
22 grud nia, na jed nej z naj waż -
niej szych dla So snow ca se sji
Ra dy Miej skiej rad ni od rzu ci li
bu dżet przy go to wa ny przez
wła dze mia sta na 2010 rok. Sa -
mo rząd dzia ła od po cząt ku
stycz nia w opar ciu o pro wi zo -
rium bu dże to we. Rad ni opo zy -
cji ocze ku ją, że pre zy dent pój -
dzie na da le kie ustęp stwa, bo
ich zda niem – wie le z je go pro -
po zy cji mo że do pro wa dzić fi -
nan se mia sta do tra ge dii. Z ko -
lei wła dze miej skie za zna cza -
ją, że zbyt da le kie kom pro mi sy
opóź nią roz wój mia sta.

Opo zy cyj ni wo bec władz
mia sta rad ni sta ra ją się wy ka -
zać, że od rzu ca jąc przy go to wa -
ny przez pre zy den ta bu dżet
oca li li So sno wiec przed pu łap -
ką za dłu że nia i kra chem fi nan -
so wym w póź niej szych la tach.
Pre zy dent roz po czął już pra ce
nad no wym pro jek tem bu dże -
tu, wia do mo że z wie lu wy dat -
ków trze ba bę dzie zre zy gno -
wać. Wciąż trwa ją spo ry z ja -
kich.

– Sa mo rząd ma zgod nie
z pra wem czas do koń ca stycz -
nia na uchwa le nie no we go bu -
dże tu – mó wi Grze gorz Dą -
brow ski, rzecz nik pra so wy
Urzę du Miej skie go. – Pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski wy stą pił
już do prze wod ni czą ce go Ra dy

Miej skiej z wnio skiem o zwo -
ła nie se sji nad zwy czaj nej w ce -
lu po now nej pró by uchwa le nia
bu dże tu. Wcze śniej po dej mo -
wa ne bę dą wy sił ki w ce lu za -
war cia kom pro mi so wych pro -
po zy cji. Prze wi dzia no kil ka
spo tkań klu bów, pod czas któ -
rych do ko ny wa ne bę dą ko rek ty
bu dże tu. Jed nak je śli ci rad ni,
któ rzy prze ciw ni by li bu dże to -
wi, na dal bę dą wy ka zy wać tak
da le ko po su nię tą igno ran cję
w spra wie przy szło ści mia sta,
to mu szą się li czyć z tym, że
mia sto bę dzie bar dzo po waż nie
za gro żo ne, bo pew nych za nie -
chań, któ re w tej sy tu acji trze -
ba bę dzie po czy nić, nie bę dzie
się da ło na pra wić w naj bliż -
szych la tach.

Pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski jest zda nia, iż głów ną przy -
czy ną od rzu ce nia bu dże tu był
aspekt po li tycz ny, nie spra wy
me ry to rycz ne. Ostrze ga, że to
na rad nych, któ rzy optu ją za re -
duk cją te go rocz nych wy dat -
ków, spad nie w przy szło ści od -
po wie dzial ność za za sto po wa -
nie in we sty cji, któ re mo gły by
się roz po cząć w tym ro ku. Pre -
zy dent przy po mi na też, że nie
ma jąc za pla no wa nych w bu -
dże cie wy dat ków in we sty cyj -
nych na wie le rze czy, So sno -
wiec nie otrzy ma w tym ro ku

pla no wa ne go zda niem Ka zi -
mie rza Gór skie go wspar cia ze
środ ków unij nych oraz bu dże -
tu pań stwa. 

– To ar gu men ty nie ma ją ce
po kry cia w fak tach – ri po stu je
Ar ka diusz Chę ciń ski z PO.
– Na sze ob li cze nia, któ rych
do ko na li śmy tyl ko i wy łącz nie
w opar ciu o to, co otrzy ma li -
śmy od władz mia sta po ka zu ją,
że w ro ku 2011 bądź 2012,
mia sto prze kro czy ło by 60. pro -
cen to wy próg za dłu że nia. Mó -
wiąc ję zy kiem po tocz nym
– sta ło by się ban kru tem. Nie
mo że my do te go do pu ścić i li -
czy my, że pre zy dent przy go tu -
je na ty le sen sow ny plan ra tun -
ko wy dla bu dże tu So snow ca,
by ja ko do bra wi zja go spo da ro -
wa nia fi nan sa mi mia sta mógł
zo stać przy ję ty. Oskar ża nie nas
ja ko opo zy cji o dą że nie do pa -
ra li żu in we sty cyj ne go, to tyl ko
pró ba ra to wa nia twa rzy przez
pre zy den ta. Gdy by śmy przy ję -
li bu dżet w po przed niej for mie,
za kil ka lat mia sto nie mia ło by
pie nię dzy na funk cjo no wa nie,
na wet na wy pła ty dla urzęd ni -
ków, czy na uczy cie li.

In ni rad ni zwra ca ją uwa gę,
iż ze wzglę du na roz po czę te
w ubie głym ro ku pra ce, pew ne
dzia ła nia nie mo gą już zo stać
za trzy ma ne.

– W prze wi dzia nych w bu -
dże cie za da niach po win ny zna -
leźć się te już roz po czę te, któ -
rych kon ty nu acja jest ko niecz -
na, a prze rwa nie nie moż li we.
To re mon ty dróg i ulic – choć -
by prze bu do wa ulic Kli mon -
tow skiej i Ku ku łek, po łą cze nie
ul. Woj ska Pol skie go z tra są S -
-1 oraz łącz nik ul. Mi ko łaj czy -
ka z ul. Woj ska Pol skie go. Ta -
ką in we sty cją, któ rej prze rwa -
nie by łoby ka ta stro fą, jest
roz po czę ta re struk tu ry za cja

Szpi ta la Miej skie go – wy ja śnia
To masz Bań bu ła (SLD), Prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże to -
wej Ra dy Miej skiej w So snow -
cu.

Nie za leż nie od po li tycz -
nych czy me ry to rycz nych walk
o kształt te go rocz ne go bu dże -
tu, eks per ci pod kre śla ją trud ne
wa run ki, w ja kich przy szło go
kon stru ować. W de ba tach co
rusz po wra ca sło wo „kry zys”.

– To naj trud niej szy bu dżet
do tej po ry – mó wi Ja nusz Ka -

czor, Skarb nik Mia sta. – Je ste -
śmy zmu sze ni opie rać się
o ogra ni czo ne kry zy sem do -
cho dy i okre ślo ne wy dat ki,
któ re trud niej jest wy ha mo -
wać. De cy zja o ska li moż li we -
go za dłu że nia nie jest ła twa,
bo wiem trud no prze wi dzieć,
jak szyb ko doj dzie do po now -
ne go oży wie nia go spo dar cze -
go umoż li wia ją ce go spła tę te -
go za dłu że nia. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Ograniczenie wydatków inwestycyjnych to szkoda czy ratunek dla miasta?

Spor ny bu dżet
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W Sa li Kon gre so wej Pa ła cu Kul -
tu ry i Na uki w War sza wie od by ło
się uro czy ste wrę cze nie na gród
i cer ty fi ka tów lau re atom XII edy -
cji Pro gra mu pro mo cji Kul tu ry
Przed się bior czo ści „Przed się bior -
stwo Fa ir Play”. Nie za bra kło
wśród wy róż nio nych tak że so sno -
wiec kich przed sta wi cie li. 

Z sub re gio nu Za głę bie Dą -
brow skie cer ty fi ka ty i zło te cer -
ty fi ka ty „Przed się bior stwo Fa ir
Play 2009” otrzy ma ły m.in.:
Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go SA
w So snow cu, ENERG KON -
-PLUS Sp. z o.o. So sno wiec, Za -
kład Re mon to wo -Usłu go wy An -
drzej Łu ko wicz, So sno wiec.

Po nad to Agen cja Roz wo ju
Lo kal ne go SA w So snow cu
otrzy ma ła Na gro dę Spe cjal ną
Sta tu et kę oraz Pla ty no wy Laur.
Sta tu et kę otrzy mu ją fir my, któ -
re na tle lau re atów da nej edy cji
szcze gól nie się wy róż nia ją.
Pla ty no wy Laur otrzy mu ją
przed się bior stwa, któ re nie -

prze rwa nie przez dzie sięć lat
bra ły udział w pro gra mie i każ -
do ra zo wo uzy ska ły ty tuł oraz
cer ty fi kat „Przed się bior stwo
Fa ir Play”. 

Or ga ni za to rem pro gra mu
jest Kra jo wa Izba Go spo dar cza
w War sza wie oraz Mi ni ster stwo
Go spo dar ki. UU

Na gro dy Fa ir Play roz da ne
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10 grud nia w Przed szko lu
Miej skim Nr 34 w So snow cu
od by ła się bar bór ko wa uro czy -
stość. W spo tka niu udział
wzię li: przed sta wi cie le ZZG
KWK i „So li dar no ści”
przy KWK Ka zi mierz Ju liusz,
de le ga cja gór ni ków tej że ko -
pal ni, przed sta wi cie le ZEC
Ka to wi ce, rad ny Jan Bo sak
oraz de le ga cje za przy jaź nio -
nych pla có wek przed szkol -
nych: NR 31, 46, 59, 5, 40 i 53. 

Uro czy sto ści bar bór ko we co
ro ku łą czą spo łecz ność gór ni -
czą we wspól nym świę to wa -
niu. Ta pięk na tra dy cja wpi su -
je się w toż sa mość tak że na -

sze go re gio nu. Sta no wi też ele -
ment in te gru ją cy miesz kań ców
dziel ni cy Ju liusz i Ka zi mierz,
po zwa la dzie ciom po znać trud -
ną pra cę gór ni ka, pie lę gno wać
tra dy cję. 

Z oka zji Dnia Gór ni ka dzie -
ci i per so nel przed szko la zło ży -
ły gór ni kom, ich ro dzi nom,
kon tra hen tom współ pra cu ją -
cym z gór nic twem naj ser decz -
niej sze ży cze nia zdro wia, po -
myśl no ści, ro dzin ne go szczę -
ścia i po czu cia bez pie czeń stwa. 

Dzie ci przy go to wa ły pro -
gram ar ty stycz ny dla go ści,
wy stą pi ły tak że w stro jach gór -
ni czych. UU
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Niech ży je nam gór ni czy stan 
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Od 11 do 22 grud nia na Pla cu
Stu le cia po raz trze ci za wi tał
Świą tecz ny Jar mark. Ostat ni jar -
mark to bo gac two ręcz nie zdo bio -
nych bom bek, ory gi nal nej fil co -
wej bi żu te rii, wy ro bów z ce ra mi -
ki oraz nie zli czo nej licz by
cho in ko wych ozdób. Nie za bra kło
rów nież sto iska so sno wiec kie go
ho spi cjum i Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych nr 4 ofe ru ją cych pra ce
wy ko na ne przez swo ich pod -
opiecz nych. Ze bra ne w ten spo sób
pie nią dze za si li ły ka sy pla có wek. 

– Jar mark jest świet nym
miej scem, gdzie moż na za ku pić
ory gi nal ne świą tecz ne pre zen ty
dla ro dzi ny i zna jo mych, in ne
od tych pro du ko wa nych ma so wo
i sprze da wa nych w hi per mar ke -
tach. Mam na dzie ję, że z ro ku
na rok bę dzie co raz wię cej sto -
isk – mó wi Ja ni na Sa dłec ka,
miesz kan ka So snow ca.

Jar mark to tak że sce -
na z wy stę pu ją cy mi ar ty sta mi.

Pod czas ostat niej im pre zy
przed so sno wiec ką pu blicz no -
ścią za grał ze spół Kry wań, od -
by ły się ja seł ka gru py z Miej -
skie go Do mu Kul tu ry „Ka zi -
mierz”, wspól ne śpie wa nie
ko lęd oraz świą tecz ne ka ra oke.
Nie wąt pli wą atrak cją dla naj -
młod szych by ły ka ru ze le oraz
przed sta wie nie dla dzie ci „Bał -
wa ny chcą od mia ny” w wy ko -
na niu ze spo łu mu zycz ne go Wit
Wit. Dla zmar z nię tych i głod -
nych prze chod niów nie za bra -
kło pra żo nych orze chów,
oscyp ków z gril la z żu ra wi ną,
kieł ba sy i go lon ki oraz tra dy -
cyj ne go grzań ca.

Jar mark był rów nież miej -
scem gdzie dzie lo no się opłat -
kiem i skła da no ży cze nia
przy oka zji wi gi lii dla po trze bu -
ją cych przy współ pra cy Ca ri tas
Die ce zji So sno wiec kiej.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Świąteczna atmosfera
w centrum

OOssttaattnnii jjaarrmmaarrkk ttoo zznnaakkoommiittaa ookkaazzjjaa ddoo nnaabbyycciiaa wwiieelluu
rręęcczznniiee wwyykkoonnyywwaannyycchh oozzddóóbb śśwwiiąątteecczznnyycchh
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KKII NNOO HHEE LLIIOOSS 
uull.. MMoo ddrrzzee jjooww sskkaa 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
1155..0011.. -- 2211..0011..22001100 rr..

PPRREEMMIIEERRAA:
„SHERLOCK HOLMES”
12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30.
Prod. USA/Wielka Brytania, 125
min., od 12 lat
„KSIĘŻNICZKA I ŻABA”
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.
Prod. USA, 98 min., b/o
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY::
„CIACHO”11.15, 13.30, 15.45,
18.00, 20.15, 22.30.
Prod. Polska, 115 min., od 12 lat
„DAYBREAKERS. ŚWIT”
19.00, 21.15.

Prod. USA, 106 min., od 15 lat
„ARTUR I ZEMSTA
MALTAZARA”         10.30.                 
Prod. Francja, 94 min., b/o 
„AVATAR” 3D

9.00, 12.00, 15.15, 18.30, 21.45.
Prod. USA, 160 min., od 12 lat

WW TTYYMM TTYYGGOODDNNIIUU
RREEPPEERRTTUUAARROOWWYYMM FFIILLMMEEMM
ZZAASSTTRRZZEEŻŻOONNYYMM
JJEESSTT::  „„AAVVAATTAARR”” 33DD II
““SSHHEERRLLOOCCKK HHOOLLMMEESS””..

UUWWAAGGAA!!
DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy
ddoo wwyyggrraanniiaa 1144 ppoojjeeddyynncczzyycchh
bbiilleettóóww ddoo kkiinnaa.. ZZaapprraasszzaammyy ddoo
nnaasszzeejj rreeddaakkccjjii ((SSoossnnoowwiieecc,, uull.. 33
MMaajjaa 2222,, ppookk.. 99)) zz nnaajjnnoowwsszzyymm
wwyyddaanniieemm „„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo””
NNrr 11.. 

17 grud nia w Ze spo le Szkół
Spe cjal nych nr 2 w So snow cu
od był się świą tecz ny kon cert
Nor we skiej Gru py „EU RO -
MIS SION”. Gru pę za pro sił
do Pol ski dia kon Ko ścio ła Zie -
lo no świąt ko we go w So snow cu
An drzej Mar czew ski. Nor we go -
wie od wie dzi li szko łę już
po raz dru gi. Pro gram ar ty -
stycz ny skła dał się z ko lęd i pie -
śni chrze ści jań skich wy ko na -
nych przez ze spół dzie cię cy
z mu zy ka mi z Ko ścio ła Zie lo -
no świąt ko we go Ho san na w So -
snow cu. Sło wo ewan ge li za cyj -

ne wy gło sił Dy rek tor Mi sji Tor -
mud Bak ke vold z So gne. 

W kon cer cie uczest ni czy li
ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych nr 2, wy cho wan ko wie
Ze spo łu Opie kuń czo -Wy cho -
waw cze go nr 2 oraz pod opiecz -
ni Cen trum Usług So cjal nych
i Wspar cia. Go ściem uro czy sto -
ści był ksiądz pra łat Jan Szkoc.

Na za koń cze nie roz da no
pacz ki świą tecz ne od dzie ci nor -
we skich w ra mach ak cji
„Gwiazd ko wa nie spo dzian ka”,
któ rą ko or dy no wał mi sjo narz
An drzej Mar czew ski. UU

Kon cert gru py 
„EU RO MIS SION”

NNoorr wwee ssccyy ggoo śścciiee nniiee sszzcczzęę ddzzii llii ddaa rróóww ddllaa ssoo ssnnoo wwiieecc kkiieejj
mmłłoo ddzziiee żżyy

Już po raz siód my przed Świę ta -
mi Bo że go Na ro dze nia Szko ła
Pod sta wo wa nr 18 zor ga ni zo wa -
ła ak cję  „Po dziel się pacz ką”,
któ rej ce lem jest po moc dzie -
ciom cho rym na no wo two ry
z od dzia łu on kol gii i che mio te -
ra pii Gór no ślą skie go Cen trum
Zdro wia Dziec ka z Ka to wic -Li -
go ty. Ini cja tor ką i ko or dy na tor -
ką ak cji jest Edy ta Uchnast, na -
uczy cie la w SP nr 18.

– Jak za wsze wspar ły nas za -
przy jaź nio ne pla ców ki: Gim na -

zjum nr 16 oraz Przed szko le
nr 50. Do 17 grud nia zbie ra no
sło dy cze. Pacz ki wraz z ży cze -
nia mi i opłat kiem w so bo tę 19
grud nia prze ka za no na od dział
on ko lo gii dzie cię cej. Na sza ak -
cja od lat skie ro wa na jest do ma -
łych pa cjen tów wal czą cych
z cho ro bą no wo two ro wą po to,
aby choć na chwi lę wy wo łać
uśmiech na twa rzach dzie ci, któ -
rym cho ro ba za bie ra bez tro skie
dzie ciń stwo – mó wi or ga ni za tor -
ka ak cji. KP

Osło dzi li dzie ciom świę ta

Magiczna wigilia
18 grud nia w Ze spo le Szkół
Spe cjal nych nr 2 w So snow cu
od by ło się uro czy ste spo tka nie
wi gi lij ne zor ga ni zo wa ne dla
uczniów, ro dzi ców oraz gro -
na pe da go gicz ne go. Na uro czy -
stość przy by li go ście: za stęp ca
pre zy den ta mia sta Zbi gniew Ja -
skier nia, wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Adam Wol ski
i Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zes
ZNP Iwo na Za łuc ka, ksiądz
pra łat Jan Szkoc, ksiądz pro -
boszcz Pa ra fii Św. Łu ka sza
– Mi ro sław Le wan dow ski, na -
to miast Cen trum Usług So cjal -
nych i Wspar cia re pre zen to wa -
ła Mag da le na Zy kiert. 

Uro czy stość roz po czę ła dy -
rek tor szko ły Ane ta Jur kow ska,
któ ra wi ta jąc przy by łych wpro -
wa dzi ła wszyst kich w ma gicz -
ny na strój Świąt Bo że go Na ro -
dze nia.

Ucznio wie pod kie run kiem
na uczy cie li wy sta wi li in sce ni za -
cję słow no -mu zycz ną „Bóg się
ro dzi”. Wszy scy by li pod wra -

że niem prze pięk ne go przed sta -
wie nia ja seł ko we go. Wzru sze ni,
ła miąc się opłat kiem skła da li
so bie ży cze nia. Na sto łach zna -
la zły się tra dy cyj ne wi gi lij ne po -
tra wy i pysz ne cia sta. Ob słu gę
wie cze rzy wi gi lij nej za pew ni li
kel ne rzy – ucznio wie z Ze spo łu
Szkół Ga stro no micz no -Ho te lar -
skich w So snow cu. Pięk na de -
ko ra cja sa li i sto łów wy ko na -
na przez uczniów spra wi ła
praw dzi wie ro dzin ny, świą tecz -
ny na strój. Nie ma Świąt Bo że -
go Na ro dze nia bez ko lę do wa nia,
dla te go spo tka nie za koń czy ło
się wspól nym śpie wa niem ko -
lęd, przy akom pa nia men cie mu -
zycz nym w wy ko na niu uczen ni -
cy szko ły mu zycz nej Ju lii Lo -
renc.

Or ga ni za to rzy za chę ce ni at -
mos fe rą te go wy jąt ko we go
spo tka nia po sta no wi li, że uro -
czy stość wi gi lij na dla ca łej
spo łecz no ści szkol nej i ro dzi -
ców zo sta nie włą czo na na sta łe
do tra dy cji szko ły. UU
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Do bry czas dla Za głę bia
Roz mo wa z WWii ttooll ddeemm KKllee ppaa cczzeemm, po słem Klu bu Par la men tar ne go Le wi cy
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wywiady „Kuriera”

WW kkaa ddeenn ccjjii 22000022--22000066 bbyyłł PPaann wwii --
ccee pprree zzyy ddeenn tteemm SSoo ssnnooww ccaa,, zznnaa
wwiięęcc PPaann pprroo bbllee mmyy ssaa mmoo rrzząą ddóóww..
CCzzyy jjaa kkoo ppoo sseełł uuttrrzzyy mmuu jjee PPaann wwiięęźź
zz lloo kkaall nnyy mmii ssaa mmoo rrzząą ddooww ccaa mmii?? JJaakk
rree pprree zzeenn ttuu jjee PPaann iicchh iinn ttee rree ssyy
ww ppaarr llaa mmeenn cciiee??
Ja ko czło nek po nad par tyj ne go par la -
men tar no -sa mo rzą do we go ze spo łu, któ -
ry dzia ła przy Ślą skim Związ ku Gmin
i Po wia tów, spo ty kam się raz w kwar ta -
le oma wia jąc ca ły sze reg te ma tów, któ -
ry in te re su je sa mo rzą dow ców, i któ ry
wy ma ga pod ję cia ini cja ty wy le gi sla cyj -
nej. Roz mo wy te w bez po śred ni spo sób
prze kła da ją się na mo ją pra cę ja ko po -
sła. W nie od le głym cza sie zaj mo wa łem
się spra wa mi trzech ustaw, któ re by ły
przy go to wa ne z mo jej ini cja ty wy,
na pod sta wie sta no wisk, ja kie za ję ły sa -
mo rzą dy wo je wódz twa ślą skie go, zrze -
szo ne w Ślą skim Związ ku Gmin i Po -
wia tów. Dwie z tych ini cja tyw za koń -
czy ły się suk ce sem. Pierw szą z nich
by ła usta wa o ko mer cja li za cji i pry wa ty -
za cji, na to miast dru ga spra wa do ty czy ła
po mo cy spo łecz nej. W obu sy tu acjach
zgło si łem ini cja ty wę le gi sla cyj ną, po -
par tą przez mój klub. Je śli cho dzi o usta -
wę o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji, po -
stu lo wa łem zmia nę prze pi sów mó wią -
cych o tym, że sa mo rzą dy mo gły
na by wać udzia ły w spół kach z udzia łem
skar bu pań stwa dzia ła ją cych na te re nie
gmi ny tyl ko je że li udzia ły skar bu pań -
stwa prze kra cza ły 50 pro cent. Nie do -
pusz cza no na by cia udzia łów w spół kach
z mniej szo ścio wym udzia łem skar bu
pań stwa, a ta ka sy tu acja by ła np. w So -
snow cu, gdzie dzię ki zmia nom w usta -
wie gmi na na by ła udzia ły w Re jo no -
wym Przed się bior stwie Wo do cią gów
i Ka na li za cji. Wpro wa dze nie zmian
w prze pi sach jest ko rzyst ne dla wie lu sa -
mo rzą dów, bo wcze śniej bar dzo czę sto
zda rza ło się, że więk szo ścio wy udzia ło -
wiec, czy li gmi na, ca ły czas in we sto wał
w przed się bior stwa na swo im te re nie,
war tość przed się bior stwa dzię ki tym in -
we sty cjom wzra sta ła, ale war tość ta
dzie li ła się rów no mier nie na udzia łow -

ców. W ten spo sób udzia ło wiec więk -
szo ścio wy dzie lił się war to ścią przed się -
bior stwa z udzia łow cem mniej szo ścio -
wym, któ ry do przed się bior stwa nie do -
kła dał ani zło tów ki, od mo men tu
prze ka za nia więk szo ści ak cji sa mo rzą -
dom. To by ło jaw ną nie spra wie dli wo -
ścią, dla te go chcie li śmy zmie nić tę sy -
tu ację. Uda ło się, umoż li wi li śmy na by -
wa nie mniej szo ścio wych udzia łów
skar bu pań stwa sa mo rzą dom. Dzię ki te -
mu suk ce so wi w So snow cu RPWiK sta -
ło się w ca ło ści spół ką gmin ną.

WWssppoo mmii nnaałł PPaann oo zzmmiiaa nnaacchh
ww uussttaa wwiiee oo ppoo mmoo ccyy ssppoo łłeecczz nneejj..
Rok 2009 był Ro kiem Ro dzi ny Za stęp -
czej, w związ ku z tym pod ję li śmy ini -
cja ty wę le gi sla cyj ną, któ ra umoż li wia -
łaby gmi nom i po wia tom zwięk sza nie
środ ków po mo co wych dla ro dzin za -
stęp czych po nad to, co jest za pi sa ne
w usta wie. Je że li gmi ny z jed nej stro ny
dys po nu ją środ ka mi, z dru giej zaś wi -
dzą ta ką po trze bę, to uchwa łą rad nych
mo gą obec nie do ko nać zwięk sze nia
środ ków prze zna czo nych na po moc ro -
dzi nom za stęp czym. Sys tem ten bę dzie
znacz nie bar dziej ela stycz ny i do sto so -
wa ny do obec nych re aliów niż po przed -
ni, a jest to waż na for ma opie ki
nad dzieć mi, któ re po zba wio ne są ro -
dzi ców na tu ral nych. Do strze ga my ogro -
my wy si łek osób, któ re de cy du ją się
na by cie ro dzi ca mi za stęp czy mi, do ty -
czy to też So snow ca, gdzie dzia ła kil ka
or ga ni za cji zaj mu ją cych się ad op cja mi.

NNiiee uuddaa nnaa iinnii ccjjaa ttyy wwaa ddoo ttyy cczzyy łłaa ddrroo --
ggoo wwnniicc ttwwaa..
Tak, a ści ślej usta wy o dro gach pu blicz -
nych. To bar dzo waż ny te mat zgła sza ny
przez sa mo rzą dy miast na pra wach po -
wia tu. Obec nie w mia stach tych pa nu je
na stę pu ją ca sy tu acja: znaj du ją ce się
na ich te re nie dro gi kra jo we utrzy mu je
się za pie nią dze nie z bu dże tu pań stwa,
lecz z bu dże tu po wia tu. Gmi ny zgła sza -
ją pro blem, iż nie są w sta nie sa mo -
dziel nie zaj mo wać się dłuż szy mi od cin -
ka mi dróg kra jo wych ze środ ków wła -

snych. Do pro wa dza to do ku rio zal nych
sy tu acji, bo ta sa ma dro ga kra jo wa prze -
bie ga ją ca na te re nie po wia tu ziem skie -
go utrzy my wa na jest przez Ge ne ral ną
Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad
za pie nią dze pań stwa, zaś jej od cin ki
prze cho dzą ce przez mia sta na pra wach
po wia tu, jak So sno wiec czy Dą bro wa
Gór ni cza, utrzy mu je się za pie nią dze
gmin. W So snow cu np. za miej skie pie -
nią dze utrzy mu je się frag men ty dróg
DK 94 i DK 86. Chcia łem tak zno we li -
zo wać usta wę, by utrzy ma niem, mo der -
ni za cją i re mon ta mi dróg kra jo wych
w ca ło ści za ję ła się GDD KiA. Nie ste ty,
ko ali cja rzą dzą ca by ła zda nia, że nie na -
le ży tej usta wy po przeć, i zo stał zgło -
szo ny wnio sek o od rzu ce nie. Szko da,
bo pro jekt był bar dzo waż ny, a nie jest
moż li we pra wi dło we utrzy my wa nie
dróg o ta kich pa ra me trach jak dro gi
kra jo we przez sa mo rzą dy. My ślę jed -
nak, że ta pro ble ma ty ka po wró ci, bo
wo la sa mo rzą dów jest w tej kwe stii jed -
no znacz na i po nad po dzia ła mi po li tycz -
ny mi.

JJaakk PPaann,, jjuużż jjaa kkoo ppoo sseełł,, ppaa ttrrzzyy
nnaa rroozz wwóójj SSoo ssnnooww ccaa?? CCzzyy ppoo llii ttyy kkaa
ssaa mmoo rrzząą dduu iiddzziiee ww ddoo bbrryymm kkiiee rruunn --
kkuu?? JJaa kkiiee bbęę ddzziiee,, lluubb jjaa kkiiee PPaańń sskkiimm
zzddaa nniieemm ppoo wwiinn nnoo bbyyćć ttoo mmiiaa ssttoo
zzaa ppiięęćć,, ddzziiee ssiięęćć llaatt??

My ślę, że trze ba kon se kwent nie re ali zo -
wać te dzia ła nia, któ re już się roz po czę -
ły. To nie tyl ko mo je zda nie, ale tak że
eks per tów i wie lu miesz kań ców. Nie -
daw no wśród so sno wiec kich li ce ali stów
od był się kon kurs na pra cę pi sem ną,
w któ rej mło dzi so sno wi cza nie opi sy -
wa li jak wy obra ża ją so bie So sno wiec
w 2030 ro ku. Czy ta łem na gro dzo ne
pra ce, i przy znam, że po ja wi ły się
w nich te kie run ki roz wo ju, któ re już
zo sta ją wdro żo ne w ży cie. Waż ne są
spra wy za go spo da ro wa nia te re nów po -
prze my sło wych i po zy ska nie ich pod in -
we sty cje wszel kie go ty pu, ale ge ne ral -
nie dla no wo cze sne go prze my słu. To
ca ły czas dzie je się w So snow cu i dzie -
je się z do brym skut kiem, bo uda je się
przy cią gać in we sto rów. Te re ny po prze -
my sło we są pod da wa ne re wi ta li za cji,
i dzie je się to wy sił kiem gmi ny, bo po -
mi mo daw nych de kla ra cji rzą du o przy -
zna niu in we sty cji, nie wy asy gno wa no
nie mal ani zło tów ki, więc gmi na nie
mo gąc dłu żej cze kać mu sia ła wziąć to
za da nie na wła sne bar ki by po zy skać in -
we sto rów i zmniej szyć ska lę bez ro bo -
cia, któ ra w So snow cu by ła bar dzo du -
ża, a dziś nie od bie ga od śred niej kra jo -
wej. Mia sto in we stu je w ba zę dla
wyż szych uczel ni, i to też jest do brym
kie run kiem, przy któ rym na le ży po zo -
stać, bo już dziś mia sto jest za raz
po Ka to wi cach dru gim ośrod kiem aka -
de mic kim. My ślę, że za ple cze na uko we
bę dzie się roz wi jać i przy cią gać do mia -
sta mło dych lu dzi spo za So snow ca. Du -
żo zro bio no w za kre sie mo der ni za cji
obiek tów re kre acyj no-spor to wych, nie
wszyst kich stać na wy jazd po za mia sto,
więc So sno wiec mu si też roz wi jać tę
ofer tę. Ogrom ne moż li wo ści roz wo ju
So snow ca wią żę z tar ga mi Expo Si le -
sia. Kreu ją się tu taj świet ne per spek ty -
wy roz wo ju i pro mo cji mia sta, a ko lej -
nym kie run kiem, któ ry wy ma ga bar dzo
in ten syw nych dzia łań, a w któ rym są
naj więk sze moż li wo ści, to bu dow nic -
two ko mu nal ne i so cjal ne, do któ rych
do cho dzą bu dow nic two spo łecz ne i de -
ve lo per skie. Te czte ry for my po win ny

się w mia rę har mo nij nie w So snow cu
roz wi jać. Bio rąc pod uwa gę te wszyst -
kie płasz czy zny, w So snow cu w przy -
szło ści po win na po wstać ba za z no wy -
mi ofer ta mi pra cy, za ple cze do kształ -
ce nia mło dych kadr, tak by ab sol wen ci
uczel ni ma jąc per spek ty wę pra cy mo -
gliby po zo stać w So snow cu, a dzię ki
za ple czu miesz ka nio we mu za ło żyć tu
ro dzi ny, dzię ki cze mu za trzy ma li by śmy
uby tek licz by miesz kań ców.

JJaakk nnaa SSoo ssnnoo wwiieecc ii ZZaa ggłłęę bbiiee ppaa ttrrzząą
iinn nnii ppoo ssłłoo wwiiee ii ppoo ssłłaann kkii,, nniiee kkoo nniieecczz --
nniiee zzwwiiąą zzaa nnii zz llee wwii ccąą?? CCzzyy nnaa ddaall
ppoo kkuu ttuu jjee ssttee rreeoo ttyypp zzaa nniiee ddbbaa nnee ggoo
pprrzzee mmyy ssłłoo wwee ggoo rree ggiioo nnuu??
Z per spek ty wy War sza wy czę sto Za głę -
bie my lo ne jest ze Ślą skiem, ale od te -
go je ste śmy w par la men cie że by po ka -
zy wać róż ni ce, oczy wi ście bez zbęd -
nych an ta go ni zmów. Re gion cie szy się
spo rym za in te re so wa niem, do któ re go
przy czy nia ją się na sze ini cja ty wy ma ją -
ce na ce lu po ka za nie wy sił ku, któ ry lo -
kal ne sa mo rzą dy wło ży ły w prze mia ny
po okre sie gdy funk cjo no wał tu cięż ki
prze mysł. Za rzą dów Je rze go Buz ka zo -
stał on zli kwi do wa ny, po ka zu je my więc
ile kosz to wa ło sa mo rzą dow ców, aby
w to miej sce po wsta ły no we ofer ty pra -
cy, no we za kła dy itd. Po ka zu je my, że
So sno wiec wraz z Dą bro wą Gór ni czą
sta je się ośrod kiem aka de mic kim. Sta -
ra my się też pro mo wać na sze osią gnię -
cia spor to we, co tak że spo ty ka się z za -
in te re so wa niem, a świad czy o tym
choć by to, że bar dzo czę sto je stem py -
ta ny o wy ni ki „Za głę bia” So sno wiec.
Uwa żam, że wśród par la men ta rzy stów
pa nu je do bra at mos fe ra dla na sze go re -
gio nu, że Za głę bia cy są po strze ga ni ja -
ko lu dzie otwar ci, pra co wi ci i szcze rzy.
DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Dro dzy Czy tel ni cy
Roz po czy na my cykl roz mów
z par la men ta rzy sta mi z So snow -
ca i oko lic. Ma my na dzie ję w ten
spo sób przy bli żyć na szym Czy -
tel ni kom nie tyl ko ich pra cę, ale
tak że jej efek ty. I choć bę dzie to
su biek tyw na oce na na szych roz -
mów ców, to wy da je się, że war to
się z nią za po znać. RREEDD

Piotr Du da ła – na co dzień
spo łecz nik, ale tak że rzecz nik
pra so wy bę dziń skie go sta ro stwa,
i jed no cze śnie rzecz nik pra so wy
so sno wiec kiej Plat for my Oby wa -
tel skiej – wy stą pił do Ra dy Miej -
skiej z wnio skiem o po zba wie nie
Edwar da Gier ka ho no ro we go
oby wa tel stwa So snow ca. Du da ła
chciał też, by by ły I se kre tarz KC
PZPR prze stał być pa tro nem ron -
da w śród mie ściu, a za miast nie -
go by ty tuł otrzy mał bi skup Jan
Cie plak. Po mysł wy wo łał bu rzę. 

Zda niem Du da ły Edward
Gie rek skom pro mi to wał się ja ko
po stać po li tycz na i nie za słu gu je
w Za głę biu na żad ne za szczy ty.
Ini cja tor po wo łu jąc się na opi nię
IPN twier dzi, że wpro wa dze nie
z ini cja ty wy Gier ka do Kon sty tu -

cji PRL za pi su o kie row ni czej ro li
PZPR w pań stwie oraz in ne go
za pi su, o przy jaź ni z ZSRR prze -
kre śla Gier ka ja ko mę ża sta nu.
Ho no ro wy ty tuł przy zna no by łe -
mu przy wód cy PRL osiem lat te -
mu, gdy klub SLD dys po no wał
więk szo ścią w so sno wiec kiej Ra -
dzie Miej skiej. 

– To je den z naj głup szych po -
my słów, z ja ki mi się spo tka łem
– nie kry je za że no wa nia Ma rek
Go dek, rad ny PIRS oraz czło nek
Spo łecz ne go Ogól no pol skie go
Sto wa rzy sze nia im. Edwar da Gier -
ka w Dą bro wie Gór ni czej. – To
wła śnie tu taj, w So snow cu Edwar -
do wi Gier ko wi na le żą się naj więk -
sze wy ra zy uzna nia. Za je go rzą -
dów na stą pił roz kwit te go re gio nu.
Mo der ni zo wa no miej ską in fra -

struk tu rę, bu do wa no no we dro gi,
do my miesz kal ne, za kła dy pra cy.
Za je go cza sów po wstał też szpi tal.
Nie bez przy czy ny do dziś dro gę
szyb kie go ru chu do War sza wy na -
zy wa się po wszech nie „gier ków -
ką”. Gdy by nie Gie rek, do dziś za -
miast jeź dzić po szyb kich dro gach
po ru sza li by śmy się po ko cich
łbach, bo tak mniej wię cej wy glą -
dał re gion przed je go epo ką.

Prze ciw ko wnio sko wi Du da ły
wy stą pi ła Fe de ra cja Mło dych So -
cjal de mo kra tów w So snow cu
z To ma szem Nie dzie lą i Woj cie -
chem Ni twin ko na cze le, któ ra
stwo rzy ła stro nę in ter ne to wą
pod nie wy bred ną na zwą: „ko -
niec du da ły ipo”. Po pro te stach sa -
me go za in te re so wa ne go na zwę
wi try ny zmie nio no. 

Prze wod ni czą cy RM, Da niel
Mi kla siń ski (PO), nie ukry wał, że
w obec nym cza sie przed rad ny mi
sto ją waż niej sze za da nia, niż de -
ba to wa nie nad prze szło ścią
Edwar da Gier ka. Człon ko wie PO
ko men tu ją zaj ście ostroż nie.

– Wnio sek Pio tra Du da ły nie
zo stał zło żo ny przez so sno wiec -
ką Plat for mę Oby wa tel ską, lecz
jest sa mo dziel ną ini cja ty wą re -
dak to ra na czel ne go ser wi su so -
sno wiec fak ty. pl Pio tra Du da ły
– mó wi rad ny Ar ka diusz Chę ciń -
ski z sosnowiec kiej Plat for my
Oby wa tel skiej. – PO jest par tią
plu ra li stycz ną, któ rej człon ko wie
mo gą wy po wia dać i przed sta wiać
wła sne po glą dy, któ re – tak jak to
się dzie je w de mo kra tycz nych
spo łe czeń stwach – są dys ku to wa -

ne. Dla te go z ogrom nym nie po -
ko jem od bie ra my fakt, iż spo tkał
się on z bra kiem ja kiej kol wiek
me ry to rycz nej dys ku sji o do ko -
na niach Edwar da Gier ka, a tyl ko
z za ja dły mi ata ka mi bez po śred -
nie go za ple cza SLD – z jej rzecz -
ni kiem pra so wym na cze le.

W koń cu sam Du da ła po me -
dial nej bu rzy wy co fał się z po my -
słu. – Spra wę ron da Gier ka prze -

for so wa no pod ko niec ka den cji
zdo mi no wa nej przez rad nych
z SLD. Dziś na wet nie wol no
o tym mó wić, że to był zły wy -
bór, mi mo opi ni IPN -u, a nie któ -
rzy wręcz za chę ca ją do sa mo są -
dów na po my sło daw cy pi sząc, że
o to je go ko niec na stą pił. Wstyd
– pod su mo wał Piotr Du da ła.

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Kontrowersyjna inicjatywa Piotra Dudały

Chciał „wyrzucić” Gierka z miasta

EEddwwaarrdd GGiiee rreekk zz ccaa łłąą ppeeww nnoo śścciiąą,, mmii mmoo uuppłłyy wwuu llaatt nniiee jjeesstt
ppoo ssttaa cciiąą oobboo jjęętt nnąą ppoo llii ttyycczz nniiee
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prosto z miasta

Wy da je się nie mal pew ne, że tej
zi my nikt już nie po szu su je
na śro dul skim sto ku nar ciar -
skim, któ ry od kil ku na stu ty go -
dni stoi za mknię ty. Do li na Spor -
to wa, czy li in we stor, ma po waż -
ne pro ble my fi nan so we, jed nak
nie chce od stą pić od po my słu
sprze da ży gmi nie urzą dzeń nar -
ciar skich za 5 mln zł. To dla
mia sta za dro go.

O po waż nych pro ble mach fi -
nan so wych in we stor sy gna li zo -
wał la tem 2009. Obec nie bez
zde cy do wa nych dzia łań ze stro -
ny mia sta stok mo że prze stać ist -
nieć. Rad ni upo waż ni li pre zy -
den ta mia sta do ne go cjacji
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 nia ła pew -
na szan sa na to, że ta ko wy wkro -
czy do ak cji. 

Ne go cja cje trwa ją do tej po -
ry, ewi dent nie jed nak nie uda ło
się po mi mo upły wu cza su prze -
ła mać im pa su.

– Nie ste ty oprócz nie ofi cjal -
nych po gło sek nie do cie ra ją
do nas, ja ko do rad nych, żad ne
in for ma cje o szcze gó łach ne go -
cja cji z fir mą Spor to wa Do li na,
do któ rych upo waż nio ny był pre -
zy dent mia sta – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski z PO. – Tak na praw dę
wy da je mi się, że wi na le ży

po stro nie fir my, któ ra wy dzier -
ża wi ła od gmi ny stok, bo to jej
twar de sta no wi sko w głów nej
mie rze spo wo do wa ło, że obiekt
nie zo stał otwar ty, a ma my już
śro dek se zo nu. Naj praw do po -
dob niej tej zi my obiekt już nie
ru szy, a fir ma upad nie i wte dy
w in ny spo sób ja kiś no wy pod -
miot go spo dar czy bądź mia sto
bę dzie mu sia ło za go spo da ro wać
gór kę. Są dzę jed nak, że nie ste ty
do pie ro w przy szłym se zo nie.

Spor to wa Do li na nie chce
od stą pić od swo jej ce ny. Jak
przy zna je Ja ro sław Szyl wań ski,
pre zes fir my, 5 mln za urzą dze -

nia na sto ku, czy li ca łą in fra -
struk tu rę z wy cią ga mi nar ciar -
ski mi, ar mat ka mi śnież ny mi,
sie cią elek trycz ną i in nym sprzę -
tem, to osta tecz ne sło wo. In we -
stor de kla ru je przy tym, że jest
w sta nie przy go to wać stok
do użyt ku w cią gu dwóch ty go -
dni, je śli znaj dzie się na byw ca. 

– Wi dzi my ogrom ne pro ble -
my fi nan so we obec ne go za rząd -
cy, jed nak obiekt wrósł już
w pej zaż na sze go mia sta, funk -
cjo nu je w świa do mo ści so sno -
wi czan, a tak że miesz kań ców
in nych miast, któ rzy z nie go ko -
rzy sta li, a nie jest ich ma ło, dla -

te go na le ży utrzy mać dzia łal -
ność te go obiek tu. By łoby źle,
gdy by się sta ło ina czej – 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. 

Jak pod kre śla zastępca  pre -
zy denta Zbi gniew Ja skie nia,
wła dze So snow ca sta ra ją się być
ela stycz ne w ne go cja cjach, ale
mia sto mo że za ofe ro wać naj wy -
żej 3,5 mln. W tej sy tu acji naj -
lep szym wyj ściem by ło by zna le -
zie nie no we go in we sto ra. Ta kie -
go jed nak na ra zie nie wi dać. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Mia sto i in we stor nie mo gą się do ga dać

Pat na gór ce

Z na dzie ją na or ga ni za cję mi -
strzostw Eu ro 2012 ja ko Cen tra
Po by to we po że gna ły się już Ka -
to wi ce i Cho rzów, co osła bia nie -
co sta ra nia So snow ca o ta ki sta -
tus. Wciąż jed nak jest szan sa, że
UEFA wy bie rze sto li cę Za głę bia
Dą brow skie go ja ko miej sce za -
kwa te ro wa nia za wod ni ków.

Atu ty mia sta to sieć dro go -
wa, w tym ła twe po łą cze nie (po -
przez Ka to wi ce) z Wro cła wiem
au to stra dą A4, oraz ślą skie ho te -
le, a tak że po wsta ją ca w So -
snow cu ba za noc le go wa. Zda -
niem Zbi gnie wa Drąż kie wi cza,
dy rek to ra MO SiR -u So sno wiec,
szan sa jest na ty le po waż na, że
na obiek tach wcho dzą cych
w skład kom plek su Sta dio nu
Lu do we go po ja wi ły się ta bli ce
in for mu ją ce, że to wła śnie u nas
po wsta je cen trum po by to we
na Eu ro 2012. 

– Szan se So snow ca są bar dzo
du że – oce nia Grze gorz Dą -
brow ski, rzecz nik pra so wy Urzę -
du Miej skie go. – Ma my jed ną
z le piej roz wi nię tych in fra struk -
tur w tym za kre sie, ba za spor to -

wa, któ rą już dys po nu je my oraz
za ple cze ho te lo we, któ re jest
w trak cie przy go to wań da je nam
w ska li kra ju bar dzo wy so ką po -
zy cję. Za zna czam, że nie mó wię
tu o mia stach, w któ rych or ga ni -
zo wa ne bę dą roz gryw ki, tyl ko
o po ten cjal nych lo ka li za cjach
Cen trów Po by to wych, czy li
miejsc, gdzie za wod ni cy bez pu -
blicz no ści bę dą tre no wać oraz
miesz kać. Bli sko jest też za ple -
cze ho te lo we w Ka to wi cach.
A bli skość tych miast oraz do -
god ne roz wią za nia ko mu ni ka -
cyj ne, jak po ło że nie lot nisk oraz
tras szyb kie go ru chu tyl ko
wzmac nia ją na sze szan se. Na ra -
zie jed nak wciąż cze ka my na de -
cy zję.

Po móc ma w tym roz wój ba -
zy spor to wej w mie ście. – Roz -
bu do wa obiek tów przy ul. Kre -
so wej cał ko wi cie od po wia da
kon cep cji, opra co wa nej i za po -
wie dzia nej przez wła dze mia sta
kil ka lat te mu – mó wi Grze gorz
Dą brow ski. – Ja ko mia sto je ste -
śmy na li ście 44 miast aspi ru ją -
cych do mia na cen trum po by to -

we go dla Eu ro 2012. Wy mo gi
UEFA za kła da ją, że do roz gry -
wek mię dzy na ro do wych do -
pusz cza ne są sta dio ny na mi ni -
mum 15 ty się cy miejsc. Ro bi my
w tym kie run ku co mo że my,
wy da jąc spo re pie nią dze, bo sta -
dion już zo stał czę ścio wo zmo -
der ni zo wa ny. W tej chwi li po -
wsta ją ko lej ne ele men ty in fra -
struk tu ry wo kół sta dio nu.

Za 11 mln w Miej skim Cen -
trum Tre nin go wym, bo tak ofi -
cjal nie na zy wa się kom pleks
przy Kre so wej, wy bu do wa no
tak że bo isko z syn te tycz ną na -
wierzch nią. Dwa ko lej ne, z na -
wierzch nią z na tu ral nej tra wy,
zo sta ną od da ne do użyt ku la -
tem.

Na wet je śli So sno wiec nie
za kwa li fi ku je się do gro na 16
miast, któ re or ga ni zo wać bę dą
mi strzo stwa, to pie nią dze prze -
zna czo ne na roz bu do wę sta dio -
nu i je go in fra struk tu ry nie
zmar nu ją się, bo obiek ty bę dą
słu żyć miesz kań com. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Wciąż jest szansa na udział miasta w organizacji Euro 2012

Będziemy Centrum
Pobytowym?

7 stycz nia w Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej nr 1 w So snow cu (ul.
Gen. An der sa 81 b) od by ło się
uro czy ste od da nie ośrod ka po re -
mon cie. Pod czas prac mo der ni za -
cyj nych do ko na no m.in. re mon tu
sa li prze zna czo nej do te ra pii za ję -
cio wej i re ha bi li ta cji pen sjo na riu -
szy oraz wy re mon to wa no za ple -
cze go spo dar cze. Do ko na no tak -
że ter mo mo der ni za cji obiek tu
i od da no do użyt ku spe cjal ną, 4-
przy stan ko wą win dę. – Bu dy nek
zo stał cał ko wi cie ocie plo ny, wy -
mie nio no okna. Jed nak naj bar -
dziej je ste śmy dum ni z win dy,
któ ra jest przy sto so wa na do prze -
wo że nia osób z róż nym stop niem
nie spraw no ści. Przy ci ski wy gra -
we ro wa no al fa be tem Bra il le’a,
po nad to za re je stro wa ny jest głos
spi ke ra, któ ry in for mu je oso by
prze miesz cza ją ce się, na któ rym
znaj du ją się pię trze. Do tej po ry

na si miesz kań cy mu sie li ko rzy -
stać ze scho do ła za. Na ta ki re -
mont cze ka li śmy od daw na. Stan -
dard ży cia na szych do mow ni ków
uległ spo re mu pod wyż sze niu
– pod kre śla z ra do ścią Elż bie ta
Ma tusz czyk, dy rek tor DPS.

Re mont so sno wiec kie go
DPS nr 1 roz po czął się w 2008
ro ku. Ter mo mo der ni za cja
kosz to wa ła po nad 850 tys. zł,
na to miast win da wraz z in fra -
struk tu rą pra wie 600 tys. zł.
Obec nie w Do mu Po mo cy
Spo łecz nej przy An der sa
w jed no i dwu oso bo wych po -
ko jach miesz ka 70 osób – 53
pa nie i 17 męż czyzn.

W uro czy sto ściach wzię li
udział m.in. zastępcy  pre zy -
den ta So snow ca Ry szard Łu -
kaw ski i Zbi gniew Ja skier nia
oraz rad ni Jan Bo sak i Zbi -
gniew Mu szyń ski. TTeekksstt ii ffoottoo:: KKPP

Dom Po mo cy Spo łecz nej
nr 1 po re mon cie

UUrroocczzyysstteeggoo oottwwaarrcciiaa oośśrrooddkkaa ppoo rreemmoonncciiee ddookkoonnaałłaa
EEllżżbbiieettaa MMaattuusszzcczzyykk,, ddyyrreekkttoorr DDPPSS

W Cen trum Edu ka cji i Wy cho -
wa nia Mło dzie ży KA NA w So -
snow cu uru cho mio no sta łą eks -
po zy cję po świę co ną pa mię ci za -
ło ży cie la so sno wic kiej KA NY
i przy ja cie la mło dzie ży, śp.
Księ dza Bi sku pa Ada ma Śmi -
giel skie go. Są to dwie ta bli ce:
tra dy cyj na, wy ko na na z pia -
skow ca oraz no wo cze sna, w peł -
ni mul ti me dial na. Obie zo sta ły
uro czy ście od sło nię te i po świę -
co ne przez Je go Eks ce len cję
Księ dza Bi sku pa Grze go rza Ka -
sza ka. 

– Chcie li śmy w ten sym bo -
licz ny spo sób dać wy raz pa -
mię ci o zmar łym w ubie głym
ro ku pierw szym Or dy na riu szu
Die ce zji So sno wiec kiej. Bez
przy chyl no ści Księ dza Bi sku -
pa Ada ma Śmi giel skie go in ter -
dy scy pli nar ny pro jekt na rzecz
mło dzie ży, pod na zwą KA NA,
nie był by moż li wy. Wspar cie
du cho we i rów nież fi nan so we,
ja kie Bi skup Adam oka zy wał
KA NIE po mo gło nam stwo -
rzyć miej sce, w któ rym mło -
dzież mo że się do kształ cać,
od po czy wać i roz wi jać w spo -
sób war to ścio wy, bez piecz ny
i pro fe sjo nal ny. To wła śnie
z my ślą o mło dych uru cho mi -
li śmy mul ti me dial ną ta bli cę

pa miąt ko wą – ob ja śnia Mag da -
le na Kiel ska, dy rek tor KA NY
w So snow cu.

W Cen trum nie za bra kło
rów nież przed mio tów co dzien -
ne go użyt ku Bi sku pa Ada ma
Śmi giel skie go, któ re po śmier ci
Bi sku pa prze ka zał KA NIE Je go
Ka pe lan. Moż na zo ba czyć ró ża -
niec Bi sku pa – sym bol mo dli -
twy, ter mi narz wraz z pió rem,
ozna cza ją ce ty ta nicz ną pra cę,
z któ rej Ksiądz Bi skup był zna -

ny i piu skę, sym bo li zu ją cą po słu -
gę Ko ścio ło wi So sno wiec kie mu.

Od sło nię cie i po świę ce nie ta -
blic od by ło się z koń cem grud -
nia, tak by od po cząt ku stycz nia
by ły one do stęp ne dla miesz kań -
ców re gio nu. Eks po zy cję moż -
na oglą dać w KA NIE przy uli cy
Le gio nów 10 w So snow cu
w każ dy ro bo czy dzień ty go dnia
w godz. od 9.30 do 18.30 oraz
w so bo ty od godz. 10.30
do 18.00. UU

No wo cze śnie i z tra dy cją!
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Klub PO za gło so wał prze ciw, PiS
oraz PiRS się wstrzy ma ły, a SLD
oraz dwaj nie zrze sze ni rad ni An -
drzej Ja gieł ło wicz i Alek san der
Ka lań ski za gło so wa li za przy ję -
ciem pro jek tu bu dże tu pod czas
se sji, któ ra od by ła się na dwa dni
przed wi gi lią. To po prze li cze niu
gło sów nie po zwo li ło na uchwa -
le nie bu dże tu w sta rym ro ku. 

Pro jekt prze wi dy wał do cho -
dy w ro ku 2010 w wy so ko -
ści 583 mln zł, w tym do cho dy
bie żą ce na po zio mie 550 mln zł.
Wy dat ki to 700 mln zł, w tym
wy dat ki bie żą ce 566. De fi cyt
miał zo stać po kry ty ze środ ków
uzy ska nych z emi sji ob li ga cji
i za cią gnię te go kre dy tu. 

Co praw da, jak pod no si li
głów ni prze ciw ni cy przy ję cia
bu dże tu rad ni Plat for my Oby wa -
tel skiej – na uchwa le nie bu dże -
tu jest czas do koń ca stycz -
nia 2010, ale wia do mo, że roz -
mo wy pre zy den ta z klu ba mi nie
na le żą do ła twych.

– Ten bu dżet wprost pro wa -
dzi nas do ol brzy mich kło po tów
fi nan so wych mia sta, do prze pa -
ści wręcz, nie za rok, ale już
za dwa–trzy la ta – mó wił
w imie niu PO To masz Jam ro zy.
Pod kre śla jąc, że wy dat ki bie żą -
ce prze wyż sza ją do cho dy gmi ny.

We dług pre zy den ta Ka zi mie -
rza Gór skie go: – To do bry bu -

dżet na cięż kie cza sy. Mo że cie
nie prze gło so wać te go bu dże tu.
To jest de cy zja po li tycz na. Nie
po do ba się wam, że w przy -
szłym ro ku w mie ście re ali zo wa -
nych bę dzie tak wie le in we sty cji,

bo bę dzie to rok wy bor czy
– pod kre ślał pre zy dent.

– Pro jekt bu dże tu nie jest le -
wi co wy – pod kre ślał z ko lei
Wie sław Su wal ski, re pre zen tu ją -
cy PiRS. – To, że jest jak jest,

jest tak że wi ną PO, to wy tak że
współ rzą dzi li ście tym mia stem
przez dwa la ta – pod su mo wał
ko le gów rad ny Su wal ski. 

W kry tycz nym to nie o pro -
jek cie wy po wia dał się tak że

Prze my sław Wy dra z PiS, ty le
że rad ni PiS, co wzbu dzi ło
zdzi wie nie na sa li, wstrzy ma li
się od gło su. 

Z ko lei To masz Bań bu ła
– re pre zen tu ją cy SLD, a jed no -
cze śnie bę dą cy prze wod ni czą -
cym Ko mi sji Bu dże to wej Ra dy
Miej skiej pod kre ślał, że bu dżet
choć ma nie do cią gnię cia jest
do brym roz wią za niem dla mia -
sta. – To bu dżet in we sty cji,
i choć część z nich bę dzie re ali -
zo wa na za pie nią dze z ob li ga -
cji, to trud no za po mnieć, że
mu si my pew ne in we sty cje prze -
pro wa dzić. Zwłasz cza że li czy -
my na unij ne środ ki, a te mu szą
być po par te od po wied ni mi za -
pi sa mi w bu dże cie. 

Wtó ro wał To ma szo wi Bań -
bu le pre zy dent: – Trud no za po -
mnieć o tym, że by w ogó le sta -
rać się o unij ne fun du sze mu si -
my wła sne środ ki mieć za pi sa ne
w bu dże cie, przy czym wciąż
nie wia do mo, ja ką po moc mo -
że my ja ko mia sto otrzy mać.
Dla te go bu dżet mo że my w cią -
gu ro ku do pa so wy wać do sy tu -
acji nie tyl ko w mie ście, ale
i kra ju – ar gu men to wał pre zy -
dent Gór ski. 

Nie prze ko na ło to jed nak
rad nych. „Za” za gło so wa ło 9
rad nych, „prze ciw” tak że 9,
a 10 raj ców się „wstrzy ma ło”.

Już po opad nię ciu emo cji
za rów no zwo len ni cy, jak i prze -
ciw ni cy pod czas gru dnio wej se -
sji za pew nia li, że pra ce nad bu -
dże tem bę dą trwa ły na dal. 

– Roz po czę li śmy kon stru -
owa nie no we go bu dże tu. Ta kie -
go, któ ry jest de fen syw ny a nie
ofen syw ny, ale sko ro rad ni ta -
kie go wła śnie chcą, to w imię
do bra mia sta trze ba ta ki stwo -
rzyć – pod kre śla pre zy dent
Gór ski. 

– Pra ce są za awan so wa ne,
i dość cięż kie, ale no wy pro jekt
bu dże tu już po wsta je – mó wi
Ja nusz Ka czor, Skarb nik Mia -
sta. 

– Pan pre zy dent spo ty ka się
z klu ba mi, z na mi spo tkał się
na po cząt ku, i raz jesz cze pod -
kre ślam, że ini cja ty wa le ży
po stro nie pre zy den ta. My
ocze ku je my pro jek tu, któ ry
uchro ni mia sto przed nie bez -
piecz nym za dłu ża niem – mó wi
Ar ka diusz Chę ciń ski z PO.

22 grud nia wy zna czo no
nad zwy czaj ną se sję Ra dy Miej -
skiej w So snow cu. Pod czas niej
po now nie bę dzie gło so wa ny
bu dżet. Wia do mo, iż zmniej -
szo ne zo sta ły wy dat ki, zwięk -
szo no z ko lei nie znacz nie przy -
cho dy. O wy ni ku gło so wa nia
na pisz my już w ko lej nym wy -
da niu „Ku rie ra”. RREEDD

53. sesja Rady Miejskiej. Rad ni od rzu ci li pro jekt bu dże tu przy go to wa ne go przez pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go

Ma ją czas do koń ca stycz nia
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Po mysł jest, ale pie nię dzy nie
Stycz nio wa Ko mi sja Kul tu ry zo -
sta ła zdo mi no wa na przez dwa
te ma ty. Jed nym z nich by ła kwe -
stia dal sze go funk cjo no wa nia
So sno wiec kiej Kor po ra cji Wy -
daw ni czej – wy daw cy „Ku rie ra
Miej skie go”. Ko lej nym pro jekt
za go spo da ro wa nia Trój ką ta
Trzech Ce sa rzy, w ra mach Miej -
skie go Pro gra mu Re wi ta li za cji.

Przy po mnij my, że klub PO
przez ostat nie dwa mie sią ce
zgła szał po mysł, by SCW – wy -
daw ca ga ze ty funk cjo no wa ło
bez ja kie go kol wiek wspar cia ze
stro ny Gmi ny. Pod czas po sie -
dze nia ko mi sji rad ni PO za pro -
po no wa li kom pro mi so we wyj -
ście. – Po prze my śle niu kwe stii
do ta cji dla Spół ki do szli śmy
do wnio sku, że za bra nie do pła -
ty nie by ło by do brym po my -
słem. Za miast te go pro po nu je -
my, by po wstał re gu la min dla
Spół ki, w któ rym zo sta ły by za -
war te na stę pu ją ce kwe stie: Ra -
da Nad zor cza spół ki po win -
na się skła dać z 4 osób, w tym
dwóch przed sta wi cie li Ra dy
Miej skiej; ko lej ną kwe stią jest
to, by każ dy z klu bów mógł co
mie siąc pu bli ko wać wła sne tek -
sty na pół stro ny w mie sięcz ni -
ku. Ta ki re gu la min zo stał by
przy ję ty przez Ra dę Miej ską
– mó wił Ar ka diusz Chę ciń ski

– wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej z klu bu PO.

– Po mysł jest wart roz wa że -
nia, ale na le ży go prze dys ku to -
wać z wła ści cie lem, któ re go re -
pre zen tu je jed no oso bo wo pre zy -
dent mia sta – pod kre ślał To masz
Bań bu ła (SLD).  – Mo im zda -
niem ta pro po zy cja po zwo li nam
unik nąć rok rocz nych dys ku sji
nad „Ku rie rem”, uła twi to pra cę
pre ze sa Spół ki, a co naj waż niej -
sze: usta li ja sne za sa dy, na któ -
rych ga ze ta bę dzie funk cjo no -
wać – pod kre ślał prze wod ni czą -
cy Ko mi sji Jan Bo sak (PO). 

Rad ni prze gło so wa li wnio -
sek, by sto sow ny re gu la min po -
wstał, zgo dzi li się tak że by od -
by ło się spo tka nie przed sta wi cie -
li Ra dy Miej skiej, pre zy den ta
oraz pre ze sa Spół ki, by szcze gó -
ło wo omó wić wnio sek. 

Pod czas spo tka nia rad ni
znacz nie wię cej cza su po świę ci li
jed nak na omó wie nie przed sta -
wio ne go przez Ar tu ra Szcze pań -
skie go – na czel ni ka Wy dzia łu
Kul tu ry Fi zycz nej, Spor tu i Tu -
ry sty ki – pla nu za go spo da ro wa -
nia Trój ką ta Trzech Ce sa rzy.

We dług kon cep cji przy go to -
wa nej przez jed no z biur ar chi -
tek to nicz nych, na zle ce nie mia -
sta, ale też w opar ciu o po my sły
so sno wiec kie go PTTK – kosz ty

re ali za cji wy nio sły by po nad 12
mln zło tych. W tym aż 9 mln to
bu do wa mo stu -kład ki dla pie -
szych. 

– Nie bar dzo ro zu miem skąd
wzię ły się tak astro no micz ne
kwo ty, z cze go ten most bę dzie
zbu do wa ny, że kosz tu je tak du żo?
– do py ty wał Ar ka diusz Chę ciń -
ski. Wtó ro wał mu Krzysz tof Ha -
ła dus z PiS. – Uzna ję, że ta kon -
cep cja jest nie przy go to wa na by ją
oma wiać – pod kre ślał rad ny. 

– Koszt bu do wy mo stu jest
tak du ży, po nie waż mu si my je -

go fi la ry bu do wać po za wa ła mi
prze ciw po wo dzio wy mi, to
znacz nie wy dłu ża most i zmu -
sza do ko rzy sta nia z droż szej
tech no lo gii – tłu ma czył Ar tur
Szcze pań ski. Na czel nik mó wił
też, że po mysł na obiekt to nie
tyl ko miej sce dla tu ry stów, ale
tak że obiekt, na któ rym znaj -
dzie się miej sce dla han dlu, bo -
iska do ko szy ków ki, pla cu za -
baw, czy wresz cie wie ży wi do -
ko wej. 

Te ren stric te re kre acyj ny
miał by po wstać na le wym brze -

gu Bia łej Prze mszy – po dru giej
stro nie obe li sku. – W tym po my -
śle, bar dzo po dob nym do kon -
cep cji przy go to wa nej prze ze
mnie 5 lat te mu, bra ku je miej sca,
w któ rym mo gli by śmy po ka zać
pa miąt ki zwią za ne z tym te re -
nem – mó wił Sta ni sław Cze kal -
ski, pre zes so sno wiec kie go Od -
dzia łu PTTK. 

Ty le, że we dług kon cep cji
przy go to wa nej przez ar chi tek tów
ta ki bu dy nek -mu zeum miał by
po wstać do pie ro po oży wie niu
te go miej sca. Na do da tek zda -

niem przed sta wi cie li mia sta, je -
go koszt był by na wet wyż szy niż
bu do wa mo stu. 

Co da lej z po my słem? – Bę -
dzie my w dal szym cią gu ana li -
zo wać moż li wo ści za go spo da -
ro wa nia te go miej sca – pod kre -
ślał Ar tur Szcze pań ski. Ty le że,
jak pod no si li rad ni, w ka sie
mia sta nie ma ta kich środ ków,
trud no też bę dzie li czyć na pie -
nią dze unij ne. Pra ce nad kon -
cep cją za go spo da ro wa nia te re -
nu, zda niem rad nych, po win ny
jed nak trwać. RREEDD

CCzzyy TTrróójjkkąątt TTrrzzeecchh CCeessaarrzzyy ssttaanniiee ssiiee aattrraakkccjjąą ttuurryyssttyycczznnąą SSoossnnoowwccaa??



JJoo aann nnaa BBii nniieecc kkaa 

Od 01 stycz nia 2010 roku wcho -
dzą w ży cie prze pi sy usta wy
z dnia 19 grud nia 2008 r. o eme -
ry tu rach po mo sto wych (Dz. U.
Nr 237, poz. 1656) do ty czą ce
obo wiąz ku opła ca nia skład ki
na Fun dusz Eme ry tur Po mo sto -
wych. Ozna cza to, że płat nik
skła dek jest obo wią za ny opła cać
skład kę na FEP za wszyst kich
pra cow ni ków, ssppeełł nniiaa jjąą ccyycchh nnaa --
ssttęę ppuu jjąą ccee wwaa rruunn kkii::
• uro dzo nych po dniu 31 grud -
nia 1948 r.
• wy ko nu ją cych pra ce w szcze -
gól nych wa run kach lub o szcze -
gól nym cha rak te rze, o któ rych
mo wa w art. 3 ust. 1 i 3 usta wy. 

Płat nik skła dek ma obo wią -
zek opła cać skład kę za wszyst -
kich pra cow ni ków, któ rzy speł -
nia ją po wyż sze wa run ki, w tym
tak że za tych, któ rzy wy ko nu ją
pra ce w szcze gól nych wa run -
kach lub o szcze gól nym cha rak -
te rze w nie peł nym wy mia rze
cza su pra cy. 

Obo wią zek opła ca nia skła -
dek na FEP po wsta je z dniem
roz po czę cia wy ko ny wa nia przez
pra cow ni ka prac w szcze gól -

nych wa run kach lub o szcze gól -
nym cha rak te rze, a usta je
z dniem za prze sta nia wy ko ny -
wa nia tych prac (art. 35 ust. 2).

Sto pa pro cen to wa skład ki
na FEP wy no si 1,5 % pod sta wy
jej wy mia ru. Skład ka na FEP
jest fi nan so wa na w ca ło ści przez
płat ni ka skła dek (art. 36 ust. 1
i ust. 4 usta wy).

Zgod nie z art. 36 ust. 2 usta -
wy pod sta wę wy mia ru skład ki
na FEP sta no wi pod sta wa wy -
mia ru skła dek na ubez pie cze nie
eme ry tal ne i ren to we, okre ślo -
na w art. 18 ust 1-2 i ust. 8
oraz. 21. usta wy z dnia 13 paź -
dzier ni ka 1998 r. o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych (Dz.
U. z 2009 r., poz. 1585). Ozna -
cza to, że pod sta wę wy mia ru
skła dek na FEP sta no wi przy -
chód w ro zu mie niu prze pi sów
o po dat ku do cho do wym od osób
fi zycz nych ty tu łu za trud nie nia
w ra mach sto sun ku pra cy. Pod -
sta wę wy mia ru skład ki na FEP
za da ny mie siąc sta no wi przy -
chód osią gnię ty lub po sta wio ny
do dys po zy cji pra cow ni ka w da -
nym mie sią cu bez wzglę du
na to, za ja ki mie siąc przy słu gu -
je. Ozna cza to, że no wa skład ka
po win na być od pro wa dzo na tak -
że od wy na gro dze nia za gru -
dzień 2009 r. oraz in nych wy płat
(np. na gro dy) za po przed nie
okre sy, je że li zo sta ły one wy pła -
co ne lub po sta wio ne do dys po -
zy cji pra cow ni ka po 31 grud -
nia 2009 r.

W pod sta wie wy mia ru skła -
dek na FEP nie uwzględ nia się
wy na gro dze nia za czas nie zdol -
no ści do pra cy wsku tek cho ro by
w związ ku z cho ro bą za kaź ną
oraz za sił ków.

War to do dać, że skład kę
na FEP płat nik skła dek zo bo wią -
za ny jest opła cać w ter mi nie
okre ślo nym w art. 47 usta wy
o sys te mie ubez pie czeń spo łecz -
nych na wska za ny przez Za kład
ra chu nek ban ko wy od ręb ną
wpła tą, przy uży ciu od ręb ne go
do ku men tu płat ni cze go.

War to przy po mnieć, że pra -
wo do eme ry tu ry po mo sto wej
przy słu gu je pra cow ni ko wi uro -
dzo ne mu po 31 grud nia 1948 r.
Bę dzie on mógł przejść na tę
eme ry tu rę po osią gnię ciu wie -
ku co naj mniej 55 lat przez ko -
bie tę i 60 lat przez męż czy znę
pod wa run kiem speł nie nia
łącz nie nnaa ssttęę ppuu jjąą ccyycchh wwaa rruunn --
kkóóww::
• okres pra cy w szcze gól nych
wa run kach lub o szcze gól nym
cha rak te rze wy no szą cy 15 lat.
• okres skład ko wy i nie skład -
ko wy (uwzględ nio ny w wy -
mia rze nie więk szym niż 1/3
udo wod nio ne go okre su skład -
ko we go), wy no szą cy co naj -
mniej 20 lat dla ko biet i 25 lat
dla  męż czyzn. Wy ko ny wa nie
przed 1 stycz nia 1999 r. (co
naj mniej przez je den dzień)
prac w szcze gól nych wa run -
kach lub w szcze gól nym cha -
rak te rze, wy mie nio nych w no -

wych wy ka zach prac. Usta wa
z dnia 19 grud nia 2008 r.
o eme ry tu rach po mo sto wych
wpro wa dzi ła no we wy ka zy
prac w szcze gól nych wa run -
kach lub o szcze gól nym cha -
rak te rze (są one wy mie nio ne
od po wied nio w za łącz ni ku nr 1
lub nr 2 do usta wy. Bra ne bę dą
pod uwa gę rów nież pra ce
w szcze gól nych wa run kach lub
w szcze gól nym cha rak te rze
w ro zu mie niu art. 32 usta wy
o eme ry tu rach i ren tach z FUS,
a więc usta lo ne go na pod sta -
wie prze pi sów obo wią zu ją cych
przed dniem 1 stycz nia 2009 r.
– na wet je że li ta ka pra ca nie

zo sta ła wy mie nio na w no wych
wy ka zach prac w szcze gól nych
wa run kach lub w szcze gól nym
cha rak te rze.

Wy ko ny wa nie po 31 grud -
nia 2008 r. (co naj mniej przez je -
den dzień) prac w szcze gól nych
wa run kach lub w szcze gól nym
cha rak te rze, wy mie nio nych
w no wych wy ka zach prac, obo -
wią zu ją cych od 1 stycz nia 2009
r. roz wią za nie sto sun ku pra cy.

War to za zna czyć, że usta wa
prze wi du je moż li wość uzy ska -
nia pra wa do eme ry tu ry po mo -
sto wej rów nież in nym gru pom
ubez pie czo nych uro dzo nych
po 31 grud nia 1948 r.  

No wa skład ka
poradystyczeń 2010 nr 16
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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 210;  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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Grottgera 10

3 – go Maja 15/I

3 – go Maja 15/I

Targowa 16

Czysta 9

budynek prywatny

w administracji MZZL

Sobieskiego 3B

Kołłątaja 9

Piłsudskiego 3

Komandosów 5

Czołgistów 4

Saperów 5,5a 

Saperów 5

Dobrzańskiego 124  I

piętro 

Orląt Lwowskich 18

Królowej Jadwigi 2

1 – go Maja 40
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25,70

229,63

278,01

53,27

166,78

87,01 + piwnica 26,78

24,00

2,66

197,01

22,05

od 4,14 do 5,60

21,50

11,50; 18,50; 

19,20; 15,60

18,00

8,41

13,00

WWyy ppoo ssaa żżee nniiee lloo kkaa lluu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, centralne

ogrzewanie, cwg

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna , wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, 

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna 

Instalacja elektryczna

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, wc

UUWWAAGGII

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. 4. 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 210. 

Wejście do lokalu od strony ulicy Warszawskiej. 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.

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 210.

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 na parterze od strony frontowej budynku. 

Boks garażowy usytuowany  w budynku mieszkalnym 10 piętrowym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany w piwnicy  w budynku mieszkalnym. 

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

3 boksy 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

Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany na parterze   w klatce schodowej

Lokal usytuowany na wysokim parterze, wejście od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
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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: 

Od pierw sze go stycz nia te go ro -
ku nie ma już opłat za wy ro bie -
nie do wo du oso bi ste go. Zno we -
li zo wa na usta wa o ewi den cji lud -
no ści i do wo dach oso bi stych
po zwa la za osz czę dzić miesz kań -
com trzy dzie ści zło tych. Ty le bo -
wiem wy no si ła do tych cza so wa
opła ta za wy da nie do wo du oso -
bi ste go. Od 1 stycz nia do wód
oso bi sty jest za dar mo, nie za leż -
nie od te go czy wy da wa ny jest
po raz pierw szy, w związ ku ze
zgu bie niem lub kra dzie żą sta re -
go do ku men tu toż sa mo ści, czy
wy mie nia ny z po wo du zmia ny
ad re su za mel do wa nia lub sta nu
cy wil ne go. AARRCC

Zmiany
w dowodach



W ubiegłym miesiącu w „Kurierze Miejskim” ukazała się wkładka dotycząca podsumowania obecnej kadencji sosnowieckiego samorządu. O podobne podsumowanie poprosiliśmy
Marszałka Województwa Śląskiego – Bogusława Śmigielskiego. RREEDD

prosto z urzędu styczeń 2010 nr 1 7
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Rok 2009 prze szli śmy bez
więk szych wstrzą sów. Kry zys
go spo dar czy nie ude rzył w nas
tak moc no, jak mia ło to wy ni -
kać z obaw sprzed 12 mie się cy.
Od pa ru lat utrzy mu je my się
na czo ło wym miej scu w kra ju
pod wzglę dem atrak cyj no ści
in we sty cyj nej. Mi mo to nie
osia da my na lau rach, tyl ko
wciąż sta ra my się wpły wać
na in we sto rów w ta ki spo sób,
by wła śnie tu taj chcie li in we -
sto wać. Ma my niż szą sto pę
bez ro bo cia (8,7%) niż śred nia
ogól no pol ska (11,4%.) 

Dla sa mo rzą dów wo je wódz -
twa ślą skie go był to rok du żych
in we sty cji, re ali zo wa nych głów -
nie przy wspar ciu fun du szy
unij nych. Dla miesz kań ców wo -
je wódz twa zmia ny te są wi docz -
ne za rów no w ska li miast, jak
i re gio nu. No wo cze sne dro gi,
spraw niej sza in fra struk tu ra ko -
mu nal na oraz zmo der ni zo wa ne
i le piej wy po sa żo ne szpi ta le,
szko ły, obiek ty spor to we i in ne
in sty tu cje pu blicz ne to do wód
na szej sku tecz no ści w dzia ła niu
i do brej współ pra cy władz gmin
i po wia tów z sa mo rzą dem wo je -
wódz twa przy po dzia le unij nych
pie nię dzy. Ja ko przy kład pro jek -
tów wy kra cza ją cych po za gra ni -
ce miast i po wia tów w Za głę biu
moż na cho ciaż by wy mie nić
utwo rze nie tras ro we ro wych,
roz wój spo łe czeń stwa in for ma -
cyj ne go czy też uru cho mie nie
Za głę biow skiej Stre fy Go spo -
dar czej. 

W przy szły rok sa mo rząd
Wo je wódz twa Ślą skie go wcho -
dzi z bu dże tem w wy so ko -
ści 1,6 mld zł. Jest to bu dżet
trud ny do wy ko na nia. Po zy -
tyw ną stro ną jest utrzy ma nie
dy na mi ki in we sty cji wie lo let -
nich. Wy zwa niem jest zmniej -
sze nie bu dże tu na dzia łal ność
bie żą cą. Ozna cza to, że Urząd
Mar szał kow ski i je go in sty tu cje
bę dą mu sia ły go spo dar niej wy -

da wać pie nią dze i szu kać nie -
zbęd nych oszczęd no ści, tak aby
wszy scy ko rzy sta ją cy z in sty tu -
cji kul tu ral nych, edu ka cyj nych
oraz przede wszyst kim za kła -
dów opie ki zdro wot nych nie
od czu li zna czą co skut ków za ci -
ska nia pa sa. 

Do głów nych za dań na le żeć
bę dą in we sty cje, któ re bę dą słu -
żyć wszyst kim miesz kań com
wo je wódz twa. Na le żą do nich:
za da sze nie Sta dio nu Ślą skie go,
bu do wa gma chu Mu zeum Ślą -
skie go, mo der ni za cja lot ni ska

Ka to wi ce w Py rzo wi cach, a tak -
że roz wój WPKiW w Cho rzo -
wie czy roz wój ko le jo wych
prze wo zów re gio nal nych. Ko -
rzyst ną zmia ną, któ rą już wie lu
pa sa że rów od czu ło od mo men tu
wpro wa dze nia no we go roz kła du
jaz dy 13 grud nia ubr., jest
wzrost licz by po cią gów kur su ją -
cych co dzien nie – z 551 do 651.
Do dat ko wo wpro wa dzo no ruch
cy klicz ny na 11 od cin kach. Nie -
daw no pod pi sa li śmy umo wę
na za kup 8 no wo cze snych po -
cią gów. Pierw sze dwa po cią gi

ma ją po ja wić się na na szych to -
rach już w 2010 ro ku. 

Ko lej ne 12 mie się cy to bę -
dzie rok in we sty cji w szpi ta le
za rzą dza ne przez sa mo rząd wo -
je wódz twa. W 2010 ro ku za pla -
no wa no na służ bę zdro wia 83
mln zł. W tej kwo cie 74,2 mln
zł zo sta nie prze zna czo ne na do -
fi nan so wa nie kosz tów za dań
i za ku pów in we sty cyj nych.
Udzie lo ne do ta cje obej mo wać
bę dą, tak jak w tym ro ku, pra ce
mo der ni za cyj ne w ce lu do sto -
so wa nia obiek tów do wy mo -

gów fa cho wych i sa ni tar nych.
Na le żeć do nich bę dą mo der ni -
za cje blo ków ope ra cyj nych, ter -
mo mo der ni za cje bu dyn ków
oraz za kup no wo cze snej apa ra -
tu ry me dycz nej. Zmia ny cze ka -
ją tak że Szpi tal św. Bar ba ry
w So snow cu. W bu dże cie za re -
zer wo wa no ok. 4 mln zł na ter -
mo izo la cję bu dyn ku szpi ta la,
ok. 8 mln zł na II etap mo der ni -
za cji od dzia łów łóż ko wych oraz
ok. 900 tys. na li kwi da cję ba rier
ar chi tek to nicz nych dla nie peł -
no spraw nych. 

Do dat ko wo pie nią dze z bu -
dże tu wo je wódz twa moż na po -
zy ski wać w kon kur sach w dzie -
dzi nie kul tu ry, oświa ty, tu ry sty -
ki, spor tu oraz po li ty ki
spo łecz nej. Za chę cam or ga ni -
za cje po za rzą do we, in sty tu cje
sa mo rzą do we, klu by spor to we,
szko ły i uczel nie oraz oso by fi -
zycz ne do ak tyw no ści w po zy -
ski wa niu wspar cia z bu dże tu
Sa mo rzą du Wo je wódz twa. 

BBoogguussłłaaww ŚŚmmiiggiieellsskkii 
MMaarrsszzaałłeekk WWoojjeewwóóddzzttwwaa ŚŚlląąsskkiieeggoo

Lepsze prognozy dla
województwa na rok 2010

Wo je wódz two chce ko mer cja li zo wać szpi ta le

Jest szan sa na od dłu że nie?
We dług ostat nich za po wie dzi wi -
ce mar szał ka Ma riu sza Klesz -
czew skie go, Urząd Mar szał kow -
ski przy go to wu je plan ra tun ko wy
dla za dłu żo nych szpi ta li, któ re
pod le ga ją pod tę in sty tu cję. Na le -
ży do nich Wo je wódz ki Szpi tal
Spe cja li stycz ny nr 5 w So snow cu. 

We dle wstęp nych za po wie dzi
ko mer cja li za cja ma spo tkać nie
tyl ko wiel kie szpi ta le wo je wódz -
kie, ale też in ne za dłu żo ne szpi -
ta le i przy chod nie miej skie.
Przed za mia ną tych pla có wek
w spół ki mu szą one jed nak zo -
stać od dłu żo ne, co wy da je się
być nie moż li wym do prze pro wa -
dze nia przed się wzię ciem ze

wzglę du na ogrom ne za le gło ści
fi nan so we nie któ rych z nich.

– Nie zna my zbyt wie lu
szcze gó łów, wie my tyl ko, że padł
po mysł od dłu że nia szpi ta li i prze -
ka za nia ich w pry wat ne rę ce, nie
wiem jed nak na ja kiej za sa dzie
mia łoby się to od być – mó wi Mi -
ro sław Ru sec ki, rzecz nik pra so -
wy Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe -
cja li stycz ne go nr 5 w So snow cu.
– Po dob ny po mysł po ja wił się rok
te mu, i jak wie my nie zo stał zre -
ali zo wa ny, moż na tyl ko do mnie -
my wać ja kie szan se po wo dze nia
ma ją obec ne de kla ra cje. Naj waż -
niej sze, by urząd mar szał kow ski
wy pra co wał ja kąś stra te gię zmie -

rza ją cą do po pra wy opie ki
nad pa cjen tem, bo to le ży we
wspól nym in te re sie. Na ra zie
trud no wy po wia dać się w tej
spra wie, za nim wła dze wo je -
wódz kie nie zdra dzą wię cej kon -
kre tów.

Wie lu le ka rzy jest zda nia, że
plan się nie po wie dzie. Tru -
dno wy cią gać z dłu gów szpi ta le,
któ re być mo że już w obec nej
chwi li bę dą po pa dać w jesz cze
więk szą za paść fi nan so wą ze
wzglę du na okro jo ne kon trak ty
z NFZ. Przy kła do wo pod ko niec
grud nia so sno wiec kie mu WSS
nr 5 za pro po no wa no kon trakt o 3
mln zł niż szy, niż po przed ni. TTBB
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Wiel ka Or kie stra za gra ła w za śnie żo nym So snow cu

Zebrali ponad 60 tys. złotych

10 stycz nia po nad 370 so sno -
wiec kich wo lon ta riu szy w ra -
mach Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy zbie ra ło fun du -
sze na rzecz cho rych dzieci.
Zgro ma dzo ne pie nią dze w te -
go rocz nej edy cji prze ka za ne zo -
sta ną dla dzie ci z cho ro ba mi
on ko lo gicz ny mi. Prócz uczniów
so sno wiec kich pla có wek oświa -
to wych (któ rzy sta no wi li więk -
szą część kwe stu ją cych), wie lu
wo lon ta riu szy zgło si ło się in dy -
wi du al nie. Już kil ku lat ki w asy -
ście ro dzi ców dźwi ga ły pusz ki

i zbie ra ły pie nią dze dla po trze -
bu ją cych po mo cy ró wie śni ków.
Rów nież du ża część funk cjo na -
riu szy so sno wiec kiej po li cji
kwe sto wa ła na rzecz Or kie stry. 

– Miesz kań cy mia sta bar dzo
chęt nie wspo ma ga ją Jur ka
Owsia ka i wrzu ca ją pie nią dze
do pusz ki – mó wi ła rzecz nik
so sno wiec kiej po li cji Han -
na Mich ta.

W tym ro ku cie ka wym ele -
men tem so sno wiec kiej edy cji
WOŚP był au to bus – po pu lar ny
nie gdyś „ogó rek” słu żą cy ja ko

or kie stro bus, któ ry wraz z trze -
ma in ny mi au to bu sa mi udo stęp -
nio ny mi spe cjal nie na tę oka zję
przez KZK GOP, wo ził wo lon -
ta riu szy po naj bar dziej uczęsz -
cza nych przez prze chod niów
miej scach w mie ście. Wszę dzie
tam gdzie zja wia ła się eki pa
WOŚP na miesz kań ców cze ka -
ła ma sa atrak cji: szczu dla rze,
ar ty ści tań czą cy z pło ną cy mi
po chod nia mi, ra tow ni cy me -
dycz ni z po ka zem pierw szej po -
mo cy, po li cyj ny Sznu pek, tan -
ce rze i bęb nia rze. Głów nym

przy stan kiem był Plac Stu le cia
w cen trum mia sta, gdzie od by -
wa ły się licz ne po ka zy m.in.
tań ca ir landz kie go oraz tań ca
che er lea ders. Stam tąd rów nież
od by ła się trans mi sja na ży wo
dla TVP (so sno wiec kich wo lon -
ta riu szy moż na by ło obej rzeć
na an te nie te le wi zyj nej „Dwój -
ki”). Z te go też miej sca wy sła -
no so sno wiec kie Świa teł ko
Do Nie ba. 

Na py ta nie za da ne wo lon ta -
riu szom: „Dla cze go po ma -
gasz?”, od po wie dzi by ło wie le,

cel jed nak wspól ny  - po moc po -
trze bu ją cym.

– Moi ro dzi ce są le ka rza mi.
Na co dzień zma ga ją się z cier -
pie niem cho rych dzie ci. Dla te -
go zda ję so bie spra wę z te go jak
waż na jest ini cja ty wa WOŚP
i po ma gam – mó wi wo lon ta -
riusz ka Ola Ja wo rek.

– Ni gdy nie wia do mo, czy
kie dyś na sze dzie ci nie bę dą po -
trze bo wa ły te go ro dza ju po mo -
cy – do da je Klau dia Lis.

Łącz nie, trzy so sno wiec kie
szta by znaj du ją ce się przy Wyż -
szej Szko le Hu ma ni tas, Ze spo le

Szkół Ar chi tek to nicz no -Bu dow -
la ny cho raz przy Gim na zjum
nr 13, ze bra ły po nad 60 ty się cy
zło tych (da ne na dzień po za koń -
cze niu zbiór ki – przyp. au tor).

W ca łym kra ju ze bra no po -
nad 36 mi lio nów zło tych,
a prze cież pie nią dze wciąż są li -
czo ne. Zgro ma dzo ne w ten spo -
sób fun du sze zo sta ną prze zna -
czo ne na za kup naj no wo cze -
śniej sze go sprzę tu do dia gno zy
i le cze nia cho rób no wo two ro -
wych u dzie ci.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

SSoossnnoowwiieeccccyy wwoolloonnttaarriiuusszzee nnaawweett pprrzzeezz cchhwwiillęę nniiee ttrraacciillii ddoobbrreeggoo hhuummoorruu…… ii ppoocczzuucciiaa bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa……

AAnneettaa CChhwwaallbbaa zz TTVVPP KKaattoowwiiccee ((zz pprraawweejj)) ppoowwiittaałłaa
wwiiddzzóóww ppooddcczzaass rreellaaccjjii zz SSoossnnoowwccaa ww tteelleewwiizzyyjjnneejj
„„DDwwóójjccee”” 

……bboo aakkccjjęę wwssppiieerraallii ppoolliiccjjaannccii nniiee ttyyllkkoo zz SSoossnnoowwccaa,, aallee
ii KKaattoowwiicc zz mmaasskkoottkkąą SSzznnuuppkkiieemm nnaa cczzeellee

WWiieellkkaa OOrrkkiieessttrraa ŚŚwwiiąątteecczznneejj PPoommooccyy ttoo nniiee ttyyllkkoo aakkccjjaa
zzbbiieerraanniiaa ppiieenniięęddzzyy,, aallee ttaakkżżee nnaauukkaa ddllaa wwiiddzzóóww –– ttyymm
rraazzeemm ww ppookkaazziiee uummiieejjęęttnnoośśccii rraattoowwnniikkóóww,, nnaa ccoo ddzziieeńń
rraattuujjąąccyycchh lluuddzzkkiiee żżyycciiee

reklama

GGaabbaa KKuullkkaa bbyyłłaa nnaajjwwiięękksszząą mmuuzzyycczznnąą ggwwiiaazzddąą
tteeggoorroocczznneeggoo ffiinnaałłuu ww SSoossnnoowwccuu.. MMłłooddaa aarrttyyssttkkaa ppoorrwwaałłaa
ddoo wwssppaanniiaałłeejj zzaabbaawwyy ppuubblliicczznnoośśćć zznnaajjdduujjąąccąą ssiięę ww KKlluubbiiee
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Zna ne już są pierw sze no mi na -
cje do te go rocz nej Na gro dy Pre -
zy den ta Mia sta w dzie dzi nie
kul tu ry. 

W ka te go rii: Na gro da Ar ty -
stycz na wpły nę ły na stę pu ją ce
pro po zy cje: fo to gra fik Zbi gniew
Pod sia dło – zgło szo ny przez dy -
rek to ra So sno wiec kie go Cen -
trum Sztu ki  - Za mek Sie lec ki,
ma larz Ka rol Bon da ren ko
– zgło szo ny przez dy rek to ra
Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie -
pu ry oraz po eta Woj ciech Brzo -

ska – zgło szo ny przez Je rze go
Su chan ka. 

W ka te go rii: Na gro da
za Upo wszech nia nie Kul tu ry
no mi no wa ni zo sta li: ks. pra łat
Jan Szkoc – zgło szo ny przez
Pio tra Du da łę, re dak to ra na czel -
ne go ser wi su so sno wiec fak ty.
pl, dy rek tor Klu bu Kie pu ry Jo -
lan ta Szczu rek – zgło szo -
na przez Da riu sza Jur ka, pre ze -
sa Sto wa rzy sze nie Fo rum dla
Za głę bia Dą brow skie go  - So -
sno wiec, hi sto ryk Jan F. Le wan -

dow ski – zgło szo ny przez pre ze -
sa Ślą skie go To wa rzy stwa Fil -
mo we go w Ka to wi cach, Fran ci -
szek Che bel – zgło szo ny przez
Wy daw nic two LI NIA ME DIA
i Pol ską Izbę Po grze bo wą
w War sza wie, pro fe sor na uk
me dycz nych Sta ni sław Cze kal -
ski – zgło szo ny przez pre ze sa
Sto wa rzy sze nia Fo rum dla Za -
głę bia Dą brow skie go -Bę dzin,
prof. dr hab. Ma rek Ba rań ski
– zgło szo ny przez wi ce prze -
wod ni czą ce go Związ ku Za głę -

biow skie go oraz fo to graf Zbi -
gniew Zdzie nic ki – zgło szo ny
przez dy rek to ra Miej skie go
Klu bu im. Ja na Kie pu ry. Ko mi -
sja do spra wy Za opi nio wa nia
Kan dy da tów do Na gród Mia sta
So snow ca w dzie dzi nie kul tu ry,
po zwe ry fi ko wa niu i oce nie
kan dy da tów, przed sta wi pre zy -
den to wi Ka zi mie rzo wi Gór skie -
mu swo je pro po zy cję. Osta tecz -
ny wy bór na le żeć bę dzie do pre -
zy den ta So snow ca Ka zi mie rza
Gór skie go. GGKK

Po zna li śmy no mi no wa nych

W ostat nią nie dzie lę przed
wszyst ki mi ko ścio ła mi die ce zji
so sno wiec kiej od by ła się zbiór -
ka do pu szek na rzecz po szko -
do wa nych w wy ni ku trzę sie nia
zie mi na Ha iti. Spe cjal ny ko -
mu ni kat z proś bą do księ ży
pro bosz czów o zor ga ni zo wa nie
ta kiej zbiór ki pod pi sał już 14
stycz nia bp Grze gorz Ka szak. 

W śro dę, 13 stycz nia, świat
obie gła wia do mość o tra ge dii
ja ką wy wo ła ło trzę sie nie zie mi
na Ha iti. „Pod gru za mi szpi ta li
i do mów miesz kal nych zgi nę ło
set ki ty się cy lu dzi, a bar dzo
wie lu stra ci ło ca ły do ro bek
swe go ży cia” – pi sze bp Grze -

gorz Ka szak. „Po la cy za wsze
by li na ro dem współ czu ją cym,
po tra fią cym dzie lić się z in ny -
mi. Li czy się czas, po nie waż
miesz kań cy tam tych te re nów
po trze bu ją na tych mia sto wej po -
mo cy. Dla te go pro szę dusz pa -
ste rzy, aby w naj bliż szą nie -
dzie lę po otrzy ma niu ko mu ni -
ka tu w swo ich pa ra fiach
prze pro wa dzi li przed ko ścio ła -
mi zbiór kę, a ze bra ne ofia ry jak
naj szyb ciej prze ka za li do ka sy
Ca ri tas” – czy ta my w ko mu ni -
ka cie. Przy po mnij my, iż zbiór kę
na rzecz po szko do wa nych or ga -
ni zu je oprócz Ca ri ta su, tak że
Pol ska Ak cja Hu ma ni tar na. RREEDD

Diecezja sosnowiecka pomaga
poszkodowanym
na Haiti



21 grud nia na Pla cu Stu le cia
w So snow cu od był się fi nał Świą -
tecz nej Zbiór ki „So sno wiec Dzie -
ciom”, któ ry zor ga ni zo wał Za rząd
Plat for my Oby wa tel skiej RP oraz
Sto wa rzy sze nie „Mło dzi De mo -
kra ci”, pod pa tro na tem Po sła
na Sejm RP Ja ro sła wa Pię ty oraz
Po słów do Par la men tu Eu ro pej -
skie go: Mał go rza ty Handz lik i Ja -
na Ol brych ta.

Ak cja zbie ra nia ksią żek, za ba -
wek, ar ty ku łów szkol nych i sło dy -
czy na rzecz wy cho wan ków do -
mów dziec ka oraz świe tlic so cjo te -
ra peu tycz nych z te re nu So snow ca
trwa ła od 2 li sto pa da do 14 grud -
nia. Wzię ło w niej udział po -
nad dwa dzie ścia szkół oraz in dy -
wi du al ni dar czyń cy i – moż -
na śmia ło po wie dzieć – za koń czy ła
się wiel kim suk ce sem! Dzię ki hoj -
no ści so sno wi czan ze bra no nie -
zwy kle wie le po da run ków.
Wszyst kie 21 i 22 grud nia tra fi ły
do naj bar dziej po trze bu ją cych dzie -
ci w mie ście, by choć tro chę umi -
lić im nad cho dzą ce świę ta. 

Zbiór ce to wa rzy szył kon kurs
z atrak cyj ny mi na gro da mi dla dar -
czyń ców. Po lo so wa niu na so sno -
wiec kiej „Pa tel ni” dwa od twa rza -
cze DVD oraz wspa nia ły al bum
tra fi ły do: Gim na zjum nr 6, Ze -
spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 1 oraz Ze spo łu Szkół Tech nicz -
nych i Li ce al nych. Fi nał ak cji
zbiegł się z bo żo na ro dze nio wym
spo tka niem przy opłat ku (i go rą cej
zu pie) z or ga ni za to ra mi, dar czyń -
ca mi i ob da ro wa ny mi. Przed świą -
tecz ne po po łu dnie uświet nił tak że
kwar tet smycz ko wy. 

Dzie ci ob da ro wa li ucznio wie
ze szkół: Gim na zjum nr 6, Gim na -
zjum nr 7, Gim na zjum nr 9, Ze -
spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 1, Ze spo łu Szkół Ogól no kształ -

cą cych nr 2 (SP 45), Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 3
(LO Prus), Ze spo łu Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 6, Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 12, Ze spo -
łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 14
(VII LO), Ze spo łu Szkół Tech -
nicz nych i Li ce al nych, Ze spo łu
Szkół Me cha nicz no -Elek trycz -
nych, Ze spo łu Szkół Pro jek to wa -
nia i Sty li za cji Ubio ru, Ze spo łu
Szkół Mu zycz nych, Szko ły Nie pu -
blicz nej „Two ja Przy szłość”, Szko -
ły Pod sta wo wej nr 9, Szko ły Pod -
sta wo wej nr 16, Szko ły Pod sta wo -
wej nr 19, Szko ły Pod sta wo wej
nr 21, Szko ły Pod sta wo wej nr 35,
Szko ły Pod sta wo wej nr 39 oraz
oso by pry wat ne: Ka ta rzy na Za bie -
gło, Da mian Zu be le wicz, Jan Bo -
sak, Wil helm Zych, Je rzy No wak,
Pa weł Ka nia, Ry szard Kru szew ski,
Jo lan ta Krzak, Ka ta rzy na Stel -
mach i Jan Ła kom ski.

Ze bra ne pre zen ty tra fi ły
do wy cho wan ków z: Miej skie go
Ośrod ka Wspie ra nia Ro dzi ny
przy ul. Kra szew skie go, Cen trum
Opie kuń czo -Wy cho waw cze go Po -
mo cy Dziec ku i Ro dzi nie przy ul.
Su chej, Ze spo łu Opie kuń czo -Wy -
cho waw cze go nr 1 przy ul. Piw ni -
ka Po nu re go, Ze spo łu Opie kuń -
czo -Wy cho waw cze go nr 2 przy ul.
Su chej, Ze spo łu Opie kuń czo -Wy -
cho waw cze go nr 3 przy ul. Szcze -
ciń skiej, Ze spo łu Opie kuń czo -Wy -
cho waw cze go nr 4 przy ul. Ko sza -
liń skiej oraz ze Świe tlic
Śro do wi sko wych MOPS przy Pla -
cu Ko ściusz ki i przy ul. Naf to wej,
a tak że ze Świe tli cy Sto wa rzy sze -
nia Wspie ra nia Ini cja tyw Spo łecz -
nych „Nie bój my się przy szło ści”
przy ul. Bia ła Prze msza.

W imie niu dzie ci wszyst kim
dar czyń com z ca łe go ser ca dzię -
ku je my. AARRCC
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Łę ka wa cud, Łę ka wa raj
Sta ło się już tra dy cją, że każ de go
ro ku Krąg Se nio rów ZHP „Za -
głę bia cy” spo ty ka się na kur sach
szko le nio wych w Łę ka wie mię -
dzy Beł cha to wem a Ka mień -
skiem w wo je wódz twie łódz kim. 

W ubie głym ro ku od był
się XX Ju bi le uszo wy Złaz har -
cer skich se nio rów. Przy łę kaw -
skim ogni sku za sie dli we te ra ni
har cer stwa z Za głę bia Dą brow -
skie go wraz z mło dzie żą har cer -
ską zie mi beł cha tow skiej. W ten
spo sób uczest ni cy chcą czcić pa -
mięć obo zów, na któ rych otrzy -
my wa li pierw sze szli fy har cer -
skie, zdo by wa li pierw sze spraw -
no ści i uczy li się zna cze nia
ta kich słów jak: ho nor, mę stwo,
pra wość, od wa ga, rze tel ność,
czy pa trio tyzm. Są ży wym do -
wo dem te go, że szczyt ne idee
za szcze pio ne przez har cer stwo
po zo sta ły w dru hach na za wsze.

Se nio rzy ZHP pro pa gu ją har -
cer skie war to ści wśród mło dzie -
ży, to one spraw dzi ły się na prze -
strze ni po nad 100 lat ist nie nia
skau tin gu. Szcze gól nie pol skie
har cer stwo mia ło moż li wość
udo wod nie nia czy nem mi ło ści
do Oj czy zny, wal cząc z oku pan -
tem w Sza rych Sze re gach. 

Kul ty wu ją tak że miej sca pro -
pa go wa nia ru chu har cer skie go.
Jed nym z nich jest ko leb ka za -
głę biow skiej kuź ni ka dry in -
struk tor skiej wła śnie w Łę ka wie,

by łym Ośrod ku Kur sów In struk -
tor skich Cho rą gwi Za głę biow -
skiej. Łę kaw ski pa łac wraz
z drew nia nym ko ścio łem i par -
kiem har ce rzom za głę biow skim
po da ro wał w 1921 ro ku dzie dzic
te go ma jąt ku – inż. Jó zef Przed -
peł ski. Zro bił to za po śred nic -
twem ge ne ra ła Jó ze fa Ha le ra,
prze wod ni czą ce go Związ ku
Har cer stwa Pol skie go. Po wstał
tu taj Ośro dek Har cer ski. Oprócz
szko le nia in struk to rów pro wa -
dzo no kur sy dla Cho rą gwi Ślą -
skiej. Z Łę ka wy ko rzy sta ła rów -
nież Głów na Kwa te ra. W tym

okre sie Łę ka wa by ła naj więk -
szym ośrod kiem skau to wym
na świe cie. 

Kur sy i szko le nia trwa ły nie -
prze rwa nie do wy bu chu II woj -
ny świa to wej. W 1947 ro ku Cho -
rą giew Ślą ska prze ka za ła Ośro -
dek Cho rą gwi w Ło dzi.
Po po nad 40 la tach by li kur san -
ci i ich in struk to rzy po sta no wi li
od wie dzić Łę ka wę. Po wstał Ko -
mi tet Or ga ni za cyj ny, któ ry ufun -
do wał pły tę pa miąt ko wą na ścia -
nie pa ła cu. W 1990 ro ku od by -
wa się I Złaz Łę ka wia ków.
W tym sa mym ro ku Ko mi sja Hi -

sto rycz na dzia ła ją ca przy Ko -
men dzie Huf ca So sno wiec prze -
kształ ca się w Krąg Se nio rów
„Za głę bia cy” i w na stęp nych la -
tach or ga ni zu je ko lej ne zła zy.
Każ dy z nich po świę co ny jest
za słu żo nej oso bo wo ści har cer -
skiej, względ nie prze bie ga
pod spe cjal nym ha słem. Opra co -
wa no tak że pro jekt od zna ki, któ -
rą ka pi tu ła przy zna ła już po -
nad 160 człon kom zła zów. 

W 2011 ro ku, w 90. rocz ni cę
po wsta nia w Łę ka wie Ośrod ka
Har cer skie go, uro czy ście zo sta -
nie od sło nię ty obe lisk. UU

Fo to gra fia dla każ de go
Przez dwa dni w So sno wiec kim
Cen trum Sztu ki Za mek Sie lec ki
trwa ły Dni Fo to gra fii. Każ dy za -
in te re so wa ny mógł wziąć udział
w wy kła dach: „Pre hi sto ria i wcze -
sna fo to gra fia” pro wa dzo nym
przez Wi tol da En glen de ra oraz
„Do ku ment i kre acja w pol skiej
fo to gra fii ar ty stycz nej po II woj -
nie świa to wej” wraz z pre zen ta cją
zdjęć przy go to wa nym przez Zbi -
gnie wa Pod sia dło – pre ze sa Okrę -
gu Gór skie go ZPAF. 

Dru gie go dnia im pre zy od by -
wa ły się kon sul ta cje pro wa dzo ne
przez Ka ta rzy nę Ła tę -Wro nę
oraz Zbi gnie wa Pod sia dło,
na któ re miesz kań cy mo gli przy -
nieść swo je fo to gra fie, a pro wa -
dzą cy udzie la li in dy wi du al nych
i gru po wych wska zó wek do ty -

czą cych warsz ta tu fo to gra fa. Za -
ję cia cie szy ły się ogrom nym za -
in te re so wa niem, po dob nie jak
zwie dza nie au ten tycz nej ciem ni
fo to gra ficz nej pod okiem Gru py
Fo to gra ficz nej HA LO.

– Czło wiek od za wsze za sta -
na wiał się, w ja ki spo sób za trzy -
mać czas, za cho wać waż ne dla
nie go chwi le, fo to gra fia to
umoż li wi ła – mó wił Wi told En -
glert.

W Zam ku Sie lec kim na dal
moż na oglą dać wy sta wę po kon -
kur so wą „Pocz tów ka z So snow -
ca”, któ ra przed sta wia na sze
mia sto okiem fo to gra fów, za rów -
no ama to rów, jak i pro fe sjo na li -
stów.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

WWyyssttaawwaa ppookkoonnkkuurrssoowwaa cciieesszzyy ssiięę dduużżyymm
zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm ssoossnnoowwiieecckkiieejj ppuubblliicczznnoośśccii

5 000 gołębi pod niebem
Sosnowca
Naj więk sze świę to pol skich go -
łę bia rzy już za kil ka dni roz pocz -
nie się w So snow cu. Mię dzy 29
a 31 stycz nia pod czas 60. Ogól -
no pol skiej Wy sta wy Go łę bi
Pocz to wych oraz II Wy sta wy
Go łę bi Pocz to wych Państw Eu -
ro py Cen tral nej i to wa rzy szą cych
im Tar gów EXPO Go łę bie bę dzie
moż na po dzi wiać naj cie kaw sze
oka zy tych pta ków wy ho do wa -
nych prak tycz nie we wszyst kich
kra jach eu ro pej skich, a na wet
Azji.

Do So snow ca zja dą nie tyl ko
pol scy ho dow cy, ale tak że go ście
z Bel gii, Ho lan dii, Nie miec i Sło -
wa cji. Sło wa cy na tar gi przy ja dą
spe cjal nym TIR -em, przy sto so -
wa nym do prze wo zu i pre zen ta cji
go łę bi – mó wi Mał go rza ta Pa -
luch, me na dżer Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Go łę bi Pocz to wych
EXPO Go łę bie. Po raz ko lej ny
na EXPO po ja wią się też wy staw -
cy z Szan gha ju, któ rzy go ści li tu
już pod czas pierw szej edy cji tar -
gów EXPO Go łę bie. Te raz zno wu

przy wio zą swo je eg zo tycz ne oka -
zy, któ re na pew no za in te re su ją
zwie dza ją cych.

Tar gi bę dę re kor do we, za rów -
no pod wzglę dem ilo ści wy staw -
ców i kra jów, któ re bę dą re pre zen -
to wa li, ja ki i wy na ję tej po wierzch -
ni wy sta wien ni czej. Po wierzch nia
po ka zo wa zaj mie ca łą ha lę wy sta -
wien ni czą Expo Si le sia, któ ra
ma 13,5 ty sią ca me trów kwa dra -
to wych – in for mu ją or ga ni za to rzy
tar gów.

Nie mniej niż pta ki, ho dow ców
za in te re su ją też urzą dze nia i ak ce -
so ria słu żą ce do ich ho dow li
– naj now sze sys te my elek tro nicz -
ne i trans por to we, kar my, od żyw -
ki i le ki. Ca ła eks po zy cja bę dzie
roz lo ko wa na w no wo cze snej, bez -
piecz nej ha li EXPO Si le sia, za -
pew nia ją cej kom fort za rów no wy -
staw com, jak i zwie dza ją cym,
z któ rych wie lu zdą ży ło już po lu -
bić to miej sce.

Ostat nie Tar gi EXPO Go łę bie
od wie dzi ło po nad 20 ty się cy
zwie dza ją cych. GGKK

PPaammiiąąttkkoowwaa ffoottooggrraaffiiaa hhaarrcceerrzzyy oorraazz iicchh ggoośśccii zzeebbrraannyycchh ww ŁŁęękkaawwiiee
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Do ostat nie go eta pu Olim pia dy,
któ ry od bę dzie się 19 mar -
ca 2010 ro ku w Au li Wyż szej
Szko ły Lo gi sty ki w Po zna niu,
za kwa li fi ko wa ło się je dy nie 35
szczę śliw ców. Jed nym z nich
jest Bar tosz Sta wiarz z Ze spo łu
Szkół Tech nicz nych w So snow -
cu. Ja ko fi na li sta jest już zwol -
nio ny z pi sem nej czę ści eg za mi -
nu za wo do we go, ale na dal ma
o co wal czyć – na naj lep szych
cze ka ją bez płat ne stu dia w WSL
i atrak cyj ne na gro dy rze czo we.

Dro ga do zwy cię stwa nie jest
ła twa. Że by do stać się do fi na łu
Olim pia dy, Bar tosz mu siał zmie -
rzyć się z bli sko 4,5 ty sią ca mi
uczniów ze 131 szkół po nad gim -
na zjal nych kształ cą cych w za wo -
dach tech nik lo gi styk i tech nik
spe dy tor na te re nie ca łe go kra ju.
Kil ka mie się cy wy tę żo nej na -
uki, 60 py tań te sto wych, 240 od -
po wie dzi do wy bo ru i za le d wie 2
go dzi ny na roz wią za nie te stów
kon kur so wych – tak w skró cie
moż na opi sać prze bieg zma gań
pod czas eta pu szkol ne go i okrę -
go we go. Za gad nie nia nie by ły ła -
twe. Ucznio wie mu sie li wie dzieć
m.in. od cze go za le ży eko no -
micz na wiel kość za mó wie nia,
jak od by wa się re ali za cja se -
kwen cji ope ra cji i co po wo du je
zmia na lo ka li za cji punk tu roz -
dzia łu w gó rę łań cu cha do staw.

– II etap od był się 10 grud -
nia w je de na stu okrę gach na te -
re nie ca łe go kra ju – mó wi Woj -
ciech Za lew ski, Rzecz nik Pra so -
wy WSL. – Po ziom trud no ści
był wyż szy w sto sun ku
do pierw szej edy cji, ale i uczest -
ni cy wy ka za li się więk szą wie -

dzą. Do fi na łu kwa li fi ko wa li -
śmy z wyż sze go pu ła pu niż
w ubie głym ro ku, co nas bar dzo
cie szy, bo to po ka zu je, że po -
ziom kształ ce nia w za wo dach
tech nik lo gi styk i tech nik spe -
dy tor sys te ma tycz nie się pod no -
si – do da je Za lew ski.

Na tym szcze blu zma gań
uczest ni cy mo gli zdo być mak -
sy mal nie 40 punk tów. Aby
przejść do III eta pu na le ża ło
uzy skać 20. Bar tosz Sta wiarz
uzy skał wy ma ga ną licz bę i weź -
mie udział w zma ga niach fi na -
ło wych.

Ze spół Szkół Tech nicz nych
w So snow cu zdo był w II eta pie
wy nik na po zio mie 18 punk tów,
co no mi nal nie jest 6 wy ni kiem
w kra ju. Czy to wła śnie ta pla -
ców ka zy ska ty tuł „Naj lep szej
Szko ły” przy zna wa ny pod czas
Uro czy stej Ga li pod su mo wu ją -
cej prze bieg II Ogól no pol skiej
Olim pia dy Lo gi stycz nej? Prze -
ko na my się o tym 16 kwiet nia,
bo wła śnie wte dy na stą pi ogło -
sze nie wy ni ków Olim pia dy.
Wcze śniej jed nak ucznio wie
mu szą zmie rzyć się z py ta nia mi
fi na ło wy mi.

Zma ga nia w fi na le róż nią
się od tych na dwóch po przed -
nich eta pach. Tym ra zem
ucznio wie nie bę dą roz wią zy -
wać te stu. Za miast te go zmie rzą
się z za da nia mi pro ble mo wy mi,
przy go to wa ny mi przez eks per -
tów z Ko mi te tu Na uko we go II
Ogól no pol skiej Olim pia dy Lo -
gi stycz nej. O po zio mie ich
trud no ści fi na li ści prze ko na ją
się już 19 mar ca w sie dzi bie
Wyż szej Szko ły Lo gi sty ki, or -
ga ni za to ra Olim pia dy. 

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Bartosz Stawiarz finalistą
Olimpiady Logistycznej

DDwwiiee ggooddzziinnyy,, 6600 ppyyttaańń ii 224400 mmoożżlliiwwyycchh ooddppoowwiieeddzzii –– zz ttaakkiimm wwyyzzwwaanniieemm zznnaakkoommiicciiee
ppoorraaddzziiłł ssoobbiiee ssoossnnoowwiieecckkii uucczzeeńń 
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Ga la w „Ka mion kach”
Z uwa gi na cykl wy daw ni czy
na sze go mie sięcz ni ka do pie ro
w tym nu me rze za miesz cza my
re la cję z uro czy stej Ga li kon kur -
su „Mistrz Rol nic twa i Prze twór -
stwa”, któ ra od by ła się 11 grud -
nia ub. ro ku w re stau ra cji „Ka -
mion ki” w So snow cu -Za gó rzu.
Or ga ni za tor ple bi scy tu na naj -
lep szych pro du cen tów w bran ży
rol no – spo żyw czej „Wy daw nic -
two Re gio ny”, a za ra zem wła ści -
ciel por ta lu in ter ne to we go
www.tu ry stycz nysz lak.pl, ba da -
nia son da żo we roz po czę ło w lu -
tym ub. ro ku i pro wa dzi ło je
do 10 li sto pa da 2009 ro ku. Gło -
sa mi klien tów, a więc kon su -
men tów wy ło nio no lau re atów
zło tych, srebr nych i brą zo wych
„Ja skó łek” oraz cham pio nów
w po szcze gól nych ka te go riach.
W su mie by ło ich 26. 

Ka pi tu ła kon kur su po pod li -
cze niu wszyst kich gło sów wy bra -
ła naj lep szych, któ rzy przy je cha li
na ga lę do So snow ca, by ode brać
cer ty fi ka ty oraz sta tu et ki.

Lau re atom kon kur su wrę cza -
ły je dy rek tor biu ra Ślą skiej Izby
Rol ni czej Bo że na Han kie wicz,
na czel nik Wy dzia łu Ochro ny

Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du
Miej skie go w So snow cu, Wan da
Or liń ska, dy rek tor pro jek tu Iza -
be la Hlond -Ma cha ła oraz prze -
wod ni czą cy Ka pi tu ły Hen ryk
Ko cot. 

Z te re nu na sze go mia sta Zło -
tą Ja skół kę w ka te go rii „na biał”
zdo by ła Fir ma „Jog ser”, któ rą
na ga li re pre zen to wa ła Iwo -
na Ksią żek – dy rek tor han dlo wy.
Na wy mie nie nie za słu gu je rów -

nież Za kład Prze twór stwa Mię -
sne go Jo lan ty i Grze go rza No -
wa kow skich z Dą bro wy k. Sław -
na w po wie cie opo czyń skim,
któ rych wy ro by zdo by ły pre sti -
żo wy znak „Te raz Pol ska”
w XVI edy cji te go kon kur su
w ka te go rii „wę dzon ki”.

Mi łym ak cen tem ga li był
kier masz prac uczniów Szko ły
Pod sta wo wej nr 35 w So snow cu -
-Po rąb ce. Dzię ki szczo dro ści

lau re atów i za pro szo nych go ści
ucznio wie wzbo ga ci li kon to
na wy da nie mo no gra fii szko ły
z oka zji 200-le cia szkol nic twa
w Po rąb ce i 100-le cia ist nie nia
sa mej szko ły. 

Po uro czy stej ga li lau re aci
ba wi li się na ban kie cie. Pa tro nat
me dial ny nad ca łą im pre zą spra -
wo wa ły re dak cje „Ku rie ra Miej -
skie go” oraz „Ży cia Dą bro wy”.
(Koc) 

ZZaa pprroo sszzee nnii ggoo śścciiee,, oorr ggaa nnii zzaa ttoo rrzzyy oorraazz llaauu rree aaccii nnaa ggrróódd nnaa ppaa mmiiąątt kkoo wweejj ffoo ttoo ggrraa ffiiii 

TTee aattrr ZZaa ggłłęę bbiiaa,, uull.. TTee aattrraall nnaa 44 
SSeekkrr.. tteell..//ffaaxx 003322//226666--0077--9911,,
cceenn ttrraa llaa 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 

1166..0011.. ggooddzz.. 1188..0000 Piosenki
Agnieszki Osieckiej „Niech żyje
bal” abon. ważne
1177..0011.. ggooddzz.. 1188..0000 Piosenki
Agnieszki Osieckiej „Niech żyje
bal” abon. ważne
1199..0011.. ggooddzz.. 1100..0000 Wiliam
Szekspir „Wesołe kumoszki
z Windsoru”
2200..0011.. ggooddzz.. 1100..0000 Wiliam
Szekspir „Wesołe kumoszki
z Windsoru” 
2211..0011.. ggooddzz.. 1199..0000 Edward Taylor
„Stosunki na szczycie” 
2222..0011.. ggooddzz.. 1199..0000 „Cymes!
Cymes!” Jan Szurmiej
2233..0011.. ggooddzz.. 1188..0000 „Cymes!
Cymes!” Jan Szurmiej
abon. ważne
2244..0011.. ggooddzz.. 1188..0000 Z. Książek
„Sztuka kochania czyli Sceny dla

dorosłych” abon. ważne
2266..0011.. ggooddzz.. 1100..0000 Antoni
Czechow „Wiśniowy sad”
2277..0011.. ggooddzz.. 1100..0000 „Królewna
Śnieżka” wg baśni braci Grimm
2288..0011.. ggooddzz.. 1100..0000 Antoni
Czechow „Wiśniowy sad”
2299..0011.. ggooddzz.. 1199..0000 „Cymes!
Cymes!” Jan Szurmiej
3300..0011.. ggooddzz.. 1188..0000 Wiliam
Szekspir „Wesołe kumoszki
z Windsoru” abon. ważne
3311..0011.. ggooddzz.. 1188..0000 Wiliam
Szekspir „Wesołe kumoszki
z Windsoru” abon. ważne

UUWWAA GGAA!!
DDllaa nnaa sszzyycchh CCzzyy tteell nnii kkóóww mmaa mmyy
ddoo wwyy ggrraa nniiaa::
22 ppoo ddwwóójj nnee zzaa pprroo sszzee nniiaa nnaa ssppeekk ttaakkll
„„SSzzttuu kkaa kkoo cchhaa nniiaa cczzyy llii SSccee nnyy ddllaa ddoo --
rroo ssłłyycchh”” ww ddnniiuu 2244 ssttyycczz nniiaa ((nniiee ddzziiee --
llaa)) oo ggooddzz.. 1188..0000.. PPiieerrww sszzee ddwwiiee oossoo --
bbyy,, kkttóó rree pprrzzyyjj ddąą zz nnaajj nnooww sszzyymm wwyy --
ddaa nniieemm „„KKuu rriiee rraa MMiieejj sskkiiee ggoo”” nnrr 11
ddoo nnaa sszzeejj rree ddaakk ccjjii ((SSoo ssnnoo wwiieecc,, uull.. 33
MMaa jjaa,, ppoo kkóójj nnrr 99)),, ppoo ddaa ddzząą sswwoo jjee
iimmiięę ii nnaa zzwwii sskkoo,, oottrrzzyy mmaa jjąą bbeezz ppłłaatt --
nnee zzaa pprroo sszzee nniiaa,, kkttóó rree bbęę ddąą ddoo ooddee --
bbrraa nniiaa ww kkaa ssiiee TTee aattrruu..

Z hu mo rem po ży dow sku

Od 2 stycz nia na de skach so sno -
wiec kie go Te atru Za głę bia wy -
sta wia na jest sztu ka „Cy mes!
Cy mes!” w re ży se rii Ja na Szur -
mie ja. Re ży ser i za ra zem ak tor
te atral ny ży dow skie go po cho dze -
nia współ pra cu ją cy nie gdyś m.in.
z Te atrem Mu zycz nym Ope ret ki
Wro cław skiej, czy Te atrem Ży -
dow skim w War sza wie stwo rzył
przed sta wie nie we wspa nia ły
spo sób ob ra zu ją ce hi sto rię, tra dy -
cję i zwy cza je na ro du tak szcze -
gól nie do świad czo ne go przez hi -
sto rię.

Spek takl bę dą cy do pra co wa -
nym w naj mniej szym szcze gó le
mu zycz nym przed sta wie niem
za pew ne za do wo li naj bar dziej
wy ma ga ją ce go wi dza. Prze pla -
ta ny aneg do ta mi z ży cia co -

dzien ne go, tań cem, śpie wem
i ka ba re to wy mi ske cza mi pe łen
jest ty po we go ży dow skie go hu -
mo ru. 

Sce no gra fia Sa bi ny Bicz oraz
ko stiu my przy go to wa ne przez
An nę Au mil ler do sko na le do peł -
nia ją ob raz ży cia Ży dów.
OObb ssaa ddaa:: Agniesz ka Bień kow ska,
Be ata Cioł kow ska -Mar czew ska,
Be ata Deut sch man, Kry sty -
na Gaw roń ska, Mał go rza ta Ja ku -
biec -Hau ke, Mar ta Ka dłub, Ewa
Kop czyń ska, Elż bie ta La skie -
wicz, Ka mil Boch niak, Prze my -
sław Ka nia, Adam Kop ciu szew -
ski, Grze gorz Kwas, An drzej
Roz mus, An drzej Śle ziak, Ja ro -
sław Ty ran.

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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ZZ „„KKuu rriiee rreemm”” ppoo mmiiee śścciiee

0011.. 1122.. – w Ze spo le Szkół Pro jek to wa nia i Sty -
li za cji Ubio ru zor ga ni zo wa no III Dzień Re gio -
nal ny. Spo tka nie od by ło się pod ha słem „Woj -
na i oku pa cja na te re nie Za głę bia”. 
W pierw szej czę ści pro gra mu przed sta wio no
pre zen ta cję mul ti me dial ną uka zu ją cą ży cie
miesz kań ców So snow ca pod oku pa cją nie -
miec ką. Na stęp nie przed sta wi cie le śro do wi ska
kom ba tan tów po dzie li li się ze słu cha cza mi
oso bi sty mi wspo mnie nia mi z cza sów woj ny,
opo wia da jąc o wię zie niach w so wiec kich ła -
grach i re pre sjach wo bec lud no ści cy wil nej,
w tym głów nie Ży dów. Te wstrzą sa ją ce prze -
ży cia pod kre ślo ne zo sta ły mu zycz nym ak cen -
tem w wy ko na niu szkol ne go chó ru. Dru gą
część spo tka nia sta no wił mon taż po etyc ko -mu -
zycz ny opar ty na au ten tycz nych wspo mnie -
niach żoł nie rza AK, któ ry znacz ną część oku -
pa cji prze żył w So snow cu. Wśród za pro szo -
nych go ści by li: za stęp ca pre zy den ta Zbi gniew
Ja skier nia, wi ce prze wod ni czą cy  Ra dy Miej -
skiej Ar ka diusz Chę ciń ski oraz so sno wiec cy
rad ni.
0022.. 1122.. – So sno wiec ki Miej ski Od dział TPD
ob cho dził 50-le cie ist nie nia. 
0033.. 1122.. – już po raz trze ci Po wia to wa Sta cja Sa -
ni tar no -Epi de mio lo gicz na wspól nie z Wy dzia -
łem Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej UM zor ga ni -
zo wa ła Kon kurs Wie dzy o HIV/AIDS   pt.
„HIV i AIDS nie zna gra nic – mo że do ty czyć
tak że Cie bie” prze zna czo ny dla
uczniów II klas so sno wiec kich szkół po nad -
gim na zjal nych. Pa tro nat ho no ro wy spra wo wał
za stęp ca pre zy den ta mia sta Zbi gniew Ja skier -
nia. 
0044.. 1122.. – Ze spół Szkół Me cha nicz no -Elek -
trycz nych or ga ni zo wał ob cho dy 80-le cia ist nie -
nia szko ły. Pla ców ka  ko ja rzo na w świa do mo -
ści miesz kań ców Za głę bia ja ko „Ki liń ski” jest
jed ną z naj star szych szkół za wo do wych w re -
gio nie. Mu ry szko ły opu ści ło już po nad 16 ty -
się cy ab sol wen tów. 
0055.. 1122.. – w gma chu Urzę du Miej skie go od by -
ło się świą tecz no -no wo rocz ne spo tka nie władz
sa mo rzą do wych z eme ry ta mi i ren ci sta mi – by -
ły mi pra cow ni ka mi Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. W spo tka niu uczest ni czy li pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski oraz wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w So snow cu Ar ka diusz Chę -
ciń ski. W trak cie spo tka nia do ko na no pod su -
mo wa nia mi ja ją ce go ro ku w so sno wiec kim sa -
mo rzą dzie. Spo tka nie uatrak cyj nił wy stęp mło -
dzie ży z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
Nr 13 pod kie run kiem dy rek tor Kry sty ny Bła -
żu siak.
0088.. 1122.. – w sa li se syj nej so sno wiec kie go ma -
gi stra tu od by ła się X se sja Mło dzie żo wej Ra -
dy Mia sta So snow ca V ka den cji. Głów nym
punk tem ob rad se sji  by ła współ pra ca mło dych
sa mo rzą dow ców z pod mio ta mi ze wnętrz ny mi
oraz przy ję cie pre li mi na rza pla no wa nych wy -
dat ków fi nan so wych na dzia łal ność Mło dzie -
żo wej Ra dy Mia sta So snow ca V ka den cji
w 2010 ro ku.
0088.. 1122.. – w Przed szko lu Miej skim nr 39 od by -
ło się spo tka nie z au tor ką pio se nek dla dzie ci,
Hen ry ką Choł dyk – by łą dy rek tor ką przed -
szko la. Pa ni Hen ry ka za pre zen to wa ła pio sen ki
ze swo jej książ ki „Śpie wa my i tań czy my – pio -
sen ki dla dzie ci”. 
1100.. 1122.. – w sa li se syj nej Urzę du Miej skie go
od by ło się uro czy ste wrę cze nie dy plo mów te -
go rocz nym lau re atom Miej skie go Sty pen dium
Ar ty stycz ne go przez przed sta wi cie li władz sa -
mo rzą do wych mia sta. Spo śród pięć dzie się ciu
sied miu zło żo nych wnio sków, Ze spół ds. Za -
opi nio wa nia Miej skich Sty pen diów Ar ty stycz -
nych wy ty po wał dwu na stu uczniów i dwu dzie -
stu stu den tów do przy zna nia sty pen dium. 
1111.. 1122.. – w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki
– Za mek Sie lec ki od by ła się po kon kur so wa
wy sta wa fo to gra ficz na „Pocz tów ka z So snow -
ca”. W cza sie wer ni sa żu od by ło się wrę cze nie
na gród i wy róż nień lau re atom te go rocz nej edy -
cji kon kur su. Wy sta wę moż na oglą dać do 17
stycz nia 2010 ro ku.
1111.. 1122.. – w Do mu Ka to lic kim przy ul. Ko ściel -
nej od by ła się pre mie ra spek ta klu „Pa sto rał ka”,
w wy ko na niu ak to rów gli wic kie go Te atru
„A”. Wy stą pi li: Mał go rza ta Grund, Mag da le -
na Ko cur, Ma riusz Ko zu bek, Le szek Styś,

opra wa mu zycz na: Mar cin Dzwo now ski (in -
stru men ty kla wi szo we) i Ja cek Dzwo now ski
(skrzyp ce).
1122.. 1122.. – za in au gu ro wa ła swo ją dzia łal ność
Die ce zjal na Aka de mia Ro dzi ny. Do udzia łu
w za ję ciach swo ją chęć zgło si ło po nad 360
osób. Spo tka nia od by wać się bę dą w So snow -
cu raz w mie sią cu przez ca ły rok. Jest to pierw -
sza te go ty pu ini cja ty wa w re gio nie, któ rej ce -
lem jest po sze rze nie wie dzy z róż nych dzie -
dzin. Współ or ga ni za to rem Aka de mii jest
Re na ta Szo pa, pre zes Ka to lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Ro dzin.
1133.. 1122.. – w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki  –
Za mek Sie lec ki od był się re ci tal au tor ski Ro -
ber ta Ja now skie go. Na for te pia nie akom pa -
niował To masz Fi lip czak. 
1144.. 1122.. – w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry
od był się wer ni saż wy sta wy pla stycz nej Mar -
ka Gra bow skie go. Ar ty sta pra co wał w róż nych
za wo dach, po tem uzu peł niał na ukę i zdo by wał
dy plo my. Był le śni kiem, gór ni kiem fe dru ją cym
pod zie mią, kre śla rzem, pla sty kiem za kła do -
wym w ko pal ni „Pa ryż”. Po ukoń cze niu Stu -
dium Re kla my w Ka to wi cach, w wie ku 30 lat
pod jął stu dia w po znań skiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych. Czło nek ZPAP, TAA, AIAP oraz
Sto wa rzy sze nia Pa ste li stów Pol skich. Upra wia
ma lar stwo, ry su nek i rzeź bę. Miał 18 wy staw
in dy wi du al nych, po za Pol ską m.in. w USA,
Ka na dzie, Au stra lii, Niem czech.
1166.. 1122.. – do na sze go mia sta do tar ło Be tle jem -
skie Świa tło Po ko ju. Sym bo licz ne lam pio ny
zo sta ły prze ka za ne wła dzom mia sta przez har -
ce rzy so sno wiec kie go Huf ca ZHP, któ rzy ode -
bra li Świa tło Po ko ju z Czę sto cho wy. Be tle jem -
skie Świa tło Po ko ju to sym bol cie pła, mi ło ści,
na dziei i po ko ju. Ak cję tę od 22 lat or ga ni zu ją
au striac cy skau ci. W Pol sce od 1991 ro ku Be -
tle jem skie Świa tło Po ko ju roz no szo ne jest
przez har ce rzy ZHP, któ rzy od bie ra ją je od sło -
wac kich skau tów na przej ściu gra nicz nym Ły -
sa Po la na.
1188.. 1122.. – w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas w So -
snow cu wy kła dow cy wy stą pi li w ro li ży wej be -
tle jem skiej szop ki, pra cow ni cy dzie ka na tu
śpie wa li ko lę dy, a pro fe so ro wie tań czy li. Po -
nad to „na ży wo” moż na by ło zo ba czyć, jak
wie le cza su zaj mu je dzie ka no wi zje dze nie 5
świą tecz nych pie ro gów, czy umie w eks pre so -
wym tem pie ubić pia nę do wi gi lij ne go cia sta
i czy uczel nia ny Świę ty Mi ko łaj po tra fi tań -
czyć?
1199.. 1122.. – w so sno wiec kim Cen trum Sztu ki Za -
mek Sie lec ki od był się re ci tal Ire ny San tor. 
1199.. 1122.. – w ha li spor to wej „Niw ka” pod pa tro -
nem klu bu AKS Niw ka oraz Ra dy Dziel ni cy
Po łu dnie w So snow cu od był się I me mo riał im.
Je rze go Klo ca w pił ce noż nej dla dzie ci i mło -
dzie ży.
2211.. 1122.. – w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 5 przed świą tecz ną wi zy tę zło ży li: czło nek
Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go Ma riusz
Klesz czew ski, Po seł na Sejm RP Ja ro sław Pię -
ta i Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Piotr Za -
rzyc ki. Go ście zwie dzi li szko łę, za po zna li się
z co dzien ny mi pro ble ma mi, jak i osią gnię cia -
mi tej ce nio nej w mie ście pla ców ki. Ce chą
cha rak te ry stycz ną pro ce su dy dak tycz ne go
szko ły jest pro wa dze nie za jęć z dzieć mi i mło -
dzie żą nie peł no spraw ną, któ ra sta no wi po -
nad 1/5 wszyst kich uczniów. Przed sta wi cie le
władz prze ka za li szko le w pre zen cie ze staw pi -
łek do gier ze spo ło wych i sło dy cze, de kla ru jąc
wspar cie w roz wo ju pla ców ki.
2222.. 1122.. – Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej zor -
ga ni zo wał wi gi lię dla bez dom nych i bied nych
z te re nu So snow ca i ca łej die ce zji so sno wiec -
kiej, któ ra od by ła w Do mu Ka to lic kim przy so -
sno wiec kiej Ka te drze. W spo tka niu wzię ło
udział oko ło 250 osób. Wśród go ści wi gi lij ne -
go spo tka nia był bp Grze gorz Ka szak. Ra zem
z nim do po sił ku za sie dli m. in. miesz kań cy
pro wa dzo nych przez Ca ri tas do mów dla bez -
dom nych i noc le gow ni. 
2233.. 1122.. – 102 la ta skoń czy ła miesz kan ka So -
snow ca Ja ni na Ga liń ska. Z tej oka zji w do mu
Ju bi lat ki  od by ło się uro czy ste wrę cze nie na -
gro dy Ju bi le uszo wej wraz z dy plo mem. Na rę -
ce Sza now nej Ju bi lat ki zło żył je za stęp ca pre -
zy den ta mia sta Zbi gniew Ja skier nia. UU

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

Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo:

Fo
to

 D
es

ig
n 

Se
bK

am
 S

eb
as

tia
n 

W
ro

na

MMaarriiaann ii WWaannddaa CCYYBBOOWWIIEE,, JJeerrzzyy ii EEllżżbbiieettaa CCYYPPLLIIŃŃSSCCYY,, JJóózzeeff ii MMaarriiaa
DDEEKKOOWWIIEE,, MMaarriiaann ii MMaarriiaa DDOORROOSSOOWWIIEE,, JJóózzeeff ii JJaanniinnaa DDRREEWWNNIIAAKKOOWWIIEE,,
ZZyyggffrryydd ii AAllffrreeddaa FFLLAAKKOOWWIIEE,, IIrreenneeuusszz ii JJaanniinnaa FFUUJJAARRSSCCYY,, KKaazziimmiieerrzz ii AAlliiccjjaa
GGAAŁŁOOWWIIEE,, JJóózzeeff ii GGeennoowweeffaa GGAAMMRRAATTOOWWIIEE,, TTaaddeeuusszz ii MMiicchhaalliinnaa
GGAAWWRROOŃŃSSCCYY,, ZZyyggmmuunntt ii AAnniieellaa GGŁŁĄĄBBIIŃŃSSCCYY,, AAddaamm ii WWaannddaa HHUUPPTTYYSSIIOOWWIIEE,,
EEddwwaarrdd ii BBaarrbbaarraa JJAABBŁŁOOŃŃSSCCYY,, JJóózzeeff ii AAnnnnaa JJAAGGIIEEŁŁOOWWIIEE,, ZZyyggmmuunntt ii SSttaanniissłłaawwaa
JJAANNKKOOWWSSCCYY,, MMaarriiaann ii JJóózzeeffaa KKOOZZŁŁOOWWSSCCYY,, RRyysszzaarrdd ii MMaałłggoorrzzaattaa
BBAARRCCZZYYKKOOWWIIEE,, TTaaddeeuusszz ii JJaaddwwiiggaa RRUUPPAALLOOWWIIEE..
JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: JJeerrzzyy ii AAlliiccjjaa OOBBIIEERRZZYYŃŃSSCCYY..

HHeennrryykk ii NNaattaalliiaa KKRRAAWWCCZZYYKKOOWWIIEE,, BBoogguussłłaaww ii TTeerreessaa KKRRÓÓLLOOWWIIEE,, JJaann ii AAnnnnaa
KKUUSSIIOOŁŁKKOOWWIIEE,, KKaazziimmiieerrzz ii EEllżżbbiieettaa KKWWAAPPIIEENNIIOOWWIIEE,, EEuuggeenniiuusszz ii ZZooffiiaa
ŁŁAASSKKAAWWCCYY,, JJóózzeeff ii RRoommaannaa ŁŁYYPPOOWWIIEE,, JJeerrzzyy ii MMaarrttaa MMAAJJEEWWSSCCYY,, WWłłaaddyyssłłaaww
ii JJaaddwwiiggaa MMEERRTTOOWWIIEE,, SSttaanniissłłaaww ii WWłłaaddyyssłłaawwaa MMĘĘDDOONNIIOOWWIIEE,, TTaaddeeuusszz ii AAnniieellaa
MMIIŚŚTTOOWWIIEE,, LLeeoonn ii KKrryyssttyynnaa MMUUSSIIAAŁŁOOWWIIEE,, MMiieecczzyyssłłaaww ii WWiieessłłaawwaa
NNOOWWAAKKOOWWIIEE,, LLeeoonnaarrdd ii BBaarrbbaarraa PPOOZZOORROOWWIIEE,, LLeecchh ii JJooaannnnaa PPYYDDZZIIKKOOWWIIEE,,
TTaaddeeuusszz ii JJóózzeeffaa PPRRUUSSKKOOWWIIEE,, SSttaanniissłłaaww ii ZZooffiiaa SSAARROOTTOOWWIIEE,, JJóózzeeff ii HHeelleennaa
KKAALLIINNOOWWSSCCYY.. 
JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: HHeennrryykk ii SSttaanniissłłaawwaa WWRROOŃŃSSCCYY..

SSttaanniissłłaaww ii WWłłaaddyyssłłaawwaa SSEEGGIIEETTOOWWIIEE,, ZZeennoobbiiuusszz ii KKrryyssttyynnaa SSKKRRZZYYPPKKOOWWIIEE,,
EEuuggeenniiuusszz ii BBllaannddyynnaa SSMMOOLLIIŃŃSSCCYY,, BBrroonniissłłaaww ii MMaarriiaannnnaa SSTTRROOIIŃŃSSCCYY,, RRoobbeerrtt
ii IIrreennaa SSUUMMAARRZZYYŃŃSSCCYY,, WWłłaaddyyssłłaaww ii IIrreennaa SSZZAASSTTAAKKOOWWIIEE,, KKaazziimmiieerrzz
ii AAlleekkssaannddrraa ŚŚLLEEDDZZIIOOWWIIEE,, ZZyyggmmuunntt ii MMiirroossłłaawwaa WWAARRDDOOWWIIEE,, CCzzeessłłaaww ii WWaannddaa
WWĄĄSSOOWWIICCZZOOWWIIEE,, WWiieessłłaaww ii MMaarriiaa WWIIEERRZZBBOOWWIIEE,, WWłłaaddyyssłłaaww ii PPeellaaggiiaa
WWIITTKKOOWWSSCCYY,, MMiieecczzyyssłłaaww ii ZZooffiiaa WWOOJJDDYYŁŁOOWWIIEE,, JJóózzeeff ii MMaarriiaannnnaa WWOOLLNNII,,
KKaazziimmiieerrzz ii BBaarrbbaarraa WWÓÓJJCCIIKKOOWWIIEE,, WWaallddeemmaarr ii TTeerreessaa WWRRÓÓBBLLEEWWSSCCYY,,
SSttaanniissłłaaww ii MMaarriiaannnnaa ŻŻUURRAAWWSSCCYY,, SStteeffaann ii MMaarriiaa SSTTAARRNNAAWWSSCCYY.. 
JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: EEuuggeenniiuusszz ii HHeelleennaa MMIIRRKKOOWWIIEE.. 
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historia
Da im ler Got tlieb
(1834 – 1900), kon struk tor i prze my sło wiec

Uro dził się 17 mar ca 1834 ro ku
w Bad -Can n statt pod Stut t gar -
tem (Niem cy), w ro dzi nie mi -
strza pie kar skie go Jo han ne sa
Däumle ra, bo tak wła ści wie
brzmia ła pi sow nia te go na zwi -
ska. Po ukoń cze niu w wie ku 14
lat szko ły re al nej pod jął na ukę
w za wo dzie rusz ni ka rza, któ rą
ukoń czył po 4 la tach eg za mi -
nem cze lad ni czym. W 1857 ro -

ku, po pię ciu la tach pra cy w fa bry ce ma szyn pod jął stu dia
w Szko le Po li tech ni czej w Stut t gar cie. Po ich ukoń cze niu i od -
by ciu licz nych po dró ży w 1862 ro ku pod jął pra cę ja ko kon struk -
tor w fa bry ce wy ro bów me ta lo wych. Po trzech la tach pra cy zo -
stał kie row ni kiem fa bry ki ma szyn w Reu tlin gen, gdzie po raz
pierw szy ze tknął się z pio nie rem mo to ry za cji – Wil hel mem
May ba chem. W 1872 ro ku Ni co laus Ot to po wie rzył mu kie row -
nic two wy dzia łu pro duk cyj ne go w Fa bry ce Sil ni ków Spa li no -
wych i Ga zo wych, gdzie wspól nie z May ba chem do pra co wa li
sil nik spa li no wy sys te mu Ot to. W dzie sięć lat póź niej Da im ler
za ło żył wła sny za kład do świad czal ny ce lem opra co wa nia pro -
jek tu ma łe go sil ni ka ben zy no we go du żej mo cy, któ ry miał za -
stą pić po wszech nie sto so wa ne sil ni ki na gaz miej ski, któ re mia -
ły więk sze ga ba ry ty. Po ro ku prac (1883) pro wa dzo nych wspól -
nie z W. May ba chem go to wy mie li czte ro su wo wy sil nik
jed no cy lin dro wy. W 1885 ro ku wy pro du ko wa li je den z pierw -
szych na świe cie mo to cy kli. Aby moż li wa by ła więk sza sprze -
daż pro du ko wa nych sil ni ków spa li no wych Da im ler zle cił w la -
tach 1886-1889 May ba cho wi opra co wa nie kon struk cji sa mo cho -
du. W 1887 ro ku za ło żył w Bad -Can n statt fa bry kę pro du ku ją cą
sil ni ki spa li no we i po jaz dy me cha nicz ne. W trzy la ta póź niej
prze kształ cił swo ją fir mę w spół ką pn. Da im ler -Mo to ren – Ge -
sel l schaft. W 1892 ro ku opra co wał wspól nie z May ba chem kon -
struk cję dwu cy lin dro we go sil ni ka rzę do we go. W 1899 ro ku
opra co wa na zo sta ła kon struk cja sa mo cho du wy ści go we go, któ -
ry na zwa ny zo stał Mer ce des na cześć cór ki Emi la Je lin ka – kie -
row cy, kon struk to ra i przed sta wi cie la han dlo we go Da im le ra.
Got tlieb Da im ler zmarł 6 mar ca 1900 ro ku w ro dzin nym Stut t -
gart -Bad -Can n statt, gdzie po cho wa ny zo stał na miej sco wym
cmen ta rzu. W So snow cu ten wy bit ny kon struk tor i wy na laz ca
przed kil ko ma la ty uho no ro wa ny zo stał uli cą łą czą cą dro gę S 86
z uli cą Kre so wą. 

Da ni łow ski Gu staw 
(1871-1927), pseud. Władysław Orwid, poeta, prozaik,
działacz społeczno-niepod łe gło ścio wy

Uro dził się 12 lip ca 1871 ro ku w Cy wil sku (Ro sja), w ro dzi -
nie Wła dy sła wa, po wstań ca stycz nio we go z 1863 ro ku. Stu -
dio wał Me dy cy nę na Uni wer sy te cie War szaw skim, a póź niej
kształ cił się w In sty tu cie Tech ni ki w Char ko wie. Tu taj roz -
po czął dzia łal ność spo łecz ną i nie pod le gło ścio wą, któ rą kon -
ty nu ował w War sza wie (od 1900) i Ga li cji (od 1908). W 1895
ro ku wstą pił do Pol skiej Par tii So cja li stycz nej i po zo sta wał
pod wpły wem kon cep cji po li tycz nych Jó e ze fa Pił sud skie go.
Po roz ła mie w par tii (1906) zna lazł się w Frak cji Re wo lu cyj -
nej i był wię zio ny na Pa wia ku. Du żą ak tyw ność wy ka zy wał
w dzie dzi nie upo wszech nia nia kul tu ry i oświa ty. Na le żał
do współ or ga ni za to rów czy tel ni pu blicz nych, wcho dził
w skład za rzą du To wa rzy stwa Kul tu ry Pol skiej (od 1906)
i To wa rzy stwa Pi sa rzy Pol skich (1909). Od 1910 ro ku był
człon kiem Związ ku Wal ki Czyn nej. W 1914 ro ku wstą pił
do Le gio nów Pol skich, a po za koń cze niu I woj ny świa to wej,
peł nił funk cję urzęd ni ka do spe cjal nych za dan przy J. Pił sud -
skim. Po prze wro cie ma jo wym wy stą pił z PPS i za prze stał
dzia łal no ści po li tycz nej. Pi sał wier sze, no we le, opo wia da nia
i po wie ści, m. in. Z mi nio nych dni (1902), Ja skół ka (1907),
Wra że nia wię zien ne (1908), Na sto kach Cy ta de li (1916). Pu -
bli ko wał tak że ar ty ku ły w pra sie. Głów nym te ma tem twór -
czo ści G. Da ni łow skie go by ła współ cze sna sy tu acja na ro do -
wa i dzia ła nia zmie rza ją ce do od zy ska nia nie pod le gło ści. Ja -
ko pi sarz czę sto pre zen to wał swo ją twór czość w So snow cu.
Zmarł 21 paź dzier ni ka 1927 ro ku w War sza wie. Od 1927 ro -
ku do dnia dzi siej sze go je go imię no si so sno wiec ka Miej ska
Bi blio te ka Pu blicz na. Po nad to jest patronem nie wiel kiej
ulicz ki na Dań dów ce. 

Nie wąt pli wie naj waż niej szą ro lę
pod czas dzia łań po wstań czych
na te re nie So snow ca ode grał nie -
zbyt zna ny miesz kań com mia sta
Apo li na ry Ku row ski (1818-
1878). Ten dzier żaw ca z Po znań -
skie go i uczest nik po wstań
w 1846 i 1848 ro ku wsku tek po -
cząt ko wych pro ble mów or ga ni -
za cyj nych po wstań ców sku pił
w swo ich rę kach nie mal że cał ko -
wi tą wła dzę cy wil ną i woj sko wą.
W dniu 5 lu te go 1863 ro ku je go
od dzia ły w dro dze z miej sca kon -
cen tra cji w Oj co wie za ję ły Ol -
kusz i usta no wi ły tam no wą wła -
dzę po wstań czą. Ko mi sa rzem
wo jen nym po wia tu ol ku skie go
zo stał wów czas An drzej Tra wiń -
ski, a je go po moc ni ka mi: Ju liusz
Mar co ni i Ste fan Ma ci szew ski.
Wła śnie w tym dniu roz po czął
się głów ny akt walk po wstań -
czych na te re nie Za głę bia Dą -
brow skie go. W ce lu prze pro wa -
dze nia roz po zna nia i oczysz cze -
nia gra ni cy A. Ku row ski
skie ro wał część swo ich od dzia -
łów w kie run ku Cze la dzi. Pod -
czas tej wy pra wy otrzy mał in for -
ma cje, że przy pusz czal nie ca ła
ro syj ska straż gra nicz na w si -
le 300 lu dzi skon cen tro wa ła się
w Gra ni cy (obec na dziel ni ca So -
snow ca – Macz ki) w ce lu obro ny
sta cji ko le jo wej. Na stęp ne go dnia
ra no na cze le swo ich od dzia łów
wy ru szył z Ol ku sza (przez Sław -
ków) do Ma czek, jed nak po przy -
by ciu na miej sce oka za ło się, że
si ły ro syj skie zo sta ły skon cen tro -
wa ne, ale na sta cji … w po bli -
skim So snow cu. Po wstań cy zda -
wa li so bie w peł ni spra wę ze stra -
te gicz nej ro li dwor ców
ko le jo wych. Wła śnie w no cy z 6
na 7 lu te go 1863 ro ku po raz
pierw szy na zie miach pol skich li -
nia ko le jo wa zo sta ła wy ko rzy sta -
na do prze pro wa dze nia ma new ru
woj sko we go. Od dzia ły po wstań -
cze z Gra ni cy (Ma czek) uda ły się
wów czas spe cjal nie przy go to wa -
nym po cią giem przez Ząb ko wi ce
i Dą bro wę do So snow ca. Przy by -
ły na miejsce oko ło 1 w no cy
i wy sia dły wior stę (ok. 1,07 km
– przyp. MW) od sta cji. Pie cho ta
(ko sy nie rzy i strzel cy) z mar szu
za ata ko wa ła bez po śred nio sta cję,
a kon ni usta wi li się od stro ny gra -
ni cy pru skiej. Po trwa ją cych oko -
ło czte ry i pół go dzi ny wal kach
dwo rzec zo stał zdo by ty. Łu pem
po wstań ców padło 600 ty się cy zł
p., 40 ko ni z ca łym opo rzą dze -
niem, 40 ka ra bin ków i 100 cen -
ta rów (1 cen tar = ok. 50 ki lo gra -
mów – przyp. MW) oło wiu. Stra -
ty wła sne wy nio sły 3
za bi tych, 17 ran nych, a do nie wo -
li wzię tych zo sta ło 30 jeń ców
– w tym je den ofi cer. Naj więk sze
za słu gi na po lu bez po śred niej
wal ki o so sno wiec ki dwo rzec od -
nie śli nie wąt pli wie: ka pi tan Teo -
dor Ciesz kow ski – ran ny pod czas
wal ki, na stęp nie mia no wa ny puł -

kow ni kiem oraz ka pi tan Sta ni -
sław Ni ki fo row – Ro sja nin, czło -
nek pod ziem nej or ga ni za cji „Na -
rod na ja Wo la”, któ ry w pierw -
szych dniach po wsta nia
zde zer te ro wał z ar mii ro syj skiej
i w Sław ko wie przy łą czył się
do po wstań ców. Ist nie je du że
praw do po do bień stwo, że ja ko do -
świad czo ny ofi cer to wła śnie on
do wo dził pod czas ata ku na so -
sno wiec ki dwo rzec, po nie waż A.
Ku row ski sto ją cy na cze le ka wa -
le rii nie brał bez po śred nie go
udzia łu w wal ce. „Bi twa so sno -
wiec ka” upa mięt nio na jest
do dnia dzi siej sze go w dwóch
miej scach. Na bu dyn ku dwor ca
ko le jo we go przy ul. 3 Ma ja znaj -
du je się ta bli ca gra ni to wa o wy -
mia rach 90x80 cm wy ko na na wg
pro jek tu ar ty sty -pla sty ka Kry -
spia na Adam czy ka. Zo sta ła uro -
czy ście od sło nię ta w lu tym 1998
ro ku i ufun do wa na przez Urząd
Mia sta w So snow cu. Umiesz czo -
no na niej na stę pu ją cy na pis:
„W 135 rocz ni cę Po wsta nia
Stycz nio we go i wiel kiej bi twy

o So sno wiec sto czo nej w no cy
z 6 na 7 lu te go 1863 ro ku przez
od dział Apo li na re go Ku row -
skie go: czcząc pa mięć tych
wszyst kich Po la ków, któ rzy od -
da li swo je ży cie za Wol ną Pol -
skę hołd skła da ją miesz kań cy
So snow ca lu ty 1998 r.”. Dru gi
obiekt to ka plicz ka (obe lisk)
upa mięt nia ją ca po tycz kę po -
wstań ców z wy co fu ją cy mi się
Ko za ka mi w dniu 7.02.1863 ro -
ku sto czo ną w miej scu dzi siej -
sze go zbie gu ulic Te atral nej
i Pił sud skie go, któ ra mia ła miej -
sce po za ję ciu dwor ca ko le jo we -
go i ko mo ry cel nej przez od -
dział Apo li na re go Ku row skie -
go. Obiekt ten ufun do wa no
sta ra niem spo łe czeń stwa mia sta
So snow ca. Jej uro czy ste od sło -
nię cie i po świę ce nie od by ło
się 30.11.1930 r. W cza -
sie II woj ny świ to wej ka plicz ka
zo sta ła ura to wa na przed uszko -
dze niem. Ak tu al nie znaj du je się
na pla cu przy ba zy li ce ka te dral -
nej pw. Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny w So -

snow cu. Obe lisk wy ko na ny zo -
stał z ka mie nia cio sa ne go,
a w je go gór nej czę ści wy ko na -
nej z bla chy mie dzia nej znaj du -
je się sty li zo wa na na la tar nię ka -
plicz ka z brą zo wą fi gur ką Naj -
święt szej Ma rii Pan ny
Nie po ka la nie Po czę tej. Na co -
ko le wy ry te są da ty: „1863-
1930”. Woj ska A. Ku row skie go
po za ję ciu So snow ca wy co fa ły
się do Dą bro wy, któ rą za ję ły bez
wal ki. Pa tro le po wstań cze do -
cie ra ły stam tąd do in nych miej -
sco wo ści m. in. Bę dzi na, Cze la -
dzi i Sie wie rza, gdzie mo cą de -
kre tów Rzą du Na ro do we go
po wo ły wa ły no we wła dze, ogła -
sza ły de kret uwłasz cze nio wy,
prze pro wa dza ły zbiór ki po dat -
ków na Dar Na ro do wy a tak że
pro wa dzi ły re kru ta cję ochot ni -
ków do sze re gów po wstań czych.
Nie ste ty bar dzo szyb ko do Za -
głę bia Dą brow skie go zbli ża ły
się prze wa ża ją ce si ły ro syj skie
i osta tecz nie do koń ca lu te go
po wstań cy zo sta li osta tecz ne
wy par ci z te go ob sza ru.

Powstanie styczniowe
w Sosnowcu

KKoolluummnnęę rree ddaa gguu jjee MMii cchhaałł WWęęcceell
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Em ma McLau gh lin, Ni co la Kraus

Re ali ty Show
tłum. Mał go rza ta He sko -Ko ło dziń -
ska Wyd. ZNAK

Au tor ki be st sel le ro wej Nia ni
w No wym Jor ku prze no szą nas
w świat re ali ty show, gdzie fak ty
mie sza ją się z fik cją, a praw dzi we
dra ma ty roz gry wa ją się za ku li sa -
mi.
Osiem na sto let nia Jes se zo sta je
wy ty po wa na do ob sa dy „do ku -
men tu” o ży ciu na sto lat ków krę co -
ne go w jej szko le przez mod ną
sta cję te le wi zyj ną. Wca le nie ma -
rzy o by ciu gwiaz dą, ale pie nią -
dze, któ re za ro bi, po zwo lą jej
pójść do col le ge’u, więc po ku sa
jest ogrom na. Ce na, któ rą przyj -
dzie jej za pła cić – rów nież: uda -
wa ne przy jaź nie, ma ni pu la cje pro -
du cen tów i po goń za co raz więk -
szą oglą dal no ścią spra wią, że
ży cie Jes se wy wró ci się do gó ry
no ga mi. 

Bin ka Le Bre ton

Wdżun gli zabija się
anioły. Opowieść
osiostrze Doroty
Stang.
tłum. Vio let ta Re der Wyd. ZNAK

Opo wieść o za kon ni cy, na któ rą wy -
da no wy rok śmier ci. 
Sześć strza łów od da nych przez płat ne -
go mor der cę. Tak zgi nę ła sio stra Do -
ro thy Stang. Spo tka nie z za bój cą nie
by ło dla niej za sko cze niem. Wie dzia ła,
że zajej gło wę wy zna czo no ce nę. Mi -
mo to po wta rza ła: „To moi lu dzie.
Chcę być zni mi wich wal ce”. Sio strze
Do ro thy Stang, przez naj bliż szych
zwa nej popro stu Dot, nikt nie ode brał

ży cia. Mia ła wy bór. Od da ła ży cie
w spo sób wol ny. W dżun gli za bi ja się
anio ły to opar ta na fak tach opo wieść
oko bie cie, któ ra przez po nadtrzy dzie -
ści lat miesz ka ła wama zoń skiej dżun -
gli wśród naj uboż szych. 

Zbiór fe lie to nów, któ re uka zy wa ły
się w „Wy so kich Ob ca sach”, do dat -
ku do „Ga ze ty Wy bor czej” w la -
tach 2004-2009.
Dla cze go cza sem faj nie być „nie faj -
nym”? Co kry je się w re stau ra cyj -
nym me nu pod na zwą „pulch ni ca
zło ta bocz kiem ob ca ło wa na”? Kim
są lu dzie z „de fi cy tem uwa gi”?
W książ ce jesz cze le piej wi dać, że
fe lie to ny Szczep kow skiej nie są „do -
raź nym” ko men ta rzem do rze czy wi -
sto ści. To prze wrot ne, nie zwy kle
kunsz tow ne i po nad cza so we im pre -
sje, osnu te wo kół na sze go ży cia, któ -
re au tor ka bacz nie ob ser wu je.
O uprzej mo ści i psy cho te ra pii, mi ło -
ści, eu ta na zji i sek su al nych ta bu.
Gdy moż na – z hu mo rem. I za wsze
z pu en tą.

JJoo aann nnaa SSzzcczzeepp kkooww sskkaa
Ak tor ka, pi sar ka, fe lie to nist ka. Za -
gra ła wie le zna czą cych ról, m. in.
Szek spi row ską Ju lię, La dy Mak -
bet, Ka ta rzy nę w Po skro mie niu
zło śni cy, Ty ta nię. Jest au tor ką mo -
no dra mu Go ła ba ba i dwu na sto od -
cin ko wej se rii te le wi zyj nych ko me -
dii Gar de ro ba dam ska. W cza sie
sta nu wo jen ne go re da go wa ła pod -
ziem ne pi smo „Biu le tyn Te atral -
ny”. Au tor ka zbio ru opo wia dań
Frag men ty z ży cia lu stra, zbio ru
wier szy Lu dzie uli cy i in ne owo ce
mi ło ści oraz zbio rów fe lie to nów
Dru gie po dwór ko, Sześć mi nut
przed cza sem i Jak wy pro sto wać
ko ło. Na kła dem Świa ta Książ ki
uka za ła się jej po wieść Ko cham
Pau la McCart neya.

Jo an na Szczep kow ska

Pia sek ze szkła
Świat Książ ki, 2010 
Pre mie ra: 13 stycz nia 

BBAARRAANN ((2211..0033.. –– 2200..0044..)) – Wiosna: denerwująca pora
roku dla Ciebie. Nieoczekiwanie spiętrzą się kłopoty, ale
zachowasz pogodę ducha. Lato: po kłopotach ani śladu.
Teraz już wymarzony urlop. Jesień: znowu problemy. Tym
razem zdrowotne. Nie ominie Cię wizyta u lekarza. Zima:
zaszczep się przed grypą, w przeciwnym razie zamiast
nart – łóżeczko.
BBYYKK ((2211..0044.. –– 2200..0055..)) – Wiosna: zapowiada się pomyślny
okres. Zwłaszcza na gruncie zawodowym. Lato: w lipcu
nastąpi finalizacja poważnego kontraktu, więc chyba
z wyjazdu nici. Jesień: wykorzystaj na zasłużony
odpoczynek. Zdecydowanie zasłużyłeś. Zima: wyślij
rodzinę na zimowe ferie, a sam kontynuuj dobrze
rozpoczęty rok.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055.. –– 2211..0066..)) – Wiosna: już najwyższa
pora pohamować swoją impulsywność. Z tego nie
wychodzi nic dobrego. Lato: zdecydowanie gdzieś wyjedź
i wypocznij. Dzięki temu unikniesz kłopotów. Jesień:
wypoczęty i wyluzowany nareszcie liczysz się z opinią
innych. On bardziej pomogą niż zaszkodzą. Zima:
opłaciło się. Awans murowany.
RRAAKK ((2222..0066.. –– 2222..0077..)) – Wiosna: czas rozpocząć w końcu
poważny dialog z partnerem. Oczywiście jeżeli myślisz
poważnie o przyszłości. Lato: wspólny wakacyjny wyjazd
zaowocuje. Można myśleć o zaręczynach. Jesień:
poświęć więcej uwagi partnerowi. Nie tylko praca jest
w życiu ważna. Zima: pogodzisz sprawy uczuciowe
i zawodowe. Tak trzymaj!
LLEEWW ((2233..0077.. –– 2233..0088..)) – Wiosna: ciągłe znużenie i apatia
niczemu nie sprzyjają. Weź się w garść. Lato: słoneczne
dni pobudzą Cię do działania. Nie myśl o urlopie, za dużo
zaległości. Jesień: wpadłeś już w normalny rytm. Niestety
jeszcze dużo pracy przed Tobą. Zima: dopiero w grudniu
będzie trochę relaksu.
PPAANNNNAA ((2244..0088.. –– 2233..0099..)) – Wiosna: ta pora roku doda Ci
skrzydeł. Energia będzie Cię rozpierać. Lato: powodzenie
w sprawach finansowych umożliwi Ci wyjazd
na wspaniałe wakacje. Jesień: korzystnie ulokowana
gotówka w końcu zapewni Ci spokojny sen. Nie zmarnuj
tego. Zima: remont w uczuciach, remont mieszkania.
Czemu nie? W końcu stać Cię na to.
WWAAGGAA ((2244..0099.. –– 2233..1100..)) – Wiosna: najwyższa pora się
ustatkować. Pomyśleć o rodzinie. Lato: nie tylko
wakacjami człowiek żyje. Czas pogodzić przyjemności
z obowiązkami, choć wiadomo, że wolisz te pierwsze.
Jesień: coś się ruszy w sprawach mieszkaniowych.
Zadbaj o finanse, bo będą Ci bardzo potrzebne. Zima:
najtrudniejsze będziesz mieć z głowy. Teraz już tylko
„z górki”.
SSKKOORRPPIIOONN ((2244..1100.. –– 2222..1111..)) – Wiosna: zaczną spełniać
się Twoje marzenia. Uśmiech nie będzie schodził z Twojej
twarzy. Lato: idź za ciosem. Koniecznie zagraj w Totka.
Jesień: zgoda i harmonia tak w pracy, jak i w domu. Same
pogodne dni. Zima: wspaniałe zimowe wakacje. Może
postawisz na szkółkę narciarską? Ruchu nigdy za wiele.
SSTTRRZZEELLEECC ((2233..1111.. –– 2211..1122..)) – Wiosna: pora obudzić się
już z zimowego snu. Razem z żółwiami. Lato: czeka Cię
fantastyczny urlop. Możliwe, że zaowocuje również
fantastycznym uczuciem. Jesień: dobra passa trwa. Tak
w miłości, rodzinie, jak i w pracy. Zaczynaj już oszczędzać
na wspólną przyszłość. Zima: tylko nie zrób się
niedźwiadkiem i nie zasypiaj. Partnerowi to się nie będzie
podobało.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2222..1122.. –– 2211..0011..)) – Wiosna: Twoje
zdrowie zdecydowanie się poprawi. Zapomnisz
o lekarzach. Lato: nadejdzie ochota do pracy. Wspaniałe
wakacje na działce. Jesień: zebrane letnie owoce
przyniosą nieoczekiwane dochody. Dobrze je zainwestuj.
Zima: nie stawiaj spraw na ostrzu noża. Trochę więcej
życzliwości dla swoich bliskich wszystkim popraw
samopoczucie.
WWOODDNNIIKK ((2222..0011.. –– 1199..0022..)) – Wiosna: nareszcie ustąpią
wszelkie dolegliwości i apteki będziesz omijać wielkim
łukiem. Lato: to będą wymarzone wakacje. Może
niekoniecznie do egzotycznych krajów, ale za to
z ukochaną osobą. Jesień: zdecydowana poprawa
w finansach. Kupisz to, o czym od dawna marzysz. Zima:
pomyślny koniec kłopotów z partnerem. Przeszłości już
nie ma.
RRYYBBYY ((2200.. 0022.. –– 2200..0033..)) – Wiosna: nie zapomnij
o weterynarzu. Przecież pies to też rodzina. Lato:
słoneczne dni natchną Cię optymizmem. Wakacyjny
wyjazd bardzo i na długo Cię zrelaksuje. Jesień: dbaj
o zdrowie i ubieraj się zgodnie z tym co widzisz za oknem.
Zima: ostre powietrze, zimowe spacery sprzyjają zdrowiu.
Takie zahartowanie w przyszłości zaowocuje. VVEENNAA

CCzztteerryy ppoorryy rrookkuu ww 22001100 rrookkuu

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 1111//22000099:: „„GGDDYY SSIIĘĘ CCHHRRYYSSTTUUSS RROODDZZII””

NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Edwarda Cieślik, Barbara Musialik i Milena Wesołowska. 

Krzyżówka nr 1

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 1:

JJaakk mmaa nnaa iimmiięę bboohhaatteerrkkaa ppoowwiieeśśccii „„RReeaalliittyy SShhooww””??

Pierwsze6 osób, które przyjdą donaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja,22
pokój nr9) zaktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr1 iprawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 1:

WW jjaakkiimm ddooddaattkkuu ddoo GGaazzeettyy WWyybboorrcczzeejj uukkaazzyywwaałłyy ssiięę ffeelliieettoonnyy
JJooaannnnyy SSzzcczzeeppkkoowwsskkiieejj??
Pierw sze 2 oso by, któ re przyj dą do na szej re dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma -
ja 22, po kój nr 9) z ak tu al nym wy da niem „Ku rie ra Miej skie go” nr 1 i pra -
wi dło wo od po wie dzą na za da ne py ta nie otrzy ma ją na gro dę książ ko wą.

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek; 
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59; 
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
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Reklama: Beata Dudek tel. 660 515 999 - reklama@kuriermiejski.com.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych w pra wym dol nym ro gu
da dzą roz wią za nie, któ re pro si my
prze słać wraz z wy cię tym nu me -
rem krzy żów ki, pod ad re sem re -
dak cji do 12 lutego. 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.

Po zio mo: 1 – okres po prze dza ją cy
Bo że Na ro dze nie, 5 – klesz cze, 8
– tam pierw szy raz uży to ga zu bo -
jo we go, 9 – wy na laz ca ża rów ki, 10
– oskar że nie, 11 – naj po spo lit szy
mi ne rał sko ru py ziem skiej, 12
– drwi na, 14 – za mysł, 16 – pię tra
ro ślin ne w Ta trach, 17 – nie pro szo -
ny gość, 19 – au ra, 21 – raj, 22
– miesz kał w ja mie pod Wa we -
lem, 25 – do bre imię, 28 – na sze
mo rze, 29 – imię Pi cas sa, 30 – po -
sia da pra wa miej skie, 32 – pies

z do bra noc ki, 34 – wy su szo na tra -
wa w sto do le, 35 – kłu ją cy krzew
owo co wy, 36 – służ ba na stat ku, 37
– krew niak ży ra fy, 38 – za miar, 39
– wół do niej nie pa su je.

Pio no wo: 1 – al ko hol na po bu dze -
nie ape ty tu, 2 – mia sto w Za głę biu
Ruh ry, 3 – je go dzie ło to ele wa cja
bu dyn ku, 4 – drew nia na „igieł ka”
cza sem bo le śnie wbi je się w cia -
ło, 5 – coś ze sprzę tu lek ko atle ty, 6
– me tal za bez pie cza ją cy przed ko -
ro zją, 7 – bur sa, 13 – za dba o pra -
wi dło wy zgryz, 15 – prze gro da
w cer kwi, 18 – pol sko -nie miec ka
wy spa, 20 – drze wo li ścia ste, 23
– gol ki per, 24 – pra cu je w cyr -
ku, 26 – je den z uczniów Je zu -
sa, 27 – po tocz nie o 50. uro dzi -
nach, 28 – ina czej o praw dziw -
ku, 31 – o Aker mań skich pi sał
Mic kie wicz, 33 – ko ci sko. 



SSTTYY CCZZEEŃŃ
– Le szek Chło sta, w prze szło ści
zna ko mi ty szer mierz, a na stęp -
nie tre ner i wy cho waw ca so sno -
wiec kich sza bli stów zo stał tre ne -
rem re pre zen ta cji Pol ski sza bli -
stów.
– W So snow cu od by ły się za wo -
dy III Pu cha ru Pol ski mło dzie -
żow ców w sza bli. W ry wa li za cji
męż czyzn o krok od zwy cię stwa
był Da mian Sku bi szew ski, re -
pre zen tant TMS „Za głę bie”. So -
sno wi cza nin prze grał do pie ro
w fi na le. W ry wa li za cji dziew -
cząt pią te miej sce za ję ła Ka ta -
rzy na Rak.
– Pół to ra rocz na dys kwa li fi ka cja
zo sta ła na ło żo na na Paw ła Dro -
nię, za wod ni ka ho ke jo we go „Za -
głę bia”. Na Mi strzo stwach Świa -
ta U -20 w szwaj car skim He ri sau
ho ke ista miał zła mać dwa punk -
ty re gu la mi nu, do ty czą ce po ry
po wro tu do ho te lu oraz za ka zu
spo ży wa nia al ko ho lu.
LLUU TTYY
– Od by ły się XIV Ha lo we Mi -
strzo stwa „Za głę bia”, bę dą ce
jed no cze śnie me mo ria łem im.
Wło dzi mie rza Ma zu ra. Zwy cię -
ży li pił ka rze „Za głę bia”, któ rzy
w fi na le po ko na li A -kla so wy ze -
spół LKS Wy so ka w kar nych. 
– Ko niec ma rzeń ho ke istów
o me da lu. W ćwierć fi na le roz -
gry wek PLH „Za głę bie” ule gło
w ry wa li za cji do trzech zwy -
cięstw eki pie Stocz niow ca
Gdańsk 2:3.
– Ko men da Miej ska Po li cji
w So snow cu wraz z Urzę dem
Miej skim, MO SiR -em, Okrę go -
wym Związ kiem Pił ki Noż nej
oraz so sno wiec ki mi klu ba mi
roz po czę ła re ali za cję pro gra mu
„Ki bic z kla są”.
– Siat kar ki MKS MOS Pło mień
So sno wiec brą zo wy mi me da list -
ka mi Mi strzostw Ślą ska ju nio -
rek. 
– Agniesz ka Bro nisz, lek ko atlet -
ka MKS -MOS Pło mień oraz
Piotr Au gu styn, tre ner siat ka rek
MKS -MOS Pło mień otrzy mują
spor to we Na gro dy Mia sta 2008.
MMAA RRZZEECC
– Ho ke iści „Za głę bia” koń czą
se zon na 6 miej scu. W me czach

o pią tą lo ka tę so sno wi cza nie
ule gli Na przo do wi Ja nów. 
– Na in au gu ra cję run dy wio sen -
nej pił kar skie „Za głę bie” prze -
gry wa ją pod wo dzą no we go tre -
ne ra, Ja nu sza Ku dy by.
– Sza bli ści z So snow ca znów
bły snę li kla są. Re pre zen tan ci
TMS „Za głę bie” aż pię cio krot -
nie sta wa li na po dium pod czas
ro ze gra nych w Kra ko wie mi -
strzostw Pol ski ju nio rów w szer -
mier ce.
– San dra Mi cha lak, za wod nicz -
ka MKS -MOS Pło mień So sno -
wiec za ję ła 6 miej sce pod czas
od by wa ją cych się w Olsz ty nie
Mi strzo stwach Pol ski se nio rów
i ju nio rów w bie gach prze ła jo -
wych.
KKWWIIEE CCIIEEŃŃ
– Mi lan Sko kan no wym tre ne -
rem ho ke jo we go „Za głę bia”.
Po nie uda nym se zo nie z pra cą
po że gnał się do tych cza so wy
szko le nio wiec Jan Va vrecz ka.
– Zmia na na tre ner skiej ław ce
tak że w pił kar skim „Za głę biu”.
Do łask wra ca Piotr Pier ścio nek,
któ ry zmie nił Ja nu sza Ku dy bę.
– Z dwo ma brą zo wy mi me da la -
mi po wró ci li z roz gry wa nych
w Opo lu Mi strzostw Pol ski se -
nio rów w szer mier ce ko biet
i męż czyzn sza bli ści TMS „Za -
głę bie” So sno wiec. Z ko lei na
Mło dzie żo wych Mi strzostwach
Pol ski w szer mier ce eki pa sza -
bli stów się gnę ła po zło to i sre -
bro. W Opo lu na po dium MP
sta nę ła Mar ta Wą tor oraz mę ska
dru ży na w skła dzie: Grze gorz
Do mi nik, Ma ciej Re gu lew ski,
Da mian Sku bi szew ski i Bar tosz
Ma zur. W po je dyn ku o wej ście
do fi na łu Wą tor ule gła 8:15 póź -
niej szej trium fa tor ce, Alek san -
drze So sze. Wraz z klu bo wy mi
ko le żan ka mi: Mar tą Pu dą i Ka -
ta rzy ną Szczy piń ską, Wą tor za -
ję ła na to miast czwar te miej sce
w ry wa li za cji dru ży no wej.
MMAAJJ
– Awans do IV li gi przy pie czę -
to wa li pił ka rze Czar nych So sno -
wiec. 
– Aż 44 me da le, w tym 25 zło -
tych zdo by li lek ko atle ci MKS
–MOS Pło mień So sno wiec pod -

czas Mi strzostw Ślą ska Se nio -
rów, Ju nio rów i Ju nio rów Młod -
szych, któ re od by ły się w Czę sto -
cho wie. Krzysz tof Brzo zow ski
w pchnię ciu ku lą wy ni -
kiem 20,16 m usta no wił no wy re -
kord Ślą ska.
– W So snow cu od był się Wy ścig
Ko lar ski „Szo sa mi Za głę bia”.
W ry wa li za cji ko biet ju nior+eli -
ta dru gie miej sce za ję ła Eu ge nia
Bu jak z GK „Za głę bie” So sno -
wiec.
CCZZEERR WWIIEECC
– Pił ka rze „Za głę bia” do pie ro
w me czach ba ra żo wych ra tu ją
się przed spad kiem do III li gi. 
– So sno wi cza nin Ar tur Pió ro
usta na wia 9 no wych re kor dów
Pol ski w pły wa niu nie sły szą -
cych. 
– 23 me da le – 11 zło tych, 9
srebr nych i 3 brą zo we zdo by li
lek ko atle ci MKS -MOS Pło mień
So sno wiec pod czas Mię dzy wo -
je wódz kich Mi strzostw Ju nio -
rów i Ju nio rów Młod szych
w Biel sku -Bia łej.
– Ko lej ny suk ces Eu ge nii Bu jak.
Pod czas roz gry wa nych w Do -
lsku Mi strzostw Pol ski w ko lar -
stwie szo so wym nasz re pre zen -
tant ka wy wal czy ła brą zo wy me -
dal w jeź dzie in dy wi du al nej
na czas w ka te go rii or li czek
(do 23 lat).
LLII PPIIEECC
– Zbro je nia w pił kar skim „Za -
głę biu”. Do dru ży ny wra ca ją
Mar cin La chow ski, Dże nan Ho -
sic i Sła wo mir Pach. Za wod ni cy,
któ rzy już kie dyś de cy do wa li
o si le „Za głę bia”, ma ją te raz po -
móc dru ży nie w awan sie do I li -
gi.
– Na Mi strzo stwach Pol ski Ju -
nio rek i Ju nio rów w Ło dzi dwa
brą zo we me da le w siat ków ce
pla żo wej zdo by ły so sno wiec kie
pa ry: Da mian Woj ta sik i Ma rek
Leź nic ki (UKS Ka zi mierz Pło -
mień) oraz Re na ta Be kier i Iza -
be la So ja (MKS MOS Pło mień).
– Krzysz tof Brzo zow ski, za wod -
nik MKS –MOS Pło mień So sno -
wiec zo stał wi ce mi strzem świa ta
ju nio rów młod szych w pchnię ciu
ku lą! Pod opiecz ny An drze ja
Kur dzie la pod czas za wo dów we

wło skim Bres sa no ne z wy ni -
kiem 20,89 m ustą pił je dy nie po -
la Ame ry ka ni no wi Ry ano wi Cro -
use ro wi.
SSIIEERR PPIIEEŃŃ
– Na Sta dio nie Zi mo wym od był
się III Mię dzy na ro do wy Tur niej
o Pu char Pre zy den ta So snow ca
w ho ke ju na lo dzie. Bez kon ku -
ren cyj na, po dob nie jak przed ro -
kiem, oka za ła się wę gier ska Al -
ba Vo lan. „Za głę bie” skoń czy ło
na czwar tym miej scu.
– Pa ra Da mian Woj ta sik –Ma rek
Leź nic ki, bro niąca na co dzień
barw UKS „Ka zi mierz -Pło -
mień” So sno wiec wy wal czy ła
ty tuł Mi strzów Eu ro py do lat 20
w siat ków ce pla żo wej. W fi na le
im pre zy rozg ry wa nej na grec kiej
wy spie Kos „Ka zi ki” po ko na ły
pa rę Ukra iń ców Sa mo day -Po -
pow 2:1. Na po dium sta nę ła tak -
że za wod nicz ka MKS -MOS
„Pło mień” Re na ta Be kier, któ ra
w pa rze z Da rią Pa szek się gnę ła
po brą zo wy me dal.
WWRRZZEE SSIIEEŃŃ
– So sno wiec cy ho ke iści za in -
au gu ro wa li se zon 2009/2010
wy jaz do wym zwy cię stwem
nad Unią Oświę cim 5:3. Nie
udał im się na to miast pre mie ro -
wy wy stęp przed wła sną pu -
blicz no ścią, w któ rym ule gli
JKH Ja strzę bie 3:6. 
– Ze zmien nym szczę ściem roz -
po czę li zma ga nia pił ka rze „Za -
głę bia”, któ rzy w li dze tra cą
punk ty, za to świet nie ra dzą so -
bie w roz gryw kach Pu cha ru Pol -
ski. Wy eli mi no wa li ko lej no
Miedź Le gni cę, Prze bój Wol -
brom, li de ra I li gi Flo tę Świ no -
uj ście oraz Gór nika Za brze.
– W Świe bo dzi cach od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski w kick -bo -
xin gu. Re pre zen tan ci AKS Niw -
ka -So sno wiec, pod opiecz ni Ra -
fa ła Chwał ka wró ci li z nich
z trze ma me da la mi. Naj wię cej
po wo dów do ra do ści do star czy -
ła An ge li ka Groń ska, któ ra
w kategorii 48 kg się gnę ła
po zło to.
– Ar tur Pió ro wy wal czył dwa
me da le pod czas XXI świa to -
wych Igrzy sk Olim pij skich Głu -
chych.

– Za rząd Pol skie go Związ ku Te -
ni sa Sto ło we go za de cy do wał, że
przy szło rocz ne Mi strzo stwa Pol -
ski od bę dą się w So snow cu od 5
do 7 mar ca.
PPAAŹŹ DDZZIIEERR NNIIKK
– Po 49 dniach ocze ki wa nia li -
go we zwy cię stwo na wy jeź dzie
od nie śli pił ka rze „Za głę bia”.
W To ru niu pew nie wy punk to -
wa li Ela nę, zwy cię ża jąc 3:0. So -
sno wi cza nie kon ty nu ują tak że
świet ną pas sę w roz gryw kach
PP. Po wy eli mi no wa niu Sta li
Sta lo wa Wo la wio sną ze spół
Pio tra Pier ścion ka za gra
w ćwierć fi na le roz gry wek. Ry -
wa lem bę dzie Po goń Szcze cin.
– Brą zo wy me dal w Pu cha rze
Świa ta ju nio rów w sza bli ko biet,
roz gry wa nych w So snow cu,
zdo by ła Mar ta Pu da. 
– 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 Czar ni bez bram ko wo
zre mi so wa li z Gór 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 Kło so wicz.
LLII SSTTOO PPAADD
– Ko lej ny suk ces Mar ty Pu dy.
Sza blist ka zdo by ła zło ty me dal
na Mi strzo stwach Eu ro py Ju nio -
rów w szer mier ce ko biet, któ re

od by ły się w duń skim Oden se. 
– Za koń czy ła się run da je sien -
na na pił kar skim dru go li go wym
fron cie. Zi mę „Za głę bie” spę dzi
na fo te lu wi ce li de ra.
– Do bie gła koń ca I run da zma -
gań w PLH. „Za głę bie” upla so -
wa ło się na trze ciej po zy cji
i awan so wa ło do gru py sil niej -
szych ze spo łów.
– Ar tur Pió ro pod czas Zi mo -
wych Mi strzostw Pol ski se nio -
rów i mło dzie żow ców, któ re od -
by ły się w Go rzo wie Wiel ko pol -
skim usta no wił re kord świa ta
na dy stan sie 1500 m sty lem do -
wol nym z cza sem 15.50,91. Pły -
wak z So snow ca jest pierw szym
Po la kiem, któ ry w pły wa niu nie -
sły szą cych usta no wił re kord
świa ta.
GGRRUU DDZZIIEEŃŃ
– Wzmoc nie nia w pił kar skim
„Za głę biu”. Kon trak ty z klu bem
pod pi sa li Bra zy lij czyk Li lo oraz
Ra do sław Flej ter ski.
– Ho ke iści z So snow ca roz gry -
wa ją mecz za me czem w dru giej
czę ści se zo nu za sad ni cze go.
„Za głę bie” po twier dzi ło powrót
do gry dwóch no wych za wod ni -
ków: Łu ka sza Za cha ria sza oraz
Ju sti na Ma zur ka. Obaj zdą ży li
jed nak za grać tyl ko w jed nym
me czu gdyż PZHL za nie ure gu -
lo wa nie za le gło ści wo bec by łych
gra czy i tre ne ra, a tak że brak
wpi so we go zo sta ło ob ję te za ka -
zem trans fe rów.

OOpprraa ccoo wwaałł:: KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz
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MMiinniioonneeggoo rrookkuu hhookkeeiiśśccii ZZaaggłłęębbiiaa nniiee zzaalliicczząą ddoo uuddaannyycchh..
MMiiaałł bbyyćć mmeeddaall,, aa ttyymmcczzaasseemm ssoossnnoowwiicczzaanniiee uukkoońńcczzyyllii
sseezzoonn 22000088//22000099 nnaa ooddlleeggłłyymm sszzóóssttyymm mmiieejjssccuu

Kolejny rok za nami, czyli podsumowanie dokonań
sosnowieckich sportowców 2009

ZZnnaacczznniiee wwiięęcceejj ppoowwooddóóww ddoo rraaddoośśccii mmiieellii ppiiłłkkaarrzzee..
WWpprraawwddzziiee ppiieerrwwsszzee ppóółł rrookkuu bbyyłłoo ffaattaallnnee ww iicchh wwyykkoonnaanniiuu,,
aallee jjeessiieeńń uukkoońńcczzyyllii nnaa ddrruuggiimm mmiieejjssccuu ww ttaabbeellii,,
aa ww rroozzggrryywwkkaacchh PPuucchhaarruu PPoollsskkii aawwaannssoowwaallii
ddoo ććwwiieerrććffiinnaałłuu

WW 22000099 rrookkuu ssuukkcceessyy ooddnnoossiillii zzaarróówwnnoo ssoossnnoowwiieeccccyy
ssiiaattkkaarrzzee ppllaażżoowwii……

……jjaakk rróówwnniieeżż sszzaabblliiśśccii
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