak dziś
zmie rzyć się z wy zwa niem burz -
li we go świa ta – Klu czo we dy -
rek ty wy Unii Eu ro pej skiej dla
biz ne su” wy stą pi ła Po seł Par la -
men tu Eu ro pej skie go Mał go rza -
ta Handz lik.

Dru gi dzień kon fe ren cji upły -
nął pod ha słem „Kre atyw ne mia -
sto, kre atyw ni miesz kań cy”.
Uczest ni kom przed sta wio no trzy
pre zen ta cje. Au to rem pierw szej
z nich – „So sno wiec ja ko mia sto
otwar te na in we sto rów” był na -

czel nik Wy dzia łu Po li ty ki Go spo -
dar czej Urzę du Miej skie go w So -
snow cu Grze gorz Fru gal ski. Dr
Ma ria Zra łek – wi ce dy rek tor In -
sty tu tu Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w Ka to wi cach, ad iunkt w
Wyż szej Szko le Hu ma ni tas w So -
snow cu ja ko dru ga pre le gent ka
wy gło si ła wy kład pt. „Kre atyw ne
mia sto: Re wi ta liza cja dziel nic
mia sta czyn ni kiem ak ty wi za cji
śro do wi ska lo kal ne go”. Ja ko
ostat ni głos za brał Rek tor Wyż -
szej Szko ły Hu ma ni tas dr Je rzy
Ko pel prof. WSH z wy kła dem za -
tytu ło wa nym Kre atyw ny czło -
wiek: „Od po wie dzial ne za rzą dza -
nie prze strze nią pu blicz ną miast”.

Na za koń cze nie kon feren cji
przed sta wi cie le wszyst kich
miast bio rą cych udział w En te -
rze pod pi sa li de kla ra cję wy ra ża -
ją cą wo lę dal szej współ pra cy w
ra mach sie ci miast part ner skich.
– Kon fe ren cja by ła do sko na łą
oka zją do wy mia ny do świad -
czeń w kwe stii prze kształ ca nia
miast prze my sło wych, któ re mu -
sia ły zmie rzyć się ze zmia na mi
spo łecz no -go spo dar czy mi. So -
sno wiec od czuł to bar dzo na
wła snej skó rze. Po upad ku prze -
my słu cięż kie go zo sta li śmy z te -
re na mi, któ re trze ba by ło re kul -
ty wo wać i przy go to wy wać pod
no we in we sty cje. Ła two nie by -
ło, ale dziś na tych tre nach dzia -
ła ją licz ne fir my da jące za trud -

nie nie na szym miesz kań com.
Dzię ki tym do świad cze niom
nasz re gion jest za har to wa ny w
wal ce z kry zy sem – mó wił pod -
czas spo tka nia pre zy dent So -
snow ca Ka zi mierz Gór ski.

Pro jekt  "EN TER -ob sza ry
dzia łal no ści go spo dar czej i oto -
cze nie biz ne su" po świę co ny
jest ak tual nym pro ble mom go -
spo dar ki miej skiej opar tej na
dzia łal no ści ma łych i śred nich
przed się biorstw oraz to warzy -
szą cym jej pro ble mom spo łecz -
nym. Umoż liwia on wy mia nę
do świad czeń, opi nii i po zwo li
na pod nie sie nie po zio mu wie -
dzy. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKPP

Międzynarodowy „Enter”
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So sno wiec na Tar gach
Expo Re al

„Po la Na dziei”
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Roz strzy gnię to kon kurs na „Naj -
ład niej sze osie dle miesz ka nio we
w mo im mie ście” or ga ni zo wa ny
przez Wy dział Go spo dar ki Ko -
munalnej Urzę du Miej skie go
w So snow cu. 

Do ry wa li za cji zgło szo ne zo -
sta ły na stę pu ją ce lo ka li za cje:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Niw ka” – osie dle przy ul. Dy -
bow skie go 1-53; Gór ni cza Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa – te re ny
przy ul. Zie lo nej; So sno wiec ka
Spół dziel nia Miesz ka nio wa – te -
re ny przy ul. J. Ki liń skie go 22-
28, 30-36, 48-50, 52-58, 60-70
oraz J. Kie pu ry 45-51, 53-57, 59-
63; Przed się bior stwo Wie lo bran -

żowe „DO MTUR” Sp. z o.o. –
te re ny przy uli cach: Czer wo ne go
Krzyża 5A -5D, Dą browsz cza -
ków 10-10D, Kli mon tow skiej 1-
1G, 5-5E, Kra szew skie go 17, Li -
tew skiej 29-35, Rzeź ni czej 1A,
1B, 1-19; So sno wiec ka Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa Ad mi ni -
stra cji Osie dli Miesz ka nio wych
Nr 2 „RUD NA” – osie dla: Sta wo -
wa -Plo nów -Małobądzka oraz
Hal le ra 18-58.

W ka tego rii pierw szej – naj le -
piej i naj ład niej utrzy ma ny te ren
wo kół bu dyn ków miesz kal nych
wie lo ro dzin nych w ra mach ad mi -
ni stra cji spół dziel czej, za kła do -
wej lub ko mu nal nej w zwy cię ży -

ły na stę pu ją ce osie dla: I miej sce
– osie dle przy ul. Sta wo wej – Plo -
nów – Ma ło bądz kiej, II miej sce
– osie dle przy ul. B. Dy bow skie -
go, III miej sce – osie dle przy ul.
J. Ki liń skie go – J. Kie pu ry

W ka tego rii dru giej – naj ład -
niej za go spo da ro wa ny te ren wo -
kół bu dyn ków wspól not ko lej -
ność wy glądała na stę pują-
co. I miej sce – te ren przy ul.
Czerwo ne go Krzy ża 5A -
-5D, II miej sce -te ren przy ul.
Kraszew skie go 17; III miej sce
– te ren przy ul. Rzeź ni -
czej 1A, 1B, 1-19. 

TTeekksstt:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Naj ład niej sze osie dle wy bra ne
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TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Po nad 1,5 ty sią ca lu dzi z ca łe go
kra ju od wie dzi ło im pre zę Po ryt -
kon 3 1/3, czy li kon went mi ło -
śni ków fan tast ki oraz kul tu ry ja -
poń skiej. Spo tka nie od by wa ło
się w dniach 23-25 paź dzier ni ka
w So snow cu w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 7 przy uli -
cy Gwiezd nej 2.

Do So snow ca tłum nie zje cha -
li fa ni fan ta sy, SF, man gi i ani me,
gier kar cia nych, bi tew nych oraz
fa bu lar nych. To już trze cia od sło -
na im pre zy, któ ra swo je ist nie nie
za in au gu ro wa ła w Ra ci bo rzu
w 2007 ro ku. W 2008 im pre -
za prze nio sła się na sta łe do So -
snow ca i cią gle zdo by wa no wych
fa nów. Te go rocz na edy cja po -
dzie lo na zo sta ła na kil ka głów -
nych blo ków te ma tycz nych. Tra -
dy cyj nie po ja wił się blok fan ta -
stycz ny, scien ce fic tion i gier
fa bu lar nych, blok po pkul tu ry ja -
poń skiej, za de dy ko wa ny wszyst -
kim fa nom man gi i ani me, a tak -
że blok gier kar cia nych i bi tew -
nych. No wo ścią był blok
mul ti me dial ny, w ca ło ści po -
świę co ny grom kom pu te ro wym
i elek tro nicz nej roz ryw ce, od ręb -

ne blo ki mie li rów nież fa ni po -
sta po ka lip sy, gier RPG i LAR -
Pów (czy li gier fa bu lar nych
na ży wo, gdzie gra cze wcie la ją
się w od gry wa ne po sta ci).

– Te go rocz ny Po ryt kon miał
ok. 300 go dzin pro gra mu – mó -
wi Do mi nik Bąk, głów ny ko or -
dy na tor kon wen tu. – Na uczest -
ni ków cze ka ło mnó stwo atrak cji
– od spo tkań ze zna ny mi pi sa rza -
mi fan ta sty ki, po przez Co splay,
czy li kon kurs na naj lep sze prze -
bra nie in spi ro wa ne fan ta sty ką
lub man gą, kon cert ze spo łu, wy -
ko nu jące go mu zy kę j -roc ko wą
czy dwie sa le kon so lo we z mnó -
stwem gier. Mi ło śni cy gier kar -
cia nych mo gli zmie rzyć się
w dwóch wy so kiej kla sy tur nie -
jach, bę dą cych eli mi na cja mi
do świa to wych roz gry wek w Pa -
ry żu i San Die go, a fa ni gier bi -
tew nych – w Mi strzo stwach Za -
głę bia w grze War ma chi ne/Hor -
des. Do te go przy go to wa li śmy
mnó stwo pre lek cji, kon kur sów
i pro jek cji.

Praw dzi wą pe reł ką im pre zy
by li rów nież za pro sze ni go ście.
Z fa nami swo jej twór czo ści spo -
tka li się An drzej Pi li piuk, Ja cek
Ko mu da, Sta ni sław Mą de rek,

Mar cin Przy by łek, Kon rad T. Le -
wan dow ski oraz ry sow nik ko -

mik sów Prze my sław Tro ściń ski.
Ja cek Ko mu da, pi sarz i pa sjo nat

Rzecz po spo li tej Szla chec kiej po -
pro wa dził sar mac ką bie sia dę,
któ rej uczest ni cy mo gli prze brać
się z szla chec kie stro je wy po ży -
czo ne przez Te atr Za głę bia, z ko -
lei An drzej Pi lipiuk na swo jej
pre lek cji przy ta czał barw ne po -
da nia i le gen dy do ty czą ce ko zac -
kich ata ma nów i wa taż ków. 

– W ze szłym ro ku od wie dzi -
ło nas po nad 600 osób, w tej
edy cji na kon went przy jecha ło
ok. pół to ra ty sią ca uczest ni ków
– mó wi Na ta lia Do łżyc ka, jed -
na z or ga ni za torek im pre zy.
– Bar dzo cie szy nas wzrost za in -
te re so wa nia fan ta sty ką, wi dzie li -
śmy na wet dzie ci, któ re przy pro -
wa dzi ły ze so bą ro dzi ców, aby
po dzie lić się z ni mi swo imi za in -
te re so wa ni zwią za ny mi z tą te -
ma ty ką.

Or ga ni zato rzy do łoży li
wszel kich sta rań, aby za do wo-
lić na wet naj wy bred niej szych
fa nów te ma tu. W po miesz cze -
niach, gdzie od by wa ły się po -
ka zy oraz pre lek cje zwią zane
z książ ka mi oraz fil ma mi po -
sta po ka lip tycz ny mi, pa no wał
praw dzi wy kli mat nu kle ar nej
za gła dy. Po rzu co ne ma ski prze -
ciw ga zo we, ele men ty woj sko -

we go i me dycz ne go ekwi pun ku
oraz zna ki ostrze gają ce
przed ska że niem przy wo dzi ły
na myśl re la cje z ka ta stro fy
w Czar no by lu. To wła śnie tu
moż na by ło się do wie dzieć 
m.in, ja kie kro ki na le ży pod jąć
aby prze trwać in wa zję zom bie
czy po pro mien nych mu tan tów.
Gdzie in dziej moż na by ło wy -
słu chać wy kła dów o Ja po nii
cza sów sa mu ra jów czy obej -
rzeć wy sta wę mi nia tur
z Gwiezd nych Wo jen. Wiel kie
emo cje wzbu dził po kaz tań ców
z ogniem, wy ko na ny na wol -
nym po wie trzu przez gru pę
Azis Li ght. W kil ku sa lach
moż na by ło spró bo wać swych
sił w ro li gra cza gier RPG.

– Im pre za jest świet nie zor ga -
ni zo wa na i cie ka wa – po wie dział
nam Ja nusz Woj nar z My słowc.
– Szcze gól nie za cie ka wi ły mnie
pre lek cje do ty czą ce RPG, w któ -
re gram od lat z gru pą przy ja ciół,
z któ ry mi stwo rzy li śmy na wet
kil ka sys te mów au tor skich. Po -
do ba mi się, że na jed nej im pre -
zie po tra fią spo tkać się i do brze
ba wić re pre zen tan ci tak róż nych
cza sem od sie bie odła mów fan -
ta sty ki.

W So snow cu od był się je den z naj więk szych w Pol sce kon wen tów fan ta sty ki

Dla nich nie ma gra nic
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historia
Jan 
Śnia dec ki 
(1756-1830), astro nom, ma te ma tyk, fi lo zof i geo graf, 
star szy brat Ję drze ja

Uro dził się 29 sierp -
nia 1756 ro ku w Żni nie.
Ukoń czył Gim na zjum
w Trze mesz nie. Na stęp -
nie stu dio wał wAka de mii
Lu brań skie go i w Aka de -
mii Kra kow skiej. W Pa -
ry żu kon ty nu ował stu dia
ma te ma tycz ne. W 1781
ro ku zo stał pro fe so rem
ma te ma ty ki i astro no mii
w Kra ko wie. Rok póź -
niej wy stą pił z pro jek-
tem bu do wy ob ser wa to -
rium astro no micz ne go
na te re nie kra kow skie go
Ogro du Bo ta nicz ne go.
W 1784 ro ku wspól nie
z Ja nem Jaś kie wi czem
skon stru ował pierw szy

w Pol sce ba lon. W dzie dzi nie fi lo zo fii był wro giem me ta fi zy ki
i ro man ty zmu. Je go głów ne dzie ło to Fi lo zo fia umy słu ludz kie -
go. Opu bli ko wał rów nież Geo gra fię, czy li opi sa nie ma te ma tycz -
ne i fi zycz ne Zie mii (1804). Był pre kur so rem upo wszech nia nia
pol skiej ter mi no lo gii ma te ma tycz nej. W 1812 ro ku zo stał człon -
kiem utwo rzo ne go przez Na po le ona I Bo na par te Ko mi sji Rzą du
Tym cza so we go Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go. Zmarł w li sto -
pa dzie 1830 ro ku w Ja szu nach ko ło Wil na. Imie niem uczo ne go
na zwa no jed ną z pla ne to id i kra ter na księ ży cu.

Ję drzej 
Śnia dec ki 
(1768-1838), le karz, bio log, che mik 
i fi lozof, młod szy brat Ja na

Uro dził się 30 li sto pa -
da 1768 ro ku w Ry dle -
wie ko ło Żni na. Ukoń -
czył Gim na zjum w Trze -
mesz nie. Był pro fe so rem
che mii i me dy cy ny
w Szko le Głów nej Wiel -
kie go Księ stwa Li tew -
skie go (od 1803 ro ku
Uni wer sy tet Wi leń ski)
i Aka de mii Me dy ko -
-Chi rur gicz nej w Wil -
nie. W la tach 1806-
1836 był pre ze sem To -
wa rzy stwa Na uko we go
Le kar skie go. Au tor
i pre kur sor pol skiej ter -
mi no lo gii che micz nej,
znacz nie od bie ga ją cej
od tej przy ję tej na świe -
cie, któ ra cha rak te ry zo -

wa ła się uży wa niem nazw pier wiast ków, np. wo dór, wę giel,
krzem, siar ka. Był rów nież au to rem pierw sze go pol skie go pod -
ręcz ni ka Po cząt ki che mii. W 1822 ro ku opi sał me to dę le cze nia
krzy wi cy z wy ko rzy sty wa niem świa tła sło necz ne go. Jest rów nież
au to rem pra cy Teo ria je stestw or ga nicz nych opi su ją cej wy jąt ko -
wą ce chę or gani zmów ży wych ja ką jest prze mia na ma terii.
Zmarł 11 ma ja 1838 ro ku w Wil nie.

W So snow cu bra cia Śnia dec cy upa mięt nie ni zo sta li nie wiel ką
ulicz ką w dziel ni cy Za gó rze. 

Naj star szy obiekt za byt ko wy w So snow cu,
któ re go po cząt ki si ga ją praw do po dob nie
póź ne go śre dnio wie cza. Po ło żo ny jest na le -
wym brze gu Czar nej Prze mszy. Na po cząt -
ku XVII wie ku zna lazł się w po sia da niu Mo -
drzew skich, a na stęp nie Tę go bor skich, Żu liń -
skich i Sto jew skich. Od 1802 ro ku je go
wła ści cie la mi by li Niem cy, m.in. ge nerał
Schim melp fe ning von der Oye, ksią że Lu -
dwik An halt Co ethen von Pless, hra bi na Stol -
berg zu Wer ni ge ro de i hra bia Jan Re nard.
W 1824 ro ku za mek znisz czył po żar, a je go
od bu do wa trwa ła osiem lat. Bu dow la zbu do -
wa na by ła po cząt ko wo na pla nie czwo ro bo ku

i po sia da ła we wnętrz ny kwa dra to wy dzie dzi -
niec. Dzie wiet na sto wiecz ne prze bu do wy
zmie ni ły je go pier wot ny wy gląd. W dru giej
po ło wie te goż wie ku ro ze bra no skrzy dło
wschod nie z bra mą wjaz do wą. 

Ak tu al nie za mek jest pię tro wą bu dow lą
na rzu cie pod ko wy. Po sia da sześć wie ży -
czek, z któ rych w jed nej mie ści ła się ka pli -
ca. W nie któ rych je go sa lach, na klat kach
scho do wych i piw ni cach za cho wa ły się
skle pie nia ko leb ko we i krzy żo we, a w środ -
ko wym ry za li cie skrzy dła po łu dnio we go
frag men ty po lichro mii (praw do po dob nie
z XVII wie ku). W okre sie dwu dzie sto le cia

mię dzy wo jen ne go w zam ku mie ści ły się
biu ra Gwa rec twa „Hr. Re nard”, a po 1945
ro ku ad mi ni stra cja ko pal ni „So sno wiec”.
Po re mon cie prze pro wa dzo nym w la -
tach 1977-1980 sie dzi bę zna la zła tu Cen -
tral na Wzor cow nia Szkła, prze kształ co -
na w 1981 ro ku w Mu zeum Szkła Współ -
cze sne go. 

Mu zeum ist nia ło do 1995 ro ku, a na stęp -
nie je go zbio ry prze ka za ne zo sta ły do Mu -
zeum przy ul. Che micz nej. Po ko lej nym re -
mon cie, od po cząt ku XXI wie ku na Zam ku
Sie lec kim swo ją sie dzi bę po sia da So sno -
wiec kie Cen trum Sztu ki. 

Uro dził się 7 li sto pa da 1849 ro ku w Bocz kach ko -
ło Ło wi cza, w ro dzi nie zu bo ża łej szlach ty, ja ko
syn Ada ma i Iza be li. Po ukoń cze niu szko ły śred -
niej, w la tach 1967-1872 uczył się w war szaw skiej
Kla sie Ry sun ku i pry wat nej pra cow ni Woj cie cha
Ger so na. Na stęp nie stu dio wał w Aka de mii w Mo -
na chium. Pod czas stu diów zna ny był m.in. z kon -
tro wer syj ne go ubio ru, no sił np. czer wo ne raj tu zy
kon ni cy ro syj skiej, gra na to wą kurt kę ułań ską
i czap kę kon duk tor ską Ko lei War szaw sko -Wie -
deń skiej. Wie le po dró żo wał zwłasz cza po Wło -
szech i Ukra inie. W 1875 ro ku prze by wał w Pa ry -
żu, gdzie za sły nął dzię ki ory ginal nej te ma ty ce
swo ich ob ra zów. Współ pra co wał rów nież ja ko ilu -

stra tor z pa ry skim Le Mon de Ilu stre. W 1887 ro -
ku wró cił do kra ju, a dwa la ta póź niej ku pił dwo -
rek w Ku klów ce ko ło Gro dzi ska Ma zo wiec kie go,
gdzie miesz kał aż do śmier ci. Ma lo wał sce ny ro -
dza jo we, uka zu ją ce m.in. ży cie wsi pol skiej i ukra -
iń skiej oraz sce ny my śliw skie. Wier nie sta rał się
od twa rzać ko lo ryt przy ro dy w swo ich re ali stycz -
nych i na stro jowych pej za żach. Był rów nież do-
sko na łym ma la rzem ko ni, rza dziej wy ko ny wał
por tre ty. Zmarł 6 kwiet nia 1914 ro ku w Ku klów -
ce. Po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu w Że le cho -
wie. Ten wy bit ny ma larz prze ło mu XIX i XX wie -
ku w na szym mie ście jest pa tro nem uli cy w dziel -
ni cy Śro du la. 

Za mek Sie lec ki

KKoolluummnnęę rreeddaagguujjee MMiicchhaałł WWęęcceell

Jó zef Cheł moń ski
(1849-1914), ar ty sta ma larz
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Info li nia dla bez dom nych
Z dniem 1 li sto pa da  w Wo je wódz kim Cen trum Za rzą dza nia Kry -
zy so we go zo sta ła uru cho mio na in fo li nia dla bez dom nych o nu me -
rze 0 800 100 022. In fo li nia bę dzie funk cjo no wać przez ca łą do bę
w każ dym dniu ty go dnia i obej mo wać swym za się giem te ren wo je -
wódz twa ślą skie go. Wy dział Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy -
so we go Ślą skie go Urzę du Wo jewódz kie go opra co wał pla kat za wie -
ra ją cy nu mer te le fo nu in fo li nii, pod któ rym moż na uzy skać in for -
ma cję o moż li wo ści po mo cy w za kre sie noc le gu i wy ży wie nia dla
osób bez dom nych.  Wy kaz jed no stek świad czą cych po moc oso bom
bez dom nym z te re nu ca łe go wo jewódz twa ślą skie go znaj du je się
na stro nie in ter neto wej www.ka towi ce.uw.gov.pl/wdz bizk/in fo li-
nia_dla_bez dom nych.html.

Pla ka ty zo sta ły prze ka za ne do wszyst kich jed no stek ad mi ni stra -
cji sa mo rzą du te ry torial ne go wo jewódz twa ślą skie go oraz do Ko -
mend Wo jewódz kich Po li cji i PSP, Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
w Ślą skim Urzę dzie Wo je wódz kim, Ca ri tas, PCK, Gór no ślą skie go
To wa rzy stwa Cha ry tatyw ne go, w ce lu roz po wszech nie nia w miej -
scach do stęp nych dla za in te re so wa nych osób, m.in. w: ośrod kach po -
mo cy spo łecz nej, punk tach świad cze nia po mo cy jed no stek po za rzą -
do wych, dwor cach ko le jo wych i au to bu so wych, ośrod kach zdro wia,
sta ro stwach. RREEDD

13 paź dzier ni ka swo je set ne uro -
dzi ny ob cho dzi ła miesz kan ka
So snow ca, Pa ni JA DWI GA
ZIÓŁ KOW SKA. So le nizant ka
uro dzi ła się w Dą bro wie Gór ni -
czej – Go ło no gu. 

Już w wie ku 7 lat zo sta ła pół -
sie ro tą. Po śmier ci mat ki wy cho -
wy wa ła Ją ciot ka. Mia ła bra ta,
któ ry zgi nął w cza sie II woj ny
świa to wej.

Oj ciec Ju bi lat ki przez 45 lat
pra co wał w ko pal ni „Mo drze -

jów”. Pa ni Ja dwi ga przez więk -
szość ży cia utrzy my wa ła się
z kra wiec twa – szy ła w do mu.
Ma cór kę Wan dę, u któ rej
miesz ka, dwie wnucz ki oraz tro -
je pra wnu cząt.

Z oka zji 100. uro dzin Sza -
now na Ju bi lat ka ode bra ła z rąk
Zbi gnie wa Ja skier nii, za stęp cy
Pre zy den ta Mia sta, dy plom oraz
na gro dę ju bi le uszo wą. Ju bi lat ce
skła da my naj ser decz niej sze ży -
cze nia! UU
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25 września 2009 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia
i nagrody wręczał zastępca prezydenta miasta Zbigniew Jaskiernia oraz kierownik USC – Arkadiusz Trzuskowski. Do życzeń dołącza się Kazimierz
Górski – prezydent Sosnowca.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
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KKrryyssttyynnaa ii SSttaanniissłłaaww ŚŚlliizzoowwiiee,, DDaannuuttaa ii MMiieecczzyyssłłaaww TToommaasszzeewwssccyy,, MMaarriiaannnnaa ii EEddwwaarrdd WWaawweerroowwiiee,, LLuuccjjaa ii JJaann WWaawwrryykkóóww,,
MMaarriiaa ii MMiieecczzyyssłłaaww WWąąssoowwiiee,, HHaalliinnaa ii JJaann WWiiśśnniieewwssccyy,, JJaanniinnaa ii FFrraanncciisszzeekk WWoojjcciieecchhoowwssccyy,, NNaattaalliiaa ii SSttaanniissłłaaww WWoojjnniiaakkoowwiiee,,
EEllżżbbiieettaa ii KKaazziimmiieerrzz WWóójjcciikkoowwiiee,, JJaanniinnaa ii AAlleekkssyy WWrróóbblloowwiiee,, SSttaanniissłłaawwaa ii JJaann WWrróóbblloowwiiee,, BBaarrbbaarraa ii LLeeoonn ZZaarręębbssccyy,, KKrryyssttyynnaa
ii JJaann KKuucciińńssccyy,, MMaarriiaa ii JJaacceekk KKuurrcczzeennkkoowwiiee;;
6600--lleecciiaa bbeezz mmeeddaallii:: SStteeffaanniiaa ii JJóózzeeff KKlloocckkoowwiiee,, IIrreennaa ii CCzzeessłłaaww RRaakkoocczzyy..

Set ne uro dzi ny!



0055.. 1100.. – po nad 100 osób uczest ni -
czy ło w zdo by ciu Ba ra niej Gó ry
w ra mach trwa jącej ak cji O/PTTK
„Zdo by wa my Gór ską Od zna kę Tu -
ry stycz ną”. W zde cy do wa nej więk -
szo ści by li to ucznio wie so sno wiec -
kich szkół: SP 21, SP 23 oraz Gim -
na zjum 16. Współ or ga ni za to rem
wy jaz du był Wy dział Kul tu ry Fi -
zycz nej, Spor tu i Tu ry sty ki UM
w So snow cu.
0055.. 1100.. – w Miej skim Klu bie im. Ja -
na Kie pu ry od był się kon cert w wy -
ko na niu Kwin te tu SUB ITO. Kwin -
tet two rzą mu zy cy Ślą skiej Or kie stry
Ka me ral nej Fil har mo nii Ślą skiej
w Ka towi cach. 
0066.. 1100.. – Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas
za in au gu ro wa ła no wy rok aka de -
mic ki. Go ściem spe cjal nym in au gu -
ra cji był prof. Grze gorz Ko łod ko.
Te go rocz na in au gu ra cja by ła 13.
w hi sto rii uczel ni. Na ukę w mu rach
WSH roz po czę ło bli sko 1,5 ty sią ca
no wych stu den tów, któ rzy bę dą ko -
rzy stać z 8 kie run ków stu diów: ad -
mi ni stra cji, dzien ni kar stwie i ko mu -
ni ka cji spo łecz nej, fi lo lo gii an giel -
skiej, eu rope isty ce, ochro nie
śro do wi ska, pe da go gi ce, po li to lo gii
i za rzą dza niu. Prof. dr hab. Grze -
gorz Ko łod ko wy gło sił wy kład in au -
gu ra cyj ny pt. „Trans for ma cja, kry -
zys – i co da lej?”. 
0099.. 1100.. – Fi lia nr 10 Miej skiej Bi -
blio teki Pu blicz nej oraz Miej ski
Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” z oka zji
Dnia Se nio ra wspól nie zor ga ni zo -
wa li. „Pod wie czo rek przy mi kro fo -
nie” Ad resa ta mi spo tka nia by li
człon ko wie Klu bu Se nio ra, czy tel ni -
cy Bi blio te ki oraz miesz kań cy dziel -
ni cy Ka zi mierz Gór ni czy.
1100.. 1100.. – w ra mach Świa to wego
Dnia Opie ki Pa lia tyw nej i Ho spi -
cjów w ko ście le p. w. św. To ma sza,
po mszy św., któ rą ce lebro wał Ks.
Bi skup Grze gorz Ka szak, od był się
Kon cert Cha ry ta tyw ny na Rzecz
Ho spi cjum Św. To ma sza. W kon cer -
cie udział wzię li: Ewa Bie gas (so -
pran), Ks. Pa weł So bie raj ski (te nor),
Se we ryn Mzyk (trąb ka), Grze gorz
Bie gas (for te pian), Mi chał Gó ral
(or ga ny). W pro gra mie zna la zły się:
pie śni sa kral ne, mo dli tew ne arie

ope ro we oraz per ły mu zy ki in stru -
men tal nej. 
1122.. 1100.. – w Miej skim Klu bie im. Ja -
na Kie pu ry od był się wie czór po -
etyc ki Je rze go Lu cja na Woź nia ka
po łą czo ny z pro mo cją książ ki pt.
„Sa mot ność ko ta”. Spo tka nie po pro -
wa dził Pa tryk Fi li po wicz. 
1133.. 1100.. – w Szko ła Pod sta wo wa nr 10
zor ga ni zo wa no „Spar ta kia dę Ro -
dzin ną po łą czo ną ze  Świę tem Ziem -
nia ka”. Od by ły się kon ku ren cje
spor to we, warsz ta ty pla stycz no -tech -
nicz ne, lo teria fan towa, pie czon ki,
„słod ki” kier masz oraz   za pre zen to -
wa no baj kę „Kró lew na Śnież ka
i sied miu kra sno lud ków”  w wy ko -
na niu na uczy cie li szko ły. Do chód
z im pre zy prze zna czo ny bę dzie
na za kup sprzę tów i po mo cy dy dak -
tycz nych nie zbęd nych w pra cy
z dzieć mi od dzia łów przed szkol nych
i klas pierw szych. 
1166.. 1100.. – w sa li se syj nej so sno wiec -
kie go ma gi stra tu od by ła się IX se sja
Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta So -
snow ca V ka den cji.
1166.. 1100.. – w so sno wiec kiej ba zy li ce
ka te dral nej od by ło się od sło nię cie
i po świę ce nie ta bli cy upa mięt nia ją -
cej wi zy tę w So snow cu abp. Ka ro la
Woj tyły, póź niej sze go Oj ca Świę te -
go, Ja na Paw ła II, w dniach 20-21
ma ja 1967 r. pod czas uro czy sto ści
Mi le nium Chrztu Pol ski. Ta bli ca
w po ło wie współ fi nan so wa na jest
z bu dże tu mia sta. Za mon to wa na zo -
sta ła na fron to nie świą tyni. Po świę -
ce nia ta bli cy do konał bp Grze gorz
Ka szak. 
2288.. 1100.. – W So snow cu od by ła się
Re gio nal na Spar ta kia da Osób Bez -
dom nych. W spor to wej ry wa li za cji
wzię ło udział oko ło 60 osób m.in. z
Ka to wic, So snow ca, Dą bro wy Gór -
ni czej, Bę dzi na i Ja worz na. Uczest -
ni cy wy star to wa li w trzech kon ku -
ren cjach: pił ka noż na, te nis sto ło wy
i sza chy. Dla wszyst kich za wod ni -
ków ufun do wa no ko szul ki, po la ry
i obu wie, na to miast dla zwy cięz ców:
pił ki oraz ra kiet ki do te ni sa sto ło we -
go. Or ga ni za to rem Spar ta kia dy był
Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej w So snow cu, a sfi nan so wa no ją
ze środ ków Urzę du Miej skie go. UU

Z „Ku rie rem” po mie ście
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prosto z miasta

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..1111 ggooddzz.. 1111..0000 Bracia Grimm „Królewna
Śnieżka”
ggooddzz.. 1199..0000 KONCERT ARS CAMERALIS
1100..1111 ggooddzz.. 1100..0000 Lucy Maud Montgomery
„Ania z Zielonego Wzgórza”
1111..1111 ggooddzz.. 1188..0000 Antoni Czechow
„Wiśniowy sad”
1122..1111 ggooddzz.. 1100..0000 Bracia Grimm „Królewna
Śnieżka”
1133..1111 ggooddzz.. 1199..0000 Edward Taylor „Stosunki
na szczycie”
1144..1111 ggooddzz.. 1188..0000 „Niech żyje bal” Piosenki
Agnieszki Osieckiej abon. ważne

1155..1111 ggooddzz.. 1188..0000 „Niech żyje bal” Piosenki
Agnieszki Osieckiej abon. ważne
1177..1111 ggooddzz.. 1100..0000 Barbara Rosiek
„Pamiętnik narkomanki”
1188..1111 ggooddzz.. 1100..0000 Wiliam Szekspir „Wesołe
kumoszki z Windsoru”
1199..1111 ggooddzz.. 1100..0000 Wiliam Szekspir „Wesołe
kumoszki z Windsoru”
2200..1111 ggooddzz.. 1199..0000 Edward Taylor „Stosunki
na szczycie”
2211..1111 ggooddzz.. 1188..0000 Antoni Czechow
„Wiśniowy sad” abon. ważne
2222..1111 ggooddzz.. 1188..0000 Antoni Czechow
„Wiśniowy sad” abon. ważne
2244..1111 ggooddzz.. 1100..0000 Bracia Grimm „Królewna
Śnieżka”
2255..1111 ggooddzz.. 1100..0000 Bracia Grimm „Królewna
Śnieżka”
2266..1111 ggooddzz.. 1100..0000 Bracia Grimm „Królewna
Śnieżka”
2266..1111 ggooddzz.. 1199..0000 Zbigniew Książek Sztuka
kochania czyli Sceny dla dorosłych”

2277..1111 ggooddzz.. 1199..0000 Wiliam Szekspir „Wesołe
kumoszki z Windsoru”
2288..1111 ggooddzz.. 1188..0000 Zbigniew Książek „Sztuka
kochania czyli Sceny dla dorosłych” abon.
ważne
2299..1111 ggooddzz.. 1188..0000 Edward Taylor „Stosunki
na szczycie” abon. ważne

UUWWAAGGAA!!
DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy ddoo wwyyggrraa--
nniiaa:: 11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee nnaa ssppeekkttaakkll
„„WWiiśśnniioowwyy ssaadd”” ww ddnniiuu 2211 lliissttooppaaddaa ((ssoobboo--
ttaa)) oo ggooddzz.. 1188..0000..;; 11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee
nnaa ssppeekkttaakkll „„WWiiśśnniioowwyy ssaadd”” ww ddnniiuu 2222 lliissttoo--
ppaaddaa ((nniieeddzziieellaa)) oo ggooddzz.. 1188..0000..
PPiieerrwwsszzee ttrrzzyy oossoobbyy,, kkttóórree pprrzzyyjjddąą zz nnaajjnnooww--
sszzyymm wwyyddaanniieemm „„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo”” nnrr 1100
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..

Po raz VIII w So snow cu od by ła się
Se sja Za głę biow ska. Te go rocz na edy -
cja „Pi sarze z Za głę bia” przy go to wa -
na tra dy cyj nie już przez so sno wiec ką
książ ni cę zgro ma dzi ła uczest ni ków
zain te re so wa nych re gio nal ną twór czo -
ścią. Dwu dnio wa se sja od by ła się 
22 i 23 paź dzier ni ka w gma chu Bi -
blio teki Głów nej w So snow cu. Ini cja -
ty wa słu żą ca po głę bia niu świa do mo-
ści hi sto rycz nej oraz wzmac nia niu
po czu cia toż sa mości re gio nal nej
miesz kań ców Za głę bia Dą brow skie -
go,  po dob nie jak w ro ku ubie głym,
cie szy ła się du żym za inte re so wa niem.

Twór czość pro za ików, po etów i in -
nych przed sta wicie li za głę biow skie go
śro do wi ska li te rac kie go przed sta wi li ba -
da cze i kry ty cy zwią za ni z Uni wer sy te -
tem Ślą skim w Ka to wi cach.

Wśród dys ku tan tów zna leź li się m.
in.: Je rzy Su cha nek, Woj ciech Brzo ska,
Sła wo mir Ma tusz, Ja cek Go lon ka, czy
Bar ba ra Grusz ka -Zych. 

VIII Se sji Za głę biow skiej to wa rzy -
szyła rów nież pro mocja dwóch po zy cji
po świę co nych za głę biow skim twór com,
któ re uka za ły się na kła dem Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej: „Ar ty ści z Za głę -
bia. Ma te ria ły VII Se sji Za głę biow skiej”

oraz „Zderzenia poetyc kie 2008. An to -
logia”.

Impre za po wsta ła przy współ pra cy
MBP w So snow cu wraz z Wy dzia łem Fi -
lo lo gicz nym Uni wer syte tu Ślą skie go
w Ka towi cach, Pra cow nią Ży cia Li te rac -

kie go na Gór nym Ślą sku i w Za głę biu Dą -
brow skim oraz In sty tut cie Na uk o Li te ra -
tu rze Pol skiej im. Ire ne usza Opac kie go
Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Spo tka nie twór ców re gio nal nych

DDrr hhaabb.. KKrrzzyysszzttooff UUnniiłłoowwsskkii pprrzzeeddssttaawwiiłł pprreezzeennttaaccjjęę mmuullttiimmeeddiiaallnnąą::
„„FFaannttaassttyykkaa jjaakkoo ggrraa kkoommbbiinnaattoorryycczznnaa.. OO pprroozziiee RRoommuuaallddaa PPaawwllaakkaa””

Mi cha el D. O’Brien 

Dzien nik za ra zy
tłum. Mak sy mi lian Tu mi da je wicz
da ta pre mie ry: li sto pad 2009 
li te ra tu ra fi lo zo ficz na i re ligij na
Se ria: Po wieść z Du szą
Wy daw nic two ZNAK

Na tha niel De la ney sam wy cho wu je
dwój kę dzie ci w ma łym ka na dyj skim
mia stecz ku. Wy da je lo kal ną ga ze tę
i w swo ich ar ty ku łach da je wy raz nie -
chę ci do po li ty ki i kie run ku, w któ -
rym zmie rza współ cze sny świat. Na -
gle dzien ni ka rzem za czy na się in te re -
so wać ta jem ni cza agen da rzą do wa, któ ra pró bu je go uci szyć.
W oba wie o bez pie czeń stwo swo je i dzie ci Na tha niel mu si
ucie kać.
„Dzien nik za ra zy” to hi sto ria po dwój nej po dró ży – po za cy wi -
li za cję i w głąb sa me go sie bie. Nar ra cja prze pla ta się z frag -
men ta mi dzien ni ka głów ne go bo ha te ra. Za pi ski te do sko na le
uka zu ją pro ces je go doj rze wa nia i do ra sta nia do po dej mo wa -
nia co raz trud niej szych de cy zji.
Jest to ko lej na książ ka w se rii Po wieść z Du szą, a za ra zem ko -
lej na po wieść Mi cha ela D. O’Brie na uka zu ją ca się w Pol sce.

Wisława Szymborska 

Tutaj
Wydanie z płytą CD
Wydawnictwo ZNAK
Data premiery: 22 października 2009   
Poezja

Trud no by ło by wy ma rzyć so bie wspa -
nial szą in au gu ra cję ob cho dów pięć dzie -
się cio le cia Wy daw nic twa Znak. Pierw -
szą książ ką wy daną w ju bi le uszo wym
ro ku był no wy tom Wi sła wy Szym bor -
skiej. Je go pre mie ra sta ła się praw dzi -
wym świę tem dla wiel bi cie li nie tyl ko
po ezji, ale tak że mu zy ki: No bli st ce to wa rzy szył je den z naj -
lep szych na świe cie trę ba czy jaz zo wych. Za pis te go nie zwy -
kłe go kon cer tu – spo tka nia Wi sła wy Szym bor skiej i To ma sza
Stań ki wy ko nu ją ce go im pro wi za cje na te mat czy ta nych przez
nią utwo rów znaj dą słu cha cze i czy tel ni cy tej luk su so wej, dwu -
ję zycz nej edy cji książ ki z pły tą. Zna ko mi ty prze kład na an giel -
ski au tor stwa Cla re Ca va nagh w peł ni od da je kli mat tej po ezji.
Wier sze Szym bor skiej w jaz zo wej opra wie lśnią peł nym bla -
skiem – zdu mie wa ją ce, ile mą dro ści, ob ser wa cji i od kryć, ile
świa tów po mie ścić moż na w nie wiel kim pu deł ku!

7 paź dzier ni ka przy pa dła
smut na – pierw sza rocz -
ni ca śmier ci pierw sze go
bi sku pa die ce zji so sno -
wiec kiej księ dza Ada ma
Śmi giel skie go.
W przeded niu rocz ni cy
przy gro bie bi sku pa obok
so sno wiec kiej Ka te dry
wier ni ra zem z ka pła na -
mi od mó wili ko ron kę
do Mi ło sier dzia Bo że go,
a w Ka tedrze bp Grze -
gorz Ka szak od pra wił
w Je go in ten cji mszę
świę tą. 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. Wśród du -

chow nych był tak że
ksiądz pra wo sław ny oraz
gre ko -ka to lic 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 wicie 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.

Bp Adam Śmi giel ski
uro dził  się 24 grud -
nia 1933 ro ku w Prze my -

ślu. Świę ce nia ka płań skie otrzy mał 30
czerw ca 1957 ro ku w Lu bli nie. 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 bowzię cia
NMP przez kard. Jó ze fa Glem pa, Pry -
ma sa Pol ski. RREEDD,, KKAAII

I rocznica śmierci biskupa
Śmigielskiego

ARC



Piotr Czerwiński

Przebiegum życiae
Świat Książki, 2009, Premiera 9 października

Daw no nie po wsta ła tak po ra ża ją ca,
su ge styw na i ory gi nal na po wieść
o na szych cza sach, emi gra cji, na -
dzie jach i ma rze niach. Praw dzi wa
do bó lu i bo le sna w do cho dze niu
do praw dy. Re jestru ją ca rze czy wi -
stość jak naj lep szy do ku ment, a za -
ra zem bę dą ca li tera tu rą „pięk ną”
naj wyż szych lo tów – po nad cza so wą
i od ry wa ją cą się od zie mi. Spra wia
to za rów no jej dru gie, eg zy sten cjal -
no -sym bo licz ne ob li cze jak i spe cy -
ficz ny ję zyk, oso bli wa no wo mo wa,
me lanż pol skie go i an giel skie go,
stwo rzo ny przez au to ra na uży tek tej

po wie ści. Gu staw, wy kształ -
co ny czter dzie sto la tek na sta -
no wi sku w War sza wie (em -
-be -a ze Szko ły Han dlo wej,
pięt na ście lat ka rie ry) tra ci
pra cę i ro dzi nę, i wy jeż dża do Du -
bli na. Przez ca łe mie sią ce szu ka
pra cy w swo im za wo dzie, a jed no -
cze śnie wciąż przy cina swo je CV,
czy li prze bie gum ży ciae, suk ce syw -
nie za ta ja jąc praw dzi we kom pe ten -
cje: my w tym kra ju nie szli fu je my
an giel skie go. My tu szli fu je my to a-
le ty. Wkrót ce sta je się fla kiem, na -
pę dza nym ka wą i eks tra moc ny mi,

któ re mu siał za mie nić
na szmu glo wa ne marl -
bo ro bez ban de ro li. 

W naj gor szym mo -
men cie ży cia, upo ko -

rzo ny i bez pie nię dzy, Gu staw po -
zna je Kon ra da, dwu dzie sto sze ścio -
let nie go so cjo lo ga, za trud nio ne go
ja ko śmie ciarz. Kon rad jest tro chę
jak on sam sprzed lat: by stry i wraż -
li wy, i tyl ko na dziei w nim już
znacz nie mniej niż u pro gu do ro sło -
ści. Obaj pra cu ją w fa bry ce, wal cząc
na co dzień z set ka mi kar to nów, któ -
re zno szą z ca łe go pla cu i wrzu ca ją

w pasz czę uty li za to ra w rytm ulu -
bio nych pie śni reg gae, pusz cza nych
ze sta re go „jam ni ka”. „Umy sło wi”
trak tu ją ich jak śmie cie, choć in te -
lek tu al nie nie do ra sta ją im do pięt.
PPiioottrr CCzzeerrwwiińńsskkii Ur. 1972 r., dzien -
ni karz i pu bli cy sta. Ab sol went
dzien ni kar stwa UW. Wie lolet ni re -
por ter „Expres su Wie czor nego”,
po je go za mknię ciu pra co wał dla
pism ko lo ro wych. Ja ko pi sarz za de -
biu to wał po wie ścią „Po ka la nie” wy -
da ną na kła dem Świa ta Książ ki.
Obec nie miesz ka z ro dzi ną w Du bli -
nie. 

„Dy so nans” za sko czy wszyst kich,
któ rzy po in for ma cji, że jest to po -
wieść o Del fi nie Po toc kiej i Zyg -
mun cie Kra siń skim, spo dzie wa ją
się roz lew nej, sta romod nej pro zy
dla mi łośni ków ro man sów hi sto -
rycz nych. Ewa Stach niak jest bo -
wiem zna komi tą, na wskroś współ -
cze sną pi sar ką, łą czą cą wiel ką wie -
dzę o swych bo ha te rach i ich
cza sach z do sko na łą psy cho lo gią
i no wocze sną, nie mal re por tażo wą
(w li te rac kim zna cze niu) for mą.
Dzie je jed ne go z naj słyn niej szych
związ ków mi ło snych ro man ty zmu
opo wia da w krót kich, „fil mowych”
sce nach, ty leż dy na micz nie, co bez -
pre ten sjo nal nie, na świet nie uchwy -
co nym, sze ro kim tle epo ki.  Ewa
Stach niak Ur. 1952 ro ku we Wro -

cła wiu. Pi sar ka i na uczy ciel aka de -
mic ki. Ab sol went ka fi lolo gii an -
giel skiej na Uni wer sy te cie Wro -
cław skim. Wy je cha ła z Wro cła wia
na sty pen dium na uko we do Ka na dy
w 1981 ro ku i tam zo sta ła, po dej -
mu jąc pra cę na uczel niach. Wy kła -
da ko mu nika cję mię dzy kul turo wą
w She ri dan Col le ge (Oakvil le, On -
ta rio). 

Jej na pi sa na po an giel sku pierw -
sza po wieść Ne ces sa ry lies (wyd.
pol skie Ko niecz ne kłam stwa, 2004),
zo sta ła uzna na za naj lep szy de biut
po wie ścio wy Ka na dy w 2000 ro ku
((Bo oks in Ca na da First No vel
Award). Dru ga po wieść Gar den of
We nus (wyd. pol skie Ogród Afro dy-
ty, Świat Książ ki 2007), przy nio sła
au tor ce mię dzy na rodo wy roz głos. 

Ewa Stach niak 

Dy so nans
Przeł. An na Przed peł ska -Trze cia kow ska
Świat Książ ki, 2009, Pre mie ra 12 li sto pa da 
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033.. –– 1199..0044..)) – Weź się
w garść. Mą dry czło wiek nie opła ku je prze -
gra nej, lecz szu ka jak wy leczyć od nie sio ne
ra ny. A to by ła tyl ko po tycz ka. Nie ste ty
przyj dzie Ci zmie rzyć się z ko lej ny mi pro ble -
ma mi. Ko niecz nie utrzy maj do bre re lacje
z ro dzi ną. Jej wspar cie oka że się nie zbęd -
ne.
BBYYKK ((2200..0044.. –– 2200..0055..)) – Przed To bą wal ka
z prze zię bie niem i an gi ną. Dla tego po wi nie -
neś za dbać o wła sną od por ność. Bę dziesz
jed nak miał wspar cie i opie kę naj bliż szych.
W po łowie mie sią ca do bre wia do mo ści.
Wcze śniej sza pra co wi tość i upór opła ci ły się
i bę dą te raz przy no sić efek ty.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055.. –– 2211..0066..)) – Nie pod da -
waj się roz pa czy. Ży cie nie jest ani lep sze,
ani gor sze od Two ich ma rzeń, jest tyl ko zu -
peł nie in ne. Spo tka nie, na któ re wy bie rasz
się, nie zmie ni wie le w Two im na sta wie niu,
ale przy naj mniej po pra wi Ci hu mor. Po -
znasz kil ka cie ka wych osób.
RRAAKK ((2222..0066.. –– 2222..0077..)) – Za bra kło Ci po my -
słu na po pra wie nie swo jej sy tuacji. Nie cho -
waj gło wy w pia sek. Roz mo wy to tro chę
za ma ło. Przejdź do czy nów. Je że li je steś
w sta bil nym związ ku, to za dbaj o zdro wie.
Chłod ne, je sien ne dni nie sprzy jają dłuż -
szym prze chadz kom. Gro żą ka tarem.
LLEEWW ((2233..0077.. –– 2222..0088..)) – Two ja do bra pas sa
utrzy ma się pra wie przez ca ły mie siąc. Mo -
żesz spo koj nie za ry zy ko wać re ali za cję ja -
kie goś sza lone go po my słu. Ki bi co wać
w tym bę dzie Ci spo ra gru pa przy jaciół. Ro -
dzi nie mo że się to nie spodo bać, ale z tym
tak że so bie po ra dzisz. Gło wa do gó ry.
PPAANNNNAA ((2233..0088.. –– 2222..0099..)) – Tym ra zem już
nie unik niesz kon fron ta cji. Nie po mo że Ci
na wet cho wa nie się za gro ma dzo ne
od pew ne go cza su „pil ne” za jęcia do mo we
i wy szu ki wa nie drob nych do le gli wo ści. Zdo -
bądź się na od wa gę i za walcz z prze ciw no -
ścia mi lo su. Mo żesz li czyć na po moc bli -
skiej oso by.
WWAAGGAA ((2233..0099.. –– 2222..1100..)) – Je steś już bli sko
ce lu, więc nie bój się po sta wić na stęp nych
kro ków. Two je ma rze nia są w Two im za się -
gu. Nie przyj muj żad nych upo min ków, gdyż
nie bę dą one bez inte re sow ne. W naj bliż -
szych dniach mo żesz spo dzie wać się za -
ska ku jącej pro po zy cji.
SSKKOORRPPIIOONN ((2233..1100.. –– 2211..1111..)) – Nie po trzeb -
nie roz pa mię tujesz każ de sło wo i każ dy
gest. Tra cisz tyl ko spo kój. Le piej po patrz
w przy szłość. Wciąż masz ka pi tał i wy star -
cza jąco du żo si ły, by nic nie stra cić ze swo -
jej po zy cji. Roz pa mię tywa nie dro bia zgów
nie pro wa dzi do ni cze go do bre go.
SSTTRRZZEELLEECC ((2222..1111.. –– 2200..1122..)) – Pod ko niec
mie sią ca cze ka ją Cię dość za ska ku jące
zmia ny. I nie przy jem na sy tuacja wśród zna -
jo mych. Je że li się po spie szysz, to jest jesz -
cze szan sa na po pra wę sto sun ków mię dzy
Wa mi. Nad szedł okres gry po wy, więc po ra
wy jąć z sza fy cie plej sze ubra nia.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2211..1122.. –– 2200..0011..)) – Ro dzi na
ma już ser decz nie do syć Two ich zmien nych
na stro jów. Prze myśl swo je po stę po wa nie
i za panuj nad emo cja mi. Tyl ko w ten spo sób
mo żesz ura tować już i tak na pię tą sy tuację.
Nie za po mnij o szcze pie niu prze ciw gry pie.
Za osz czę dzisz na re cep tach.
WWOODDNNIIKK ((2211..0011.. –– 2200..0022..)) – Że by się nie po gu -
bić, prze myśl ostat nie dni i re ak cje wszyst kich
za in te re so wa nych. Po pro stu ko chaj z umia -
rem. Przed miot Two je go za in te re so wa nia po wi -
nien jesz cze po cze kać, gdyż w pierw szej ko lej -
no ści po trze bo wać Cię bę dzie ro dzi na. 
RRYYBBYY ((2211..0022.. –– 2200..0033..)) – Na łóż so bie wię -
cej dys cy pli ny. Le piej być o trzy go dzi ny
za wcze śnie niż o pięć mi nut za póź no. Bę -
dziesz za sko czo ny ry zy kow nym po my słem
swo jego zna jome go, ale pro po zy cja spodo -
ba Ci się. Je go za pa łem za ra zisz na wet in -
nych. Na efek ty trze ba bę dzie jed nak po -
cze kać. 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 wiązanie, któ re pro simy
prze słać wraz z wy cię tym nu me rem
krzyżów ki, pod ad resem re dakcji
do 26 listopada. Wśród au to rów po -
praw nych roz wią zań roz lo so wa ne
zo sta ną na gro dy, któ re pro si my od -
bie rać oso bi ście w Re dak cji.

PPoozziioommoo:: 1 – je dze nie, 5 – ma naj -
dłuż szą szy ję, 8 – coś z ku chen -
nych na czyń, 9 – nie zbęd ne do gry
w dar ta, 10 – gra z bi la mi i ło za mi,
11 – mu za po ezji mi ło snej, 12 –
rzym ski od po wied nik Po sej do na,
14 – jesz cze nie se nior, 16 – czę sty
po wód po ża ru, 17 – na no gach, 19
– hi sto ria, 21 – je go imię no si sta -
dion w Za brzu, 22 – Sa lva dor,
słyn ny hisz pań ski ma larz, 25 – le -
karz od ukła du mo czo we go, 28 –
al bum na znacz ki, 29 – War ta lub

Dunaj, 30 – ob sta wa, 32 – o nie -
ślub nym dziec ku, 34 – wiel ka chęć
po sia da nia cze goś, 35 – dys cy pli -
na spor towa lub… w spi żar ni na
zi mę, 36 – dru gi atak cho ro by, 37
– ce na bez po dat ku, 38 – po emat
Ho me ra, 39 – tłu ma czy sny.

PPiioonnoowwoo:: 1 – wi si pod su fi tem, 2
– ośmio oso bo wy ze spół, 3 – tę py
ból zę ba, 4 – koń czą kar na wał, 5 –
o Fran cu zie, 6 – zwi nię ty pa pier, 7
– au tor „Dziew czyn ki z za pał ka -
mi”, 13 – sto pień pod ofi cer ski, 15
– na iw ny ma rzy ciel, 18 – do mek z
brył lo du, 20 – drew nia ny sto łek,
23 – po da wa ne do za ją ca, 24 – ro -
bi sztucz ne szczę ki, 26 – ty tu ło wa
po stać dzie ła Ada ma Mic kie wi cza,
27 – mie rzy grun ty, 28 – cien ka
su cha kieł ba sa, 31 – jed no -, dwu -
lub trzy drzwio wy me bel, 33 – spo -
krew nio ny z ar bu zem. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee zz�kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 99:: MMIICCHHAAŁŁ WWIITTKKOOWWSSKKII –– „„MMAARRGGOOTT””
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Stanisław Góra, Anna Pająk i Zofia Rokita.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 10

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

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 10:

KKiimm zz zzaawwoodduu jjeesstt bboohhaatteerr ppoowwiieeśśccii „„DDzziieennnniikk ZZaarraazzyy””??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 10:

KKiieeddyy EEwwaa SSttaacchhnniiaakk bbyyllaa ggoośścciieemm kkssiięęggaarrnnii „„ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii””??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
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Pił kar skie „Za głę bie” wy eli mi -
no wa ło pią te go ry wa la w te go -
rocz nej edy cji Pu cha ru Pol ski
i po 26 la tach awan so wało
do ćwierć fi na łu rozgrywek. Tym
ra zem na Sta dio nie Lu do wym
po le gła Stal Stalowa Wola, któ ra
wy je cha ła z ba ga żem trzech go -
li. Do So snow ca „Sta lów ka”
przy jecha ła z wy cho wan kiem
„Za głę bia”, Da nie lem Tre ściń -
skim, oraz Ja nu szem Biał kiem,
by łym tre ne rem obec ne go II -li -
gow ca. Szcze gól nie ten dru gi
po wro tu na Sta dion Lu do wy nie
bę dzie mi ło wspo mi nał.

Po po nad pół go dzi nie Bia łek
za kwe stio no wa nie orze czeń sę -
dziow skich zo stał ode sła ny
na try bu ny. Wów czas je go ze -
spół prze gry wał już 0:1 i mu siał
so bie ra dzić w dzie siąt kę
po tym, jak za dwa „żółt ka” wy -
le ciał Ja cek Ma cio row ski.

Za nim jed nak go spo da rze
ob ję li pro wa dze nie, w ro li głów -
nej wy stą pił sę dzia Ja cek Wal -
czyń ski, któ ry naj pierw wska zał
na „wap no” po fau lu Ad ria -

na Mar ka na Abe lu Sa lamim,
aby po kon sul ta cji z li nio wym
od wo łać wcze śniej szą de cy zję.
– Mu szę na spo koj nie wszyst ko
obej rzeć na vi deo. Nie wiem czy
był faul, nie je stem też pe wien,
czy nasz za wod nik za słu żył
na dwie żół te kart ki. Te de cy zje
na pew no wpły nę ły na roz wój
wy pad ków na mu ra wie – pie klił
się szko le nio wiec Sta li. Jak wy -
ka za ły te le wi zyj ne po wtór ki so -
snow cza nie mie li w tej sy tu acji
ma sę szczę ścia, gdyż Ma rek rze -
czy wi ście fau lo wał ry wa la.
Szczę ście po noć sprzy ja jed nak
lep szym.

So sno wi cza nie prze wa gę
jed ne go za wod ni ka wy ko rzy sta -
li bły ska wicz nie. Mi nu tę po tem
jak bo isko opu ścił pił karz go ści,
Dże nan Ho sić zde cy do wał się
na strzał z wo le ja po do środ ko -
wa niu z rzu tu roż ne go, pił kę
mu snął jesz cze Hu bert Ja ro min
i by ło 1:0. Ten sam za wod nik
na po cząt ku dru giej po łowy
pod wyż szył pro wa dze nie po do -
sko na łym po da niu Mi cha ła Fi li -

po wi cza. – W li dze strze la li ko -
le dzy, więc nie za wsze by ło dla
mnie miej sce w skła dzie. Cier -
pli wie cze ka łem na swo ją szan -
sę i my ślę, że ją wy ko rzy sta łem
– przy znał by ły pił karz Po lo nii
By tom.

Po wo dy do ra do ści miał tak -
że in ny na past nik miej sco wych,
Kon rad Koź miń ski, któ ry
w star ciu pu cha ro wym do pie ro
po raz dru gi w tym se zo nie po ja -
wił się na bo isku. Gracz „Za głę -
bia” w po pi so wy spo sób wy ko -
rzy stał po da nie Sła wo mi ra Pa -
cha i prze lo bo wał bram ka rza
Sta li usta la jąc wy nik spo tka nia.
– Mam na dzie ję, że to po czą tek
lep szych dni. Nie za po mnia łem
jak się gra w pił kę. To pierw szy
gol od po wro tu do „Za głę bia”.
Po zo sta je cze kać na ko lej ne
– cie szył się „Ko zi”, któ ry kil ka
dni póź niej tak że wpi sał się
na li stę strzel ców w wy gra -
nym 4: 0 me czu wy jaz do wym
z Czar ny mi Ża gań.

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiiee--

Pu cha ro wa przy go da „Za głę bia” trwa

Po raz ko lej ny So sno wiec go ścił uczest ni -
ków za wo dów Pu cha ru Świa ta ju nio rów
do lat 20 w sza bli ko biet i męż czyzn. Ry -
wa li za cję wśród pań zdo mi no wa ły Po lki,
któ re zdo by ły trzy me da le. W tym gro nie
zna la zła się tak że Mar ta Pu da, re pre zen -
tant ka TMS „Za głę bie” So sno wiec, któ ra
za ję ła trze cie miej sce wspól nie z Ka ta rzy -
ną Kę dzio rą. Zwy cię ży ła Li dia Ostoj ska. 

Pu da roz po czę ła udział w tur nie ju
od zwy cię stwa 15:7 nad Ti ki Ka stor z USA.
Na stęp nie po za cię tym po je dyn ku wy gra -
ła 15:14 z Ukra in ką Le rą Chu di ko vą. Po tem
to czy ła bo je z Ro sjan ka mi. Z dwóch z nich
wy szła zwy cię sko. Po ko na ła 15:6 Alek san -
drę Pod pa sko vą oraz 15:14 An nę Il la rio no -
vą. Nie da ła ra dy do pie ro Di nie Ga liak ba ro -
vej, ule ga jąc w pół fi na le 11:15. – Mar ta Pu -
da oraz Ka sia Kę dzio ra i Lid ka Ostoj ska to
mi strzy nie Eu ro py do lat 17.  Wi dać, że roz -
wi ja ją się pra wi dło. Cie szy fakt, że w tym
gro nie jest na sza Mar ta. Po zo sta łe na sze mło -
de za wod nicz ki w więk szo ści do pie ro de biu -
to wa ły na im pre zie tej ran gi. War to pa mię -
tać, że w przy pad ku dziew cząt był to naj sil -

niej ob sa dzo ny Pu char Świa ta w So snow cu.
Do sto li cy Za głę bia przy je cha ło trzy na ście
z szes na stu za wod ni czek naj wy żej skla sy fi -
ko wa nym w ran kin gu – pod kre śla Krzysz tof
Wą tor, tre ner w TMS Za głę bie. 

Naj le piej z po zo sta łych so sno wi cza nek
spi sa ła się Ka ro li na Wal czak, któ ra ukoń -
czy ła za wo dy na 59. miej scu. Spo ry za -
wód spra wił w ry wa li za cji męż czyzn Ma -
ciej Re gu lew ski. Za wod nik so sno wiec kie -
go klu bu dwa la ta te mu był w czo ło wej
ósem ce zma gań. Te raz za jął od le głą, 35.
lo ka tę. – Nie wy trzy mał psy chicz nie, nie
po ra dził so bie z pre sją i po po raż ce z re -
pre zen tan tem Ro sji od padł z dal szej ry wa -
li za cji. W mę skiej sza bli sta gna cja wy ni -
ków jest wi docz na za rów no wśród se nio -
rów jak i ju nio rów. Ma ciej był prze cież
naj wy żej skla sy fiko wa nym Po la kiem
w tym tur nie ju. Mę ska sza bla bez  wąt pie -
nia zna la zła się w głę bo kim doł ku – do da -
je Wą tor. Wśród męż czyzn zwy cię żył
Włoch Fa brizio Marino.

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Marta Puda na podium
Pucharu Świata

WW mmeecczzuu zzee SSttaalląą ppiiłłkkaarrzzee „„ZZaaggłłęębbiiaa”” nniiee ttyyllkkoo cceellnniieejj ssttrrzzeellaallii,, aallee ttaakkżżee wwyyżżeejj sskkaakkaallii......

PPooddiiuumm ddllaa nnaajjlleeppsszzyycchh.. MMaarrttaa PPuuddaa –– ddrruuggaa zz pprraawweejj

Już po raz dru gi, w dniach 15 i 16
paź dzier ni ka, w Ha li MO SiR -u w So -
snow cu Za gó rzu od by ły się Mi strzo -
stwa Za głę bia Dą brow skie go szkół
gim na zjal nych w pił ce noż nej ha lo -
wej chłop ców 

Tur niej pod ha słem „To le ran cja
na bo isku i w ży ciu!” zor ga ni zo wa ło
Sto wa rzy sze nie Fo rum dla Za głę bia
Dą brow skie go, przy udzia le „Fo ot ball
Aga in Ra sizm in Eu ro pe”, Sto wa rzy -

sze nie „Miesz kań cy RP”, klu bu spor -
to wy „Za głę bie So sno wiec” oraz
mia sto So sno wiec. 

Spon so ra mi tur nie ju byli: „Spo key”,
„Neo net”, Mia sto So sno wiec, FA RE
oraz Urząd Mia sta Dą bro wy Gór ni czej,
Bę dzi na i Sta ro stwo Bę dzin skie. 

W imprezie wzię ło udział 20 szkół
z: So snow ca, Dą bro wy Gór ni czej,
Mysz ko wa, Bę dzi na, Sław ko wa, Bu -
kow na i Cze la dzi. Obec ni by li przed -

sta wi cie le władz miast ościen nych
oraz pił ka rze „Za głę bia So sno wiec”.
ja ko go ście ho no ro wi.  Tur niej zor ga ni -
zo wa no z oka zji świa to wych dni wal ki
z ra sizmem na sta dio nach oraz w ra -
mach po pie ra nia ini cja tyw spor to wych
wśród mło dzie ży. Przy oka zji tur nie ju
w wie lu so sno wiec kich szko łach po -
ru szo no te mat to le ran cji, któ ra nie ste -
ty czę sto w na szym kra ju jest na bar -
dzo ni skim po zio mie. UU

Mi chał Chmie low ski nie jest już tre ne -
rem IV -li go wych Czar nych. Do tych cza -
so wy szko le nio wiec so sno wi czan zło żył
re zy gna cję z zaj mo wa ne go sta no wi ska
po me czu 12 ko lej ki, w któ rym dru ży -
na Czar nych bez bram ko wo zre mi so wa ła
zGór ni kiem MK Ka to wi ce. Je go na stęp -
cą zo stał Ma te usz Mań dok, bram karz so -
sno wiec kie go klu bu, któ ry bę dzie peł nił
funk cję gra ją ce go tre ne ra. Dru gim tre ne -
rem zo stał Wal de mar Wło so wicz, by ły
pił karz i kie row nik dru ży ny w Za głę biu
So sno wiec.

– O roz sta niu my śla łem już wcze -
śniej, ale nie sztu ką jest zo sta wić ze -
spół gdy tra ci punk ty i prze gry wa.
Zo sta wi łem dru ży nę nad stre fą spad -
ko wą. Na pew no po czą tek roz gry wek
był w na szym wy ko na niu sła by. Mam
na dzie ję, że moi na stęp cy spra wią, że
ze spół znaj dzie się wy żej w ta be li
cze go bar dzo im jak rów nież dru ży -
nie ży czę. Roz sta je my się w zgo dzie
– pod kre śla by ły już opie kun Czar -
nych. Dla Ma te usza Mań do ka pra ca
tre ner ska i łą cze nie funk cji szko le -

niow ca z pił ka rzem Czar nych to nie
pierw szy zna. W ubie głym se zo nie to
wła śnie bram karz Czar nych wraz
z Pio trem Bo gu szew skim prowadzili
zespół z Al. Miereckiego. – Cie szę
się, że za rząd klu bu zwró cił się
do mnie z tą pro po zy cję. Nie ukry -
wam, że wią żę swo ją przy szłość
z pra cą szko le nio wą – mó wi gra ją cy
tre ner IV -li gow ca, któ ry w po now -
nym de biu cie w ro li szko le niow ca od -
niósł wraz z dru ży ną zwy cię stwo 3: 0
nad ŁTS Ła bę dy. KKPP

To le ran cja na bo isku i w ży ciu!

Zmia na tre ne ra w Czar nych

30 paź dzier nika  w Sa li Mar mu ro-
wej Urzę du Wo jewódz kie go w Ka -
to wi cach od by ło się pod sumo wa -
nie XV Edy cji „Spor to we go Tur nie -
ju Miast i Gmin” Wo je wódz twa
Ślą skie go. Przy po mi na my, że w za -
wo dach, któ re od by ły się
w dniach 26 ma ja – 1 czerw ca na te -
re nie wo jewódz twa ślą skie go w kat.
miast po wy żej 90 tys. miesz kań -
ców 3. miej sce za jął So sno wiec
z do rob kiem 3768 punk tów. Na sze
mia sto zo sta ło wy prze dzo ne je dy nie
przez Gli wi ce i Ja strzę bie Zdrój. 

So sno wiec zo sta ło wy róż nio ne
tak że na szcze blu cen tral nym i zgar -
nę ło na gro dę w wy so ko ści 4 tys. zł.

Ca łość tej kwo ty prze zna czo na zo sta -
nie na za kup sprzę tu spor to we go. Dy -
plo my i pu cha ry z rąk Człon ka Za rzą -
du Wo je wódz twa Ślą skie go Ma riu sza
Klesz czew skie go ode brał Za stęp ca
Pre zy den ta Zbi gniew Ja skier nia.

Spor to wy Tur niej Miast i Gmin
to co rocz na im pre za od by wa ją ca się
w ra mach Świa to wych Dni Spor tu.
Ideą przed się wzię cia jest po pu la ry -
za cja spor tu i re kre acji oraz jak naj -
licz niej szy udział miesz kań ców
w za wodach i za ba wach spor to wych.
Zwy cięz cą zo sta je gmi na, w któ rej
naj więk szy od se tek lud no ści bie rze
ak tyw ny udział w za wo dach.
Za uczest ni ków za wo dów uzna wa ni

są wszy scy, któ rzy przez mi ni -
mum 30 mi nut we zmą udział w ja -
kiej kol wiek for mie re kre acji, grze
lub dys cy pli nie spor to wej. W tym
ro ku w zma ga niach wzię ło
udział 10.569 miesz kań ców So -
snow ca.

Spor to wy Tur niej Miast
i Gmin 2009 w Wo je wódz twie Ślą -
skim od by wa się pod pa tro na tem
Mar szał ka Wo je wódz twa. Ko or dy na -
to rem za wo dów był  Za rząd Wo je -
wódz ki Ślą skie go To wa rzy stwa Krze -
wie nia Kul tu ry Fi zycz nej w Ka to wi -
cach. W te go rocz nej im pre zie wzię ło
udział 276 tys. miesz kań ców z 33
miast i gmin re gio nu. KKPP

Nagrody za Sportowy Turniej Miast i Gmin
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9 paź dzier ni ka w au li Wy dzia łu
Na uk o Zie mi mia ła miej sce
głów na uro czy stość ob cho -
dów 50-le cia Ze spo łu Szkół
Eko no micz nych w So snow cu.
Wśród za pro szo nych go ści zna -
leź li się: pre zy dent So snow ca
– Ka zi mierz Gór ski, by ły za -
stęp ca pre zy den ta Wil helm
Zych, przed sta wicie le ku ra to -
rium, dy rek to rzy so sno wiec kich
szkół za wo do wych, przed sta wi -
cie le wyż szych uczel ni z So -
snow ca i Dą bro wy Gór ni czej,
oraz sze fo wie in sty tu cji kul tu ral -
nych oraz ab sol wen ci i by li na -
uczy cie le pra cu jący w so sno -
wiec kiej pla ców ce. 

– Wszyst ko za czę ło się
w 1958 ro ku, kie dy za ło żo no 3
kla sy Za sad ni czej Szko ły Han -
dlo wej w for mie wy dzia łu

przy Za sad ni czej Szko le Za wo -
do wej znaj du ją cej się przy uli cy
Ja na Ki liń skie go. Od tej po ry,
w cią gu 50 lat ist nie nia pla ców -
ki jej mu ry opu ści ło 15 tys. ab -
sol wen tów, któ rym za pew nio no
do bry start w ży cie za wo do we.
Było to moż li we dzię ki wy sił ko -
wi wie lu pe da go gów. W tym
okre sie pra co wa ło 208 peł no za -
trud nio nych i 154 nie peł no za -
trud nio nych na uczy cie li oraz 22
księ ży. Pra cę szko ły wspo ma ga -
ło 45 pra cow ni ków ad mi ni stra -
cji oraz 77 pra cow ni ków ob słu -
gi – wspo mi nała dy rek tor szko -
ły Ali cja Fro nio.

Pod czas uro czy sto ści Wil -
helm Zych sym bo licz nie przy bił
gwóźdź do no we go sztan da ru
szko ły. Mło dzież na to miast za -
pre zen to wa ła swo je umie jęt no -

ści ak tor skie. Zgro ma dze ni go -
ście mo gli obej rzeć frag ment
„Lal ki” Bo le sła wa Pru sa oraz
scen ki i ske cze. Wy stęp ar ty -
stycz ny uczniów zo stał bar dzo
cie pło przy jęty przez zgro ma -
dzo nych go ści.

– „Eko no mik” jest szko łą
o ugrun to wa nych tra dy cjach,
a jed no cze śnie bar dzo no wo cze -
sną. Dys po nu je wciąż wzbo ga -
ca ną ba zą dy dak tycz ną, któ rą
sta no wią: no we pra cow nie kom -
pu te ro we, przed mio to we, cen -
trum mul ti me dial ne oraz peł no -
wy mia ro wa sa la gim na stycz na.
Szko ła nie ustan nie się roz wi ja
– pod kre śla ła So nia Da vid z Ze -
spo łu Szkół Eko no micz nych
w So snow cu.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

50-le cie „Eko no mi ka”

W hołdzie nauczycielom

WW uurroocczzyyssttoośśccii wwzziięęłłoo uuddzziiaałł wwiieelluu ggoośśccii,, nniiee zzaabbrraakkłłoo ttyycchh nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh:: aabbssoollwweennttóóww
ii nnaauucczzyycciieellii

prosto z miastalistopad 2009 nr 1016
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12 paź dzier ni ka od by ło się uro czy -
ste od sło nię cie ta bli cy umiesz czo -
nej na ścia nie bu dyn ku głów ne go
Urzę du Miej skie go przy Al. Zwy -
cię stwa, upa mięt nia ją cej so sno -
wiec kich na uczy cie li – człon ków
Taj nej Or ga ni za cji Na uczy ciel skiej,
któ rzy w la tach II woj ny świa towej
krze wi li pol ską oświa tę pro wa dząc
taj ne na ucza nie na te re nie na sze go
mia sta. 

W tym ro ku przy pa da 70. rocz -
ni cę po wsta nia TON -u. Po od sło nię -
ciu ta bli cy  w so sno wiec kiej Ka te -
drze od pra wio na zo sta ła msza świę -
ta, a na stęp nie w Te atrze Za głę bia
od był się kon cert po świę co ny pa -
mię ci so sno wiec kich na uczy cie li. UU

PPaammiięęccii ssoossnnoowwiieecckkiicchh nnaauucczzyycciieellii –– ttaabblliiccęę ww 7700..
rroocczznniiccęę ppoowwssttaanniiaa TTOONN ooddssłłoonniięęttoo ww SSoossnnoowwccuu


