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Pod pi sa no umo wę o do fi nan so wa nie dla ko lej -
ne go z za dań in we sty cyj nych re ali zo wa nych
przez Mia sto So sno wiec w ra mach pro jek tu
„Go spo dar cza Bra ma Ślą ska – etap I: Uru cho -
mie nie Za głę biow skiej Stre fy Go spo dar czej
– So sno wiec ki Park Na uko wo – Tech no lo gicz -
ny, za da nie 1 – Ada pta cja bu dyn ku do no wej
funk cji pro duk cyj no – ba daw czej”.

Tym ra zem do fi nan so wa nie otrzy ma ło za da -
nie zwią za ne z ada pta cją bu dyn ku do no wej
funk cji pro duk cyj no – ba daw czej, w tym m.in.
dla bran ży far ma ceu tycz nej.

Dla po trzeb re ali za cji za da nia po zy ska no do -
fi nan so wa nie w wy so ko ści po nad 14, 4 mln zł,
co przy cał ko wi tej war to ści pro jek tu na po zio -
mie po nad 17 mln sta no wi po nad 83 proc. Do fi -
nan so wa nie po zy ska no ze środ ków Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2007 – 2013, Prio ry -
tet I: Ba da nia i roz wój tech no lo gicz ny, in no wa -
cje i przed się bior czość, Dzia ła nie 1.1: Wzmoc -
nie nie atrak cyj no ści in we sty cyj nej re gio nu,
Pod dzia ła nie 1.1.1: In fra struk tu ra roz wo ju go -
spo dar cze go.

W chwi li obec nej trwa ją przy go to wa nia
do wsz czę cia po stę po wa nia o udzie le nie za mó -
wie nia pu blicz ne go na wy ło nie nie wy ko naw cy
ro bót bu dow la nych. Prze targ zo sta nie ogło szo -
ny po za twier dze niu przez Urząd Mar szał kow -
ski pro jek tu ogło sze nia o za mó wie niu. KP 

Podczas dwóch weekendów
zmagań na Przełomie
września i Października
na uczestników zabawy
czekały liczne atrakcje.
imPrezę zainaugurowano 25
września na Placu stulecia,
Przy dźwiękach
nieśmiertelnego  utworu
jana kiePury „brunetki,
blondynki”. mistrza zastąPił
wsPółczesny tenor młodego
Pokolenia, Paweł brożek.

Po tem od by ło się li cze nie… bru ne -
tek i blon dy nek. Z kar tą z gło sem
i Kar tą Gra cza na le ża ło się zgło sić
do sto iska gry, gdzie cze ka ły Bru -
net ka i Blon dyn ka. Za od da ny głos
i obec ność na ak cji wbi ja ły do kar -
ty 2 pie cząt ki. Gło so wa nie po 2 go -
dzi nach za mknę ło się zwy cię -
stwem bru ne tek, w su mie głos od -
da ło bli sko 300 osób! 

Pod czas pierw sze go week en du
uczest ni cy zwie dza li „Za gó rze wie -
czo ro wą po rą”, pod czas wy ciecz ki
PTTK -u Pa łac Die tla oraz Trój kąt
Trzech Ce sa rzy i so sno wiec ką cer -
kiew.

czytaj str. 2

Umowa
o dofinansowanie
podpisana

Tłum so sno wi czan uczest ni czył w cen trum mia sta w miej skiej grze

So sno wiec znów za grał
Dru ga edy cja „So sno wiec Gra” za na mi
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Kazimierz Górski –
prezydent miasta
oraz Daniel
Miklasiński –
przewodniczący RM
podsumowują 4 lata
kadencji
sosnowieckiego
samorządu

20

W Sosnowcu odbyły się
Mistrzostwa Polski w Szabli. Ze
znakomitej strony zaprezentowała
się zawodniczka TMS Sosnowiec
Marta Wątor, która zdobyła złoto.
W finale Wator pokonała Bogne
Józwiak 15: 14.

W Sosnowcu o fotel prezydenta
będzie walczyło 4 kandydatów.
Obecny prezydent Kazimierz Górski
(SLD) stanie w szranki rywalizacji
z Jarosławem Piętą (PO),
Przemysławem Wydrą (PiS) oraz
Maciejem Adamcem (PIRS)

World Fusion Music Festival
Przez 3 dni sosnowiczanie,
ale także goście z wielu
regionów Polski bawili się
przy okazji drugiej edycji
festiwalu WFMF
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Jak oce nia Pan sto pień re ali za cji te go -
rocz ne go bu dże tu?
W opar ciu o da ne z ośmiu mie się cy
bie żą ce go ro ku do cho dy zre ali zo wa -
ne zo sta ły w 64 proc., za awan so wa -
nie wy dat ków w 55 proc. 
Od no sząc się do do cho dów mia sta
pod kre ślić na le ży, że pod sta wo wym
ich źró dłem jest udział mia sta w po -
dat ku do cho do wym od osób fi zycz -
nych i praw nych czy li w tzw. PIT
i CIT. Moż na po wie dzieć, że ten po -
da tek jest od bi ciem sy tu acji go spo -
dar czej kra ju, w tym oczy wi ście
rów nież sy tu acji go spo dar czej
w mie ście. Każ de zda rze nie kry zy -
so we lub prze jaw oży wie nia go spo -
dar cze go znaj du je w tym po dat ku
swo je od bi cie. I tak w la tach 2006
– 2008 wi docz ny był dy na micz ny
wzrost wpły wów z te go po dat ku,
a w ro ku 2009 na stą pi ło wy raź ne za -
ła ma nie. W ro ku bie żą cym wpły wy
z te go ty tu łu utrzy mu ją się na po zio -
mie ro ku ubie głe go, a więc na niż -
szym po zio mie – po ni żej wpły wów
z ro ku 2008. Waż ne, że nie od no to -
wu je my dal sze go ich spad ku. 
Wy żej wy mie nio ne do cho dy oraz in ne
do cho dy i opła ty za leż ne od wpłat
miej sco wej spo łecz no ści, sta no wią do -
cho dy wła sne mia sta. Po rów nu jąc do -
cho dy wła sne z do cho da mi te go ty pu
w in nych mia stach na pra wach po wia -
tu na sze go wo je wódz twa, pla su je my się
w gru pie środ ko wej. Nie co go rzej to
wy glą da, gdy po rów nu je my do cho dy
ogó łem, obej mu ją cych po za wy żej wy -
mie nio ny mi, tak że sub wen cje uzu peł -
nia ją ce i do ta cje ce lo we prze ka zy wa ne
z bu dże tu pań stwa oraz in ne środ ki ze -
wnętrz ne, w tym środ ki unij ne. 
Dla cze go to ta kie waż ne? 
Dla te go bo de cy zja cen tral na o bu do -
wie w da nym mie ście np. ob wod ni cy
dro go wej czy znacz ne go do fi nan so -
wa nia prze bu do wy dróg spra wia, że
prze cho dzą ce po przez bu dżet mia sta
sub wen cje i do ta cje prze zna czo ne
na te in we sty cje z bu dże tu pań stwa,
sta wia te mia sta au to ma tycz nie

w czo łów ce pod wzglę dem uzy ski -
wa nych do cho dów. Tak że jed no ra zo -
wa sprze daż atrak cyj nych go spo dar -
czo te re nów mo że okre so wo win do -
wać da ne mia sto w ran kin gu
uzy ski wa nych do cho dów. So sno wiec
nie ma w ostat nich la tach szczę ścia
w po zy ski wa niu du żych do fi nan so -
wań z bu dże tu pań stwa, stąd i na sza
po zy cja w ze sta wie niu miast
pod wzglę dem osią ga nych do cho dów
ogó łem nie jest wy so ka. 
Trze ba jed nak pod kre ślić, że uwzględ -
nia jąc po wyż sze uwa run ko wa nia two -
rzy li śmy bu dżet re al ny pod wzglę dem
moż li wych do cho dów i naj praw do po -
dob niej te do cho dy w tym ro ku wy ko -
na my.

W ja ki spo sób sto pień za awan so wa nia in -
we sty cji mo że wpły nąć na sy tu ację te go -
rocz ne go bu dże tu po stro nie wy dat ko wej?
Pro ces in we sty cyj ny jest nie zwy kle
skom pli ko wa ny. To nie tyl ko sa ma bu -
do wa obiek tu czy dro gi, ale tak że ca ły
ze staw wy ma ga nych dzia łań przed roz -
po czę ciem bu do wy. Cho dzi o uzy ska -
nie wszyst kich po zwo leń, do ko na nie
uzgod nień, two rze nie spe cy fi ka cji
do ogło sze nia prze tar gu, ogło sze nie
i roz strzy gnię cie prze tar gu po prze dzo -
ne we ry fi ka cją od wo łań tych, któ rzy
nie zo sta li wy bra ni i w koń co wej fa zie
do cho dzi do pie ro do roz li cze nia fi nan -
so we go. Jak wi dać od uchwa le nia bu -
dże tu na po cząt ku ro ku do chwi li, aż
na stę pu je roz li cze nie fi nan so we jest
dłu ga dro ga.
Stąd z re gu ły fi nan so we od zwier cie dle -
nie re ali zo wa nych za dań in we sty cyj -

nych jest wi docz ne do pie ro w ostat nim
kwar ta le ro ku. 
Mu szę w tym miej scu za zna czyć, że
kil ka po waż nych in we sty cji, któ re ma -
my w bu dże cie, jest do pie ro na po cząt -
ku ca łej pro ce du ry po stę po wa nia zwią -
za nej z wy bo rem wy ko naw cy z uwa gi
na opóź nio ne de cy zje o ich do fi nan so -
wa niu. Umo wę o do fi nan so wa niu Sa li
Kon cer to wej pod pi sa li śmy w sierp niu
br., a dwie umo wy do ty czą ce za da nia
pod na zwą – Go spo dar cza Bra ma Ślą -
ska – we wrze śniu.
Je że li do te go co po wie dzia łem do da -
my moż li wą wcze sną i mroź ną zi mę,
któ ra mo że wpły nąć na re ali za cje in -
we sty cji, nie mo gę jed no znacz ne od -
po wie dzieć na py ta nie o sto pień re ali -
za cji pla nu w tym za kre sie.

Sa mo rzą dy du żo in we stu ją, tym cza sem są
ob wi nia ne za two rze nie dłu gu pu blicz ne go.
W So snow cu opo zy cja stra szy miesz kań -
ców ban kruc twem mia sta. Czy pa trząc
na sto pień za dłu że nia in nych miast, w tym
miast na sze go re gio nu, ta kie teo rie ma ją
ra cję by tu?
Ban kruc two z re gu ły jest po prze dzo ne
okre sem, w któ rym po ja wia ją się pro -
ble my z ter mi no wym re gu lo wa niem
fak tur, opóź nio ny mi wy pła ta mi wy na -
gro dzeń pra cow ni czych, zwol nie nia mi
pra cow ni ków. Czy pan re dak tor za uwa -
żył ta kie symp to my w na szym mie -
ście? Nie oczekuję nawet odpowiedzi,
bo ona może być tylko jedna – nie.
Moż na na tu ral nie mó wić o spra wach

do roz wią za nia, któ rych w na szej rze -
czy wi sto ści nie bra ku je, i o nich dys -
ku to wać. Nie któ re de cy zje bę dą wy -
mu szo ne po przez obo wią zek przy go -
to wa nia po raz pierw szy w tym ro ku
pro gno zy fi nan so wej na co naj mniej
czte ry la ta. W pro gno zie tej bę dzie
obo wią zek wy ka za nia spo so bu sfi nan -
so wa nia de fi cy tu bu dże to we go i utrzy -
ma nia płyn no ści fi nan so wej w okre sie
pro gno zy. Ist nie ją więc me cha ni zmy
ogra ni cza ją ce moż li wość po dej mo wa -
nia nie ra cjo nal nych de cy zji.
Je że li Mi ni ster Fi nan sów oraz Pre zy -
den ci wie lu du żych miast nie mó wią
o ta kim sce na riu szu, w sy tu acji gdy ich
ogrom ne za dłu że nie opie ra się o gra ni -
cę usta wo wych moż li wo ści, to tym
bar dziej nie moż na uży wać te go sło wa
wo bec fi nan sów na sze go mia sta za dłu -
żo ne go w wy so ko ści 20 proc. swo ich
rocz nych do cho dów. Przy po mi nam, że
gór ną usta wo wą gra ni cą jest 60 proc.
Kon tro lu je my sy tu ację i pla nu je my
per spek ty wicz nie po dej mo wa nia wła -
ści wych de cy zji. Kry zys fi nan sów
pań stwa do ty ka nie ste ty po śred nio tak -
że sa mo rzą dy, stąd trze ba jesz cze raz
spoj rzeć na ca ły układ wy dat ko wy na -
sze go bu dże tu, usta lić mo że mniej szą
ilość prio ry te tów, tak aby nie oba wiać
się w przy szło ści o utra tę płyn no ści fi -
nan so wej. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek 

miasto

październik 2010 nr 92

Drodzy Czytelnicy
Pozwalamy sobie przedstawić Wam nową odsłonę
„Kuriera Miejskiego”. Szata graficzna, jaką mieliśmy
od kilku lat, zdaniem wielu nieco się wysłużyła.
Postanowiliśmy ją zatem nieco odświeżyć. Przybliżając
w ten sposób, mamy nadzieję, naszym Czytelnikom
znacznie nowocześniejszą i ciekawszą formę gazety, która
choć samorządowa, to ma i może się podobać. Zarówno
ze względu na formę, jak i treść. Przy okazji liczymy
na Państwa głosy, które pozwolą nam jeszcze lepiej
udoskonalić nasze pismo. Mamy nadzieję zarówno na te
pozytywne, jak i krytyczne opinie.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Adamski
Redaktor Naczelny

dokończenie ze str. 1

W so bot ni wie czór obok po mni ka Ja na Kie pu ry
uczest ni cy ba wi li się w ko men ta tor skie ka ra oke,
szu ka jąc na stęp ców Ja na Ci szew skie go. Przez dwie
go dzi ny swo ich sił pró bo wa ło oko ło 40 osób. Naj -
młod szy uczest nik miał 4 la ta i su fle ra w po sta ci
ma my, naj star si by li do brze po sie dem dzie siąt ce. 

W nie dzie lę, mi mo nie ko rzyst nej po go dy,
na Sta dio nie MOS -u po ja wi ła się po nad set ka osób.
Uczest ni cy mo gli m.in.: po ko nać strza łem z rzu tu
kar ne go bram ka rza „Za głę bia” So sno wiec, a tak że
wziąć lek cję pchnię cia ku li u na sze go mi strza,
Krzysz to fa Brzo zow skie go.

Chęt nie po dej mo wa li się do dat ko wych za dań,
mi mo że wa run kiem otrzy ma nia dru giej pie cząt -
ki by ło wzię cie udzia łu w dwóch z pię ciu dys cy -
plin, to więk szość pró bo wa ła się we wszyst kich
kon ku ren cjach.

Dru gi week end zma gań za czął się od piąt ko wej
ak cji „Ce sa rze na Pa tel ni”. Gra cze mie li nie po wta -
rzal ną oka zję skosz to wać sma ko ły ków kuch ni kra -
jów, któ rych gra ni ce zbie ga ły się swe go cza su
w miej scu na zy wa nym Trój ką tem Trzech Ce sa rzy.
Sma ko wi to ści przy go to wa li ku cha rze z Re stau ra -
cji -Wi niar ni „U Re nar da”: Ka rol Wierz bic ki i Jo -
nasz Pa paj. Po po łu dniu dla uczest ni ków gry swo -
je po dwo je otwo rzył Pa łac Scho enów. Wie czo rem
gra cze zwie dza li „Za gó rze wie czo ro wą po rą”.
Prze wod ni ka mi by li człon ko wie ze Sto wa rzy sze -
nia „Pa kosz ni ca”.

W so bo tę mia sto gra ło m.in.: na Pla cu Stu le -
cia. Za da niem by ło… sta nąć w ko lej ce, któ ra łą -
czy. Or ga ni za to rzy prze nie śli uczest ni ków
w świat PRL -u. Na za koń cze nie dnia po Cer kwi
Pra wo sław nej pw. św. Wie ry, Na dziei, Lu by
i mat ki ich Zo fii opro wa dzał gra czy ks. mi trat płk
Ser giusz Dzie wia tow ski. W nie dzie lę uczest ni cy
zwie dza li w Zam ku Sie lec kim wy sta wę za ba wek,
a póź niej ma lo wa li „Za głę biow skie ko lo ro wan -
ki”. Na stęp nie hi sto ryk Grze gorz Onysz ko ze Sto -
wa rzy sze nia „Bra ma Cu ker ma na!” po pro wa dził
gra czy uli ca mi mia sta przy bli ża jąc hi sto rię prze -
my sło wą So snow ca.

Przy po mi na my, że uczest ni cy mo gli zdo -
być 11 punk tów plus do dat ko wy punkt za wpi -
sa nie pra wi dło we go roz wią za nia za da nia
GDZIE JEST ŁĄCZ NIK? Spo śród osób, któ re
zbio rą naj więk szą licz bę pie czą tek/punk tów zo -
sta nie wy lo so wa ny lau re at Na gro dy Głów nej. 

Głów ną na gro dą gry jest 2000 zło tych, ko lej -
ną 1500 zło tych, a do dat ko wo do zdo by cia m.in.
apa ra ty fo to gra ficz ne i pro fe sjo nal na dzie cię ca
se sja zdję cio wa. W lo so wa niu we zmą udział wy -
łącz nie oso by, któ rych Kar ty do trą do Or ga ni za -
to ra naj póź niej do 8 paź dzier ni ka. KP
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Ban kruc two mia sta? – Nie w So snow cu!
Rozmowa ze Skarbnikiem Miasta Januszem Kaczorem

Dru ga edy cja „So sno wiec
Gra” za na mi

Ja ro sław Adam ski

Ostat nia, wrze śnio wa se sja upły nę ła
pod zna kiem pod su mo wań. Pierw sze
z nich przed sta wił za stęp ca pre zy den -
ta Ry szard Łu kaw ski, któ ry in for mo wał
rad nych o wy ko na nych in we sty cjach.
Dru gie oma wiał pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski, przed sta wia jąc wy ko na nie bu -
dże tu za pierw sze pół ro cze te go ro ku.

Ry szard Łu kaw ski mó wił m. in.
o bra ku środ ków unij nych, któ re nie
spły wa ją na czas do sa mo rzą dów. Pod -
kre ślał też, że wie le pro jek tów, choć
przy go to wa nych, nie jest wdra ża nych
w So snow cu, wła śnie przez nie pew -
ność co do do fi nan so wa nia, na ja kie
mia sto po win no li czyć.

I choć za stęp ca pre zy den ta mó wił
o in nych roz po czę tych in we sty cjach, to
rad ni kon te sto wa li spra woz da nie.
– Mia ło być spra woz da nie, a pan mó -
wił o przy szło ści. Dla mnie to ta kie
przed wy bor cze obie can ki -ca can ki.
Mia sto nie mo że się po chwa lić in we -
sty cja mi, to mó wi cie o tym, co bę dzie.

Ty le że te go nie bę dzie. Już w tym ro -
ku z pla no wa nych 145 mln wy da li śmy
tyl ko 18 na tzw. wy dat ki bie żą ce. Po -
za tym zbli ża my się do za pa ści fi nan so -
wej – ko men to wał rad ny Ka rol Wi niar -
ski z PO. 

– Pan, jak zwy kle wiesz czy ka ta -
stro fę fi nan so wą dla mia sta, ale jej nie
by ło i nie bę dzie – ostro od po wia dał
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski. – Co
praw da je ste śmy za dłu że ni, ale na tle
in nych miast wca le nie jest to tak
ogrom ne za dłu że nie. War to też zwró -
cić uwa gę na za dłu że nie pań stwa, te go
chy ba nie do ko nał pre zy dent Gór ski?
– do py ty wał sam pre zy dent. 

– Pa na z ko lei wy po wie dzi przy po -
mi na ją mi cza sy mi nio ne. Za wsze ar -
gu men tu je pan, że w in nych mia stach
jest go rzej. Mó wi pan, że do 60-pro -
cen to we go pro gu za dłu że nia wie le
nam bra ku je, ale my też nie dłu go
do nie go doj dzie my. Dy na mi ka wzro -
stu wy dat ków bie żą cych w So snow cu
to po nad 10 pro cent. Ty le że do cho dy
nie ro sną – ri po sto wał rad ny Wi niar ski.

Wtó ro wał mu Krzysz tof Ha ła dus
z PiS. – Pro szę tych gło sów z sa li nie
od bie rać ja ko ata ku, ale ja ko głos tro -
ski. I warto na argumenty, konkretne
dane, odpowiadać równie konkretnie, z
przykładami, których prezydentowi
brakuje - podsumował radny.

Spra woz da nie pre zy den ta z wy ko -
na nia bu dże tu za pierw sze pół ro cze
wbrew do tych cza so wej prak ty ce tym
ra zem nie by ło przyj mo wa ne. Wi ce -
prze wod ni czą cy RM Ar ka diusz Chę -
ciń ski (PO) do py ty wał: – Po co ma -
my gło so wać przy ję cie lub nie przy ję -
cie spra woz da nia? Prze cież już sa mo
je go przed sta wie nie przez pre zy den ta
ozna cza, że je przy ję li śmy. Nie gło su -
je my, czy to jest do bre wy ko na nie czy
złe, tyl ko przyj mu je my, ale po co
w ta kim ra zie? Rad ni, nie co roz ba -
wie ni sy tu acją, zgo dzi li się z tą ar gu -
men ta cją i zdję li punkt do ty czą cy
przy ję cia spra woz da nia z po rząd ku
ob rad.

Rad ni de ba to wa li tak że nad prze su -
nię ciem środ ków w bu dże cie i je go

zmia ną, któ ra po zwo li sta rać się jesz -
cze w tym ro ku o pie nią dze z tzw.
Sche ty nó wek. – W ostat niej chwi li
otrzy ma li smy faks, z któ re go wy ni ka ło,
że jesz cze w tym ro ku mo że my się sta -
rać o do dat ko we pie nią dze w ra mach
„sche ty nó wek”, na re mont dro gi w po -
bli żu ul. 11 Li sto pa da. Stąd po trze ba
zmia ny w bu dże cie. Zwłasz cza, że ma -
my pro jekt, i mu si my zdażyć z wy da -
niem tych środ ków do koń ca ro ku
– prze ko ny wał za stęp ca pre zy den ta Ry -
szard Łu kaw ski.

Wi ce prze wod ni czą cy Chę ciń ski ri -
po sto wał: – Ko lej ny raz zaj mu je my się
dro gą, po któ rej po ru sza się nie wie le
sa mo cho dów. Za po mi na my zaś o ta -
kich, jak uli ca Bę dziń ska, po któ rej
każ de go dnia po ru sza się kil ka ty się cy
sa mo cho dów.

– Te raz mo że my się sta rać o do dat -
ko we pie nią dze wła śnie na ten wspo -
mnia ny prze ze mnie od ci nek – od po -
wia dał pre zy dent Łu kaw ski. 

Osta tecz nie rad ni przy ję li pro po no -
wa ne zmia ny. 

64. sesja RM

Inwestycje zdaniem radnych
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To masz Bie nek

Trwa wciąż ak cja wspar cia dla
Po la ków z do tknię tych po wo -
dzia mi ob sza rów kra ju. W ogól -
no kra jo wą zbiór kę sprzę tów
i pie nię dzy dla ofiar ka ta kli zmu
już daw no włą czył się so sno -
wiec ki Ca ri tas. Cią gle jed nak
po trzeb ne są środ ki dla lu dzi,
któ rym wiel ka wo da za bra ła do -
ro bek ca łe go ży cia. 

– W du chu so li da ry zmu
chrze ści jań skie go, w związ ku
z po wo dzią na Dol nym Ślą sku,
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej
po raz ko lej ny ogła sza zbiór kę
da rów rze czo wych dla po wo -
dzian, któ re zo sta ną prze ka za ne
bez po śred nio do miej sco wo ści
do tknię tych po wo dzią w die ce zji
le gnic kiej – mó wi ksiądz Ste fan
Wy por ski, dy rek tor Ca ri tas Die -
ce zji So sno wiec kiej. – Po trze by
są wciąż wiel kie, tym bar dziej
cie szy hoj ność i szczo drość
miesz kań ców na sze go re gio nu,
któ rzy nio są za na szym po śred -

nic twem po moc po szko do wa -
nym. Dzię ki te mu wspar ciu uda -
ło nam się w ostat nim cza sie do -
wieźć pięć ton da rów do Lwów -
ka pod Bo ga ty nią gdzie, jak
wia do mo, ży wioł do ko nał wiel -
kich spu sto szeń. So sno wiec ki
Ca ri tas ob jął też wspar ciem dwie
ro dzi ny z Lanc ko ro ny. Jest to po -
moc sys te ma tycz na, po zwa la ją -
ca tym lu dziom na utrzy ma nie
się i go dzi wą eg zy sten cję
do cza su, za nim od bu do wa ne
zo sta ną ich do my.

Ca ri tas ape lu je o wspar cie
swo ich dzia łań i ak cji po mo cy.
W obec nym cza sie naj bar dziej
po trzeb ne są środ ki czy sto ści,
zwłasz cza pły ny do my cia,
prosz ki do pra nia, prosz ki
do czysz cze nia, rę ka wi ce gu mo -
we, a tak że środ ki hi gie ny oso bi -
stej. Lu dzie z za la nych te re nów
cze ka ją też na środ ki de zyn fek -
cyj ne, ko ce, po ściel, ręcz ni ki
– no we lub w bar dzo do brym
sta nie, na czy nia jed no ra zo we
oraz no wą odzież ro bo czą (rę ka -

wi ce, gu mow ce). Po trzeb na jest
tak że żyw ność.

Przed sta wi cie le Ca ri ta su pro -
szą o prze ka zy wa nie tyl ko wy -
mie nio nych wy żej pro duk tów
do ma ga zy nów. Miesz kań cy So -
snow ca i in nych miast Za głę bia
ży wo od po wia da ją na te we zwa -
nia. – Miesz kań cy na szej die ce -
zji nie po zo sta li obo jęt ni na nie -
szczę ście, któ re do tknę ło miesz -
kań ców te re nów po wo dzio wych.
W ca łej die ce zji od by ła się zbiór -
ka pie nię dzy oraz da rów rze czo -
wych prze zna czo nych dla po wo -
dzian – in for mu je ksiądz Ste fan
Wy por ski. – Je ste śmy wdzięcz ni
wszyst kim ofia ro daw com. Hoj -
ność pa ra fian jest cza sa mi zdu -
mie wa ją ca. To ko lej ny do wód
na to, że je ste śmy na ro dem, któ -
ry po tra fi re ago wać na nie szczę -
ścia in nych. Przy kła dem mo że
być li czą ca 3500 miesz kań ców
pa ra fia w Go ła cze wach, ze bra li
dla po wo dzian po nad 12 ty się cy
zł. Naj wię cej na po moc po szko -
do wa nym wpła ci ła pa ra fia św.

Woj cie cha i Ka ta rzy ny w Ja -
worz nie – 26 900 zł.

Z ca łej die ce zji Pa ra fial ne
Ze spo ły Ca ri tas, Szkol ne Ko ła
Ca ri tas oraz dar czyń cy in dy wi -
du al ni przy wo zi li do ma ga zy -
nów Ca ri tas głów nie środ ki czy -
sto ści, żyw ność, wo dę pit ną, po -
ściel, ko ce, po mo ce szkol ne,
odzież i in ne. Ze bra ne rze czy
prze ka za ne zo sta ły po wo dzia -
nom. Po dzię ko wa nie do die ce -
zjan skie ro wał bi skup Grze gorz
Ka szak oraz dy rek tor Ca ri tas ar -
chi die ce zji kra kow skiej i wójt
gmi ny Wie trzy cho wi ce.

Ze bra ne środ ki fi nan so we
w wy so ko ści 500 000 zł prze ka -
za ne zo sta ły do Ca ri tas Pol ska,
po nad to dla osób po szko do wa -
nych przez po wódź ku pio no
sześć osu sza czy, któ re prze ka za -
ne zo sta ły po wo dzia nom. Sfi -
nan so wa no tak że trans port 8 ton
ma te ria łów bu dow la nych dla po -
wo dzian w Wo li Ro gow skiej
oraz wy pła co no za po mo gi ro -
dzi nom po szko do wa nym przez

pod to pie nia w die ce zji so sno -
wiec kiej. – Jesz cze raz w imie -
niu wszyst kich po szko do wa nych
pra gnie my bar dzo ser decz nie
po dzię ko wać za wszyst kie ofia -
ry i da ry rze czo we prze ka za ne
na szym ro da kom do tknię tym
klę ską po wo dzi – pod kre śla
ksiądz Wy por ski.

So sno wiec wspie ra
Po moc fi nan so wa i ma te rial na dla po wo dzian nie słab nie

To masz Bie nek

Po nad set ka lo ka to rów uli cy Li -
po wej w So snow cu po wi ta ła je -
sień z zim ny mi ka lo ry fe ra mi.
Do staw ca cie pła od ciął je go do -
pływ, bo je go zda niem od trzech
lat nie otrzy mał za nie na leż no -
ści od spół dziel ni, choć na jem -
cy rze tel nie uisz cza li ra chun ki.
Spra wą zaj mu je się pro ku ra tu ra
i po li cja.

W lip cu, jesz cze przed se zo -
nem grzew czym kil ka dzie siąt ro -
dzin, na jem ców lo ka li od Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej So kol nia,
zo sta ło po zba wio nych cen tral ne -
go ogrze wa nia. Do tej po ry cie -
pło do ich do mów do star cza ła
fir ma Ar ce lor Mit tal. Fir ma
twier dzi, że od trzech lat nie
do sta ła od spół dziel ni na leż no -
ści pły ną cych z ty tu łu ogrze wa -
nia miesz kań przy ul. Li po wej.
Zbul wer so wa ni miesz kań cy za -
wia do mi li pro ku ra tu rę, bo pła -
ci li ra chun ki za ogrze wa nie bez
opóź nień. Ob wi nia ją spół dziel -
nię za za ist nia łą sy tu ację.
Z nie po ko jem pa trzą też na ter -
mo me try, bo na dwo rze ro bi się
co raz chłod niej, a jak na ra zie
na szyb kie i sa tys fak cjo nu ją ce
za koń cze nie spra wy nie za no si
się. – Na po cząt ku wrze śnia
wpły nę ło do nas za wia do mie -

nie o ca łej spra wie – przy zna je
Zbi gniew Zię ba, szef pro ku ra -
tu ry So sno wiec -Po łu dnie.
– Od by ły się już pierw sze prze -
słu cha nia. Zaj mu je się tym
na nasz wnio sek so sno wiec ka
Ko men da Miej ska Po li cji.
Na ra zie wy ja śnie nia zło żył je -
den z po szko do wa nych lo ka to -
rów. Prze słu cha no też jed ną
z osób za rzą du spół dziel ni, jed -
nak jej re la cja bę dzie wy ma ga -
ła do dat ko we go do kład ne go
prze ana li zo wa nia do ku men ta cji
spół dziel ni. Spra wa jest w to ku,
spół dziel nia tłu ma czy się, iż

na leż no ści pła ci ła, być mo że
nie uisz czo ne zo sta ły ja kieś do -
pła ty, to bę dzie my wy ja śniać.
Spra wa jest skom pli ko wa na,
zło żo ny jest też sys tem roz li -
czeń, bo oso by, któ rym od cię to
cie pło nie by ły człon ka mi spół -
dziel ni, naj mo wa ły tyl ko
od niej lo ka le.

Fir ma Ar ce lor Mit tal
od dłuż sze go cza su do ma ga ła
się spła ty dłu gu za ogrze wa nie.
Zda niem przed sta wi cie li fir my
po dej mo wa no sta ra nia o uisz -
cze nie za pła ty wie le ra zy, osta -
nie pi smo skie ro wa no la tem. 

– Na po cząt ku lip ca skie ro -
wa li śmy do spół dziel ni pi smo
wy zna cza ją ce do dat ko wy, dwu -
ty go dnio wy ter min za pła ty za -
le głych i bie żą cych na leż no ści.
Ze wzglę du na brak płat no ści,
pod ko niec lip ca Ar ce lor Mit tal
Po land for mal nie wstrzy mał
do sta wy cie pła do spół dziel ni
– in for mu je Syl wia Wi nia rek,
rzecz nik pra so wy Ar ce lor Mit -
tal Po land. – Po stę po wa nie
w spra wie za le gło ści ze stro ny
Spół dziel ni to czy się przed Są -
dem Okrę go wym w Ka to wi -
cach. A mo wa jest tu taj o po -

waż nych kwo tach; So kol nia za -
le ga nam z płat no ścia mi
od 2007 ro ku, zaś dług urósł
do kil ku set ty się cy zło tych.

Wła dze spół dziel ni nie chcą
wy ja śniać szcze gó łów spra wy. 

– Wi na jest po stro nie Mit -
ta la i po stro nie na jem ców.
Zło żę ob szer ne wy ja śnie nia
w pro ku ra tu rze, któ re to po -
twier dzą. Do kład niej o szcze -
gó łach bę dę mó wić, gdy za -
koń czy się ca łe po stę po wa nie,
te raz to wszyst ko – ko men tu je
An na Czaj ka, pre zes Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej So kol -
nia.

Nie wia do mo jed nak ile po -
trwa ca łe do cho dze nie. Naj -
pierw pro ku ra tor mu si bo wiem
zba dać do ku men ty do ty czą ce
roz li czeń mię dzy spół dziel nią,
na jem ca mi a fir mą Ar ce lor Mit -
tal. 

– Nie wie my, ile to wszyst -
ko po trwa. Być mo że po ja wią
się wąt ki do ty czą ce nie go spo -
dar no ści lub dzia ła nia na szko -
dę fir my, ale w obec nej chwi li
to tyl ko przy pusz cze nia – za -
strze ga pro ku ra tor Zię ba.

We dług nie ofi cjal nych za po -
wie dzi spół dziel nia ma za ło żyć
lo ka to rom ogrze wa nie elek -
trycz ne, nie wia do mo jed nak
kie dy to na stą pi. 

ArcelorMittal nie otrzymał
pieniędzy od spółdzielni
Kil ka dzie siąt ro dzin po zba wio no cen tral ne go ogrze wa nia

Ruszył remont wiaduktu
w Porąbce

Zmiany
w organizacji
ruchu
Od 21 wrze śnia trwa ją ro bo ty
dro go we przy wia duk cie, któ rym
uli ca Le nar to wi cza prze bie ga
nad dro gą eks pre so wą S -1. Pra ce
po trwa ją do po ło wy li sto pa da,
do te go cza su w re jo nie re mon to -
wa ne go od cin ka zmie nio na zo -
sta nie or ga ni za cja ru chu.

Dla użyt kow ni ków szos przy -
go to wa no dwa ob jaz dy. Dla ja dą -
cych z Ka zi mie rza w kie run ku
śród mie ścia ob jazd po le ga
na zjeź dzie na dro gę S -1, za wró -
ce nie na skrzy żo wa niu dróg S -1
oraz DK -94 w Dą bro wie Gór ni -
czej, a na stęp nie wjazd na uli cę
Le nar to wi cza w kie run ku cen -
trum. Z ko lei ja dą cy z cen trum
mia sta, w kie run ku na Ka zi mierz
bę dą mu sie li zje chać na dro gę
S-1, na stęp nie za wró cić na węź le
Ję zor i wje chać na Le nar to wi cza
w kie run ku na Ka zi mierz.

Ze wzglę du na pro wa dzo ne
pra ce zmie nio na zo sta nie tak że
or ga ni za cja ru chu au to bu sów
w tym re jo nie. 

– Po nie waż na wia duk cie bę -
dzie wy od ręb nio ne przej ście dla
pie szych, roz kład jaz dy li nii au -
to bu so wej nr 622 za kła da po dział
tra sy na dwie od ręb ne re la cje:
So sno wiec Sta wo wa – So sno -
wiec Po rąb ka Wia dukt (622_I)
oraz So sno wiec Po rąb ka Wia -
dukt – So sno wiec Macz ki
(622_II) – mó wi An na Ko te ras,
Na czel nik Wy dzia łu Pra so we go
KZK GOP. – W przy pad ku ko -
rzy sta nia z po łą czeń z Ma czek
do cen trum So snow ca trze ba bę -
dzie się prze siąść do po jaz du ob -
słu gu ją ce go ko lej ną re la cję; roz -
kła dy jaz dy au to bu sów bę dą za -
kła da ły pię cio mi nu to wą prze rwę
po mię dzy przy jaz dem a od jaz -
dem tej li nii, by umoż li wić przej -
ście mię dzy au to bu sa mi. Obie
tra sy ozna czo ne zo sta ły tym sa -
mym nu me rem – li nia nr 622.
(622_I, 622_II)

Dla li nii au to bu so wych nr 34
i 902 wy zna czo ne zo sta ły tra sy
ob jaz do we – uli cą Le nar to wi cza
i da lej uli ca mi: Bra ci Mie ro szew -
skich, 11 Li sto pa da, Hu ba la -Do -
brzań skie go, Wi leń ską, Łu ka sie -
wi cza, Wiej ską do włą cze nia się
na tra sy roz kła do we na uli cy Wi -
leń skiej. Tra sy po wrot ne prze bie -
gać bę dą ana lo gicz nie. Do ob słu -
gi włą cza się wszyst kie przy stan -
ki znaj du ją ce się na tra sie
prze jaz du, do dat ko wo uru cho -
mio ny zo sta nie przy sta nek – So -
sno wiec Po rąb ka Łu ka sie wi cza
– (na wy so ko ści przy stan ku tram -
wa jo we go).

Nie są to je dy ne zmia ny
w kur so wa niu au to bu sów w mie -
ście. We wrze śniu na sta łe miej -
sce wró ci ły przy stan ki – So sno -
wiec Ko ściel na, gdyż za koń czo -
ne zo sta ły pra ce zwią za ne
z prze bu do wą sie ci wo do cią go -
wo -ka na li za cyj nej w uli cy Ko -
ściel nej w So snow cu. W związ -
ku z tym, 20 wrze śnia przy wró -
co na zo sta ła do ce lo wa
lo ka li za cja obu sta no wisk przy -
stan ku – So sno wiec Ko ściel na,
ob słu gi wa nych przez li nie
nr 26, 106, 150, 835, 926. TB

ity możesz Pomóc

Dary dla powodzian można składać
wmagazynach Caritas
w Sosnowcu, ul. Kaliska 25,
tel. 32 293 50 34; (od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8 do 17),
Parafii św. Jana Chrzciciela
w Będzinie, ul. 11 Listopada 3a
(od poniedziałku do piątku
w godzinach od 17 do 19) oraz
Parafialnych Zespołów Caritas.
Wsparcie finansowe
można przekazać na konto Caritas
Diecezji Sosnowiecej 25 2490
0005 0000 4520 4459 1536
z dopiskiem „powódź”.

Lokatorzy mogli tylko pomarzyć o ciepłych kaloryferach
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20 wrze śnia w sa li se syj nej
Urzę du Miej skie go od by ło się
spo tka nie władz mia sta z przed -
sta wi cie la mi or ga ni za cji po za -
rzą do wych z te re nu So snow ca.
W spo tka niu uczest ni czył wi ce -
mar sza łek Sej mu RP Je rzy Wen -
der lich, któ ry wy ra ził uzna nie
dla ostat nich dzia łań gmi ny
w za kre sie współ pra cy z sek to -
rem po za rzą do wym.

W związ ku z no we li za cją
usta wy o dzia łal no ści po żyt ku
pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie
po ja wi ła się moż li wość więk -
szych kom pe ten cji uczest ni cze -
nia przed sta wi cie li sek to ra po -
za rzą do we go w za da niach pu -
blicz nych So snow ca. Do ty czy
to ini cja ty wy lo kal nej, tzw. ma -
łych gran tów – do ta cji udzie la -
nych w try bie po za kon kur so -
wym oraz no we go cia ła, ja kim
bę dzie So sno wiec ka Ra da Po -
żyt ku Pu blicz ne go, w któ rej
głów ną ro lę od gry wać bę dą or -

ga ni za cje po za rzą do we dzia ła -
ją ce na te re nie gmi ny. W efek -
cie or ga ni za cje po za rzą do we
bę dą mo gły znacz nie wię cej,
niż do tych czas, uzy skać w ra -

mach wspar cia ze stro ny mia -
sta. 

– Chcę wy ra zić swo je za do -
wo le nie z fak tu, iż spo ty ka my
się przy peł nej sa li – roz po czął

kon fe ren cję pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski. – Dzię ku ję
wszyst kim przed sta wi cie lom or -
ga ni za cji po za rzą do wych za ich
dzia łal ność w roz ma itych sfe -

rach ży cia mia sta. To dzię ki wa -
szym wy sił kom moż li wa jest po -
moc dla spor tow ców, po wo dzian
czy po trze bu ją cych dzie ci.

Wy cho dząc na prze ciw ocze -
ki wa niom śro do wi ska lo kal ne go
Urząd Miej ski przy go to wał już
wstęp ne pro jek ty re gu lu ją ce po -
wyż sze kwe stie. Pre zy dent So -
snow ca za pro sił przed sta wi cie li
or ga ni za cji po za rzą do wych z te -
re nu So snow ca na spo tka nie
w ce lu omó wie nia i kon sul ta cji
na stę pu ją cych do ku men tów:
Rocz ne go Pro gra mu współ pra cy
Mia sta So snow ca z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi oraz pod -
mio ta mi pro wa dzą cy mi dzia łal -
ność po żyt ku pu blicz ne go
na rok 2011; Try bu i szcze gó ło -
wych kry te riów oce ny wnio sków
o re ali za cję za dań pu blicz nych
w ra mach ini cja ty wy lo kal nej;
Try bu po wo ły wa nia człon ków
do So sno wiec kiej Ra dy Dzia łal -
no ści Po żyt ku Pu blicz ne go oraz
or ga ni za cji i try bu jej dzia ła nia
– człon ko wie Ra dy bę dą sta no -

wić swo istą de le ga cję so sno -
wiec kich or ga ni za cji po za rzą do -
wych.

Wi ce mar sza łek Sej mu RP Je -
rzy Wen der lich od po wie dział
na kil ka py tań oraz po gra tu lo wał
mia stu wdra ża nia i pro pa go wa -
nia współ pra cy sa mo rzą du
z trze cim sek to rem. 

– Zmia ny w prze pi sach są
istot ne, ale każ dy akt praw ny
pozo sta nie mar twym za pi sem je -
śli nie znaj dzie part ner stwa
na każ dym szcze blu – po wie dział
Wen der lich. – Roz ma wia łem
z wie lo ma oso ba mi z or ga ni za cji
po za rzą do wych, tak że ty mi z So -
snow ca i wie lu z nich pod kre śla,
że to co istot ne, czy li otwar tość
i do bra współ pra ca z sa mo rzą dem
na te re nie gmi ny jest fak tem,
a wła dze mia sta są do brym part -
ne rem dla sek to ra po za rzą do we -
go. So snow co wi bar dzo do brze
wró ży, że tak wie lu miesz kań ców
czu je je go po trze by i jest w sta nie
brać udział w roz wo ju mia sta
na róż nych szcze blach.
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Wspar cie lo kal nej ini cja ty wy
Po wsta ła So sno wiec ka Ra da Po żyt ku Pu blicz ne go

Wi ce mar sza łek RP Je rzy Wen der lich prze ko ny wał o ko rzy ściach pły ną cych ze współ pra cy sa -
mo rzą du z sek to rem po za rzą do wym

Wy myśl ha sło,
zgar nij na gro dę
So sno wiec kie Cen trum Or ga -
ni za cji Po za rzą do wych Re fe -
rat Wy dzia łu Po li ty ki Spo -
łecz nej Urzę du Miej skie go
w So snow cu za pra sza dzie ci
i mło dzież z so sno wiec kich
szkół pod sta wo wych, gim na -
zjal nych i po nad gim na zjal -
nych do wzię cia udzia łu
w kon kur sie na Ha sło pro mu -
ją ce Kam pa nię 1% po dat ku
na rzecz so sno wiec kich or ga -
ni za cji po żyt ku pu blicz ne go.

Naj lep sze ha sło bę dzie
pro mo wać Kam pa nię 1% po -
dat ku w 2011 ro ku, a je go
twór ca otrzy ma cie ka wą na -
gro dę. Prze wi dzia no rów nież
atrak cyj ne na gro dy za dru gie
i trze cie miej sce oraz sze reg
wy róż nień. Ce lem kon kur su
jest przede wszyst kim po pu -
la ry za cja wie dzy wśród dzie -
ci i mło dzie ży z dzie dzi ny
eko no mi spo łecz nej, wie dzy
o or ga ni za cjach po za rzą do -
wych, a tak że kształ to wa nie
po zy tyw ne go wi ze run ku or -
ga ni za cji po za rzą do wych,
i roz wi ja nie umie jęt no ści
w za kre sie ję zy ka pol skie go.
Ha sła pro mu ją ce Kam pa -
nię 1% po dat ku pro si my
skła dać wy łącz nie na for mu -
la rzu zgło sze nio wym za łą -
czo nym do re gu la mi nu w So -
sno wiec kim Cen trum Or ga -
ni za cji Po za rzą do wym, pl.
Ko ściusz ki 5. Ter min zgła -
sza nia ha seł upły wa 20 paź -
dzier ni ka 2010 ro ku. For mu -
larz i re gu la min kon kur su
moż na po brać na in ter ne to -
wej stro nie mia sta www.so -
sno wiec.pl KP

Od kil ku lat gmi na So sno wiec
współ pra cu je z ukra iń skim
okrę giem Der ga cze. Od 13
do 19 wrze śnia w tym 200-ty -
sięcz nym mie ście w ob wo dzie
char kow skim go ści ła de le ga cja
so sno wiec kich sa mo rzą dow ców,
z pre zy den tem Ka zi mie rzem
Gór skim. 

– Pod czas na szej wi zy ty
oma wia li śmy kil ka blo ków te -
ma tycz nych – mó wi pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski. – Naj waż -
niej szy był oczy wi ście blok go -
spo dar czy. Na na szym te ra nie
za mie rza za in we sto wać fir ma
z Char ko wa, wy wo dzą ca się
z bran ży spo żyw czej, a spe cja li -
zu ją ca się w no wo cze snej pro -
duk cji bez uży cia kon ser wan -
tów. Ukra iń scy przed się bior cy
chcą za in we sto wać w na szej
Spe cjal nej Stre fie Eko no micz -
nej. Trwa ją już roz mo wy do ty -
czą ce przy jaz du przed sta wi cie li

tej fir my, a stre fa eko no micz -
na ma przed ło żyć pro po zy cje
dzia łek pod tę in we sty cję. Roz -
ma wia li śmy też z in ny mi in we -
sto ra mi z Ukra iny, któ ra jest jak
wia do mo zna czą cym pro du cen -
tem wę gla, ga zu oraz ro py,
i pod mio ty go spo dar cze zwią za -
ne z tym sek to rem są tak że za -
in te re so wa ne in we sty cja mi
w Pol sce.

Pod czas roz mów istot nym
te ma tem by ła sfe ra na uki. So -
sno wiec ka Wyż sza Szko ła Hu -
ma ni tas pod pi sa ła już umo wy
z uczel nia mi w Char ko wie, ale
po ja wi ła się szan sa by roz sze -
rzyć tę współ pra cę na Ślą ską
Aka de mię Me dycz ną. W Char -
ko wie po wsta ją bo wiem obec nie
dwie du że pla ców ki służ by
zdro wia – szpi tal i przy chod nia,
któ re chcą na wią zać współ pra cę
z pol ski mi le ka rza mi. Me dycz -
na współ pra ca mię dzy So snow -

cem a Der ga cze trwa już
od dłuż sze go cza su. War to przy -
po mnieć, iż w ma ju w So snow -
cu go ści ła z wi zy tą de le ga cja sa -
mo rzą du lo kal ne go po wia tu
Der ga cze, ukra iń skie go sa mo -
rzą du part ner skie go So snow ca. 

– Waż nym te ma tem pod czas
na szej wi zy ty u wschod nich są -
sia dów by ła kwe stia or ga ni za cji
mi strzostw Eu ro 2012 – re la cjo -
nu je pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski. – Na ra zie wia do mo, że Sta -
dion Ślą ski nie bę dzie go ścił
dru żyn pod czas roz gry wek, na -
to miast za pa dły już de cy zje, że
me cze bę dą roz gry wa ne
w Char ko wie i Ki jo wie. By li -
śmy w obu tych mia stach, efek -
tem by ło pod pi sa nie z Char ko -
wem umo wy o szko le niach dla
wo lon ta riu szy ob słu gu ją cych
im pre zę. Chciał bym aby część
wo lon ta riu szy z So snow ca mia -
ła szan sę po je chać do Char ko wa

i być obec na pod czas Eu ro.
Ukra iń ska stro na ta ką wo lę wy -
ka zu je. Do So snow ca z ko lei
mo gła by przy je chać gru pa wo -
lon ta riu szy z Ukra iny, by szko -
lić się pod ką tem opie ki me -
dycz nej i ob słu gi tu ry stów za -
gra nicz nych. Są dzę, że jest to

cie ka wa for ma współ pra cy
z mło dzie żą.

Wie le cza su po świę co no
na wy mia nę do świad czeń sa mo -
rzą do wych zwią za nych z funk -
cjo no wa niem pol skich sa mo rzą -
dów w ra mach za dań Unii Eu ro -
pej skiej. TB

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

7 paź dzier ni ka, po dob nie jak w ro -
ku ubie głym wo lon ta riu sze i pra -
cow ni cy Ho spi cjum im. św. To ma -
sza Apo sto ła w So snow cu sa dzi li
żon ki le w ra mach ak cji „Po la na -
dziei”. W im pre zie udział wzię li
przed sta wi cie le pla có wek oświa to -
wych, dzie ci i mło dzież z so sno wic -
kich szkół i przed szko li. Ak cję
wspar ły tak że pla ców ki z po za So -
snow ca. 

Żon ki le po sa dzo no w kil ku miej -
scach w So snow cu: Par ku Sie lec -
kim, Par ku Śro du la, Par ku Krucz -
kow skie go, na Al. Zwy cię stwa oraz

przed sie dzi bą Ho spi cjum przy 3-go
Ma ja. Ce bul ki za sa dzo no rów nież
in dy wi du al nie w szkol nych i przy -
do mo wych ogród kach. Ra zem wo -
lon ta riu sze za sa dzi li po nad 5 tys.
kwia tów. 

– Wio sną żon ki le zo sta ną ze bra -
ne. Na stęp nie, jak to mia ło miej sce
w ubie głych la tach, wo lon ta riu sze
roz da wać je bę dą miesz kań com. Ze -
bra ne pod czas ak cji środ ki w ca ło ści
prze ka za ne zo sta ną na kon to Fun da -
cji na rzecz bu do wy i funk cjo no wa -
nia Do mu Ho spi cyj ne go św. To ma -
sza Ap. w So snow cu – mó wi Mał -
go rza ta Le śniew ska, ko or dy na tor
Wo lon ta ria tu Ho spi cyj ne go. 

Czy in we sto rzy z Ukra iny zo sta wią swo je pie nią dze w So snow cu?

„Po la na dziei” znów za kwit ną na wio snę

AR
C
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Znamy pierwszych kandydatów na
urząd prezydenta Sosnowca
21 listopada odbedzie sie pierwsza tura wyborów samorządowych. Przed wyborcami, także z Sosnowca decyzja, która zadecyduje o tym, w jaki sposób i przez kogo miasto będzie rządzone.
Postanowilismy nieco przyblizyć Czytelnikom kandydatów na urzad Prezydenta Miasta. Ich dokonania zawodowe oraz sylwetki przedstawiamy w krótkich notach

Brudna kampania czy społeczna inicjatywa?
Tekst i fo to: To masz Bie nek

Wie le ko men ta rzy z obu stron
sce ny po li tycz nej wy wo ła ła zor -
ga ni zo wa na przez Łu ka sza
Strącz ka z Plat for my Oby wa tel -
skiej kam pa nia, skie ro wa -
na w so sno wiec kie wła dze. 

Zdję cia na bil bor dach oraz
na stro nie in ter ne to wej po ka zu ją
za nie dba ne i za śmie co ne re jo ny
So snow ca. Ob ra zy są opa trzo ne
ha słem „Spraw dzo ny Go spo -
darz”, czy li do kład nie tym sa -
mym, ja kim pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski po słu gi wał się
pod czas po przed niej kam pa nii
wy bor czej z 2006 ro ku. 

Zda niem Łu ka sza Strącz ka,
prze wod ni czą ce go Mło dych De -
mo kra tów oraz człon ka PO pla -
ka ty ma ją uka zać nie udol ność
władz miej skich. 

– Pro jekt to oby wa tel ska od -
dol na ak cja, któ rej ce lem jest po -
ka zać to, co ma my za okna mi,
po ka za nie jak wy glą da, i jak jest
wi dzia ny przez miesz kań ców So -
sno wiec – wy ja śnia Łu kasz Strą -
czek. – Chciał bym w ten spo sób
wy wo łać dys ku sję na te mat sta nu
mia sta, o tym jak mia sto wy glą -
da po 8 la tach bez po śred niej wła -
dzy spra wo wa nej przez pre zy den -
ta Gór skie go. Chce my też za chę -
cić miesz kań ców do ak tyw ne go
udzia łu w ak cji, tak by oby wa te -
le po ka zy wa li miej sca gdzie są

znacz ne za nie dba nia. I tak już się
dzie je, miesz kań cy przy sy ła ją
nam swo je zdję cia, a licz ba od -
wie dzin na na szej stro nie ro śnie.
To świad czy o słusz no ści na szej
idei.

Na re ak cję SLD nie trze ba
by ło dłu go cze kać. 15 wrze śnia
przed sta wi cie le tej par tii zor ga -
ni zo wa li kon fe ren cję pra so wą,
na któ rej or ga ni za to rom kam pa -
nii za rzu co no upra wia nie czar -
ne go PR. Na zdję ciach znaj du je
się, jak prze ko nu je SLD, wie le
obiek tów, któ re choć za nie dba ne
i znaj du ją ce się na te re nie So -
snow ca, nie le żą w ge stii władz
mia sta. Sa mo rząd nie mo że bo -
wiem de cy do wać o lo sie obiek -
tów, któ rych nie jest dys po nen -
tem. Do nich na le żą za nie dba ne
ka mie ni ce. 

– Ab so lut nie nie wy ra ża my
zgody na ta ką for mę czar ne go
PR i brud nej kam pa nii – mó wił
na kon fe ren cji Wi told Kle pacz,
po seł SLD na Sejm RP. – Je ste -
śmy za nie po ko je ni fak tem, iż
Plat for ma ta ką kam pa nię przy go -
to wa ła. Dzia ła nia te go dzą bo -
wiem w sa mo mia sto i miesz kań -
ców, zo hy dza ją So sno wiec
w oczach opi nii spo łecz nej. Ab -
sur dem jest, że wy bie ra się od -
osob nio ne frag men ty, czy obiek -
ty mia sta, i lan su je je ja ko je dy ny
ob raz So snow ca. Na wet naj bo -
gat sze na świe cie me tro po lie ma -

ją ta kie miej sca czy za uł ki, i nie
ży czy my ni ko mu aby je go mia -
sto spo tka ło się z te go ty pu an ty -
re kla mą. Do cie ra ją już do nas sy -
gna ły, że wie lu miesz kań ców jest
za nie po ko jo nych ta ki mi dzia ła -
nia mi, bo ta ka kam pa nia ob ra ża
so sno wi czan, ob ra ża mia sto
i pod ko pu je je go do ko na nia.

– Py ta my, skąd pie nią dze
na ta ką kam pa nię, i czy nie sfi -
nan so wa no jej ze środ ków pu -
blicz nych na dzia łal ność po sel -
ską – do dał To masz Nie dzie la,
rzecz nik pra so wy so sno wiec kie -
go SLD.

Od po wie dzi na sta wia ne
Plat for mie za rzu ty pa dły 16
wrze śnia, gdy swo ją kon fe ren cję
zwo ła ły so sno wiec kie struk tu ry
tej par tii. 

– Nie praw dą jest to, o czym
mó wią lu dzie z SLD, że pew ne
dzia ła nia na te re nie mia sta są
nie moż li we – roz po czął spo tka -
nie po seł Ja ro sław Pię ta. – Pa -
dło stwier dze nie, że sa mo rząd
ma zwią za ne rę ce w re la cjach
z PKP. Praw da jest ta ka, że
mia sto w re la cjach z ko le ją jest
stro ną, ma moż li wość od dzia ły -
wa nia na ko lej, zwłasz cza
w spra wie re mon tu kła dek, co
wią że się z bez pie czeń stwem
miesz kań ców. To sa mo do ty czy
bu dyn ków pry wat nych, jest
sze reg moż li wo ści, od kwe stii
ar chi tek to nicz nych, przez po -

moc. Re wi ta li za cja tych obiek -
tów jest moż li wa po przez naj -
róż niej sze kro ki for mal no -
-praw ne.

Po seł Pię ta za pew nił też
o po par ciu dla ini cja ty wy Łu ka -
sza Strącz ka do da jąc, że jest
otwar ty na te go ty pu oby wa tel -
skie przed się wzię cia.

– Re ak cja SLD oraz śro do wi -
ska zwią za ne go z obec nym pre -
zy den tem wska zu je, że nasz po -

mysł był do bry, tym bar dziej, że
są już pierw sze efek ty kam pa nii.
Jed nym z pierw szych suk ce sów
jest fakt, iż wy re mon to wa no np.
znisz czo ny wcze śniej chod nik
przy ul. War szaw skiej, po ka za ny
na na szych zdję ciach – mó wi
Strą czek.

Or ga ni za to rzy od pie ra ją też
za rzu ty, że kam pa nia znie chę ca
do So snow ca. Jak mó wią, dzię ki
ta kim ini cja ty wom moż na wpły -

wać na wła dze, za miast uda wać,
że ich nie ma. 

Ad re sat ak cji – pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski uwa ża, że pro -
jekt świad czy o bra ku me ry to -
rycz nych ar gu men tów w kam pa -
nii. 

– W każ dym mie ście moż -
na zna leźć za nie dba ne miej sca
– mó wi pre zy dent. – Wi dać, że
au to rzy pla ka tów po pro stu nie
ma ją po my słu na rze tel ną kam -
pa nię. W ka te go riach es te tycz -
nych pla ka ty są fa tal ne, w ka -
te go riach me ry to rycz nych cał -
ko wi cie mi ja ją się z praw dą.
Prze pi sy mó wią o tym, że mia -
sto mo że wy da wać swo je środ -
ki na swo je nie ru cho mo ści,
a po ka za ny dwo rzec w Macz -
kach jest obiek tem ko lei, w do -
dat ku nie po trzeb nym PKP. Ta -
kich obiek tów czy frag men tów
dziu ra wych dróg we wszyst -
kich du żych mia stach jest wie -
le. Nie moż na wszyst kie go zro -
bić na raz. My ślę, że ja ko po -
seł Ja ro sław Pię ta mógł by się
za jąć wła śnie ogrom nym za -
dłu że niem i fa tal ną kon dy cja
PKP. Słu cha jąc nie ustan nych
oskar żeń ze stro ny PO pod kre -
śla ją cych, że So sno wiec jest ta -
ki zły, za sta na wia cze mu lu -
dzie, któ rzy tak nie lu bią swo -
je go mia sta, chcą nim
kie ro wać, a jed no cze śnie tak je
nisz czą.

Ka�zi�mierz�Gór�sKi

Uro dzo ny 1959 ro ku w So snow cu. W 1983 ro ku ukoń -
czył stu dia wyż sze na Wy dzia le Me cha nicz nym Aka de -
mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie. Jest rów nież ab -
sol wen tem Me tro po li tal ne go Stu dium Praw no -Sa mo rzą -
do we go Pol skiej Aka de mii Na uk w War sza wie,
dy plo mo wa nym Za rząd cą Nie ru cho mo ści oraz Lu stra -
to rem Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel czo ści Miesz ka -
nio wej RP w War sza wie.
W 1994 ro ku wy grał kon kurs na sta no wi sko Pre ze sa
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Śro du la.
Przez dwie ka den cje był rad nym so sno wiec kiej Ra dy
Miej skiej. Od 1998 ro ku peł nił funk cję wi ce pre zy den -
ta mia sta So snow ca. Po wy gra nej w bez po śred nich wy -
bo rach sa mo rzą do wych 2002 ro ku, zo stał pre zy den tem
So snow ca. Suk ces ten po wtó rzył w 2006, zdo by wa jąc
po nad 50 proc w pierw szej tu rze wy bo rów.

ja�ro�sław�Pię�ta
Uro dzo ny w 1964 ro ku w So snow cu. Ukoń czył stu dia praw ni -
cze, na stęp nie od był apli ka cję są do wą i rad cow ską. Pra cę za wo -
do wą roz po czął w Są dzie Wo je wódz kim w Ka to wi cach. Po tem,
przez krót ki okres pra co wał w Urzę dzie Miej skim w So snow cu.
Na stęp nie w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach.
W 2001 r. był jed nym z współ twór ców so sno wiec kiej Plat for my
Oby wa tel skiej RP. Przez sze reg lat peł nił funk cję wi ce prze wod -
ni czą ce go so sno wiec kich struk tur tej par tii. Obec nie jest człon -
kiem Za rzą du Ko ła i Po wia tu oraz Ra dy Po wia tu PO RP w So -
snow cu. W 2006 bez sku tecz nie kan dy do wał na sta no wi sko pre -
zy den ta So snow ca. Uzy skał jed no cze śnie man dat rad ne go Ra dy
Mia sta, obej mu jąc w niej sta no wi sko wi ce prze wod ni czą ce go.
W tym cza sie peł nił rów nież funk cję przed sta wi cie la So snow ca
w GZM oraz człon ka Ka pi tu ły Za słu żo nych dla Mia sta So snow -
ca. W wy bo rach par la men tar nych w 2007 uzy skał man dat po sel -
ski z li sty Plat for my Oby wa tel skiej. Kan dy du jąc w okrę gu so -
sno wiec kim, otrzy mał 8238 gło sów.

ma�ciej�ada�miec

Uro dzo ny w 1971 ro ku. Ma wy kształ ce nie
wyż sze – eko no micz ne. Jest człon kiem
Klu bu Rad nych „Po nad par tyj na Ini cja ty wa
Roz wo ju So snow ca”. W la tach 2002-2006
– za stęp ca prze wod ni czą ce go Ko mi sji Roz -
wo ju Mia sta i Ochro ny Śro do wi ska Ra dy
Miej skiej w So snow cu. Człon ko stwo w ko -
mi sjach RM: Ko mi sji Kul tu ry, Spor tu i Re -
kre acji, Bu dże to wej, Roz wo ju Mia sta
i Ochro ny Śro do wi ska, Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Ko mu ni ka cji, Oświa ty, Re wi zyj nej
oraz Spraw Oby wa tel skich, Ad mi ni stra cji
oraz In wen ta ry za cji Mie nia Ko mu nal ne go.
Dru gą ka den cję peł ni man dat rad ne go. Pia -
stu je też sta no wi sko Pre ze sa Za rzą du Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Hut nik”.

Prze�my�sław�wy�dra
Uro dzo ny w 1979 ro ku. Ma
wy kształ ce nie wyż sze, jest
na uczy cie lem hi sto rii i wy -
cho wa nia fi zycz ne go. Wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w So snow cu. Czło nek
Klu bu Rad nych Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Człon ko -
stwo w ko mi sjach RM: Roz -
wo ju Mia sta i Ochro ny Śro -
do wi ska, Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Ko mu ni ka cji,
Oświa ty, Kul tu ry, Spor tu
i Re kre acji, Spraw Oby wa -
tel skich, Ad mi ni stra cji oraz
In wen ta ry za cyj nej Mie nia
Ko mu nal ne go.

Łukasz Strączek sygnuje swoim nazwiskiem akcje 



Jo an na Bi niec ka

Otóż wy so kość ren ty kształ tu -
ją w za sa dzie czte ry czyn ni ki:
sto pień nie zdol no ści do pra cy,
okre sy skład ko we i nie skład -
ko we oraz staż hi po te tycz ny,
pod sta wa wy mia ru i kwo ta ba -
zo wa.

Nie ma więc jed nej, sta łej
wy so ko ści ren ty. ZUS na li cza
wy so kość ren ty in dy wi du al nie
dla każ dej oso by. Jest jed nak
okre ślo na wy so kość naj niż szej
ren ty. Obec nie wy so kość naj niż -
szej ren ty z ty tu łu cał ko wi tej
nie zdol no ści do pra cy wy no si
brut to 706,29 zł, a dla oso by
czę ścio wo nie zdol nej do pra -
cy 543,29 zł. 

Al go rytm ob li cza nia wy so -
ko ści ren ty wy ni ka z usta wy
o eme ry tu rach i ren tach z FUS
i sta no wi:

24 % kwo ty ba zo wej (od 1
mar ca br. wy no si
ona 2.716,71 zł);
po 1,3 % pod sta wy wy mia ru
za każ dy rok okre sów skład -
ko wych, czy li ta kich okre -
sów, za któ re mie li śmy opła -
co ne skład ki na ubez pie cze -
nie spo łecz ne. Oprócz pra cy
do ta kich okre sów za li cza my
m.in. urlop ma cie rzyń ski
i służ bę woj sko wą;
po 0,7 % pod sta wy jej wy -
mia ru za każ dy rok okre sów
nie skład ko wych, czy li np.
okre sy po bie ra nia za sił ku
cho ro bo we go lub czas na uki
w szko le wyż szej;
po 0,7 % pod sta wy wy mia ru
za każ dy rok tzw. sta żu hi po -
te tycz ne go. 

wiek ma rów nież wPływ
na ob li cza nie wy so ko ści
ren ty.

A to dla te go, że w przy pad ku
osób, któ re sta ły się nie zdol ne
do pra cy przed ukoń cze -
niem 60. ro ku ży cia wy stę pu je
tzw. wy mie nio ny już staż hi -
po te tycz ny. Jest to okres bra -
ku ją cy do peł nych 25 lat okre -

sów skład ko wych i nie skład ko -
wych, przy pa da ją cych od dnia
zgło sze nia wnio sku o ren tę
do dnia, w któ rym ren ci sta
ukoń czył by 60 lat.

Oce ny nie zdol no ści do pra -
cy, jej stop nia oraz da ty nie -
zdol no ści do pra cy, jak rów nież
prze wi dy wa ne go okre su jej
trwa nia do ko nu je – w for mie
orze cze nia – le karz orzecz nik
ZUS al bo ko mi sja le kar ska.

jak ustala się Podstawę
wymiaru renty? 

Do usta le nia pod sta wy wy mia -
ru ren ty moż na przy jąć do chód
lub przy chód z ko lej nych 10 lat
ka len da rzo wych wy bra nych
przez za in te re so wa ne go z ostat -
nich 20 lat ka len da rzo wych,
po prze dza ją cych bez po śred nio
rok zgło sze nia wnio sku lub
z 20 lat ka len da rzo wych, wy -
bra nych z ca łe go okre su ubez -
pie cze nia. 

W uprosz cze niu – pod sta -
wa wy mia ru to sto su nek na -
szych za rob ków do kwo ty
rocz ne go prze cięt ne go wy na -
gro dze nia ogło szo ne go za da -
ny rok ka len da rzo wy. Otrzy -

ma ną śred nią z 10 lub 20 lat
mno ży się przez obo wią zu ją cą
kwo tę ba zo wą.

kwo ta ba zo wa ma rów nież
wPływ nawy so kość ren ty.

Do ob li cze nia pod sta wy wy -
mia ru sto su je się kwo tę ba zo wą
obo wią zu ją cą w dniu zgło sze -

nia wnio sku o przy zna nie ren ty
al bo w dniu po wsta nia nie zdol -
no ści do pra cy, je że li da ta ta jest
póź niej sza w sto sun ku do da ty
zgło sze nia wnio sku. Kwo tę ba -
zo wą ogła sza pre zes GUS.

co ro bi się z wyżej
wymienionymi
czynnikami?

Wy mie nio ne czyn ni ki są
su mo wa ne – a su ma ta sta -
no wi wy so kość ren ty brut to
z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol -
no ści do pra cy. Na to miast
ren ta z ty tu łu czę ścio wej
nie zdol no ści do pra cy wy -
no si 75 % ren ty dla oso by
cał ko wi cie nie zdol nej
do pra cy.

porady
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Ad res lo ka lu

3 Maja 35a

Legionów 12

3 Maja 15/I

3 Maja 15/I

Targowa 16

Kołłątaja 9

Ordonówny 3A

Dobrzańskiego 142

Komandosów 5

Saperów 7

Saperów 7

Saperów 5

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 124  I

piętro 

Orląt Lwowskich 18

Niwecka 22/I

Wspólna 22

Warneńczyka 10

Królowej Jadwigi 2
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Pow. użytk. 

w m2

32,26

204,63

239,43

289,24

53,27

24,00

118,95

222,48

197,01

5,50

4,14

21,50

od 4,14 do 5,60

19,20; 15,60;

12,66

18,00

1331,31

7,00

25,37

8,41

Wy po sa że nie lo ka lu

IInstalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna 

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

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna - wspólna

Instalacja elektryczna - wspólna

Instalacja elektryczna  i wodna

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o. – kotłownia lokalna

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc (wspólne na

korytarzu)

Instalacja elektryczna, c.o.

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi

użytkownikami.

UWAGI

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza

Wolnostojący pawilon handlowy

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

1. Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c.o., 3.  Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział i

rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 5. Wykonanie wejścia do lokalu od strony ulicy 3 – go Maja. Wszelkie prace

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

poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do wglądu  w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44

Wejście do lokalu od strony ulicy Warszawskiej. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:

1. Roz dział in sta la cji elek trycz nej, 2. Roz dział in sta la cji c.o., 3.  Wy dzie le nie przed mio to wej po wierzch ni, 4. Roz dział i roz pro -

wa dze nie in sta la cji wod no – ka na li za cyj nej. Wszel kie pra ce re mon to wo – ada pta cyj ne w przed mio to wym lo ka lu na le ży wy ko -

nać na wła sny koszt i wła snym sta ra niem bez pra wa do zwro tu po nie sio nych na kła dów. Plan sy tu acyj ny po miesz czeń do

wglą du  w sie dzi bie MZZL – ZB w Dzia le Lo ka li Użyt ko wych pok. nr 44

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

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku.

Lokal usytuowany na wysokim parterze od strony frontowej budynku. 

Pomieszczenia usytuowane na parterze budynku. Najem lokalu możliwy będzie od 02.11.2010r.

Lokal usytuowany w piwnicy  w budynku mieszkalnym. 

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

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

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym

3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych

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

Budynek wolnostojący. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Garaż wolnostojący. Wymagane użytkowanie zgodne  z przeznaczeniem. 

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

Stawka

minimalna

10,00

10,00

60,00

45,00

8,00

10,00

12,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

5,00

8,00

10,00

8,00

15,00

6,00

12,00

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: 

Ob li cza nie ren ty
Obec nie trwa ją rzą do we dys ku sje nad zmia ną za sad na li cza nia wy so ko ści rent. Przy po mnij my, ja kie czyn ni ki ma ją obec nie wpływ na wy so kość ren ty



Tekst i zdję cie: To masz Bie nek

Naj praw do po dob niej na prze ło -
mie grud nia i stycz nia spół ka
Pol skie Li nie Ko le jo we, wcho -
dzą ca w skład PKP uru cho mi
w bu dyn ku so sno wiec kie go
Dwor ca Głów ne go spo rą bi blio -
te kę. Po wsta nie też cen trum
kon fe ren cyj ne. Na ra zie w gma -
chu sta cji trwa ją pra ce ada pta -
cyj ne.

Ko le jar ska bi blio te ka zaj mie
po miesz cze nia w głów nym bu -
dyn ku dwor ca. Umiesz czo -
na bę dzie w ho lu. W po miesz -
cze niach, gdzie za kil ka mie się -
cy znaj dą się zbio ry za wie ra ją ce
dzie siąt ki ty się cy ksią żek i cza -
so pism, trwa ją pra ce przy go to -
waw cze. 

– Wkrót ce bę dzie my usta -
wiać sto ja ki i re ga ły na książ ki
– za po wia da Ka rol Trzoń ski,
dy rek tor Za kła du Li nii Ko le jo -
wych w Ka to wi cach. – My ślę,
że ko le jo wa bi blio te ka za cznie

dzia łać w grud niu, naj póź niej
w stycz niu przy szłe go ro ku.
Na ra zie mu si my upo rać się
z re mon tem. Bar dzo cie szę się
z ta kie go roz wo ju sy tu acji. Ko -
lej ma wiel kie zbio ry ksią żek,
dzię ki sta cyj nej bi blio te ce
miesz kań cy mia sta, a tak że ca -
łe go re gio nu bę dą mie li do stęp
do tych ma te ria łów.

Przed sta wi cie le ko lei za po -
wia da ją, że z księ go zbio ru bę dą
mo gli bez ogra ni czeń ko rzy stać
wszy scy chęt ni, nie tyl ko pra -
cow ni cy ko lei. Bę dzie tyl ko
trze ba się za pi sać. Do tej po ry
książ ki za le ga ły w wiel kich ma -
ga zy nach w Ka to wi cach i ma ło
kto mógł zaj rzeć do tej prze past -
nej bi blio te ki. Książ ki po cho dzą
z ośrod ków na uko wo-dy dak -
tycz nych i ko le jar skich szkół za -
wo do wych, któ rych w re gio nie
nie bra ko wa ło. Część ksią żek
po cho dzi z po dob nej pla ców ki,
któ ra mie ści ła się kie dyś w So -
snow cu. 

– Te raz li czą cy 45 ty się cy
po zy cji księ go zbiór uj rzy po -
now nie świa tło dzien ne – do da -
je dy rek tor Trzoń ski. – Skła da -
ją się na nie go w du żej mie rze
książ ki do ty czą ce ko lei, za rów -
no zwią za ne z hi sto rią ko lej nic -
twa i roz wo jem trans por tu szy -
no we go, jak i pro fe sjo nal ne
wy daw nic twa do ty czą ce ko le jo -
wej in fra struk tu ry, ta bo ru i za -
sad funk cjo no wa nia ko lei. Jed -
nak nie tyl ko jest wie le po zy cji
do ty czą cych np. pra wa, eko no -
mii, za rzą dza nia czy lo gi sty ki.
To wszyst ko ja ko spół ka odzie -
dzi czy li śmy po Ślą skiej DOKP.

Wraz z bi blio te ką zmie ni się
też część dwor ca. Je go ogrom ny
gmach, wpi sa ny do Szla ku Za -
byt ków Tech ni ki, stoi obec nie

pu sty. W wy re mon to wa nych po -
miesz cze niach ulo ko wa ne zo sta -
ną biu ra pra cow ni ków ko lei.
Z bi blio te ką są sia do wać bę dzie

cen trum kon fe ren cyj ne z sa lą ob -
rad. W po miesz cze niach ma ją
być or ga ni zo wa ne spo tka nia lub
wy sta wy. 
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Tekst i zdję cie: To masz Bie nek

Nie uda ło się zna leźć fir my za -
in te re so wa nej kup nem dział ki
przy ul. 3 Ma ja, mię dzy wia duk -
tem przy ul. Pił sud skie go a do -
mem han dlo wym. Wła dze mia -
sta od lat szu ka ją in we sto ra,
chęt ne go na tę nie ru cho mość.
W lip cu po raz ko lej ny ogło szo -
no prze targ w tej spra wie.

Ce ną wy wo ław czą by -
ło 4.111.500 zł. Prze targ trwał
do 23 wrze śnia. 

W miej sco wym pla nie za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go
So snow ca te ren, na któ rym po -
ło żo na jest nie ru cho mość prze -
zna czo ny jest pod usłu gi cen tro -
twór cze, w tym wiel ko po -
wierzch nio we obiek ty han dlo we
oraz urzą dze nia in fra struk tu ry
tech nicz nej oraz urzą dze nia bu -
dow la ne, a tak że obiek ty ma łej
ar chi tek tu ry i cią gi pie sze oraz
zie leń de ko ra cyj ną. 

Przy po mnij my, że gmi -
na od daw na szu ka na byw cy
na nie ru cho mość w cen trum So -
snow ca. Po przed nim ra zem zna -
la zło się trzech kon tra hen tów,

któ rzy wpła ci li wa dium, jed nak
ża den z nich nie sfi na li zo wał po -
stę po wa nia i w efek cie dział ka
po zo sta ła w rę kach mia sta. 

– Dział ka z pew no ścią jest
atrak cyj na dla in we sto ra – mó wi
rad ny 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.
– Ulo ko wa na w sa mym cen trum
mia sta, jest wy ma rzo nym miej -
scem pod in we sty cje. Trud no po -
wie dzieć, cze mu jak na ra zie nie
uda ło się wy ło nić fir my, któ ra
chcia ła by za in we sto wać w ten
te ren. Być mo że ocze ki wa nia sa -
mo rzą dow ców dla nie któ rych
przed się bior ców by ły zbyt wy -
gó ro wa ne. Mó wi ło się, że fir ma,
któ ra bu do wać bę dzie w tym
miej scu np. cen trum han dlo we
po win na w pro jek cie obiek tu
uwzględ nić od two rze nie daw nej
za bu do wy mia sta, któ ra znaj do -
wa ła się w tym re jo nie do lat 70.,
a zo sta ła wy bu rzo na w związ ku
z prze bu do wą mia sta i po sze rze -
niem cią gów ko mu ni ka cyj nych.

Mo wa o cha rak te ry stycz nych
bu dyn kach z ko lum na dą od stro -
ny uli cy, w któ rych mie ści ła się

słyn na so sno wiec ka re stau ra cja
Sa voy, ki no Za głę bie oraz tzw.
Dom Czte rech Kup ców.
Przed woj ną obiek ty te by ły jed -
ną z wi zy tó wek mia sta, czę sto
eks po no wa ną na wi do ków kach
z So snow ca. Sa mo rzą dow cy
ocze ki wa li od in we sto ra, że sta -
wia jąc tu obiekt usłu go wy czy
roz ryw ko wy od two rzy przy naj -
mniej fron to we ścia ny tych ka -
mie nic. 

– Przy po mi na to sy tu ację
z bu do wą ki na He lios w So -
snow cu – do da je To masz Bań -
bu ła. – Obiekt bu do wa no
w miej scu mię dzy ul. Mo drze -
jew ską i Ma ła chow skie go, gdzie
stał za nie dba ny, za byt ko wy tzw.
ka mien ny dom. Ar chi tekt miej -
ski do szedł do wnio sku, iż przy -
naj mniej jed na ścia na obiek tu
po win na zo stać za cho wa na, by
przy po mi nać o daw nym wy glą -
dzie tej czę ści mia sta, dla te go
przed się bior ca mu siał uwzględ -
nić ten wy móg i rze czy wi ście,
od stro ny ul. Ma ła chow skie go
ele wa cję ki na sta no wi ścia na zre -
kon stru owa nej ka mie ni cy. Uwa -
żam, że nie jest to zły po mysł,

i mam na dzie ję, że uda się
w koń cu zna leźć in we sto ra
na dział kę w cen trum, któ ry zaj -
mie się tą czę ścią mia sta. Oso bi -
ście uwa żam, że sto ją cy obok
dział ki dom han dlo wy nie przy -
sta je już wy glą dem do dzi siej -
szych cza sów.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Bu dże to wej przy po mi na też, że

pod ko niec 2006 ro ku, pod czas
trwa nia jed nego z po przed nich
prze tar gów, zna lazł się in we -
stor, któ ry za mie rzał stwo rzyć
cen trum han dlo we na ofe ro wa -
nej przez Urząd Miej ski dział -
ce. Za kła dał też wy bu rze nie
do mu to wa ro we go. Mia ły się
tam zna leźć sa le ki no we oraz
ga le ria han dlo wa. Z pla nów

jed nak nic nie wy szło. In ni rad -
ni zwra ca ją z ko lei uwa gę, że
być mo że te ren po wi nien po zo -
stać w sta nie nie zmie nio nym.
Ar gu men tu ją oni, że znaj du ją -
ce się na te re nie dział ki skwe ry
i alej ki spa ce ro we do brze speł -
nia ją swą ro lę słu żąc miesz kań -
com cen trum mia sta ja ko te ren
re kre acyj ny.

Inwestor poszukiwany
Czy architektoniczne wymogi odstraszają przedsiębiorców?

Po raz ko lej ny nie uda ło się zna leźć chęt nych na kup no dział ki w cen trum mia sta

Wkrót ce na so sno wiec kim dwor cu bę dzie moż na wy po ży czać książ ki

Grat ka dla mi ło śni ków ko lej nic twa – i nie tyl ko

Bi blio te ka na dwor cu PKP



podsumowanie kadencji
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Sta wiam na kon se kwen cję
w dzia ła niu
Roz mo wa z Ka zi mie rzem Gór skim, Pre zy den tem Mia sta So snow ca

Pa nie Pre zy den cie, wy bo ry sa mo rzą -
do we zbli ża ją się wiel ki mi kro ka mi.
W So snow cu kam pa nia wy bor cza
nie dłu go się za cznie. Jak Pa na zda -
niem bę dzie się ona kształ to wa ła?
Kam pa nie wszę dzie za czy na ją się
po dob nie. Wspól ny mi ce cha mi są
ata ki na urzę du ją ce go pre zy den ta
i nie do strze ga nie po zy tyw nych
zmian, ja kie za szły w mie ście
w ostat nim cza sie. Przy zwy cza -
iłem się do te go. Za ska ku ją ce jest,
że kry ty ku je się zwy kle to, co za -
le ży od rzą du i Sej mu, jak by oso -
by, któ re kry ty ku ją nie wie dzia ły
co le ży w kom pe ten cjach sa mo rzą -
du. Chciał bym, aby obec na kam -
pa nia by ła me ry to rycz na, do ty czy -
ła ży cia mia sta i je go przy szło ści.
Cie szy mnie to, że so sno wi cza nie
sa mi wi dzą jak mia sto zmie ni ło
swój wi ze ru nek w ostat nich la tach
i nikt im nie wmó wi, że jest ina -
czej. 

W ta kim ra zie pro szę po wie dzieć
o suk ce sach ostat nich czte rech lat.
W tym cza sie do mia sta uda ło się
przy cią gnąć kil ku po waż nych in we -
sto rów. Po ja wi ły się tar gi Expo Si le -
sia, za czę ła dzia łać jed na z naj no wo -
cze śniej szych w Pol sce dru kar ni
i wie le in nych firm. Jak gmi nie uda ło
się to osią gnąć?
Sa mo rząd nie dzia ła do raź nie czy
z przy pad ku. Ma my okre ślo ną
stra te gię i zgod nie z nią, wy ko nuj -
my ko lej ne za da nia. Od lat po wta -
rzam, że nie moż na sku piać się
na jed nym, sztan da ro wym pro jek -
cie, tyl ko trze ba in we sto wać w kil -
ku kie run kach naj waż niej szych dla
mia sta. Ta ka stra te gia w po łą cze -
niu z kon se kwen cją i ela stycz no -
ścią, po zwo li ła roz wią zać naj waż -
niej sze pro ble my, któ re sta ły
przed mia stem. Na szym za da niem
jest od bu do wa nie po ten cja łu go -
spo dar cze go mia sta, prak tycz nie
od pod staw, przy tych wa run kach,
ja kie So sno wiec po sia da. Na le ża -
ło za go spo da ro wać zde gra do wa ne
te re ny po prze my sło we. Tu ma my
naj więk sze suk ce sy ja kie moż -
na by ło osią gnąć na ska lę kra ju.
Na wet za gra nicz ni eks per ci z uzna -
niem ki wa ją gło wa mi, kie dy wi dzą
co zro bio no na te re nach po gór ni -
czych. Je ste śmy czę sto za pra sza ni
na kon fe ren cje i pa ne le aby po dzie -
lić się z in ny mi na szy mi do świad -
cze nia mi. Na te re nach po ko pal -
niach Sa turn, So sno wiec, Niw ka -
-Mo drze jów, Po rąb ka -Kli mon tów,
a tak że po ko pal ni Macz ki -Bór,
dzia ła dziś wie le no wo cze snych
przed się biorstw. Two rzą one no we
ob li cze go spo dar cze mia sta. Ma -
my tu bez spor ny suk ces, któ ry
trud no pod wa żać, bo no we za kła -
dy są i wciąż po wsta ją ko lej ne.

Moż na więc chy ba śmia ło po wie -
dzieć, że wśród in we sto rów za pa no -
wa ła mo da na So sno wiec.
W cią gu ostat nich kil ku lat So sno -

wiec stał się mia stem tar go wym.
Dla miesz kań ców jest to istot ny
suk ces, bo choć dziś po zy cja mia -
sta tar go we go nie jest jesz cze od -
czu wal na, to przy kład Tar gów Kie -
lec kich czy Tar gów Po znań skich
po ka zu je, że te mia sta opar ły swój
roz wój o tar gi. Stąd też bę dzie my
za cie śniać współ pra cę i po ma gać
w roz wo ju na szym tar gom Expo
Si le sia, aby jesz cze bar dziej
wkom po no wa ły się w ży cie mia -
sta. 
Stre fa eko no micz na na Dań dów ce
i jej oto cze nie pręż nie się roz wi ja -
ją. Po wsta ły tam przed się bior stwa
pro du ku ją ce nad wo zia sa mo cho -
do we czy też ka na dyj ski ośro dek
ba daw czy. Naj ko rzyst niej szym jest
to, że in we sto rzy, któ rzy już wy bu -
do wa li za kła dy, po cią ga ją za so bą
ko lej nych. Wkrót ce na te re nie by łej
ko pal ni Niw ka -Mo drze jów, w po -
bli żu za kła dów Fia ta, ru szy jed -
na z naj więk szych fa bryk ko lek to -
rów sło necz nych fir my Watt. Po ja -
wia ją się in we sto rzy ho te lo wi.
Je den ho tel już po wstał, dru gi się
bu du je, trze ci po wsta nie w Niw ce.
Obiekt przy ul. Na ru to wi cza bę -
dzie jed nym z pięk niej szych ho te li
w re gio nie. 

Co po zo sta ło do zro bie nia w kwe stii
re wi ta li za cji te re nów po prze my sło -
wych? 
Na pew no w tej sfe rze do ko na no
już bar dzo wie le. Przed na mi jesz -
cze du że ob sza ry ko pal ni Niw ka -
-Mo drze jów i te re ny by łej ko pal ni
Macz ki Bór. Na te re nach tej pierw -
szej re ali zu je my już pro jekt Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz ne go w ra -
mach Go spo dar czej Bra my Ślą ska,
na któ ry po zy ska li śmy środ ki unij -
ne. Dzię ki te mu dziel ni ca Niw ka,
któ ra już zmie ni ła wy raź nie cha -
rak ter, dy na micz nie przy spie szy
swój roz wój, bo znaj dą się w niej
no wo cze sne bran że i tech no lo gie,
któ rych w dziel ni cy nie by ło.
Do zmia ny wy glą du tej czę ści So -
snow ca przy czy ni się też po wsta -
nie no wo cze sne go ho te lu w Trój -
ką cie Trzech Ce sa rzy.

Koń czą ca się ka den cja to wie le in we -
sty cji w ko mu ni ka cję. Co dla użyt -
kow ni ków szos, czy li znacz nej ilo ści
so sno wi czan, do ko na no w ostat nich
la tach, a co ro bi się obec nie?
W mie ście re ali zo wa nych jest wie -
le re mon tów dróg. Moż na za rzu cić,
że re mon ty te od by wa ją się cząst -
ko wo, ale nie mo że my prze cież
wy bu do wać no wej dro gi w miej -
scu, gdzie za np. rok bę dzie mo der -
ni zo wa na sieć ka na li za cyj na i roz -
ko py wać no wą jezd nię. Na dro go -
wnic two idą jed nak nie ma łe
pie nią dze, obec nie re mon tu je się
nie zwy kle waż ną uli cę Le nar to wi -
cza. Bu du je my dro gi waż ne
z punk tu wi dze nia stra te gicz ne go.
Uli ca Kom baj ni stów, Kli mon tow -
ska, prze bu do wa 11 Li sto pa da

i nie zwy kle waż ny łącz nik: ulic
Mi ko łaj czy ka i Woj ska Pol skie go
spo wo du ją roz ła do wa nie ru chu
w cen trum mia sta. Je ste śmy przy -
go to wa ni do po łą cze nia uli cy 11
Li sto pa da z tra są S -1. Mu sie li śmy
rów nież zbu do wać ca łą sieć dróg
na te re nach po prze my sło wych.
Przy oka zji wszel kich re mon tów
two rzy my no we miej sca par kin go -
we. W tym miej scu wy pa da za -
uwa żyć, że je ste śmy jed nym z nie -
wie lu du żych miast w Pol sce, któ -
re nie po bie ra opłat za par ko wa nie. 

W mie ście re ali zo wa ne są bar dzo
waż ne in we sty cje, zwią za ne za rów -
no z pod nie sie niem stan dar du ży cia
miesz kań ców, jak i z wy mo ga mi eko -
lo gii na mia rę XXI wie ku. My ślę tu
o go spo dar ce ście ko wej i ko lek to rze
Bo brek. Na ja kim eta pie znaj du je się
to przed się wzię cie?
In we sty cje w oczysz czal nie ście -
ków i sieć ka na li za cyj ną ma ją to
do sie bie, że ich nie wi dać na co
dzień, a są nie zwy kle waż ne. Dzię -
ki te mu moż li we sta ło się zlo ka li -
zo wa nie w Niw ce Par ku Na uko wo-
Tech no lo gicz ne go oraz po zy ska -
nie pod in we sty cje te re nów
w Macz kach. Bez ka na li za cji te re -
ny te by ły by mar twe, bo prze pi sy
nie po zwa la ły na bu do wę ja kich -
kol wiek obiek tów. Dziś je ste śmy
już po bu do wie po nad 15 ki lo me -
trów po tęż ne go ko lek to ra, któ ry
ka na li zu je te re ny wschod nie. Do -
sta li śmy za to na gro dy, zaj mu jąc
pierw sze miej sca w kra ju w tej
dzie dzi nie. Po nie waż w pierw -
szym eta pie tej in we sty cji nie zwy -
kle waż ną ro lę od gry wa ły środ ki
unij ne, te raz wal czy my o do fi nan -
so wa nie ko lej ne go eta pu pro jek tu. 

Na ja kie ce le fun du sze z Unii Eu ro pej -
skiej są jesz cze po zy ski wa ne? Czy są
pro jek ty, któ re obec nie wal czą o do -
fi nan so wa nie? 
Do brze po wie dzia ne. O do fi nan so -
wa nie trze ba wal czyć. Chce my po -
zy skać do fi nan so wa nie na bu do wę
sie ci sze ro ko pa smo we go do stę pu
do in ter ne tu. Jej bu do wa spo wo du -
je, że ko rzyst anie z in ter ne tu bę -
dzie znacz nie tań sze, a w mie ście
po ja wi się kil ka dzie siąt dar mo -
wych punk tów do stę pu do nie go,
szcze gól nie w pla ców kach oświa -
to wych i kul tu ral nych. Ja ko miesz -
kań cy dzię ki te mu pro jek to wi sta -
nie my się wła ści cie la mi sie ci ka -
blo wej na te re nie mia sta. Nie wie le
gmin w Pol sce ma szan sę być peł -
no praw nym part ne rem dla ope ra -
to rów i włą czać się w ry nek in ter -
ne to wy. Dru ga spra wa to wcze śniej
wspo mi na na Go spo dar cza Bra ma
Ślą ska. So sno wiec do stał do fi nan -
so wa nie na roz wój te go pro jek tu.
Je go ce lem jest uzy ska nie wzro stu
atrak cyj no ści in we sty cyj nej re gio -
nu po przez wy ko rzy sta nie zde gra -
do wa nych, nie za go spo da ro wa nych
ob sza rów. Zdo by li śmy rów nież

do fi nan so wa nie w wy so ko ści po -
nad 20 mln zł na sa lę kon cer to wą
przy Szko le Mu zycz nej. To bę dzie
nie zwy kle waż ny punkt na kul tu -
ral nej ma pie Za głę bia i ca łe go re -
gio nu.

Pro szę po wie dzieć, jak wy glą da ją
dzia ła nia w in nych dzie dzi nach ży cia
mia sta. Co z so sno wiec kim szkol nic -
twem? 
Na stę pu je po tęż na roz bu do wa ba -
zy spor to wej i re kre acyj nej. Mia sto
in we stu je wiel kie pie nią dze za rów -
no w kom plek so wą wy mia nę
okien w szko łach, jak i w ter mo -
mo der ni za cję bu dyn ków. Mie siąc
po mie sią cu otwie ra my no we
obiek ty spor to we przy szko łach.
Są to bo iska wy bu do wa ne z na -
szych środ ków, z pro gra mu „Bli -
sko Bo isko” oraz „Or li ki”. Trze ba
przy po mnieć, że mi mo do fi nan so -
wa nia rzą do we go i mar szał kow -
skie go „Or li ków” to mia sto po no -
si więk szość kosz tów ich bu do wy. 

Czy na te wszyst kie in we sty cji wy -
star cza pie nię dzy? Nie bez wpły wu
na fi nan se mia sta są usta wy przy go -
to wy wa ne przez rząd i po słów.
Od lat mó wi się o tym, że Pol ska
sa mo rzą dem stoi, że re for ma sa -
mo rzą do wa jest naj le piej wy ko na -
ną re for mą w Pol sce. Gdy jed nak
do cho dzi do te go, by po strze gać sa -
mo rząd ja ko rów no le głe go part ne -
ra w za rzą dza niu kra jem, za czy na -
ją się pew ne trud no ści. Rząd zwy -
kle prze ka zu je sa mo rzą dom
pro ble my, na któ rych roz wią za nie
nie ma po my słu. Spójrz my
na przy kład – przed szko li. Trwa
obec nie sze ro ka dys ku sja na ich te -
mat. Pla ców ki te w stu pro cen tach
są na utrzy ma niu sa mo rzą dów. Na -
to miast w me diach teo re ty zu ją
o nich mi ni stro wie, po li ty cy, po sło -
wie, eks per ci i pe da go dzy, tyl ko nie
sa mo rzą dow cy, któ rzy są prak ty ka -
mi. Ko lej ny przy kład to szkol nic -
two. Rząd obie cu je środ ki na pod -
wyż ki dla na uczy cie li, kie dy to bu -
dżet mia sta fi nan su je 30 pro cent
kosz tów dzia łal no ści szkół na na -
szym te re nie. Każ da na stęp na pod -
wyż ka pen sji zo sta nie po kry ta
z pie nię dzy sa mo rzą du, nie z bu -
dże tu pań stwa. Na stęp ny przy kład:
dzia łal ność Po wia to we go In spek to -
ra Nad zo ru Bu dow la ne go, po win -
na być w stu pro cen tach fi nan so wa -
na ze środ ków cen tral nych, tym -
cza sem in sty tu cja ta w po ło wie
utrzy my wa na jest przez nas. 

Na uli cach mia sta spo ty ka się co raz
wię cej stu den tów. So sno wiec ugrun -
to wał swo ją po zy cję ja ko ośro dek
aka de mic ki. Wal nie przy czy ni ły się
do te go in we sty cje w szkol nic two
wyż sze. Ja kie Pa na zda niem by ły naj -
waż niej sze kro ki w tej dzie dzi nie?
Te dzia ła nia szcze gól nie cie szą, bo
to in we sty cje w wie dzę i ka pi tał
ludz ki. W So snow cu moż na stu -

dio wać kie run ki po cząw szy
od tech nicz nych, przez me dycz ne,
na hu ma ni stycz nych koń cząc.
Miesz kań cy So snow ca ja ko po dat -
ni cy sta li się wiel ki mi me ce na sa -
mi szkol nic twa wyż sze go i zwią -
za nych z nim in we sty cji. Efek tem
tych po su nięć są obiek ty uczel nia -
ne przy uli cach Woj ska Pol skie go,
Jed no ści, Kasz ta no wej. To rów nież
po moc w mo der ni za cji przy sło -
wio wej „Ży le ty”, obiek tu Wy dzia -
łu Na uk o Zie mi przy ul. Bę dziń -
skiej. Sztan da ro wą in we sty cją
w szkol nic two wyż sze jest no wo
wy bu do wa ny no wo cze sny gmach
Wy dzia łu Neo fi lo lo gii przy ul.
Gro ta Ro wec kie go. Nie za my ka -
my te ma tu in we sty cji w szko ły
wyż sze. Już wi docz na jest po tęż -
na roz bu do wa cam pu su aka de mic -
kie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
przy ul. Jed no ści w Dań dów ce.
W ten spo sób dziel ni ca ta wraz
z są sied nią Niw ką sta ją się dziel ni -
ca mi aka de mic ki mi, w co jesz cze
pa rę lat te mu ma ło kto wie rzył.
Wspie ra my rów nież roz wój Wyż -
szej Szko ły Hu ma ni tas, któ rej pół
ro ku te mu prze ka za li śmy du że
środ ki na za kup sprzę tu kom pu te -
ro we go, a obec nie pla nu je my roz -
bu do wę sa mej uczel ni. 

Pla no wa ne są tak że in we sty cje zwią -
za ne z kul tu rą. Wspo mi nał Pan o bu -
do wa nie Sa li Kon cer to wej. Na ja kim
eta pie jest to przed się wzię cie?
Za cznę od te go, że zgod nie ze stra -
te gią pod ję li śmy trzy waż ne za da -
nia w kwe stii roz wo ju pla có wek
kul tu ry. Pierw szym blo kiem in we -
sty cyj nym jest roz bu do wa Klu bu
Kie pu ry. Pla ców ka otrzy ma ła no -
wy i od po wia da ją cy po trze bom
obiekt po by łym Tech ni kum Ener -
ge tycz nym przy ul. Bę dziń skiej.
Ko lej na in we sty cja to prze bu do wa
by łe go ki na Mu za na Cen trum
Kul tu ry – przed się wzię cie to jest
już w 30 pro cen tach sfi na li zo wa -
ne. Je śli cho dzi o Sa lę Kon cer to wą
to po 20 la tach za sto ju, mo że my
ru szyć z tą in we sty cją. Do fi nan so -
wa nie, któ re uda ło się zdo być dla
te go pro jek tu da je nam wresz cie
moż li wość re ali za cji te go przed się -
wzię cia. Dzię ki pro jek to wi zmie -
ści li śmy się w kwo cie ok. 40 mln
zło tych. Mo że my już przy stę po -
wać do bu do wy, bo ma my wszyst -
ko co do niej po trzeb ne – pie nią -
dze i do ku men ta cję. Przy pod pi sy -
wa niu umo wy o do fi nan so wa nie

Mi ni ster Kul tu ry, Bog dan Zdro -
jew ski wy ra ził uzna nie dla dzia łań
w sfe rze kul tu ral nej w So snow cu.
Cie szy mnie, że na sze sta ra nia zo -
sta ły do ce nio ne.

Po wo dy do za do wo le nia po win ni
mieć tak że spor tow cy i ki bi ce.
W mie ście po ja wi ło się spo ro no wych
obiek tów spor to wych, wie le zo sta ło
wy re mon to wa nych. 
Obec nie So sno wiec jest w czo łów -
ce naj więk szych miast pod wzglę -
dem obiek tów spor to wych przy pa -
da ją cych na jed ne go miesz kań ca.
Cen trum po by to we przy Sta dio nie
na Kre so wej ja ko jed no z pierw -
szych w Pol sce zo sta ło ukoń czo ne
zmy ślą omi strzo stwach Eu ro2012.
Przy po szcze gól nych szko łach
otwie ra my bo iska ze sztucz nych na -
wierzch ni. Za koń czo no pra ce
na Sta dio nie lek ko atle tycz nym
przy Al. Mi rec kie go. Zmo der ni zo -
wa no Sta dio ny AKS-u i Czar nych
So sno wiec. Rów no le gle trwa ła mo -
der ni za cja in nych obiek tów, jak ba -
se nu przy ul. Że rom skie go, ha li
spor to wej w Mi lo wi cach, ha li szer -
mier czej czy od kry te go ką pie li ska
w Niw ce, któ re po kom plek so wym
re mon cie od da no mieszkańcom la -
tem te go ro ku. Sku pi li śmy się
na stwo rze niu in fra struk tu ry szko -
le nio wo -tre nin go wej. W Pol sce
czę sto ro bi się na od wrót. Naj -
pierw bu du je się ol brzy mie obiek -
ty, a po tem się my śli, gdzie ma ją
tre no wać dzie ci i mło dzież. Zbu -
do wa li śmy pod sta wy, te raz mo że -
my pójść da lej.

So sno wiec kil ka lat te mu pod jął pró bę
trans for ma cji mia sta. Jak Pan Pre zy -
dent ją oce nia z per spek ty wy cza su?
To naj więk szy suk ces miesz kań -
ców. Kil ka na ście lat te mu przez
mia sto prze szło go spo dar cze tor -
na do, któ re wy wró ci ło je go fi la ry
eko no micz ne. Mó wio no nam, że
to ko niec mia sta, szyb ko się wy -
lud ni i bę dzie mia stem du chów.
Dzi siaj nie wi dać już ne ga tyw nych
skut ków tych zmian. Ma my ni skie
bez ro bo cie, du że za kła dy, za rów -
no z ka pi ta łem pol skim, jak i za -
gra nicz nym, wyż sze uczel nie,
obiek ty kul tu ral ne i spor to we. Cał -
ko wi cie zmie ni li śmy wi ze ru nek.
Sto li ca Za głę bia Dą brow skie go to
te raz dy na micz ne mia sto, w któ -
rym war to żyć i in we sto wać. 

    Dzię ku ję za roz mo wę.
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Kadencja trudnych
kompromisów
Roz mo wa z Da nie lem Mi kla siń skim, Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej V Ka den cji

Do bie ga koń ca pią ta ka den cja Ra -
dy Miej skiej w So snow cu. Czy mo -
że Pan przy bli żyć, czym cha rak te -
ry zo wa ły się te czte ry la ta?
Pią ta ka den cja od ro dzo ne go so -
sno wiec kie go sa mo rzą du róż ni -
ła się w spo sób zde cy do wa ny
zwłasz cza od trzech po przed -
nich. Po raz pierw szy bo wiem
od kil ku na stu lat żad ne z ugru -
po wań nie mia ło więk szo ści bez -
względ nej w Ra dzie Mia sta.
Dzię ki te mu prze sta ła ona być
ma szyn ką do gło so wa nia w rę -
kach pre zy den ta, a sta ła się miej -
scem spo rów, kłót ni, ale i kon -
struk tyw nych dys ku sji, któ re
koń czy ły się trud ny mi kom pro -
mi sa mi. Cie niem nad koń co wy -
mi mie sią ca mi dzia łal no ści
władz sa mo rzą do wych po ło ży ła
się po gar sza ją ca sy tu acja fi nan -
so wa mia sta. Nie tyl ko bru tal nie
zwe ry fi ko wa ła ist nie ją ce pla ny
in we sty cyj ne, ale po sta wi ła ona
pod zna kiem za py ta nia dal szy
roz wój sto li cy Za głę bia Dą brow -
skie go.

Wie le spo rów w ra dzie do ty czy ło
wła śnie bu dże tu mia sta.
Po raz pierw szy w okre sie swo -
ich kil ku let nich rzą dów w So -
snow cu pre zy dent Gór ski nie
otrzy mał po zy tyw nej opi nii Ra -
dy Miej skiej w spra wie ab so lu -
to rium z wy ko na nia bu dże tu
mia sta za rok 2008. Tym ra zem
do prze ciw ni ków pre zy den ta do -
łą czy li rad ni PIRS -u, któ rzy gło -
sem swo je go prze wod ni czą ce go
Wie sła wa Su wal skie go po ka za li
Ka zi mie rzo wi Gór skie mu „żół tą
kart kę”. Był to sku tek ko lej nej
zmia ny po sta wy te go ugru po wa -
nia, któ re go rze czy wi sty li der
Ma ciej Ada miec zre zy gno wał
kil ka ty go dni wcze śniej z funk -
cji prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji pro -
te stu jąc prze ciw ko dzia łal no ści
nie któ rych miej skich urzęd ni -
ków.

Ko lej ny kon flikt wy wo ła ła kwe stia
ob li ga cji miej skich.
Zgło szo ny we wrze śniu pro jekt
uchwa ły prze wi du ją cy emi sję
ob li ga cji na kwo tę 120 mln zł
spo tkał się z opo zy cją rad nych
opo zy cyj nych kwe stio nu ją cych
ko niecz ność po zy ska nia aż tak
du żej kwo ty w ro ku 2009. Kom -
pro mis prze wi du ją cy wy emi to -
wa nie ob li ga cji na kwo tę 90 mln
zł uda ło się wy pra co wać do pie ro
na dru giej nad zwy czaj nej se sji
Ra dy Miej skiej. Mi mo za pew -
nień pre zy den ta i Skarb ni ka
o po trze bach mia sta prze kra cza -
ją cych zde cy do wa nie tę kwo tę
do koń ca ro ku uda ło się wy ko -
rzy stać je dy nie 2/3 z tej su my. 
Kon ty nu acją spo ru o ob li ga cje
by ła dys ku sja nad przy ję ciem bu -
dże tu na rok 2010. Po cząt ko wy

pro jekt zgło szo ny przez pre zy -
den ta w usta wo wym ter mi nie
prze wi dy wał zwięk sze nie za dłu -
że nia mia sta o po nad 120 mln zł.
Ana li za przed sta wio na przez
Plat for mę Oby wa tel ską na pod -
sta wie za ło żeń pro gra mu in we -
sty cyj ne go wy ka za ła, że re ali za -
cja pla no wa nych wy dat ków na -
wet w przy pad ku uzy ska nia
peł ne go do fi nan so wa nia ze -
wnętrz ne go spo wo du je osią gnię -
cie do pusz czal ne go usta wą pu ła -
pu za gro że nia już w koń cu 2011
ro ku. W gło so wa niu padł wy nik
re mi so wy – „za” tra dy cyj nie gło -
so wa li przed sta wi cie le SLD oraz
rad ni nie za leż ni, prze ciw człon ko -
wie klu bu PO, po zo sta li, czy li re -
pre zen tan ci PiS -u i PIRS -u wstrzy -
ma li się od gło su. Ta ki wy nik gło -
so wa nia ozna czał nie przy ję cie
bu dże tu mia sta.

Jak da le ce zo sta ły okro jo ne wy -
dat ki za pla no wa ne w nie przy ję tym
bu dże cie?
No wy pro jekt bu dże tu przed sta -
wio ny przez pre zy den ta w stycz -
niu prze wi dy wał ogra ni cze nie
wy dat ków in we sty cyj nych
przede wszyst kim przez ich
prze su nię cie na la ta na stęp ne.
Dzię ki te mu oraz wsku tek
znacz nie więk szej, niż prze wi -
dy wa nej pier wot nie kwo cie tzw.
wol nych środ ków (nad wyż ka
bu dże to wa) uda ło się ogra ni czyć
wy so kość pla no wa nej emi sji ob -
li ga cji do kwo ty 75 mln zł.
Wkrót ce zresz tą oka za ło się, że
do mknię cie pro jek tu bu dże tu
moż li we by ło je dy nie dzię ki
świa do me mu za wy że niu wy so -
ko ści nad wyż ki z ro ku po przed -
nie go. Jesz cze więk sze kon tro -
wer sje wzbu dzi ła pro gno za fi -
nan so wa na la ta na stęp ne
za pre zen to wa na przez Skarb ni ka
Mia sta, a zwłasz cza bar dzo do -
kład nie wy li czo ne wol ne środ ki,
któ re zwłasz cza w 2011 ro ku
prze kro czyć ma ją 50 mln zł.
Jed no cze śnie pre zy dent zgo dził
się uwzględ nić więk szość żą dań
klu bów, któ re nie po par ły bu dże -
tu w grud niu, co spo wo do wa ło
wstrzy ma nie się rad nych PO
od gło su. Kil ka dni przed nad -
zwy czaj ną se sją bu dże to wą do -
szło też do chwi lo we go po ro zu -
mie nia mię dzy klu ba mi le wi co -
wy mi, w efek cie któ re go rad ni
PIRS -u za gło so wa li za je go
przy ję ciem. Tym sa mym bu dżet
na rok 2010 zo stał uchwa lo ny. 

Co uzna je Pan za na wjęk szy suk -
ces so sno wiec kie go sa mo rzą du
w cią gu mi ja ją cej ka den cji?
W mo im oso bi stym od czu ciu,
naj więk szym suk ce sem jest
wdro żo na w trak cie tej ka den cji
mo der ni za cja Szpi ta la Miej skie -
go. Na in we sty cję tę prze zna czo -
no wie lo mi lio no we su my, nie ste -

ty prze bu do wa prze bie ga z pew -
nym opóź nie niem i efek ty re -
struk tu ry za cji so sno wiec kie go
szpi ta la miesz kań cy od czu ją do -
pie ro w przy szłej ka den cji.
Za bar dzo waż ne osią gnię cie
uwa żam też mo der ni za cję so -
sno wic kich szkół. Ich bu dyn ki
prze cho dzą ter mo mo der ni za cję,
do cie pla ne są ele wa cje, wy mie nia
się okna. Suk ce sem by ło od da nie
do użyt ku no we go bu dyn ku Wy -
dzia łu Neo fi lo lo gii Uni wer sy te tu
Ślą skie go zlo ka li zo wa ne go
na miej scu daw ne go szpi ta li ka
dzie cię ce go. Ta kosz tu ją ca po -
nad 60 mln zł in we sty cja sfi nan -
so wa na by ła przede wszyst kim
z udzia łem środ ków unij nych oraz
bu dże tu mia sta. Nie ste ty, ra dość
z po wo du od da nia no wo cze sne go
gma chu zmą co na zo sta ła zmia ną
sta no wi ska no wych władz UŚ
w spra wie prze ka za nia mia stu
nie któ rych użyt ko wa nych do tej
po ry bu dyn ków. Brak pi sem ne -
go po ro zu mie nia w tej spra wie,
o co nie za dba ły w po przed niej
ka den cji wła dze miej skie, umoż -
li wił kie row nic twu uni wer sy te tu
wy co fa nie się z wcze śniej skła -
da nych obiet nic. Co raz więk sze
kon tro wer sje bu dził rów nież roz -
bu do wa ny po nad wszel kie, na wet
naj bar dziej opty mi stycz ne pro -
gno zy fi nan so we, plan wy dat -
ków in we sty cyj nych (ma jąt ko -
wych) pla no wa nych na naj bliż -
sze la ta. Ko niecz ność po no sze nia
spo rych kosz tów przy wstęp nym
przy go to wa niu in we sty cji bez
moż li wo ści ich zre ali zo wa nia
w przy szło ści spo ty ka ła się z ro -
sną cą kry ty ką rad nych Plat for my
Oby wa tel skiej oraz Pra wa i Spra -
wie dli wo ści. Ar gu men ta cja pre -
zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go
i je go współ pra cow ni ków o ko -
niecz no ści po no sze nia tych
kosz tów ze wzglę du na brak
pew no ści, na któ re z pla no wa -
nych za dań uda się uzy skać środ -
ki ze wnętrz ne nie zy ska ła uzna -
nia, po nie waż nie wszyst kie
przy go to wy wa ne za da nia in we -
sty cyj ne mia ły być fi nan so wa ne
przy wy ko rzy sta niu środ ków ze -
wnętrz nych. Da wa ło to jed nak
asumpt pre zy den to wi Gór skie -
mu i je go współ pra cow ni ków
do co raz ostrzej for mu ło wa nej
kry ty ki co do dzia łań rzą du Plat -
for my Oby wa tel skiej w sfe rze
wy dat ko wa nia środ ków w ra -
mach no we go okre su fi nan so wa -
nia UE.

Czy to wła śnie spo ry o kształt bu -
dże tu do pro wa dzi ły do roz ła mu
koa li cji PO z LiD w So snow cu?
Roz pad rzą dzą cej mia stem ko -
ali cji za czął się w koń cu 2008
ro ku. Już wcze śniej kie row nic -
two klu bu PO zwra ca ło uwa gę
na ko niecz ność re ne go cjo wa nia
umo wy ko ali cyj nej ze wzglę du

na zmia ny na sce nie po li tycz nej.
W po ło wie ro ku So jusz Le wi cy
De mo kra tycz nej wy stą pił z ko -
ali cji LiD. Tym sa mym so sno -
wiec ki klub rad nych Le wi cy
i De mo kra tów zło żo ny zresz tą
od daw na wy łącz nie z człon ków
SLD mu siał zmie nić na zwę. To
z ko lei, zda niem rad nych PO,
spo wo do wa ło że do tych cza so wa
umo wa ko ali cyj na prze sta ła ist -
nieć. 
Osta tecz ny roz pad ko ali cji na -
stą pił w trak cie prac
nad uchwa le niem bu dże tu mia -
sta na rok 2009. Od by wa ły się
one w okre sie gwał tow nie po -
gar sza ją cej się sy tu acji go spo -
dar czej kra ju spo wo do wa nej
świa to wym kry zy sem go spo -
dar czym i jesz cze bar dziej po -
nu ry mi pro gno za mi na przy -
szłość. Przy oka zji pre zy dent
Gór ski przy po mniał, że prze wi -
dział wy buch kry zy su już
w grud niu 2007 ro ku. Stąd
ogra ni cze nie wy dat ków in we -
sty cyj nych w ro ku 2008 i ko -
niecz ność ich zwięk sze nia
w ro ku 2009 po to, że by ra to -
wać so sno wiec kie fir my. Z te go
też po wodu wy dat ki ma jąt ko we
w ro ku 2008 wy nio sły po nad 82
mln zł (po ło wa po cząt ko we go
pla nu), a na rok 2009 za pla no wa -
no aż 283,5 mln zł (w rze czywi -
sto ści zre ali zo wa no wy dat ki
na kwo tę 137,5 mln zł, a więc
by ły o za le d wie mi lion zł

mniej sze niż w ro ku 2007).
Zde cy do wa na więk szość z nich
mia ła być jed nak sfi nan so wa -
na z ob li ga cji wy emi to wa nych
przez mia sto, a nie z do cho dów
bie żą cych czy ma jąt ko wych.
Dla te go też kon cep cja tak ro zu -
mia ne go in ter wen cjo ni zmu sa -
mo rzą do we go w za cho dzą ce
pro ce sy go spo dar cze wzbu dza -
ła spo re za strze że nia wie lu rad -
nych wska zu ją cych na nie wiel -
ki wpływ in we sty cji miej skich
na kon dy cję so sno wiec kich
przed się bior ców i za gro że nia
wy ni ka ją ce ze wzra sta ją ce go
za dłu że nia So snow ca.

Wspo mniał Pan o opóź nie niach
w prze bu do wie szpi ta la miej skie -
go.
Przez ca ły czas spo re emo cje
wzbu dza ła kwe stia na ra sta ją ce -
go za dłu że nia szpi ta la miej skie -
go. Sto ją cy na je go cze le od po -
ło wy 2008 ro ku dy rek tor Zbi -
gniew Swo bo da przez pierw sze
mie sią ce kie ro wa nia pla ców ką
do pro wa dził do znacz ne go
wzro stu za trud nie nia, a tym sa -
mym i kosz tów je go funk cjo no -
wa nia. Naj wyż sze w hi sto rii fi -
nan so wa nia służ by zdro wia
przez Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia w ostat nim kwar ta le 2008
ro ku po zwo li ło nie tyl ko po kryć
na ra sta ją ce wy dat ki, ale na wet
uzy skać pew ną nad wyż kę fi nan -
so wą. Ogól no świa to wy kry zys

go spo dar czy zna czą co po gor -
szył do cho dy NFZ -u, co od bi ło
się na wy so ko ściach kon trak tów
w ro ku 2009. Mi mo znacz nie
mniej szych wpły wów kie row -
nic two szpi ta la nie li cząc się
z ostrze że nia mi kie ro wa ny mi
przez człon ków Ra dy Spo łecz -
nej w cią gu kil ku pierw szych
mie się cy nie pod ję ło żad nych
kro ków oszczęd no ścio wych li -
cząc na po wrót do po zio mu
wpły wów z koń ca ro ku po -
przed nie go. Do pie ro w dru giej
po ło wie 2009 ro ku kie dy sta ło
się ja sne, że wpły wy nie ule gną
zwięk sze niu roz po czę to re ali za -
cję re struk tu ry za cji za trud nie -
nia. Po zwo li ło to czę ścio wo
ogra ni czyć kosz ty, ale nie do -
pro wa dzi ło do od zy ska nia rów -
no wa gi fi nan so wej. W kon se -
kwen cji dal sze funk cjo no wa nie
pla ców ki moż li we by ło je dy nie
dzię ki ko lej nym po życz kom
udzie la nym przez bu dżet mia -
sta.
Rów nie kon tro wer syj na oka za -
ła się spra wa przy sto so wa nia
bu dyn ku by łe go Szpi ta la nr 2
po ło żo ne go przy uli cy 3 Ma ja
na ce le ad mi ni stra cyj ne. Nie -
skon sul to wa ne wcze śniej z ko -
ali cjan tem żą da nie pre zy den ta
Ka zi mie rza Gór skie go wpro -
wa dze nia do bu dże tu mia sta
kwo ty 3 mln zł w ro ku 2008
i 17 mi lio nów do pla nu in we -
sty cyj ne go na rok na stęp ny
spo tka ło się ze scep tycz nym
przy ję ciem ze stro ny rad nych
PO. War to do dać, że do koń -
ca 2009 wy da no na re ali za cję
te go za da nia mniej niż 10
proc. z za pla no wa nych 20 mi -
lio nów. 

Ta ka den cja to tak że roz wój in fra -
struk tu ry spor to wej w mie ście.
Rok 2009 ozna czał prze łom
w kwe stii bu do wy bo isk ze
sztucz ną na wierzch nią. Przez
wie le lat z pie nię dzy z fun du -
szu an ty al ko ho lo we go wy mie -
nia no znisz czo ny as falt
na szkol nych bo iskach na no wą
na wierzch nię z kost ki bru ko -
wej. W tym sa mym cza sie na -
wet w są sied nich gmi nach ma -
so wo, czę sto przy po mo cy
środ ków ze wnętrz nych, bu do -
wa no przy szkol ne bo iska ze
sztucz nej na wierzch ni. Do pie ro
na cisk rad nych PO spo wo do -
wał, że rów nież w So snow cu
roz po czę to po dob ne in we sty cje
– naj pierw z pro gra mu „Bli sko
bo isko”, a na stęp nie z „Or li ka”.
Brak środ ków z fun du szy unij -
nych spo wo do wał, że bu do wę
nie któ rych sfi nan so wa no z pie -
nię dzy bu dże to wych.

    Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek
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reklama

DPS nr 2 jak
no wy
23 września odbyło się uroczyste spotkanie w związku
z kolejnym etapem prac modernizacyjnych w Domu Pomocy
Społecznej nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej.
Zakończony projekt związany był z termomodernizacją
elewacji budynku i remontem balkonów

– Pra ce przy ter mo mo der ni za cji
po dzie lo ne zo sta ły na trzy eta py.
Efek ty tych ro bót wi dać na każ -
dym kro ku. Bal ko ny zo sta ły
prze ro bio ne na tzw. styl lek ki,
za miast be to nu wy po sa żo ne są
w ba rier ki. Na le ży tak że wspo -
mnieć, że pod czas mo der ni za cji
obiek tu wy mie ni li śmy in sta la cję
wod no -ka na li za cyj ną. Po nad to
za mon to wa ne zo sta ły ko lek to ry
sło necz ne. Dzię ki te mu za osz -
czę dzi my kosz ty po no szo ne
na przy go to wa nie cie płej wo dy

użyt ko wej. Po pod grza niu przez
ko lek to ry wo da bę dzie ma ga zy -
no wa na w zbior ni kach bu fo ro -
wych, a na stęp nie prze ka zy wa -
na do punk tów po bo ru. Sys tem
ten jest roz wią za niem cał ko wi cie
przy ja znym dla śro do wi ska, wy -
ko rzy stu ją cym od na wial ną ener -
gię sło necz ną – pod kre śla Da nu -
ta Du dek, dy rek tor Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej nr 2 w So snow cu,
któ ra za po wia da, że to nie ko -
niec prac w so sno wiec kiej pla -
ców ce. – W ostat nim eta pie

chce my jesz cze za dbać o te re ny
zie lo ne obok ośrod ka. Ma my
spo ry te ren do za go spo da ro wa -
nia – do da je z uśmie chem dy -
rek tor Du dek.

W uro czy sto ści udział wzię li
m. in.: przed sta wi cie le władz
mia sta, z pre zy den tem Ka zi mie -
rzem Gór skim na cze le, Prze -
wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz -
twa Ślą skie go Mi chał Czar ski,
rad ni oraz przed sta wi cie le Urzę -
du Wo je wódz kie go w Ka to wi -
cach. KP

Spół dziel nie Uczniow skie dzia -
ła ją ce w szko łach w ca łym kra -
ju wzię ły udział w XIII już edy -
cji ogól no pol skie go „Kon kur su
na naj le piej pra cu ją cą spół dziel -
nię uczniow ską w kra ju o Pu -
char Kra jo wej Ra dy Spół dziel -
czej w roku szkol -
nym 2009/2010”. W tym ro ku,
po dob nie jak w po przed nich la -
tach, w czo łów ce zna la zły się
so sno wiec kie spół dziel nie
uczniow skie.

Pierw sze miej sce za ję ła Spół -
dziel nia Uczniow ska „Ku buś” ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 10,
na dru giej po zy cji upla so wa ła się
Spół dziel nia Uczniow ska „Ła -
kom czuch” ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 29. Wy róż nio ne zo sta ły
na to miast spół dziel nie „Jed ność”
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 21
oraz „Ma ły Ła such” ze Szko ły
Pod sta wo we j nr 15.

Do kon kur su przy stą pi ło 271
spół dziel ni uczniow skich z ca -
łe go kra ju. Do oce ny na szcze -
blu cen tral nym za kwa li fi ko wa ło
się 8 spół dziel ni ze szkół pod -
sta wo wych i 12 z wyż sze go eta -
pu kształ ce nia. Opie kun ki na -
gro dzo nych spół dziel ni ode bra -
ły pu char i dy plo my pod czas
uro czy sto ści, któ ra od by ła
się 22 wrze śnia 2010 ro ku
w Kra ko wie. KP

Tekst i fo to: GK

Nie mal każ da ko bie ta ma na swo -
im su mie niu, co naj mniej kil ka
nie uda nych za ku pów lub nie tra fio -
nych ubra nio wych pre zen tów. Aby
po móc im w po zby ciu się zbęd -
nych, za lę ga ją cych od dłuż sze go
cza su na pół kach w sza fie rze czy
Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty
zor ga ni zo wa ło tzw. Wie trze nie
Szaf. Ini cja ty wa wzo ro wa na na za -
gra nicz nych swap par ties (ang.
swap – wy mie niać) po zwo li ła
uczest nicz kom im pre zy na bez go -
tów ko wą wy mia nę ubrań. 

2 wrze śnia so sno wiec ka Piw ni -
ca po Spodem za mie ni ła się na kil -
ka go dzin w bez go tów ko wy sklep
z ubra nia mi, gdzie kil ka dzie siąt

uczest ni czek wy mie nia ło się rze -
cza mi. Im pre za mia ła cha rak ter nie
tyl ko roz ryw ko wy, ale przede
wszyst kim eko lo gicz ny – po ka za -
ła, że „nie trze ba mno żyć by tów
po nad mia rę”. Nie trze ba też mieć
wiel kich fun du szy, aby ubrać się
do brze, sty lo wo, ory gi nal nie. 

Te go ro dza ju im pre zy od wie lu
lat cie szą się wiel ką po pu lar no ścią
m.in. w An glii i USA, gdzie ist nie -
ją od kil ku dzie się ciu lat. Or ga ni zo -
wa ne w do mach, dla wą skie go gro -
na zna jo mych, al bo w lo ka lach, dla
wszyst kich, któ rzy ma ją ocho tę
wziąć w im pre zie udział. Nie za leż -
nie od miej sca i ilo ści go ści, za sa -
da jest za wsze ta ka sa ma – każ dy
coś przy no si i każ dy z czymś wy -
cho dzi. 

So sno wiec kie wie trze nie szafSosnowieckie
spółdzielnie
uczniowskie
najlepsze w kraju

Panie bardzo sobie chwaliły pomysł sosnowieckiego Stowarzyszenia Aktywne Kobiety



Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia
na te re nie ca łe go kra ju trwa ła out -
do oro wa kam pa nia na te mat two -
rzyw sztucz nych i ich ro li we
współ cze snym świe cie. Ak cję już
po raz trze ci zor ga ni zo wa ła Fun da -
cja Pla stic sEu ro pe Pol ska. Te go -
rocz na edy cja pod ha słem „Każ dy
pla sti ko wy od pad ma war tość, po -
zwól ją od zy skać. Se gre guj pla sti -
ki”, mia ła na ce lu za chę ce nie Po -
la ków do se gre go wa nia od pa dów
z two rzyw sztucz nych oraz uka za -
nia war to ści re cy klin go wej, ja ką
po sia da ją nie raz bez myśl nie wy -
rzu ca ne bez uprzed niej se gre ga cji
pla sti ki.

– Naszą ak cja ma zwró cić uwa -
gę Po la ków na ko niecz ność se gre -

go wa nia od pa dów z two rzyw
sztucz nych. Każ dy wy rzu ca ny ma
swo ją war tość – to su ro wiec wtór -
ny i nie po wi nien tra fić na wy sy pi -
ska. Dzię ki se gre go wa niu od pa -
dów każ dy mo że się przy czy nić
do peł ne go wy ko rzy sta nia ich po -
ten cja łu – do po now ne go wy ko -
rzy sta nia bądź od zy ska nia zma ga -
zy no wa nej w nich ener gii. Dzia ła -
nia ta kie ma ją po zy tyw ny wpływ
na ochro nę śro do wi ska, oszczę -
dza nie su row ców na tu ral nych
i ener gii – mó wi dr Grze gorz Ryt -
ko, dy rek tor Fun da cji Pla stic sEu -
ro pe Pol ska.

Na 400 no śni kach ty pu ci ty li -
ght, udo stęp nio nych przez part ne -
ra kam pa nii, fir mę Cle ar Chan nel

Po land, w po nad 20 mia stach Pol -
ski pre zen to wa ny jest sym bol re cy -
klin gu na tle po jem ni ka do se gre -
ga cji pla sti ko wych od pa dów. Pla -
kat na wią zu je do głów ne go
prze sła nia kam pa nii, któ re pro mu -
je se gre ga cję, re cy kling oraz od -
zysk od pa dów z two rzyw sztucz -
nych. Gra fi ce to wa rzy szy rów nież
wspo mnia ny slo gan. 

– Ufa my, że pro wa dzo ne przez
nas dzia ła nia in for ma cyj ne i edu ka -
cyj ne sprzy jać bę dą roz wo jo wi
i pra wi dło we mu funk cjo no wa niu
se lek tyw nej zbiór ki od pa dów
z two rzyw sztucz nych w Pol sce.
Waż na jest za rów no eko lo gicz -
na świa do mość spo łecz na kształ to -
wa na przez rze tel ną in for ma cję, jak

i od po wied nie me cha ni zmy go spo -
dar cze, któ re za pew nia ją pra wi dło -
we funk cjo no wa nie sys te mu go spo -
dar ki od pa da mi – efek tyw ny re cy -
kling i wy ko rzy sta nie su row ców
na tu ral nych. Tyl ko 4 proc. świa to -
wej pro duk cji ro py naf to wej uży wa -
na jest do pro duk cji two rzyw
sztucz nych, a ko rzy sta my w tej ilo -
ści „wie lo krot nie”, w koń co wym
eta pie od zy sku jąc jej po ten cjał ener -
ge tycz ny. Dla te go tak waż na jest
po wszech na wie dza o tym, że każ -
dy pla sti ko wy od pad ma war tość
– jest cen ny z eko lo gicz ne go i eko -
no micz ne go punk tu wi dze nia
– mó wi dr inż. An na Ko ze ra -Szał -
kow ska, Me ne dżer ds. Ko mu ni ka -
cji Fun da cji Pla stic sEu ro pe Pol ska.

Nie każ dy zda je so bie spra wę
z te go, że rocz nie na świe cie pro -
du ku je się po nad 200 ty się cy ton
bu te lek ty pu PET (zdol nych do re -
cy klin gu). Każ dej z nich za miast
wy rzu cać na wy sy pi ska, moż -
na po przez od po wied nią se gre ga -
cję, po da ro wać dru gie ży cie. Przy -
kła do wo z 35 butelek PET
wytworzyć można np. blu zę z po -
la ru, a ener gia od zy ska na z jed nej
zu ży tej tor by pla sti ko wej po zwa la
na oświe tle nie po ko ju 60-wa to wą
ża rów ką przez 10 mi nut. 

Aby wspo móc se lek tyw ną
zbiór kę od pa dów pla sti ko we przed -
mio ty (bu tel ki z two rzy wa sztucz -
ne go ty pu PET, na kręt ki z two rzy -
wa sztucz ne go, ale tak że opa ko wa -

nia kar to no we po płyn nej żyw no ści
czy li so kach, mle ku itp.) po uprzed -
nim zgnie ce niu na le ży wy rzu cić
do spe cjal nych po jem ni ków do re -
cy klin gu w ko lo rze żół tym.

Kolumnę redaguje:  Ga brie la Ko la no
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Watt roz po czy na dzia łal ność
w So snow cu

Na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa -
da pla no wa ne jest przez fir mę
Watt Sp. z o.o. roz po czę cie pro duk -
cji ko lek to rów sło necz nych w no wej
fa bry ce na te re nie Pod stre fy So sno -
wiec ko -Dą brow skiej Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
w So snow cu przy ul. Mi ko łaj czy ka.
Jed no cze śnie jed na z sie dzib fir my

zo sta nie prze nie sio na z Pie kar Ślą -
skich do So snow ca. 

Jak za pew nia ją przed sta wi cie le
fir my, otwar cie od dzia łu w So snow cu
przy czy ni się do two rze nia no wych
miejsc pra cy. Fir ma w okre sach
szczy to we go za po trze bo wa nia na ko -
lek to ry za trud nia ła ok. 120 osób,
z cze go po ło wę sta no wi li sta li pra -

cow ni cy. W no wej ha li w So snow cu
zo sta nie za trud nio nych ok. 100 osób.
Ok. 80 proc. pra cow ni ków z Pie kar
Ślą skich roz wa ża pra cę w So snow cu.
Sza cu je się, że na za trud nie nie w no -
wym za kła dzie mo że li czyć na wet 50
miesz kań ców So snow ca.

Watt jest trze cim na świe cie pro -
du cen tem ko lek to rów sło necz nych

(pod wzglę dem po wierzch ni pro duk -
cyj nej). Na le ży też do pro du cen tów
wio dą cych na ryn ku pod wzglę dem
sprze da ży w Pol sce. Od 1998 ro ku
wy ty cza no we kie run ki roz wo ju tech -
no lo gii so lar nych i po szu ku je co raz
efek tyw niej szych spo so bów wy ko -
rzy sta nia nie wy czer pal nej ener gii
sło necz nej.

W 2009 ro ku fir ma Watt roz po -
czę ła bu do wę fa bry ki w So snow cu.
Obec nie koń czo ne są pra ce zwią za -
ne z wy po sa że niem ha li w au to ma -
tycz ną li nię do pro duk cji pła skich
ko lek to rów sło necz nych skła da ją cą
się m.in. z trzech ro bo tów, spe cja li -
stycz nych urzą dzeń do łą cze nia ab -
sor be ra z rur ka mi oraz ma szyn pa -
ku ją cych. Ser cem no wo cze snej li nii
pro duk cyj nej jest na to miast je dy -
na na świe cie ma szy na do mięk kie -
go lu to wa nia stru mie nio we go
w tech no lo gii opa ten to wa nej przez
Watt. 

War tość tej in we sty cji prze kra -
cza 59 mi lio nów zło tych. 

Kolektor słoneczny to urządzenie służące
do konwersji energii promieniowania słonecznego
na ciepło. Energia docierająca do kolektora
zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła,
którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np.
powietrze). Działanie kolektora jest następujące:
Najpierw słońce ogrzewa umieszczony w kolektorze
absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne
i zamienia je w ciepło. Skuteczność pochłaniania
zależy od rodzaju absorbera. Zwykły, czarny absorber
dużą część promieniowania odbija. Skuteczniejszy
jest tzw. absorber selektywny – pochłania on 95
proc. padającego na niego promieniowania.
Następnie od absorbera ogrzewa się czynnik
grzewczy (może to być woda lub płyn
niezamarzający), który przepływa przez kolektor,
po czym ogrzany płyn przepływa do zasobnika. Tam
oddaje ciepło ogrzewanej wodzie użytkowej,
znajdującej się w zasobniku, i ochłodzony wpływa
z powrotem do kolektora. Kolektory słoneczne
najpowszechniej wykorzystywane są do:
podgrzewania wody użytkowej oraz wody basenowej
oraz wspomagania centralnego ogrzewania.
W Sosnowcu stosuje się je np. w Domu Opieki
Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej.

22 wrze śnia po raz 12.
na świe cie, a 8. w Po lce ob -
cho dzo ny był Eu ro pej ski
Dzień Bez Sa mo cho du. Mię -
dzy na ro do wa kam pa nia po -
wsta ła we Fran cji w 1998 ro ku
i cy klicz nie za chę ca Eu ro pej -
czy ków do al ter na tyw nych
środ ków trans por tu, pro mo cji
trans por tu pu blicz ne go oraz
udo wad nia, że ży cie w mie ście
bez sa mo cho du jest nie tyl ko
moż li we, ale tak że o wie le
przy jem niej sze.

W te go rocz nej edy cji w 114
mia stach w ca łej Pol sce od by -
ły się pik ni ki ro dzin ne i fe sty -
ny. Na uli ce kil ku dzie się ciu
miast wy je cha ły au to bu sy
ozdo bio ne ko lo ro wy mi na klej -
ka mi, za chę ca ją cy mi do ko rzy -
sta nia z ko mu ni ka cji miej skiej,
a na dwor cach ko le jo wych
emi to wa no ko mu ni ka ty prze -
ko nu ją ce do jaz dy po cią giem. 

W na szym re gio nie w kam -
pa nii po raz ko lej ny czyn ny
udział wzię ło KZK GOP.
W dniu bez sa mo cho du każ dy
kie row ca mógł bez płat nie
za oka za niem do wo du re je stra -
cyj ne go po dró żo wać pu blicz -
ny mi środ ka mi trans por tu bez
opła ty.

Prze sie dli śmy się z sa mo cho dów
Roz po czy na się se zon grzew czy,
z więk szo ści ko mi nów wy do by -
wa ją się kłę by dy mu. Nie ste ty
w wie lu przy pad kach jest on
ciem ny i gry zą cy. Przy czy na jest
pro sta, wie lu z nas oszczę dza, i pa -
li to co po win no być uty li zo wa ne. 

Pa mię taj my, że w in dy wi du -
al nych go spo dar stwach do mo -
wych spa lać moż na tyl ko: pa -
pier, tek tu rę i drew no, od pa dy
z go spo dar ki le śnej, ale nie che -
mi ka lia i opa ko wa nia z two rzyw
sztucz nych, od pa dy ko ry i kor -
ka, tro ci ny, wió ry i ścin ki oraz
me cha nicz nie wy dzie lo ne od -
rzu ty z prze rób ki ma ku la tu ry.
Nie wol no pa lić m.in. sta rych
me bli, po nie waż za wie ra ją kle -
je, far by i po wło ki, z któ rych
wy dzie la ją się szko dli we sub -
stan cje.

Dym ze spa la nych w ten
spo sób śmie ci jest szko dli wy
dla zdro wia. W je go trak cie

emi tu je my do at mos fe ry m.in.:
py ły, któ re od kła da jąc się
w gle bie po wo du ją szko dli we
dla zdro wia czło wie ka za nie -
czysz cze nie me ta la mi cięż ki -
mi, tle nek wę gla – tru ją cy dla
lu dzi i zwie rząt oraz tle nek
azo tu – po wo du ją cy po draż nie -
nia, a na wet uszko dze nia płuc.
Z ko lei dym za wie ra ta kie tok -
sycz ne związ ki, jak: dwu tle nek
siar ki, chlo ro wo dór, cy ja no wo -
dór, a tak że ra ko twór cze diok -
sy ny.

Spa la nie od pa dów i śmie ci
w ko tłach na pa li wa sta łe jest
przez re no mo wa nych pro du cen -
tów za bro nio ne. Po wo dem jest
du ża za war tość wil go ci, któ ra
mo że do pro wa dzić do ko ro zji
ko tła. Do dat ko wo spa li ny sil nie
za nie czysz cza ją ka na ły kon wek -
cyj ne. War to się za tem za sta no -
wić, za nim za cznie my pa lić bu -
tel ki PET w pie cach. 

Zanim zaczniesz palić w piecu
2 paź dzier ni ka w Sa li Sej mu
Ślą skie go spo tka ły się uczest -
nicz ki kon fe ren cji pt. „Ko bie ty
– wy zwa nia współ cze sno ści”.
Zjazd, w któ rym uczest ni czy ło
kil ka set ko biet zor ga ni zo wa ny
zo stał przez Pol ski Dom Kre acji
z oka zji pierw szej rocz ni cy dzia -
łal no ści w Pol sce fi lii ame ry kań -
skiej or ga ni za cji „Dress for Suc -
cess”. Ta ostat nia wspie ra ko bie -
ty na ryn ku pra cy.

Kon fe ren cja uczy ła, w ja ki
spo sób po łą czyć ka rie rę za wo do -
wą z ro dzi ną, zdro wiem i eko lo -
gią. 

Uczest ni czą ca w głów nym
pa ne lu kon fe ren cji Ga brie la Le -
nar to wicz – pre zes Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach zwra ca ła uwa gę
na to, by ro zum nie ko rzy stać
z bo gac twa ota cza ją ce go nas
świa ta. 

Kon fe ren cja by ła efek tem
re ali zo wa ne go od kil ku mie -
się cy pro jek tu „EKO – LA -
DY” re ali zo wa ne go przez Pol -
ski Dom Kre acji i do fi nan so -
wa ne go przez WFO ŚiGW,
po pu la ry zu ją ce go wie dzę
i świa do mość eko lo gicz ną
w 10 miej sco wo ściach Ślą ska
m.in. w Mi ko ło wie i Za brzu.
Ce lem tych spo tkań jest po zy -
tyw na zmia na spo so bu my śle -
nia i za cho wań pro wa dzą cych
do lep sze go ko rzy sta nia z ota -
cza ją ce go nas śro do wi ska na -
tu ral ne go. Za czy na jąc od ta -
kich za cho wań, jak np. za krę -
ca nie wo dy w kra nie gdy
z niej nie ko rzy sta my, czy ga -
sze nie świa tła tam, gdzie nas
nie ma. 

Ko lej ne spo tka nia w ra mach
ak cji od bę dą się 11 paź dzier ni ka
w Ryb ni ku oraz dzień póź niej
w Świę to chło wi cach.

Ko bie ty o śro do wi sku
Czy wiesz że?
W ciągu godziny średnie drzewo
liściaste wytwarza ok. 1200 litrów
tlenu, człowiek zużywa ok. 30 litrów,
a samochód 6000 litrów zamienia
w spaliny.  Z raportów Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) wynika,
że liczba ofiar śmiertelnych spalin
samochodowych wyraźnie
przekracza liczbę ofiar wypadków.
Masowa motoryzacja przyczynia się
do m. in. otyłości, raka, alergii,
nerwic i stresu.

Segreguj plastiki!!
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W po przed nim nu me rze „Ku rie -
ra Miej skie go” Hen ryk Ko cot za -
pre zen to wał hi sto rię za gór skie go
ko ścio ła pw. św. Jo achi ma dla te -
go w bie żą cym nu me rze war to
nie wąt pli wie wspo mnieć o rów -
nie cie ka wym cmen ta rzu w Za gó -
rzu przy ul. Zu zan ny. Za ło żo ny zo -
stał na po cząt ku lat 60. XIX wie -
ku na po wierzch ni oko ło ok. 6 ha.
Pod le ga ad mi ni stra cji dwóch pa ra -
fii: św. Jo achi ma w Za gó rzu i Pod -
wyż sze nia Krzy ża Świę te go
na Śro du li. Neo go tyc ką ka pli cę
cmen tar ną wy bu do wa no sta ra -
niem ks. Jó ze fa Do tkie wi cza,
pro bosz cza pa ra fii za gór skiej,
dzię ki któ re mu cmen tarz zo stał
rów nież ogro dzo ny. Ne kro po lia
ta jest hi sto rycz nym miej scem,
któ re przy po mi na o tra gicz nych
wy da rze niach z dzie jów re gio nu.
Jed na z mo gił kry je pro chy kil ku
uczest ni ków po wsta nia stycz nio -
we go z od dzia łu Apo li na re go
Ku row skie go, któ ry w no cy z 6
na 7 lu te go 1863 ro ku sto czył
zwy cię ską bi twę z Ro sja na mi
o so sno wiec ki dwo rzec ko le jo wy.
Na gro bie umiesz czo no ta bli cę
z in skryp cją: „Bóg – ho nor – oj -
czy zna / mo gi ła / po wstań -
ców 1863 / pa mię ci bo ha te rów /
w 120. rocz ni cę po wsta nia/pa ra -
fia nie św. Jo achi ma”. W ma so -
wym gro bie po grze ba ne zo sta ły
tak że zwło ki 34 ro bot ni ków za -
mor do wa nych 9 lu te go 1905 ro -
ku pod hu tą „Ka ta rzy na”. W in -
nej zbio ro wej mo gi le spo czy wa -
ją szcząt ki 64 żoł nie rzy Ar mii
Czer wo nej, któ rzy zgi nę li w Za -

głę biu Dą brow skim w wal ce
z oku pan tem hi tle row skim
w stycz niu 1945 ro ku. Po nad to
na cmen ta rzu w okre sie dwu -
dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go
po sta wio no dwa po mni ki: Nie -
zna ne go Żoł nie rza oraz ku czci
po wsta nia li sto pa do we go – w
set ną rocz ni cę wy bu chu. Naj star -
sze gro by na cmen ta rzu za gór -
skim po cho dzą z prze ło -
mu XIX i XX wie ku. Wśród nich
na le ży wy mie nić mo gi łę An to -
nie go Ski biń skie go, urzęd ni ka,
a na stęp nie sę dzie go i wój ta Za -
gó rza, któ ry zmarł 9 li sto pa -
da 1885 ro ku. War to rów nież
przy po mnieć po stać Alek san dra
Wi de ry, le ka rza za kła do we go
To wa rzy stwa Ko palń i Za kła dów
Hut ni czych So sno wiec kich, któ -
ry zmarł 29 ma ja 1901 ro ku. Był
pier wo zo rem po sta ci dok to ra To -
ma sza Ju dy ma, bo ha te ra po wie -
ści Ste fa na Że rom skie go „Lu -
dzie bez dom ni”. Na gro bach
cmen ta rza przy ul. Zu zan ny
wid nie ją rów nież na zwi ska zna -
nych po sta ci ży cia pu blicz ne go.
Tu taj spo czy wa ją m.in. Edward
Gie rek (1913-2001), dzia łacz
ko mu ni stycz ny, po li tyk, I se kre -
tarz Ko mi te tu Cen tral ne go
PZPR w la tach 1970-1980; Wi -
told Do bro wol ski (1912-1975),
dzien ni karz, pu bli cy sta spor to wy
Pol skie go Ra dia i Te le wi zji i in -
ni. Mo że to za brzmi dziw nie, ale
przy ład nej je sien nej po go dzie
nie wąt pli wie to miej sce spo -
czyn ku war te jest od wie dze nia
i chwi li za du my. 

Cmentarz w Zagórzu

W dniach 9-11 wrze śnia Mu -
zeum w So snow cu ob cho dzi -
ło 25-le cie swo je go ist nie nia.
Przez pierw sze dzie sięć lat swo -
je go funk cjo no wa nia by ło Od -
dzia łem Mu zeum Gór no ślą skie -
go w By to miu pn. Mu zeum Hi -
sto rii Ru chu Ro bot ni cze go
Ślą ska i Za głę bia Dą brow skie go.
Od 1 stycz nia 1995 ro ku po wo -
ła ne do ży cia zo sta ło Mu zeum
w So snow cu. Obec nie jest to sa -
mo dziel na in sty tu cja kul tu ry
z do rob kiem po nad 460 otwar -
tych eks po zy cji i po nad 750 ty -
sią ca mi zwie dza ją cych w kra ju
i za gra ni cą. Swo je pra ce wy sta -
wia li tu taj wy bit ni współ cze śni
pol scy ar ty ści, moż na by ło tak że
po dzi wiać ob ra zy Ja na Ma tej ki,
Kos sa ków, Le ona Wy czół kow -
skie go – wiel kich mi strzów pol -
skie go ma lar stwa. Za swo ją
dzia łal ność Mu zeum otrzy ma ło
wie le na gród i wy róż nień w edy -
cjach pre sti żo we go kon kur su
„Wy da rze nie Mu ze al ne Ro ku”.
Pla ców ka roz wi ja tak że sze ro ką
współ pra cę mię dzy na ro do wą
z po dob ny mi in sty tu cja mi
w Cze chach, Sło wa cji i na Wę -
grzech. Pa tro nat ho no ro wy
nad Ju bi le uszem ob ję li: Mi ni -
ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, Bo gu sław Śmi -

giel ski – Mar sza łek Wo je wódz -
twa Ślą skie go, Ka zi mierz Gór -
ski – Pre zy dent Mia sta So snow -
ca. W ra mach II Dni Mu zeum
w So snow cu, od by wa ją cych się
w ra mach ju bi le uszu udo stęp -
nio ne zo sta ły zwie dza ją cym
przy go to wa ne z tej oka zji eks po -
zy cje „XXV lat Mu zeum w So -
snow cu i „Ja cek Mal czew ski.
Ma lar stwo” oraz od by ło się spo -
tka nie z miesz kań ca mi Pa ła cu
Scho na, w któ rym so sno wiec kie

Mu zeum ma swo ja sie dzi bę.
Nie ja ko pod su mo wa niem trzy -
dnio wych ob cho dów był Za głę -
biow ski Pik nik Et no gra ficz ny
pod czas któ re go za pre zen to wa -
no m. in. daw ne rze mio sła
(garn car stwo, ko wal stwo, wi kli -
niar stwo, rę ko dzie ło ar ty stycz ne
i sztu ka lu do wa), wy stą pił Ka -
pe la Lu do wa Bra ci Kwo cza łów
z Za wier cia a przy go to wa -
na przez Wi niar nię U Re nar da
Go spo da ser wo wa ła kuch nię re -

gio nal ną. Pik nik po łą czo ny zo -
stał z II Za głę biow skim Mio do -
bra niem, a na naj młod szych
uczest ni ków cze ka ła atrak cja
w po sta ci Eks po zy cji Ślą skie go
Ogro du Zoo lo gicz ne go w Cho -
rzo wie. W imie niu ca łej re dak -
cji gra tu lu je my dy rek cji i pra -
cow ni kom oraz ży czy my ko lej -
nych co naj mniej 25 lat
dzia łal no ści.

Kolumnę opracował: Michał Węcel

Muzealny jubileusz

Bar tosz Gło wac ki (1758/1765 – 1794), 
wła ści wie Woj ciech Bar tosz, chłop – ko sy nier

Uro dził się po mię dzy ro kiem 1758 a 1765 we
wsi Rzę do wi ce. Jed nak do kład na da ta i miej -
sce uro dze nia nie jest moż li we do usta le nia
po nie waż w 1794 ro ku spło nę ła część ksiąg
pa ra fial nych. Był chło pem pańsz czyź nia nym
knia zia An to nie go Szuj skie go. W 1783 ro ku
za warł mał żeń stwo z miesz kan ką swo jej wsi
Ja dwi gą Czer ni ko wą. Z te go mał żeń stwa
na świat przy szły trzy cór ki: He le na (ur.
ok. 1784), Ce cy lia (1790) i Ju sty na (1794), Ży li bar dzo skrom nie
w tzw. kur nej cha łu pie na go spo dar stwie 4 lub 9-mor go wym. Na mo -
cy uchwa ły Ko mi sji Po rząd ko wej woj. kra kow skie go z 25 mar -
ca 1794 ro ku Woj ciech Bar tosz zo stał po wo ła ny do woj ska. Do pie ro
co wcie lo ny w dniu 4 kwiet nia wziął udział w bi twie pod Ra cła wi -
ca mi. Jed nost ki chłop skie zo sta ły wy zna czo ne przez Na czel ni ka Ta -
de usza Ko ściusz kę do ata ku na ba te rię ar mat ge ne ra ła A. P. Tor ma -
so wa. Pierw szym, któ ry zdo był ro syj ską ar ma tę był Woj ciech Bar -
tosz. Za mę stwo i od wa gę, jak rów nież w ce lu za chę ce nia in nych
chło pów do udzia łu w po wsta niu mia no wany został cho rą żym świe -
żo utwo rzo nych Gre na die rów Kra kow skich. W związ ku z no mi na cją
na ofi ce ra zmia nie ule gło je go na zwi sko z chłop skie go Bar tosz
na Gło wac ki. Zwol nio ny zo stał z pod dań stwa i otrzy mał w dzie dzicz -
ne po sia da nie za miesz ka ną przez sie bie za gro dę. Nie zo stał no bi li to -
wa ny, a spra wa zmia ny na zwi ska po zo sta je za gad ko wa i ma wie le hi -
po tez. 6 czerw ca 1794 ro ku do szło do bi twy pod Szcze ko ci na mi. Si -
ły pol skie li czy ły 15 ty się cy żoł nie rzy, na to miast woj ska
pru sko -ro syj skie okre śla się na po nad 27 ty się cy. Woj ciesz Gło wac -
ki wraz z Re gi men tem Gre na die rów Kra kow skich puł kow ni ka Ja -
na Krzyc kie go ase ku ro wał jed ną z ba te rii pol skich dział. Pod czas bi -
twy o wie le mniej sze si ły pol skie po nio sły klę skę, a stra ty w lu dziach
wy nio sły ok. 1200 za bi tych i ran nych. Wśród 346 po szko do wa nych
cu dem ura to wa nych na po lu bi twy był m.in. Woj ciech Bar tosz Gło -
wac ki. Nie ste ty stan je go zdro wia oka zał się zbyt cięż ki, że by go ura -
to wać. Zmarł praw do po dob nie pod czas od wro tu Ta de usza Ko ściusz -
ki do War sza wy po mię dzy Ma ło gosz czą i Kiel ca mi, gdzie zo stał po -
cho wa ny w dniu 9 czerw ca 1794 ro ku. W So snow cu bo ha ter ski
ko sy nier spod Ra cła wic upa mięt nio ny zo stał nie wiel ką ulicz ką w sa -
mym cen trum mia sta, któ ra łą czy uli ce War szaw ską z Tar go wą 

Se we ryn Gosz czyń ski (1801-1876), 
dzia łacz spo łecz ny, pi sarz i po eta

Uro dził się 4 li sto pa da 1801 ro ku w Iliń cach
ko ło Hu ma nia. Na uki po bie rał w róż nych
szko łach, jed nak naj dłu żej kształ cił się
w szko le ba zy lia nów w Hu ma niu. W 1820 ro -
ku przy je chał do War sza wy, wstą pił do taj ne -
go Związ ku Wol nych Bra ci Po la ków. Gdy wy -
bu chło po wsta nie w Gre cji, w sierp niu 1821
udał się na Ukra inę aby przez Ode ss sę do stać
się do Gre cji. Jed nak z po wo du pro ble mów fi -
nan so wych nie do tarł do ce lu wę drów ki.
Do 1830 ro ku prze by wał na Ukra inie, gdzie pro wa dził dzia łal ność
kon spi ra cyj ną. Ukry wał się przed po li cją i w tym cza sie stwo rzył wie -
le wier szy o cha rak te rze pa trio tycz nym. W czerw cu 1830 ro ku po -
now nie przy je chał do War sza wy i wstą pił do sprzy się że nia Pio tra Wy -
soc kie go. Był jed nym z uczest ni ków ata ku na Bel we der. W po wsta -
niu li sto pa do wym wal czył w ran dze ka pi ta na pod do wódz twem
ge ne ra ła Jó ze fa Dwer nic kie go. Brał udział w bi twach pod Stocz kiem
i No wą Wsią. Po ka pi tu la cji War sza wy udał się do Prus. Po prze kro -
cze niu gra ni cy w dniu 5 paź dzier ni ka 1831 ro ku zo stał in ter no wa ny
w klasz to rze fran cisz ka nów w Brod ni cy. Po od zy ska niu wol no ści osie -
dlił się w Ga li cji, gdzie kon ty nu ował dzia łal ność po li tycz no -spo łecz -
ną. W 1832 ro ku we Lwo wie za ło żył Zwią zek Dwu dzie stu Je den,
a w 3 la ta póź niej w Kra ko wie Sto wa rzy sze nie Lu du Pol skie go. Wła -
śnie w tym okre sie ostro skry ty ko wał w pra cy „No wa epo ka po ezji
pol skiej” „nie po lski” cha rak ter ko me dii Alek san dra Fre dry. S. Gosz -
czyń ski jest twór cą, na któ rym nie za tar te pięt no wy warł cha rak ter ma -
łej oj czy zny. Do ra stał na Ukra inie i w Ga li cji, a je go twór czość za li -
cza się to tzw. szko ły ukra iń skiej. Do naj wy bit niej szych je go prac na -
le ży m.in. „Za mek ka niow ski”, jed nak rów no cze śnie ja ko je den
z pierw szych wpro wa dza do li te ra tu ry mo ty wy ta trzań skie. W cza sie
swo ich po dró ży po gó rach praw do po dob nie ura to wał ży cie mło de mu
Ka zi mie rzo wi Prze rwie -Tet ma je ro wi. W 1838 ro ku ar ty sta wy emi -
gro wał do Fran cji. Wła śnie wów czas po znał A. Mic kie wi cza i J. Sło -
wac kie go. W czte ry la ta póź niej wstą pił do Ko ła To wiań czy ków, gdzie
za przy jaź nił się z Mi cha łem Szwey ce rem. Od ciął się od swo jej daw -
nej dzia łal no ści po li tycz nej i zre zy gno wał z pi sar stwa. W 1872 ro ku
dzię ki po mo cy przy ja ciół wró cił do kra ju i za miesz kał we Lwo wie.
Tam zmarł 25 lu te go 1876 ro ku. Po cho wa ny zo stał na Cmen ta rzu Ły -
cza kow skim, a na je go mo gi le w alei za słu żo nych spo łe czeń stwo Lwo -
wa wy sta wi ło im po nu ją cy po mnik au tor stwa Ju lia na Mar kow skie go.
W So snow cu pra wie niezna ny sze ro kim rze szom spo łe czeń stwa ten
przed sta wi ciel pol skie go ro man ty zmu upa mięt nio ny zo stał uli cą
na Śro du li. 
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Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Po kaz ko wal stwa ar ty stycz ne go,
czer pa nie pa pie ru oraz wi kli niar -
stwo  – to nie licz ne z wie lu atrak cji,
ja kie moż na by ło zo ba czyć pod -
czas te go rocz ne go Za głę biow skie -
go Pik ni ku Et no gra ficz ne go, któ ry
od był się 10 i 11 wrze śnia w Mu -
zeum w So snow cu.

Trwa ją ca dwa dni im pre -
za zgro ma dzi ła wie lu zwie dza ją -
cych. 

Naj więk szym za in te re so wa -
niem cie szy ła się ce ra mi ka, ręcz -
nie ma lo wa ne na czy nia, bi żu te -
ria z fil cu oraz ka mie ni pół sz la -
chet nych. Szcze gól ny po dziw
bu dzi ły na to miast ha fty wy ko na -
ne przez człon ki nie Ko ła Go spo -
dyń Wiej skich w Sław ko wie. Naj -
młod szych in te re so wa ło głów nie
mi ni zoo stwo rzo ne przez Ślą ski
Ogród Zoo lo gicz ny w Cho rzo -
wie, gdzie moż na by ło zo ba czyć

pan cer ni ka, al pa kę oraz kil ka in -
nych ga tun ków zwierząt.

Czę ścią im pre zy by ło rów -
nież II Za głę biow skie Mio do bra -
nie. Dla mi ło śni ków mio du przy -
go to wa no wy kła dy na te mat
pszcze lar stwa w Za głę biu Dą -
brow skim oraz zdro wot nych
dzia łal no ści zło te go nek ta ru.
Mio do bra niu to wa rzy szy ła wy -
sta wa „Tra dy cje bart ni cze w ro -
dzi nie Buz ków” przy go to wa -
na przez Ada ma Wil czyń skie go. 

Nie za bra kło tak że go spo dy
z kuch nią re gio nal ną przy go to -
wa ną przez Wi niar nię u Re nar da
w So snow cu. Zwie dza ją cy mo -
gli nie tyl ko po sma ko wać pre -
zen to wa ne pro duk ty, ale rów nież
sa mi spró bo wać swych sił w...
ubi ja niu ma sła.

Uczest ni kom II Za głę biow -
skie go Pik ni ku Et no gra ficz ne go
przy gry wa ła Ka pe la Lu do wa
Bra ci Kwo cza łów z Za wier cia.

Za koń czy ła się dru ga edy cja
kon kur su „Mistrz Tu ry sty ki, Ga -
stro no mii i Roz ryw ki”, gdzie
po pod su mo wa niu trud ne go dla
ca łej bran ży se zo nu 2010, Ka pi -
tu ła wrę czy ła Na gro dy Se zo nu,
De biut Ro ku oraz Wy róż nie nia
dla naj lep szych ge sto rów bran ży

tu ry stycz nej. Ga la od by ła się 2
paź dzier ni ka br. w no wej sie dzi -
bie Klu bu im. Ja na Kie pu ry
w So snow cu.

Lau re aci oce nia ni by li w 32
ka te go riach, a ty po wa li ich kon -
su men ci. W klu bie po ja wi li się
ge sto rzy tu ry sty ki, ga stro no mii

i roz ryw ki z ca łej Pol ski. Uro -
czy ste go wrę cze nia sta tu etek
i cer ty fi ka tów do ko na li dy rek tor
Ślą skiej Izby Tu ry sty ki Wła dy -
sła wa Ka zi mier czak i re dak tor
na czel ny Wy daw nic twa Re gio -
ny, bę dą ce go or ga ni za to rem
kon kur su, Hen ryk Ko cot.

So sno wiec wraz z je go wa lo -
ra mi tu ry stycz ny mi przy bli żył
go ściom pro fe sor Ma rek Ba rań -
ski, pre zes Związ ku Za głę biow -
skie go. Przy po mi na my, iż nie ba -
wem ru sza trze cia edy cja kon -
kur su i Wy daw nic two ocze ku je
na Pań stwa gło sy. KOC

Etnograficzny piknik w muzeum Kom pa sy u Kie pu ry

W śro dę, 16 wrze śnia br. w sie -
dzi bie Agen cji Roz wo ju Lo kal -
ne go S.A. w So snow cu od by ło
się se mi na rium dla pra co daw -
ców, któ re go or ga ni za to rem był
Ślą ski Zwią zek Pra co daw ców
Pry wat nych w ra mach re ali zo -
wa ne go pro jek tu unij ne go pn.
„Ślą ska Kam pa nia na rzecz Spo -
łecz nie Od po wie dzial ne go Biz -
ne su 2010-2011”. Za ję cia z pra -
co daw ca mi pro wa dzi ła dr Bo gu -
mi ła Ba rań ska z Ka te dry
Za rzą dza nia Pu blicz ne go i Na uk
Spo łecz nych Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go z Ka to wic (wcze -
śniej Aka de mia Eko no micz na)
oraz Bo gu sła wa Nie wę głow ska
z Klu bu FOR (Fo rum Oby wa tel -
skie go Roz wo ju) w Ka to wi cach.

Spo łecz ną Od po wie dzial -
ność Biz ne su (SOB) okre śla się
ja ko kon cep cję roz wo ju, dzię ki
któ rej przed się bior stwa na eta -

pie bu do wa nia stra te gii do bro -
wol nie uwzględ nia ją in te re sy
spo łecz ne i ochro nę śro do wi ska,
a tak że re la cje z róż ny mi gru pa -
mi in te re sa riu szy. By cie od po -
wie dzial nym ozna cza nie tyl ko
speł nie nie wszyst kich wy mo -
gów for mal nych i praw nych, ale
tak że zwięk szo ne in we sty cje
w za so by ludz kie i w ochro nę
śro do wi ska. Nie bez zna cze nia
jest rów nież re la cja z oto cze -
niem da nej fir my, czy li do bro -
wol ne za an ga żo wa nie.

Dr Bo gu mi ła Ba rań ska pod -
kre śli ła, iż spo łecz na od po wie -
dzial ność, jak każ dy in ny ob szar
dzia łal no ści fir my, po win na być
sta ran nie mo ni to ro wa na.

Se mi na rium by ło pod sta wą
do licz nych dys ku sji na te mat
do świad czeń oraz wąt pli wo ści
ja kie po sia da ją fir my w za kre sie
dzia łal no ści spo łecz nej. Koc

Biz nes i od po wie dzial ność

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

  Wy stę py ze spo łów ar ty stycz -
nych, spek takl Te atru Ge ne sis,
kon kur sy dla dzie ci pro wa dzo ne
przez po sta ci z Gwiezd nych Wo -
jen, a tak że smacz ny po czę stu -
nek, to nie licz ne z atrak cji, któ re
cze ka ły na uczest ni ków Fe sty -
nów In te gra cyj nych or ga ni zo wa -
nych przez Miej ski Ośro dek Po -
mo cy Spo łecz nej.

Fe sty ny zo sta ły zor ga ni zo -
wa ne w ra mach pro jek tu sys te -
mo we go „Mo da na suk ces
– czy li kro ki w sa mo dziel ność”
współ fi nan so wa ne go ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go w ra mach Pro gra mu Ope -

ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Od -
by ły się one ko lej no 10 i 17
oraz 27 wrze śnia, a ich głów -
nym ce lem by ła in te gra cja
miesz kań ców So snow ca ob ję -
tych Pro gra mem Ak tyw no ści
Lo kal nej.

Dla uczest ni ków przy go to wa -
no m.in.: po kaz ca po eiry, mia -
stecz ko fan ta sty ki, in for ma cje
na te mat upra wy bon sai. Szcze -
gól nie za dba no o atrak cje dla
naj młod szych, nie za bra kło za jęć
pla stycz nych, kon kur sów z na -
gro da mi oraz pre zen ta cji ta necz -
nych i ar ty stycz nych. Wy stą pi ła
m.in. Dzie cię ca Aka de mia Wo -
kal na „Ani ma to” oraz Dzie cię ca
Aka de mia „Kie pur ki” z Miej -
skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry,

gru pa te atral na „Te atral na Przy -
go da” oraz szczu dla rze. Uczest -

ni kom do dat ko wo czas umi lał
ze spół mu zycz ny Ikar.

Integracja na festynie MOPS

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

27 wrze śnia So sno wiec od wie -
dzi ła gru pa mło dzie ży z Izra ela
– przed sta wi cie le szko ły śred niej
The He brew Re ali Scho ol z Ha -
ify. Go ście spo tka li się z ucznia -
mi IV Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go im. Sta ni sła wa Sta szi ca.
Przy oka zji wspól nie prze pro wa -
dzi li pra ce po rząd ko we na cmen -
ta rzu ży dow skim w So snow cu. 

Spo tka nie przy go to wa ła
Fun da cja Ochro ny Dzie dzic twa
Ży dow skie go w ra mach pro jek -
tu „Ha ve rim – Przy ja cie le” wy -
wo dzą ce go się z pro gra mu edu -
ka cyj ne go „Przy wróć my Pa -
mięć”, re ali zo wa ne go przez
Fun da cję Ochro ny Dzie dzic twa
Ży dow skie go od ro ku 2005.

Ideą pro jek tu jest prze ła my wa -
nie ste reo ty pów funk cjo nu ją -
cych za rów no w Pol sce, jak
i w Izra elu. Mło dzi Izra el czy cy
oglą da li głów nie miej sca zwią -
za ne z Ho lo kau stem, mie li rów -
nież oka zję spo tkać ró wie śni -
ków za an ga żo wa nych w te ma -
ty kę za cho wa nia hi sto rycz ne go
dzie dzic twa pol skich Ży dów.
Mło dzi Po la cy na to miast mie li
oka zję skon fron to wać swo je
wy obra że nia i ze bra ną pod czas
re ali za cji pro jek tu wie dzę na te -
mat ró wie śni ków, z rze czy wi -
sto ścią. Jed ni i dru dzy, jak sa mi
mó wią, po przez pro jekt ma ją
oka zję roz wi jać swo ją otwar tość
na in ną kul tu rę i re li gię, oraz
prze ko nać się, że wię cej ich łą -
czy, niż dzie li. 

Mło�dzież�z Izra�ela�go�ści�ła�w Sta�szi�cu

1 października swoje 100. urodziny obchodziła
sosnowiczanka Pani Marianna Petrycka. Gratulacje i życzenia
Szacownej Jubilatce złożył zastępca prezydenta – Zbigniew
Jaskiernia



jubilaci
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Jubileusz 60-lecia małżeńskiego obchodzili Państwo: Antoni i Janina PIOTROWSCY, Józef i Alina DONKOWIE, Józef
i Alfreda WALCZAKOWIE, Tadeusz i Maria BOCHENKOWIE, Bronisław i Bogumiła MIARKOWIE, Jan SZOT, Henryk
i Kazimiera KAMIŃCZAKOWIE, Józef i Zofia RYDELKOWIE, Wacław i Henryka JAMROZIKOWIE, Kazimierz i Marianna
TUBACCY, Jan i Daniela ZEDĘCCY, Marian i Helena NAWROTOWIE, Józef i Romana SIKOROWIE, Tadeusz i Maria
ROMAŃSCY, Henryka i Franciszek WALLEKOWIE, Janina i Lucjan TYRKOWIE, Gabriela i Zygmunt WICIŃSCY, Henryka
i Adam KWAŚNIAKOWIE.

Foto D
esign SebKam

 Sebastian W
rona

reklama

3 września 2010 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się
uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Odznaczenia i nagrody wręczał Jubilatom prezydent Kazimierz
Górski oraz kierownik i zastępca USC: Arkadiusz Trzuskowski
i Barbara Tkacz. 



Tomcio
wędrowniczek
wrócił na Ludowy
Po sze ściu la tach spę dzo nych na ob -
czyź nie, do ma cie rzy ste go klu bu wra -
ca To masz Stol pa, wy cho wa nek pił -
kar skie go „Za głę bia”. Za wod nik gra -
ją cy ostat nio w Azer bej dża nie, w So -
snow cu ma wy stę po wać do koń ca ro -
ku. – Po tem być mo że znów zde cy du -
ję się na ja kiś wy jazd – mó wi z uśmie -
chem pił kar ski obie ży świat ze sto li cy
Za głę bia Dą brow skie go.
Stol pa ma 27 lat. W se nior skiej dru ży -
nie „Za głę bia” de biu to wał w se zo -
nie 2000/2001. Wów czas so sno wi -
cza nie gra li na za ple czu eks tra kla sy.
W se zo nie 2003/2004 z 13 bram ka -
mi na kon cie był naj sku tecz niej szym
pił ka rzem eki py z So snow ca.
Po awan sie ze spo łu do II li gi zdą żył
jesz cze ro ze grać jed no spo tka nie, 31
lip ca 2004 ro ku prze ciw ko RKS Ra -
dom sko, po czym wy je chał do Nor we -
gii, gdzie bro nił barw Trom soe IL. Na -
stęp nie grał w Een dracht Aalst (Bel -
gia), po now nie w Trom soe, w En ko -
pings (Szwe cja), Ge fle IF (Szwe cja),
Ung men nafélag Grin davíkur (Is lan -
dia), a ostat nio w Qa ba la FC (Azer bej -
dżan).
La tem Stol pa pró bo wał zna leźć za -
trud nie nie w Pol sce, był na wet na roz -
mo wach w Za brzu, ale osta tecz nie
nic nie wy szło z je go trans fe ru do Gór -
ni ka. – Po po wro cie z Azer bej dża nu
ca ły czas tre no wa łem z „Za głę biem”.
Po ja wia ły się pew ne pro po zy cje, m.in.
z Sy rii, ale bra ko wa ło kon kre tów.
Chcia łem za ko twi czyć w Pol sce, ale
skoń czy ło się na luź nych roz mo wach.
Kil ka dni te mu po ja wi ła się ofer ta ze
szkoc kie go Kil mar nock. By łem tam
kil ka dni, dzia ła cze i tre ne rzy by li za -
do wo le ni, ale chcie li, że bym jesz cze
zo stał, za grał w spa rin gach. Nie by ło
jed nak gwa ran cji, że tam zo sta nę,
a czas na glił. Ostat ni li go wy mecz za -
gra łem wma ju. Osta tecz nie zde cy do -
wa łem, że do grud nia bę dę grał
w „Za głę biu”, a po tem zo ba czy my co
da lej. Dzię ku ję dzia ła czom klu bu i tre -
ne ro wi Choj nac kie mu za to, że po zwo -
li li mi być ca ły czas w tre nin gu, a te raz
zgo dzi li się, bym zo stał z dru ży ną
na naj bliż sze mie sią ce – mó wi Stol pa.
– Chcę po móc dru ży nie zdo być punk -
ty, któ re po zwo lą dru ży nie awan so -
wać do I li gi. Obec na kla sa roz gryw -
ko wa, w któ rej gra „Za głę bie” to nie
miej sce dla tak za słu żo ne go klu bu.
Kie dyś już po mo głem dru ży nie
w awan sie na za ple cze eks tra kla sy.
Mam na dzie ję, że tym ra zem bę dzie
po dob nie – do da je pił karz, któ ry po -
now ny de biut w bar wach so sno wiec -
kie go klu bu za li czył 24 wrze śnia
w zre mi so wa nym 2: 2 spo tka niu
z Czar ny mi ża gań.

Krzysz tof Po lacz kie wicz
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

W dniach 23-26 wrze śnia So sno -
wiec był sto li cą pol skiej szer mier -
ki. W ha li przy ul. Że rom skie go
od by ły się ju bi le uszo we, 80. mi -
strzo stwa Pol ski w szer mier ce. Co
war te pod kre śle nia, po raz pierw -
szy w hi sto rii przed sta wi cie le
wszyst kich ro dza jów bro ni: flo re -
tu, szpa dy i sza bli ry wa li zo wa li
w jed nym miej scu o naj wyż sze
lau ry w kra ju. Ki bi ce w sto li cy
Za głę bia Dą brow skie go mo gli
po dzi wiać nie tyl ko ta lent, ale
i uro dę Syl wii Gru cha ły, umie jęt -
no ści szpa dzi stów, me da li stów
olim pij skich z Pe ki nu, a tak że ro -
dzi mych sza bli stów, któ rzy po raz
ko lej ny udo wod ni li, że na le żą
do kra jo wej czo łów ki cze go naj -
lep szym do wo dem jest zło ty me -
dal Mar ty Wą tor w tur nie ju in dy -
wi du al nym.

Re pre zen tant ka TMS Za głę -
bie w fi na le, po za cię tej wal ce po -

ko na ła 15:14 Bo gnę Jóź wiak (OŚ
AZS Po znań). W ćwierć fi na le
i pół fi na le po ko na ła za wod nicz ki
AZS AWF War sza wa, Ma tyl dę
Ostoj ską i Mał go rza tę Ko za czuk.
– Nie ma co ukry wać, że cze ka -
łam na ten suk ces. Ra dość po -
dwój na, bo to prze cież mój
pierw szy ty tuł wy wal czo ny w ry -
wa li za cji in dy wi du al nej, a w do -
dat ku po zło to się gnę łam w So -
snow cu, w mie ście, w któ rym
na co dzień tre nu ję – nie kry ła ra -
do ści Wą tor, któ ra dzień
po trium fie w zma ga niach in dy -
wi du al nych się gnę ła z ko le żan ka -
mi: Mar tą Pu dą, Li dią Soł tys oraz
Ka ta rzy ną Szczy piń ską po brąz
w ry wa li za cji dru ży no wej. Dru ga
eki pa TMS: Rak, Wal czak, Bi jak,
War szaw ska w ry wa li za cji dru ży -
no wej za ję ła 7 miej sce. 

W tur nie ju in dy wi du al nym
ko biet po zo sta łe za wod nicz ki
so sno wiec kie go klu bu za ję ły
na stę pu ją ce miej sca: 9 Ka ta rzy -

na Rak, 11 Ka ro li na Wal -
czak, 15 Li dia Soł tys, 18 Ka ta -
rzy na Szczy piń ska, 19 Mar ta
Pu da, 23 Syl wia Bi jak, 27 Pa -
me la War szaw ska, 30 Mał go -
rza ta Gro niec ka, 38 Kin ga
Drożdż.

Brą zo wy me dal wy wal czy ła
tak że na sza dru ży na mę ska
w skła dzie: Ma ciej Re gu lew ski,
Da mian Sku bi szew ski, Bar tosz
Ma zur, Ka mil Ma rzec. W tur -
nie ju in dy wi du al nym 6 był Ma -
ciej Re gu lew ski, 7 Da mian Sku -
bi szew ski, 14 Bar tosz Ma -
zur, 23 Ka mil Ma rzec, 33 Pa weł
Kwiat kow ski, 36 Mi chał Ko -
chan.

– Start na szych za wod ni ków
na le ży uznać za bar dzo uda ny.
Oczy wi ście naj więk szy suk ces
to zło to Mar ty, ale nie za po mi -
naj my o dru ży no wych me da -
lach. O przy szłość sza bli w ko -
bie cym wy da niu nie mu si my
się mar twić. Ma my świet ną

gru pę za wod ni czek, do te go
dziew czę ta chęt nie gar ną się
do szer mier ki. Go rzej sy tu acja
wy glą da z chłop ca mi. Ma my
na dzie ję, że te osią gnię cia spra -
wią iż do na sze go klu bu za pu ka
wię cej męż czyzn – mó wi
Krzysz tof Wą tor, tre ner TMS
Za głę bia.

Szer mier cze świę to
w So snow cu
Sza bli ści TMS Za głę bie zdo by li trzy me da le Mi strzostw Pol ski

Marta Wątor Mistrzynią Polski  w szabli kobiet

G
a brie la Ko la no

Bu jak dru ga w eli cie Dwa me da le na za koń cze nie se zo nu 
Przez Sosnowiec przejechał
wyścig Szosami
Zagłębia. W pierwszym
dniu w Kazimierzu
Górniczym odbył się wyścig
młodzików i juniorów
młodszych, natomiast dzień
później w centrum
Sosnowca odbyło się
kryterium dla wszystkich
kategorii wiekowych

W ry wa li za cji eli ta ko biet do -
sko na le spi sa ła się re pre zen -
tant ka GK Za głę bie Eu ge nia
Bu jak, któ ra prze gra ła je dy nie
z re pre zen tant ką Tram wa ja rza
Łódź Ka ta rzy ną Bo dan ką.
W kat. eli ta męż czyzn trium fo -
wał Ka mil Zie liń ski (CCC Pol -
sat). W gro nie ju nio rów młod -
szych na po chwa ły za słu żył in -
ny ko larz so sno wiec kiej gru py
Ma te usz Gra bis, któ ry ukoń -
czył zma ga nia na czwar tym
miej scu. KP

W Toruniu odbył się Mały Memoriał im.
Janusza Kusocińskiego,  uznawany
za nioficjalne mistrzostwa Polski młodzików
w lekkiej atletyce. Była to ostatnia
mistrzowska impreza na bieżni z udziałem
reprezentantów MKS-MOS Płomień.
Sosnowiczanie przywieźli z niej dwa medale,
w tym jedno złoto
Na naj wyż szym stop niu po dium sta nę ła szta fe -
ta 4x100 m w skła dzie Szy mon Mar czuk, Ma rek
Brze ziń ski, Ja cek Ka ba ciń ski oraz Ra fał Ku bań ski.
Wy ni kiem 45,49 s so sno wi cza nie wy gra li ry wa li -

za cję, wy prze dza jąc dru gi na me cie ze spół z Pi ły
o 0,01s! Uzy ska ny wy nik jest no wym re kor dem
klu bu. Po sre bro w kon kur sie sko ku w dal się gnął
Ma rek Brze ziń ski z wy ni kiem 6,37 m. So sno wi -
cza nin w zgod nej opi nii fa chow ców mógł osią gnąć
jesz cze lep szy wy nik, ale w se rii fi na ło wej ze psuł
swo je pró by i osta tecz nie mu siał za do wo lić się dru -
gim miej scem.

So sno wiec cy lek ko atle ci w 2010 ro ku wy wal -
czy li 18 me da li Mi strzostw Pol ski Se nio rów, Ju nio -
rów i Mło dzi ków. Naj więk szy suk ces to bez sprzecz -
nie zło ty me dal pod czas Mło dzie żo wych Igrzysk
Olim pij skich w Sin ga pu rze wy wal czo ny w pchnię -
ciu ku lą przez Krzysz tofa Brzo zow skiego. KP

SZA BLA KO BIET (IN Dy WI DU AL NIE) 
Ćwierć fi na ły:
Alek san dra So cha (AZS AWF War sza -
wa) – Ire na Więc kow ska (OŚ AZS Po -
znań) 15: 6
Bo gna Jóź wiak – Ka ta rzy na Kę dzio ra
(obie OŚ AZS Po znań) 15: 9
Ma go rza ta Ko za czuk (AZS AWF War -
sza wa) – We ro ni ka Ma cie jew ska
(KKsz Ko nin) 15: 11
Mar ta Wą tor (TMS So sno wiec) – Ma -
tyl da Ostoj ska (AZS AWF War sza -
wa) 15: 11
Pół fi nał:
Jóź wiak – So cha 15: 12
Wą tor – Ko za czuk 15: 12
Fi nał:
Wą tor – Jóź wiak 15: 14
Sza bla ko biet (dru ży no wo)
Pół fi nał:
AZS AWF War sza wa – TMS So sno -
wiec 45: 36
OŚ AZS Po znań – AZS AWF War sza -
wa II 45: 23
Fi nał:
OŚ AZS Po znań – AZS AWF War sza -
wa 45: 43
O 3 miej sce:
TMS So sno wiec – AZS AWF War sza -
wa II 45: 31

SZABLA MężCZyZN
(INDyWIDUALNIE)
Ćwierć fi na ły:
Mar cin Ko niusz (AZS AWF Ka to wi ce)
– Bar tosz Oł dyń ski (PTS Ja giel loń -
czyk Bia ły stok) 15: 9
Ma te usz Górd ki (KKSz Ko nin) – Ma -
ciej Re gu lew ski (TMS So sno -
wiec) 15: 9
Al bert Sta ni sław ski (KKSz Ko nin)
– Da mian Sku bi szew ski (TMS So sno -
wiec) 15: 14
Pa tryk Pa łasz (KKSz Ko nin) – Ja kub
Ce ra no wicz (AZS AWF Ka to wi -
ce) 15: 11
Pół fi nał:
Ko niusz – Gór ski 15: 4
Pa łasz – Al bert Sta ni sław ski 15: 9
Fi nał:
Ko niusz – Pa łasz 15: 11
Sza bla męż czyzn (dru ży no wo)
Pół fi nał:
KKSz Ko nin – AZS AWF War sza -
wa 45: 40
AZS AWF Ka to wi ce 45: 30
Fi nał:
AZS AWF Ka to wi ce – KKSz Ko -
nin 45: 43
O 3 miej sce:
TMS So sno wiec – AZS AWF War sza -
wa 45: 43

Wy ni ki:
FLORET MężCZyZN
(INDyWIDUALNIE)
Finał:
Leszek Rajski (KS Wrocławianie) -
Michał Puzianowski (KS
Wrocławianie) 15:9

FLORET MężCZyZN DRUżyNOWO
Finał:
Wrocławianie - Sietom AZS AWFiS
Gdańsk 44:33

FLORET KOBIET (INDyWIDUALNIE)
Finał:
Karolina Chlewińska (Sietom AZS
AWFiS Gdańsk) - Sylwia Gruchała
(Sietom AZS AWFiS Gdańsk) 10:9

FLORET KOBIET (DRUżyNOWO)
Finał:
Sietom AZS AWFiS Gdańsk -
Budowlani Toruń 43:26

SZPADA MężCZyZN
(INDyWIDUALNIE)
Finał:
Piotr Sadowy (St.Szerm. Legia
Warszawa) - Radosław Zawrotniak
(AZS AWF Kraków) 15:14

SZPADA MężCZyZN DRUżyNOWO
Finał:
AZS AWF Wrocław - AZS AWF
Kraków 45:38

SZPADA KOBIET INDyWIDUALNIE
Finał:
Małgorzata Stroka (obie AZS AWF
Warszawa) - Małgorzata Bereza
(AZS AWF Katowice) 15:8

SZPADA DRUżyNOWO
O 3 miejsce:
AZS AWF Wrocław - Piast Gliwice
45:35

Finał:
AZS AWF Warszawa - AZS AWF
Katowice 45:32

Na zdję ciu Stol pa (w bia łej
ko szul ce) z cza sów gry
w Azer bej dża nie.
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co? gdzie? kiedy?

Je an -Phi lip pe Ar rou -Vi gnod 

Jaś ki
tłum. Joanna Schoen, ilustr.
Dominique Corbasson
data premiery: 21
października 2010 
literatura dla dzieci i młodzieży
Wyd. ZNAK

No wi kum ple Mi ko łaj ka!
Kie dy w ro dzi nie ma się sze ściu chło pa ków, nie
da się nu dzić na wet przez se kun dę. Zwłasz cza
z Ja nem -A, któ ry za wsze chce być sze fem, z klu -
bem taj nych agen tów Ja na -B, Ja nem -C, któ ry ni -
gdy nic nie ro zu mie, z Ja nem -D zwa nym De mol -
ką, zło ty mi ryb ka mi Ja na -E, i Ja nem -F, któ ry nie
prze sta je pła kać… Nie mó wiąc już o prze pro -
wadz ce, bi ja ty kach z ban dą Ca stor sów i ku zy na -
mi Fo ugas se’ami o od sta ją cych uszach… Na ca -
łe szczę ście ta ta to zło ta rącz ka, a ma ma jest bar -
dzo zor ga ni zo wa na!

Książ ka Ar rou -Vi gno da to świet na za ba wa
dla ca łej ro dzi ny. Pe ry pe tie Jaś ków na pew no
roz ba wią wszyst kich fa nów Mi ko łaj ka.

Je an -Phi lip pe Ar rou -Vi gnod – uro dził się 18
wrze śnia 1958 w Bor de aux, część swo je go
dzie ciń stwa spę dził zaś w Cher bo ur gu wraz
z pię cio ma brać mi, słyn ny mi „Jaś ka mi -Ja ki miś -
-Tam” z po wie ści pt. Jaś ki. Pod czas gdy ma ma
zaj mo wa ła się gro mad ką chło pa ków, oj ciec pra -
co wał ja ko le karz. Ro dzi na prze pro wa dzi ła się
do To ulo nu, na stęp nie do An ti bes, aż w koń cu
osie dli ła się w oko li cach Pa ry ża. Je an -Phil lip -
pe stu dio wał li te ra tu rę w Éco le nor ma le
supérieur de Fon te nay -Sa int -Clo ud, a w 1984 ro -
ku opu bli ko wał po wieść dla do ro słych Le Ri de -
au sur la nu it w wy daw nic twie Gal li mard. Pięć
lat póź niej uka za ła się je go pierw sza książ ka dla
mło dzie ży Le pro fes seur a di spa ru, po czą tek se -
rii o przy go dach de tek ty wa P. P. Cul -Ver ta.
W 2002 za czął zaj mo wać się książ ka mi dla
dzie ci i na dal dla nich pi sze. Je go ogrom ną pa -
sją są po dró że. 

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 pod ad re sem re dak cji do 25 paźdźernika br. 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.

Poziomo: 1 – dzieli pokoje, 5 – nie zawodowiec, 8 –
czerwony kamień szlachetny, 9 – wiersz o kimś
zmarłym, 10 – święta księga judaizmu, 11 – nędza, 12
– w nim podmiot i orzeczenie, 14 – młody łoś, 16 –
wodze, 17 – dykcja, 19 – dom hazardu, 21 – kiedy
milczą, dusza śpiewa, 22 – ptak czczony w Egipcie, 25
– melioracja gruntu, 28 – rymowany tekst, 29 –
mieszkanie krów, 30 – czarownik, 32 – materiał palny
w miotaczu ognia, 34 – list żelazny, 35 – lek stosowany
w stanach zapalnych, 36 – syn Afrodyty, 37 – jeden z
przycisków na klawiaturze komputerowej, 38 – zamysł,
39 – właściciel czarodziejskiej lampy.
Pionowo: 1 – prowadzone w celu ustalenia przestępcy,
2 – pierwiastek chemiczny, 3 – imię żeńskie, m.in.
tytuł czeskiego serialu dla dzieci, 4 – prześladująca
uporczywa myśl, 5 – beczułka, 6 – zbiór map, 7 –
pracuje w gazecie, radiu lub telewizji, 13 – powłoka
wokół Ziemi, 15 – na najwyższym miejscu podium,
18 – podobno przenosi góry, 20 – zawiadomienie o
przesyłce, 23 – mąż Penelopy, 24 – gatunek sera, 26
– występuje w cyrku, 27 – w niej list, 28 – dziki kot,
31 – włoski poeta klasycyzmu, 33 – rzeźba
przedstawiająca Matkę Boską ze zwłokami Chrystusa. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 8/2010: Joy Fielding „Martwa natura”
Nagrody otrzymują: Salomea Olkusz, Mariola Perlowska i Zbigniew Winter

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
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Na gro dy ufun do wa ła księ gar nia "Świat Książ ki",
miesz czą ca się w So snow cu, przy ul. Mo drze jow -
skiej 20. Księ gar nia za pra sza Czy tel ni ków od po -
nie dział ku do piąt ku, w godz. od 9 do 19, w so bo -
ty od 10 do 14.

krzyżówka nr 9

reklama

Ja kub Żul czyk

In sty tut
data premiery: 7
października 2010 
literatura piękna, thriller
Wyd. ZNAK

Mam na imię Agniesz ka. Mo je miesz ka nie ma
na imię In sty tut. Dwa na ście go dzin te mu zo sta -
łam w nim uwię zio na. Jest ta kie po wie dze nie:
„mój dom to mo ja twier dza”. Tak mó wią. Jed nak
od dwu na stu go dzin mój dom jest mo im wię zie -
niem. Nie mo gę z nie go wyjść. Nikt nie mo że
do nie go wejść. 

Kra ków, ale ja Mic kie wi cza 21. Agniesz ka, bar -
man ka z „Brzyd kie go Ko ta” miesz ka z gru pą zna -
jo mych na pią tym pię trze sta rej ka mie ni cy. Pew -
ne go dnia zo sta ją od cię ci od świa ta: kra ta na klat -
ce scho do wej zo sta je za mknię ta, win da nie dzia ła,
ktoś ukradł ba te rie z ko mó rek i od ciął in ter net. Co

jest gra ne? Kart ka pod rzu co na pod drzwia mi wy -
ja śnia: „TO NA SZE MIESZ KA NIE”. 

„Oni” zmie nia ją ży cie wszyst kich bo ha te rów,
a przede wszyst kim Agniesz ki i jej cór ki Eli, któ -
rą opie ku je się miesz ka ją cy w War sza wie oj ciec.
Agniesz ka z de ter mi na cją wal czy o cór kę. Jed -
nak by ją od zy skać, mu si jak naj szyb ciej uciec
z In sty tu tu.

Ja kub Żul czyk (ur. 1983) w Ni dzi cy, miesz ka
w War sza wie. Stu dia dzien ni kar skie i ame ry ka -
ni sty kę skoń czył w Kra ko wie. W 2006 za de biu -
to wał po wie ścią Zrób mi ja kąś krzyw dę…, wy -
da ną na kła dem Lam py i Iskry Bo żej. Pu bli ku je
w „Lam pie” wy wia dy, re cen zje, ese je. Jest au to -
rem tek stów dla „Exc lu si vu”, „Play boya”, „Ma -
chi ny”, fe lie to ni stą „Dzien ni ka -Kul tu ra”. Żul -
czyk ma na kon cie tak że sce na riu sze se ria lu
TVN Brzy dU la oraz je den fil mo wy – wg swo jej
pierw szej po wie ści (ekra ni za cja je sie nią 2010 ro -
ku). Pro wa dzi blo ga: http://ja kub zul czyk.own -
log.com.

15 października o godz. 17.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki –
Zamek Sielecki - wernisaż wystawy Jacka Rykały „żółte światło
pustych miejsc”. Wystawa będzie czynna do 14 listopada. Patronat
honorowy nad wystawą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Śląskiego
- Bogusław Śmigielski, Prezydent Miasta Sosnowca - Kazimierz Górski.
15 października o godz. 20.00 w Art Cafe Muza– koncert Grażyny
Łobaszewskiej & Ajagore.
21października o godz. 19.00 w Miejskim Klubie im. J. Kiepury –
koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”. Będzie to charytatywny występ na
rzecz budowy Hospicjum św. Tomasza. 
23 października o godz. 17.00 w Miejskim Klubie „Maczki” -
Rock'n'rollowy Konkurs Taneczny „Na Granicy”. Pary chcące wziąć
udział w turnieju proszone są o wcześniejsze przybycie (od godz. 15.00)
w celu rejestracji. Konkurs będzie trwającym godzinę maratonem
tanecznym, podczas którego jury wyłoni 5 najlepszych par. Pary biorące
udział proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej do 19
października i przesłanie jej na adres: rockandrollmaczki@gmail.com. 

KI NO HE LIOS, ul.Mo drze jow ska32b,
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

RE PER TU AR PRA SO WY KI NA HE LIOS
SO SNO WIEC
08.10. – 14.10.2010 r.
PRE MIE RY: „ŚLU BY PA NIEŃ -
SKIE”9.30,11.45,14.00,16.15,18.30,20.45.
(Ślu by pa nień skie), ko me dia, od12 lat, Pol -
ska,100 min. „PI RA NIA” 3D 11.30*,
13.30*,18.00*,20.00,22.00. (Pi ra nia), hor -
ror/thril ler, od15 lat, USA,88 min. „LE GEN DY
SO WIE GO KRÓ LE STWA” 3D10.00**,
12.00**, 14.00**, 16.00**, 18.00**. (Le gend of
the Gu ar dians), mło dzież, od7 lat, Au stra -
lia/USA,100 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY:
STO SUN KI MIĘ DZY MIA STO -
WE14.30,19.30,21.45. (Go ing the Di stan ce),
ko me dia od12 lat, USA,102 min.; „ŻÓŁ WIK
SAM MY”9.30,11.30,13.30,15.30,17.30.

(Sam my's avon tu ren: De ge he ime do or gang),
dzie ci, b/o, Bel gia,88 min.; „WALL STRE ET:
PIE NIĄDZ NIE ŚPI”19.00,21.30. (Wall Stre et:
Mo ney Ne per Sle eps), dra mat, od12 lat,
USA,127 min. „STRE ET DAN CE”3D 15.45*.
(Stre et dan ce), mło dzież, od12 lat, Wiel ka Bry ta -
nia,98 min.;   „OSTAT NI WŁAD CA WIA -
TRU”10.00,12.15,16.45. (The Last Air ben der),
przy go do wy, od12 lat, USA,103 min. ; 
*ZWY JĄT KIEM CZWART KU (14.10.) **
WY ŁĄCZ NIE WCZWAR TEK (14.10.) 
WTYM TY GO DNIU RE PER TU ARO WYM
FIL MEM ZA STRZE ŻO NYM
JEST:  „PI RA NIA”3D,  „STRE ET DAN -
CE”3D, „LE GEN DY SO WIE GO KRÓ EL -
STWA”3D, STO SUN KI MIĘ DZY MIA STO -
WE.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków ma -
my do wy gra nia 14 po je dyn czych bi le tów
do ki na. Za pra sza my do na szej re dak cji
(So sno wiec, ul. 3 Ma ja 22, pok. 9) z naj -
now szym wy da niem „Ku rie ra Miej skie -
go” Nr 9.
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BA RAN (21.03. – 19.04.)– Wy star czy -
ło, że słoń ce za szło, a już Twój na strój ra -
dy kal nie się po gor szył. Stra ci łeś ca łą
chęć dodzia ła nia. Ko niecz nie mu sisz od -
zy skać za pał, gdyż przedTo bą kil ka waż -
nych za dań. Na efek ty Two jej pra cy cze -
ka wie le osób, któ rych nie po wi nie neś
za wieść.
BYK (20.04. – 20.05.) – Za bar dzo
przej mu jesz się dro bia zga mi i cał kiem
nie po trzeb nie tra cisz si ły na „uże ra nie”
się z nie od po wied ni mi oso ba mi. Prze -
stań zaj mo wać się tym co nie istot ne,
a wię cej cza su po święć na re la cje ze
swo imi naj bliż szy mi. Nie cze kaj aż po ja -
wi się pro blem.
BLIŹ NIĘ TA (21.05. – 21.06.)– Cho ciaż
wy da je Ci się, że ro bisz wszyst ko jak na -
le ży, to jest wpo bli żu ktoś, ko mu nie po -
do ba ją się Two je de cy zje. Na wet je śli nie
ma ra cji, mo że na psuć Ci spo ro krwi.
Na wszel ki  wy pa dek  bądź  ostroż ny.
Amo że war to tro chę po słu chać in nych?
RAK (22.06. – 22.07.) – Poraz ko lej ny
masz ocho tę scho wać gło wę w pia sek
i uda wać, że nic się nie sta ło. Nie ste ty
wnaj bliż szych dniach ta me to da nie tyl -
ko się nie opła ci, ale mo że być rów nież
przy czy ną jesz cze więk szych kło po tów.
Chy ba nie war to aż tak się nie po trzeb -
nie na ra żać.
LEW (23.07. – 22.08.)– Wkoń cu pod -
ją łeś słusz ną de cy zję i cho ciaż nie bę dzie
ła two, już wkrót ce oka że się, że wie le zy -
ska łeś. Tym cza sem po zwól so bie nawy -
ci sze nie i po cze kaj, aby pew ne spra wy
roz wią za ły się bez Two je go udzia łu. Bar -
dzo do brze zro bi Ci nie win ny od po czy nek.
PAN NA (23.08. – 22.09.) – Spo koj nie
mo żesz za po mnieć o le ni stwie. Nad cho -
dzą ce dni upły ną Ci nie zwy kle pra co wi -
cie, ale ła two bę dzie Ci to znieść, po nie -
waż szyb ko po ja wią się pierw sze efek ty
Two ich wy sił ków. Cier pli wość i sys te ma -
tycz ność bę dą na gro dzo ne,  a po tem
zno wu luz.
WA GA (23.09. – 22.10.) – Po nie waż
sam te go chcia łeś, nie zwa laj więc wi ny
nawszyst kich do oko ła. Cza sa mi od po -
wie dzial ność  trze ba  wziąć  na sie bie
zawy po wie dzia ne na głos ży cze nia. Na -
wet je śli wy da wa ło się, że by ły wy po wie -
dzia ne żar tem. Le piej naj pierw po my -
śleć, za nim się coś po wie.
SKOR PION (23.10. – 21.11.) – Zno wu
zro bi łeś coś, cze go in ni w skry to ści bę -
dą Ci za zdro ścić. Ciesz się ze swo jej od -
wa gi i po my sło wo ści, ale mu sisz pa mię -
tać, że nie któ re Two je dzia ła nia mo gą
nie życz li wych do pro wa dzić do ner wo -
wych re ak cji, a za zdro snych do do no si -
ciel stwa.
STRZE LEC (22.11. – 20.12.) – Wnaj -
bliż szym cza sie siedź ci chut ko wką ci ku
inie wy chy laj się zabar dzo. Two ja wszel -
ka ak tyw ność mo że być te raz nie mi le
wi dzia na, w związ ku z czym le piej jej
obec nie uni kać. Nic na tym nie stra cisz,
a mo żesz  je dy nie zy skać. Ujaw nij się
wod po wied nim cza sie.
KO ZIO RO ŻEC (21.12. – 20.01.)– Chy -
ba wnaj bliż szym cza sie po trze bu jesz ja -
kie goś sil ne go bodź ca do dzia ła nia, bo
co raz bar dziej spa da Ci ocho ta do ro bie -
nia te go co już za czą łeś. Zrób coś, co po -
zwo li te mu za po biec. Sło mia nym za pa -
łem mo żesz wię cej stra cić niż zy skać.
WOD NIK (21.01. – 20.02.) – Weź się
w koń cu w garść i nie szu kaj win nych
wo kół sie bie. Tyl ko wten spo sób mo żesz
bez więk sze go pro ble mu roz wią zać pro -
blem, któ ry oddłuż sze go cza su za tru wa
Ci ży cie. Nie ste ty mu sisz zdo być się cho -
ciaż na odro bi nę szcze ro ści, zwłasz cza
wo bec sie bie.
RY BY (21.02. – 20.03.) – Na resz cie
mo żesz odro bi nę od po cząć. Na wet je śli
bę dziesz mu siał tro chę po pra co wać, to
nie prze mę czysz się, ana wet po czu jesz,
że z każ dą za ła twio ną spra wą przy by -
wa Ci wię cej si ły i za pa łu do przy stą pie -
nia do ko lej nych za dań. Twój od po czy -
nek sta nie się jed nym, wiel kim dzia ła -
niem. VE NA

Z  „Kurierem” po mieście
09. – odbyły się obchody 71. rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Złożono kwiaty
pod pomnikiem Pamięci Kobiet Polskich
walczących w szeregach AK przy ul. Orlej,
a następnie pod tablicą upamiętniającą śmierć
żołnierzy Zagłębiowskiej Brygady GL-PPS w dniu 11
marca 1944 przy ul. Przechodniej. Uroczystości
odbyły się także pod Pomnikiem żołnierza
Września na Cmentarzu Komunalnym.
W obchodach udział wzięli kombatanci,
przedstawiciele władz samorządowych, młodzież
z Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru
oraz Gimnazjum. Obchody na Cmentarzu
Komunalnym uświetnił koncert orkiestry dętej.
08. 09. – 100-lecie urodzin obchodziła
mieszkanka Sosnowca – Felicja Bargiełł. Z tej
okazji w domu Solenizantki odbyła się
uroczystość wręczenia nagrody Jubileuszowej
wraz z dyplomem. Na ręce Jubilatki złożył ją
zastępca prezydenta miasta Zbigniew
Jaskiernia. Pani Felicji składamy
najserdeczniejsze życzenia z okazji tak
pięknego jubileuszu.
13. 09. – na początku września ruszyła
internetowa telewizja naszego regionu. TV
Zagłębie to portal, gdzie umieszczane są materiały
o wydarzeniach w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej,
Będzinie czy Czeladzi. 
16. 09. – na bocznym boisku obok Stadionu

Ludowego odbył się mecz piłkarski, podczas
którego zbierane były środki finansowe dla
Łukasza Zachariasza, hokeisty „Zagłębia”
Sosnowiec, u którego lekarze wykryli naczyniaka.
Organizatorami spotkania byli: biuro poselskie
posła Jarosława Pięty, redakcja sportowa TVP 3
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu. Na boisku pojawili się
parlamentarzyści, samorządowcy, dziennikarze,
a także byli piłkarze „Zagłębia” Sosnowiec.
19. 09. – w Bazylice Katedralnej p. w.
Wniebowzięcia N. M. P odbył się koncert
charytatywny  „Jubilate Deo Laudate Mariam”.
Pieśni sakralne i modlitewne oraz arie operowe ze
światowego repertuaru zaprezentowali Anna
Noworzyn – sopran, Anna Borucka
– mezzosopran, ks. Paweł Sobierajski – tenor
i Grzegorz Biegas – pianista. Ofiary zebrane
podczas koncertu  zostały przekazane na remont
„Kuchni dla ubogich Św. Zyty”. 
23. 09. – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
rozpoczęła kolejną rekrutację na Uniwersytet
Trzeciego Wieku-Uniwersytet Rodzinny. Uczelnia
po raz czwarty zaprasza seniorów do udziału
wwykładach i warsztatach prowadzonych przez
nauczycieli akademickich. Pierwsze zajęcia dla
nowych słuchaczy 19 października br. poprowadzi
red. Tomasz Kammel, dziennikarz i prezenter
Telewizji Polsat. U

TEATR
2.10 godz. 18.00 Witold Gombrowicz
"Pornografia" abon. ważne
3.10 godz. 18.00 J.Chapman, J.Lloyd
"Biznes" abon. ważne
5.10 godz. 10.00 Sławomir Mrożek
"Tango" 
7.10 godz. 10.00 "Królewna Śnieżka" wg
baśni braci Grimm 
7.10 godz. 19.00 Edward Taylor "Stosunki
na szczycie" 
9.10 godz. 18.00 Edward Taylor "Stosunki
na szczycie" abon. ważne
10.10 godz. 18.00 Edward Taylor "Stosunki
na szczycie" abon. ważne

12.10 godz. 10.00 Lucy Maud
Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza" 
13.10 godz. 10.00 Sławomir Mrożek
"Tango" 
14.10 godz. 19.00 Sławomir Mrożek
"Tango" 
16.10 godz. 18.00 Jan Szurmiej "Cymes!
Cymes!" abon. ważne
17.10 godz. 11.00 Lucy Maud Montgomery
"Ania z Zielonego Wzgórza" 
17.10 godz. 18.00 Jan Szurmiej "Cymes!
Cymes!" abon. ważne
19.10 godz. 10.00 Sławomir Mrożek
"Tango" 

20.10 godz. 10.00 Witold Gombrowicz
"Pornografia" 
21.10 godz. 19.00 J.Chapman, J.Lloyd
"Biznes" 
22.10 godz. 18.00 Sławomir Mrożek
"Tango" 
23.10 godz. 18.00 Edward Taylor "Stosunki
na szczycie" abon. ważne
24.10 godz. 18.00 Jan Szurmiej "Cymes!
Cymes!" abon. ważne
29.10 godz. 19.00 Eugene Ionesco  "Łysa
śpiewaczka" PREMIERA
30.10 godz. 18.00 Eugene Ionesco  "Łysa
śpiewaczka" abon. ważne

31.10 godz. 18.00 Eugene Ionesco  "Łysa
śpiewaczka" abon. ważne
UWA GA!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my do wy gra nia:
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Tan go”
w  dniu 14 paź dzier ni ka (czwar tek) o godz.
19.00. 1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl
„Biz nes” w  dniu 21 paź dzier ni ka (czwar tek) o
godz. 19.00. Pierw sze dwie oso by, któ re przyj -
dą z naj now szym wy da niem „Ku rie ra Miej -
skie go” nr 9 do na szej re dak cji (So sno wiec, ul.
3 Ma ja, po kój nr 9), po da dzą swo je imię i na -
zwi sko, otrzy ma ją bez płat ne za pro sze nia, któ re
bę dą do ode bra nia w ka sie Te atru.

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 032/266-07-91, cen tra la tel. 032/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

SCOOBY-DOO i Widmo Piratów NA ŻYWO!

Niezwykłe widowisko teatralne dla całej rodziny!
Ko cha ne dzie cia ki – wasz ulu bio ny pies
SCO OBY -DOO i naj lep sza gru pa de tek -
ty wów na świe cie po wra ca ją! Przed sta -
wia my za tem raz jesz cze Ta jem ni czą
Spół kę: SCO OBY -DOO, Ku dła ty, Fred,
Da ph ne i Vel ma w po szu ki wa niu pi rac -
kie go stat ku! Naj po pu lar niej sze po sta ci
z Han na -Bar be ra na ży wo na sce nie! Zo -
ba czy cie wy jąt ko wą mie szan kę stra chu
i do bre go hu mo ru. Stra chli wy SCOB BY -
-DOO i je go żąd ni przy gód przy ja cie le
za pra sza ją Was na spo tka nie z du chem!
Zna ko mi ta za ba wa za rów no dla ro dzi -
ców, któ rzy do ra sta li przy SCOB BY -
-DOO, jak rów nież dla ich po ciech, któ -
re od kry ją Ta jem ni czą Spół kę po raz
pierw szy! Ta jem ni cza spół ka, po dró żu -
ją ca po świe cie swo im va nem – We hi ku -
łem Ta jem nic, to gru pa zwa rio wa nych
na sto let nich de tek ty wów oraz ich ga da -
ją cy pies, któ rzy roz wią zu ją za gad ki na -
wie dzo nych do mów, od zy sku ją skra dzio -
ne war to ścio we przed mio ty oraz de ma -
sku ją prze bra nych za po two ry
nie go dziw ców. 

Tym ra zem Ta jem ni cza Spół ka bę -
dzie mu sia ła sta nąć oko w oko z prze ra -
ża ją cym mor skim du chem. Aż włos się
je ży na sa mą myśl o tym, co mo że gro zić
na szym ma łym de tek ty wom. 

Czy ob ra ny przez nich kurs na roz -
wią za nie za gad ki bę dzie wła ści wy? Czy
po raz ko lej ny prze ra ża ją ca zja wa oka że
się zwy kłym nie go dziw cem, prze bra nym

za po two ra? A mo że tym ra zem SCO -
OBY -DOO i je go bry ga da ma ją do czy -
nie nia z praw dzi wym pi rac kim stwo rem,
któ ry zrzu ci ich ze stat ku w mor skie głę -
bi ny? Przy łącz się do za ba wy, po czuj
smak przy go dy i ra zem z na szy mi bo ha -
te ra mi roz wiąż ko lej ną za gad kę! ZA -
PRA SZA MY NA STRRRR RASZ NIE
FAJ NĄ ZA BA WĘ! Dla na szych Czy tel -
ni ków ma my dwa bi le ty na przed sta wie -
nie 27 li sto pa da do Do mu Mu zy ki i Tań -
ca w Za brzu. U

XVIII Ogólnopolski
Turniej Jednego
Wiersza O Laur
Plateranki – 2010
Sa mo rząd Uczniow ski i mi ło śni cy po ezji
w II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Emi lii Pla ter w So snow cu or ga ni zu ją je -
sie nią bie żą ce go ro ku XVIII Tur niej Jed -
ne go Wier sza O Laur Pla te ran ki.
Do udzia łu w kon kur sie ser decz nie za -
pra sza my po etyc ko uzdol nio ną mło dzież
ze szkół śred nich (po nad gim na zjal nych)
z Pol ski i śro do wisk po lo nij nych. Nie od -
rzu ca my wier szy gim na zja li stów. 

Wa run kiem uczest nic twa w Tur nie ju
jest na de sła nie trzech opa trzo nych go -
dłem eg zem pla rzy jed ne go, ni gdzie do -
tąd nie pu bli ko wa ne go ani nie na gra dza -
ne go na in nych kon kur sach wier sza (wy -
łącz nie wy druk kom pu te ro wy lub
ma szy no pis) w ter mi nie do 29 paź dzier -
ni ka 2010 ro ku na ad res: II Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Emi lii Pla ter
w So snow cu, ul. Par ko wa 1, 41 – 200
SO SNO WIEC, tel./faks (0-32) 266-
45–35 z do pi skiem na ko per cie
„XVIII LAUR PLA TE RAN KI”.

Fi nał i roz strzy gnię cie kon kur su od -
bę dzie się 26 li sto pa da 2010 ro ku
o godz. 17.00 w au li szkol nej. Stro na in -
ter ne to wa Lau ru Pla te ran ki wraz z re gu -
la mi nem i in for ma cja mi nt. Tur nie ju:
www.pla ter.edu.pl

In for ma cje, py ta nia do or ga ni za to -
rów: an na ba czyn ska jach@wp.pl lub se -
kre ta riat szko ły tel. (0–32) 266–45–35.

W dniach 16 i 17 września odbył się
rajd VI LO im. Janusza Korczaka
w Sosnowcu

Raj do wa in te gra cja
Ta, ma ją ca już kil ku na sto let nią tra dy cję im -
pre za, jest waż nym wy da rze niem w ży ciu
spo łecz no ści li ceum. To wła śnie wte dy od -
by wa się,, chrzest” uczniów klas pierw -
szych. 

Tra dy cyj ny rajd tym ra zem od był się
na Szyn dziel nię i Klim czok. Pierw szy
dzień im pre zy na le żał do klas trze cich. By -
ła wę drów ka, pie cze nie kieł ba sek na ogni -
sku, kon kurs ka ra oke (z udzia łem gro na
pe da go gicz ne go). Trze cio kla si ści mie li też
czas, że by do pra co wać,, atrak cje” przy go -
to wa ne dla ich młod szych ko le gów. 

Na stęp ne go dnia przy by li pierw szo kla -
si ści, prze bra ni i uma za ni, ale w wy śmie ni -
tych hu mo rach. Otrzę si ny by ły peł ne emo -
cji, kla sy ry wa li zo wa ły m. in. śpie wa jąc
pio sen ki o so bie i szko le, pi ły mle ko i wy -
ka zy wa ły się zna jo mo ścią re aliów swo je -
go li ceum. Uda ne spo tka nie ma tu rzy stów
i pierw sza ków za koń czy ło wspól ne spo ży -
wa nie gro chów ki i po mi do rów ki. U

Elisabeth Kostova 

Łabędź i złodzieje
Przeł. Jan Kabat
Świat Książki, 2010 
W księgarniach od 25.09

Cha ry zma tycz ny ma larz Ro bert Oli vier rzu ca
się z no żem na ob raz w wa szyng toń skiej Ga -
le rii Na ro do wej. Za mknię ty w szpi ta lu psy -
chia trycz nym, męż czy zna upar cie mil czy, ma -
lu jąc wciąż tę sa mą, ta jem ni czą po stać. By
zro zu mieć czyn swe go pa cjen ta, dok tor Mar -
low, sam ma larz -ama tor, pró bu je zre kon stru -
ować je go ży cie. W co raz bar dziej za ska ku ją -
cym śledz twie po zna je lo sy trzech ko biet, któ -
re wpły nę ły na Oli vie ra: żo ny Ka te, ko chan ki
Ma ry i tej, któ ra zruj no wa ła oba związ ki – Be -
atri ce, miesz ka ją cej w… dzie więt na sto wiecz -
nym Pa ry żu. To ona jest mo del ką, mu zą i mi -
ło ścią Oli vie ra, któ ry na jej punk cie do stał
praw dzi wej ob se sji... 
Elizabeth Kostowa ur. w 1964 amerykańska
pisarka ukończyła Uniwersytet Yale. Stopień
magistra sztuk pięknych uzyskała na
Uniwersytecie Michigan. Jej debiutancka
powieść Historyk stała światowym i polskim
bestsellerem.

KONKURS WYDAWNICTWA „ZNAK” KM 
NR 9/2010:
Gdzie pracuje Agnieszka,
bohaterka powieści pt.
„Instytut”?

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

KONKURS WYDAWNICTWA „ŚWIAT
KSIĄŻKI” – KM NR 9/2010
Jaki tytuł nosi debiutancka
powieść Elizabeth Kostowej?

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr
9 i prawidłowo odpowiedzą na
zadane pytanie otrzymają nagrodę
książkową.
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Mu�zy�ka�ca�łe�go�świa�ta�w So�snow�cu
Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Na po cząt ku wrze śnia w So -
snow cu od by ła się dru ga edy cja
World Fu sion Mu sic Fe sti wal.
Tym ra zem na te re nach re kre -
acyj nych przy uli cy Kre so wej
za brzmia ła mu zy ka et nicz na,
nie mal z każ de go za kąt ka świa -
ta m.in. mu zy ka afry kań ska,
serb ska, in spi ro wa na szan ta mi
Ir landz ki mi, pol ską mu zy ką fol -
ko wą czy cy gań ski mi pie śnia mi. 

– Wy stęp na fe sti wa lu jest ko -
lej nym, mam na dzie ję, cu dow -
nym przy stan kiem na na szej dro -
dze mu zycz nej. Jest wspa nia łą
oka zją do spo tka nia się z pu -
blicz no ścią i in ny mi ze spo ła mi,
co za wsze jest bar dzo in spi ru ją -
ce. Wie lo barw ność jesz cze bar -
dziej upięk sza ten nasz przy sta -
nek, ja ko że Di kan da otwie ra się
na prze róż ne brzmie nia, kul tu ry
i tra dy cje. Nie usta je my w po -
szu ki wa niu i two rze niu wła sne -
go sty lu. Dla te go je ste śmy
wdzięcz ni za za pro sze nie – za -

gra my naj pięk niej na świe cie
– mó wi ła tuż przed roz po czę -
ciem kon cer tu An na Wit czak,
wo ka list ka ze spo łu Di kan da. 

Na WFMF nie za bra kło rów -
nież śmia łych mu zycz nych eks -
pe ry men tów, łą czą cych folk
z bar dziej no wo cze sny mi nur ta -
mi mu zy ki roz ryw ko wej.
Na sce nie po ja wi li się za rów no

mu zy cy z czar ne go lą du, jak
i przed sta wi cie le jaz zu. 

W cza sie trzy dnio wej im pre -
zy wy stą pi li m.in. Mu ario lan za,
Afri ca MMa i Rus ska ja. Gwiaz -
da mi fe sti wa lu nie wąt pli wie by li:
Lu ra – Ma ria de Lur des Pi na As -
sun cao – wo ka list ka i kom po zy -
tor ka, okrzyk nię ta na stęp czy nią
naj więk szej afry kań skiej di vy

– Ce sa rii Evo ry, Mi chał Urba niak
– jazz man, mię dzy na ro do wej sła -
wy skrzy pek, sak so fo ni sta i kom -
po zy tor oraz Bo ban i Mar ko Mar -
ko vic – serb scy mu zy cy gra ją cy
na trąb ce i skrzy dłów ce wraz
z ze spo łem. 

Or ga ni za to ra mi fe sti wa lu by -
li: Klub im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu oraz Urząd Miej ski.

Na lu do wo
Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Na po cząt ku wrze śnia w Par ku Le -
śna w dziel ni cy Ka zi mierz Gór ni -
czy od był się Jar mark Roz ma ito ści
– Ka zi ki 2010. Im pre za mia ła pro -
mo wać lo kal nych rze mieśl ni ków
– i zda niem go ści – zna ko mi cie się
z te go wy wią za ła. 

Część ar ty stycz ną jar mar ku
pro wa dzi ła Gru pa Te atral na „Pas -
sio nis, któ ra za pre zen to wa ła wi -
dzom m.in. ske cze oraz po kaz tań -
ca współ cze sne go. Na par ko wej
sce nie wy stą pi li rów nież: Gmin ny
Ze spół Pie śni i Tań ca „Ko zie gło -
wy”, Ze spół Folk lo ry stycz ny „Kli -
mon to wian ki” oraz ze spół mu -
zycz ny Ry pley.

Spo śród wszyst kich wy staw -
ców bio rą cych udział w Jar mar ku
w wy ni ku kon kur su wy ło nio no
trzy naj lep sze sto iska. Miej sce
pierw sze przy zna no ce ra mi ce
„Ter ra” z Kra ko wa, dwa ko lej ne
przy pa dły Ka ta rzy nie Szo pie
(za jej bi żu te rię ar ty stycz ną) oraz
bro wa ro wi Ko reb. 

Oprócz zwy cięz ców za pre zen -
to wa no m.in. pro duk ty spół dziel ni
Mle czar skiej Jog ser, po tra wy re -

gio nal ne Za głę biow skie go Sto wa -
rzy sze nia Tu ry stycz no -Kul tu ral ne -
go, miód z pa sie ki „Ma ry sia” oraz
ha fty i ozdo by wy ko na ne me to dą
de co upa ge i fil co wa nia. 

Pod czas im pre zy or ga ni za to -
rzy zbie ra li rów nież pod pi sy
miesz kań ców w spra wie po par cia
od bu do wy ba se nu pły wac kie go
w Par ku Le śna w Ka zi mie rzu.
Przed sta wio na ini cja ty wa spo tka -
ła się z ogrom nym po par ciem,
w su mie ze bra no pra wie 800 gło -
sów po par cia.

So sno wiec kie „Ka zi ki” po wsta -
ły dzię ki ini cja ty wie Za głę biow -
skie go Sto wa rzy sze nia Tu ry stycz -
no -Kul tu ral nego przy współ pra cy
z Urzę dem Mia sta w So snow cu.
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Zagłębie bez Chojnackiego
Ma rek Choj nac ki nie jest już tre -
ne rem II -li go we go Za głę bia.
Szko le nio wiec za po ro zu mie -
niem stron roz wią zał umo wę
z dru ży ną z So snow ca. Choj nac -
ki pro wa dził ze spół od 18 ma ja.
W bie żą cych roz gryw kach wal -
czą cy o awans ze spół Za głę bia
pod wo dzą by łe go już tre ne ra ro -
ze grał 11 spo tkań, z któ rych 5
wy grał, 4 zre mi so wał i 2 prze -
egrał. – Dru ży na pre zen tu je się
co raz go rzej, nie ob ser wu je my
wzro stu for my, wręcz prze ciw -
nie, w oczy rzu ca się co raz niż -
sza ja kość pre zen to wa na przez
ze spół. Do dat ko wo nie wi dać

po my słu na grę, ani kon cep cji,
któ rą za wod ni cy po win ni re ali -
zo wać. Naj lep szy mecz w tym
se zo nie ro ze gra li śmy z Za wi szą
w pierw szej ko lej ce – tłu ma czy
de cy zję za rzą du Ma rek Adam -
czyk, pre zes Za głę bia. Do cza su
za trud nie nia no we go szko le -
niow ca obo wiąz ki tre ne ra prze -
jął je go do tych cza so wy asy stent,
To masz Łu czy wek. Nie ma on
jed nak li cen cji na pro wa dze nie
dru ży ny w II li dze. Ja ko jed ne go
z po ten cjal nych na step ców wy -
mie nia się Pio tra Man dry sza,
któ ry ostat nio pro wa dził Po goń
Szcze cin. KP 


