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Miasto�przygotowuje�się
do�wyborów
saMorządowych.��
21�listopada
sosnowiczanie�wybiorą
prezydenta�Miasta�oraz
skład�rady�Miejskiej,�czyli
radnych

W Sosnowcu miesz ka ok. 185
ty się cy upraw nio nych do gło so -
wa nia oby wa te li. To oni w nie -
dzie lę 21 li sto pa da zde cy du ją,
kto przez naj bliż sze 4 la ta bę dzie
de cy do wał o kie run ku roz wo ju
mia sta, uchwa lał bu dżet i po dej -
mo wał waż ne dla So snow ca de -
cy zje. Wy zna czo no już lo ka le
wy bor cze, któ re w dniu wy bo -
rów czyn ne bę dą od godz. 8
do 22. Łącz nie bę dzie ich 118. 
Nie wia do mo ja ka bę dzie fre -
kwen cja wy bor cza. Na jej ni ski
po ziom w po przed nich wy bo -
rach zwra cał uwa gę Bo gu sław
Ka ba ła, któ ry w po przed niej ka -
den cji pia sto wał sta no wi sko prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej. 

– Dzi siej szy sa mo rząd jest
do stęp ny ogó ło wi oby wa te li
– mó wił by ły prze wod ni czą cy
RM. – Funk cja rad ne go cie szy
się w na szym mie ście du żym
za in te re so wa niem. Świad czy
o tym licz ba kan dy da tów
na rad ne go. W wy bo rach 1994
ro ku o je den man dat rad ne go
ubie ga ło się 13 osób, w 1998
- 9, a 4 la ta te mu aż 16. Nie -
ste ty, nie prze kła da się to
na fre kwen cję wy bor czą, któ -
ra w So snow cu jest sła ba i nie
prze kro czy ła ni gdy 40 pro -

cent, a kil ka ra zy utrzy ma ła
się po ni żej 30 pro cent.

Zna my już skład Miej skiej
Ko mi sji Wy bor czej w So snow -
cu. Prze wod ni czą cą te go or ga nu
zo sta ła sę dzia Ane ta Pod sia dły -
-Bu gaj. Jej za stęp cą jest Mi chał
For tuń ski, zaś człon ko wie ko mi -
sji to: Mo ni ka Ko lan kow ska,

Bar tło miej Stę pień, Ilo na Stę -
pień, Li lian na Gło wacz -Pie -
trusz ka, Alek san dra Łąd ka, Da -
riusz Chaj du ga i Agniesz ka Za -
wa da. Sie dzi ba Miej skiej
Ko mi sji Wy bor czej w So snow cu
mie ści się w Urzę dzie Miej skim,
przy al. Zwy cię stwa 20, po -
kój 307 (II pię tro).

Jak zwy kle naj więk sze emo -
cje bu dzi wy bór pre zy den ta. 21
li sto pa da wy bie rze my też skład
no wej Ra dy Miej skiej. Or gan ten
li czy 28 człon ków. So sno wiec
po dzie lo ny jest na pięć okrę gów
wy bor czych. Z okrę gu wy bor cze -
go nr I wy bie ra nych bę dzie pię -
ciu rad nych. To te ren Mi lo wic

i Po go ni. Z okrę gu wy bor cze go
nr II do Ra dy Miej skiej do sta nie
się sied miu rad nych. Okręg ten to
Sta ry So sno wiec oraz Śród mie -
ście. Dziel ni ce Śro du la, Dę bo wa
Gó ra, Dań dów ka, Lud mi ła, Sta -
szic oraz część dziel ni cy Kli mon -
tów two rzą III okręg wy bor czy.
Z nie go wy bra nych bę dzie pię ciu

rad nych. Ko lej nych sze ściu
człon ków Ra dy Miej skiej wy bra -
nych zo sta nie w okrę gu wy bor -
czym nr IV. To Za gó rze oraz
część Kli mon to wa, nie na le żą ca
do okrę gów nr III i V. Ostat ni
okręg to Ka zi mierz, Ostro wy, Po -
rąb ka, Macz ki, Za wo dzie, Bo -
brek, Ję zor, Bór, Niw ka, Mo drze -
jów i część Kli mon to wa. Z okrę -
gu V do Ra dy Miej skiej do sta nie
się 5 rad nych.

Tekst i foto: To masz Bie nek

Podczas wyborów prezydenckich w czerwcu Sosnowiczanie głosowali masowo, czy tym razem frekwencja się powtórzy?

Wybory tuż tuż!
Kampania wyborcza na finiszu, wkrótce czas do urn
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Wyborczy maraton
powoli dobiega końca.
Kandydaci spotkali się
ze sobą już
kilkukrotnie. Skrót
debaty, która odbyła
się w sosnowieckim
„Staszicu”
prezentujemy
wewnątrz numeru

17

Sosnowiec ma szansę stać się
zagłębiowskim centrum hazardu.
To właśnie w naszym mieście
powstaje kasyno firmy Casinos
Poland. I to w samym centrum

Uczestnicy zabawy „Sosnowiec gra”
zostali nagrodzeni w sosnowieckim
Muzeum. Trofea powędrowały
do dwóch… braci Jarosława
i Krzysztofa Ścipień

Zmiany na trenerskich
ławkach sosnowieckich
drużyn ligowych.
Szkoleniowca zmienili
zarówno piłkarze, jak i
hokeiści

Czasopismo Samorządowe Sosnowca     wydanie bezpłatne    listopad 2010 Nr 10 (351)  www.kuriermiejski.com.pl   redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788  ISSN 1232-7395

54
Nie zapomniano
o niepełnosprawnych
– Osoby niepełnosprawne mogą,
na własny wniosek, wniesiony
do urzędu gminy do pięciu dni
przed wyborami zmienić lokal
wyborczy na inny na terenie swojej
gminy – wyjaśnia Rafał Łydek,
urzędnik wyborczy w Sosnowcu.
– Oznacza to, że jeśli ich lokal
„macierzysty” nie jest
przystosowany do potrzeb, mogą
się przepisać do innego. 
Przepisy pozwalają też
na głosowanie przez
pełnomocnika. Dotyczy to
wyborców posiadających
orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
posiadających równoznaczne
orzeczenie organu rentowego.
Poprzez swojego pełnomocnika
mogą też oddać w wyborach głos
ci, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 75 lat
– niezależnie od stanu zdrowia.
Osoby, które nie mogą osobiście
udać się do lokalu wyborczego
mogą też głosować przez
pełnomocnika. Pełnomocnikiem
może zostać tylko osoba, która
jest wpisana do rejestru
wyborców w gminie Sosnowiec. 
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Nowa siedziba Centrum
Informacji Miejskiej
Od 15 listopada So sno wiec mo że po szczy cić się
no wo cze snym punk tem in for ma cyj nym dla tu ry -
stów, jak i miesz kań ców mia sta. Choć otwar cie
Cen trum In for ma cji Miej skiej opóź ni ło się nie co
ze wzglę du na pod łą cze nie do in ter ne tu, te raz
w no wej lo ka li za cji w pa sa żu han dlo wym,
pod „pa tel nią” dzia ła in for ma cja tu ry stycz -
na na mia rę XXI wie ku.

W no wym punk cie moż na do wie dzieć się in te -
re su ją cych szcze gó łów na te mat hi sto rii mia sta
i cie ka wych obiek tach, moż li wych do zwie dze nia
w So snow cu. Jest to moż li wie dzię ki współ pra -
cy CIM z fa chow ca mi z PTTK. Go ście mo gą li -
czyć na ka wę, za gwa ran to wa no też do stęp do in -
ter ne tu. Mo żna też na być ma py oraz in for ma to ry
uła twia ją ce po ru sza nie się po So snow cu. No wa
sie dzi ba CIM ma 120 me trów kwa dra to wych po -
wierzch ni, jej otwar cie kosz to wa ło 100 ty się cy zł.
Za tę su mę od da no do użyt ku m. in. sa lę kon fe ren -
cyj ną oraz ku pio no ekra ny pla zmo we i kom pu te ry.
Oprócz in for ma cji o mie ście, w CIM bę dzie moż -
na ku pić bi le ty na wszel kie im pre zy kul tu ral ne or -
ga ni zo wa ne na te re nie mia sta. TB

Nowa droga już otwarta
Świet na wia do mość dla miesz kań ców Niw ki i oko -
lic. 9 li sto pa da na stą pi ło uro czy ste otwar cie no wej
uli cy im. Ja me sa Wat ta. Dro ga łą czy ist nie ją ce uli -
ce Mi ko łaj czy ka i Woj ska Pol skie go. Uro czy sto ści
to wa rzy szy ła pre zen ta cja jed nej z naj więk szych
w Eu ro pie fa bryk ko lek to rów sło necz nych fir my
WATT, któ ra swój za kład wy bu do wa ła wła śnie
w tym miejscu.

No wa dro ga o dłu go ści ok. 1,1 km wraz z chod -
ni ka mi, ścież ką ro we ro wą za pew ni sko mu ni ko wa -
nie no wych te re nów in we sty cyj nych, któ re już zy -
ska ły na atrak cyj no ści. – Chcia łem ser decz nie po -
dzię ko wać wła dzom So snow ca za do sko na łą
współ pra cę – mó wił w cza sie uro czy sto ści pre zes
fir my Watt Se ba stian Pa szek. 

Dzię ki łącz ni ko wi sko rzy sta ją rów nież kie row -
cy, któ rzy do tych czas aby do je chać do cen trum
mia sta mu sie li ko rzy stać ze skrzy żo wa nia ulic:
Woj ska Pol skie go, Tu wi ma i Wy go dy lub je chać
przez Dań dów kę. – Nie spo dzie wa łem się, że tak
do brze bę dzie nam się pra co wa ło z so sno wiec kim
ma gi stra tem. Ca ła in we sty cja prze bie ga ła przy du -
żym za an ga żo wa niu i po mo cy wszyst kich wy dzia -
łów Urzę du Miej skie go – tłu ma czył pre zes Skan -
ska S.A.Ka zi mierz Kry siak. KP
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Nie ma my się cze go oba wiać

Sosnowiecki Titanic
Wy wiad ze Skarb ni kiem Mia sta Ja nu -
szem Ka czo rem prze czy ta łem ze smut -
kiem. Za wsze bo wiem ro dzą się u mnie
ta kie od czu cia kie dy wi dzę, że ktoś
kom pe tent ny uda je, że nie wie o co
cho dzi. A Ja nusz Ka czor bez wąt pie nia
jest czło wie kiem kom pe tent nym.

Skarb nik Mia sta pró bu je wzo rem
swo je go zwierzch ni ka udo wod nić, że
wszel kie kło po ty fi nan so we So snow ca
wy ni ka ją z głę bo ko nie spra wie dli wej
po li ty ki władz wo je wódz kich, pań -
stwo wych, a ostat nio tak że unij nych,
któ re to ten den cyj nie po mi ja ją sto li cę
Za głę bia we wszel kich do ta cjach, sub -
wen cjach i unij nych do fi nan so wa -
niach. Dla te go So sno wiec zaj mu je tak
ni ską (trze cią od koń ca) po zy cję w ran -
kin gu wy so ko ści do cho dów w ka te go -
rii miast na pra wach po wia tu. I wszyst -
ko ja sne. Jest jed nak drob ny szcze gół.
Ta ki stan nie zmie nia się od lat. Gdy
Ka zi mierz Gór ski w 2002 ro ku roz po -
czy nał swo je rzą dy by li śmy na ósmym
miej scu od koń ca. Po tem by ło już tyl -
ko go rzej. A prze cież w la tach 2002-
2005 wszyst kie naj waż niej sze funk cje
w kra ju i wo je wódz twie spra wo wa li

dzia ła cze So ju szu Le wi cy
De mo kra tycz nej. Co wię -
cej, za rów no wo je wo da
Le cho sław Ja strzęb ski, jak
i mar sza łek wo je wódz twa
Mi chał Czar ski by li ro do -
wi ty mi so sno wi cza na mi.
Czyż by więc Pre zy dent
i Skarb nik su ge ro wa li, że
na wet oni zło śli wie po zba wia li So sno -
wiec na leż ne go im do fi nan so wa nia?
A mo że ro bi li to SLD -owscy ko le dzy
na sze go Pre zy den ta z rzą du Lesz ka
Mil le ra?

Jesz cze więk sze zdzi wie nie wzbu -
dza ją tłu ma cze nia naj niż sze go w hi sto -
rii stop nia za awan so wa nia in we sty cji
miej skich w pierw szym pół ro czu bie -
żą ce go ro ku. Jak w chwi li szcze ro ści
wy znał na jed nej z ostat nich ko mi sji
za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Ry szard
Łu kaw ski, in we sty cje zo sta ły w pierw -
szej po ło wie ro ku po pro stu wstrzy ma -
ne, po nie waż nie wie dzia no jak bę dzie
wy glą da ła sy tu acja fi nan so wa mia sta.
Wi docz nie jed nak „przy po mnia no” so -
bie o zbli ża ją cych się wy bo rach i za -
pla no wa ne in we sty cje ru szy ły z miej -

sca. Za le gło ści nie uda ło
się już nad ro bić. Czyż by
Skarb nik Mia sta o tym
nie wie dział? 

I w koń cu naj waż niej -
sza te za za war ta w wy wia -
dzie Ja nu sza Ka czo ra
– stra sze nie miesz kań ców
So snow ca ban kruc twem

mia sta jest je dy nie wy my słem opo zy -
cji. Klu czo wym ar gu men tem, po wta -
rza nym zresz tą przy każ dej oka zji przez
Ka zi mie rza Gór skie go, jest nie wiel kie
za dłu że nie na sze go mia sta – na ko niec
ro ku bę dzie to oko ło 25% w sto sun ku
do do cho dów – czy li ba ga te la pra -
wie 150 mln zł. Rze czy wi ście nie wy -
glą da to groź nie na tle Kra ko wa, Wro -
cła wia czy War sza wy, któ re zbli ża ją się
do usta wo wej gra ni cy 60%. Praw dzi -
wy go spo darz oce nia jed nak sy tu ację
nie tyl ko na pod sta wie sta nu obec ne go,
ale tak że bio rąc pod uwa gę naj bliż szą
przy szłość. A ta z punk tu wi dze nia sta -
nu fi nan sów So snow ca jest prze ra ża ją -
ca. Pro blem na sze go mia sta po le ga bo -
wiem na tym, że wy dat ki bie żą ce ro sną
szyb ciej niż do cho dy bie żą ce, a mia sto

nie ma prak tycz nie żad nej nad wyż ki fi -
nan so wej. Dla te go też wszyst kie wy -
dat ki in we sty cyj ne mu si my po kry wać
z za cią ga nych ob li ga cji. A zgod nie
z wie lo let nim pro gra mem in we sty cyj -
nym wy nio są one – nie li cząc ze -
wnętrz ne go do fi nan so wa nia – 175 mln
zł. I to tyl ko wte dy je że li nie bę dą re ali -
zo wa ne przed wy bor cze obie can ki Pre -
zy den ta Gór skie go. To jest ży cie
na kre dyt. Naj póź niej za trzy la ta doj -
dzie my do ścia ny i dal sze za dłu że nie
mia sta sta nie się nie moż li we. A wte dy
do drzwi Urzę du Mia sta mo że za pu kać
ko mor nik. 

W jed nej tyl ko spra wie Ja nusz Ka -
czor ma peł ną ra cję. Pi sze bo wiem, że
no wa usta wa o fi nan sach pu blicz nych
za wie ra „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”. I to je dy na na dzie ja
w sy tu acji gdy by miesz kań cy So snow -
ca raz jesz cze da li się uwieść opo wie -
ściom z „mchu i pa pro ci” ser wo wa -
nym w cza sie kam pa nii wy bor czej
przez Ka zi mie rza Gór skie go. 

Karol�Winiarski

Na ko niec ka den cji rad ni nie zde cy -
do wa li się na wspól ną fo to gra fię.
Ostat nia se sja prze bie gła mi mo te go
ra czej spo koj nie, co wie lu zresz tą
zdzi wi ło. 

Po dzię ko wa nia na rę ce rad nych
oraz służb pre zy denc kich zło żył
prze wod ni czą cy RM Da niel Mi -
kla siń ski, prze pra sza jąc jed no cze -
śnie tych, któ rzy mo gli się w trak -
cie tej ka den cji po czuć ura że ni za -
cho wa niem prze wod ni czą ce go.
Mi kla siń ski nie za po mniał tak że o,
jak pod kre ślał, bar dzo do brej pra -
cy osób za trud nio nych w biu rze
Ra dy. 

Tak że pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski dzię ko wał rad nym za współ pra -
ce, po dzię ko wa nia tra fi ły tak że
na rę ce służb miej skich i dy rek to rów
jed no stek pod le głych ma gi stra to wi. 

Wia do mo już, że wśród rad nych
ko lej nej ka den cji za brak nie trój ki
obec nych raj ców – An drze ja Ja gieł -
ło wi cza, Krzysz to fa Ha ła du sa oraz
To ma sza Ro ga li, któ rzy nie star tu ją
w wy bo rach 21 li sto pa da. 

Je den z nie licz nych spo rów roz po -
czął się pod czas de ba to wa nia nad pro -
jek tem nada nia jed nej z ulic na zwy Ja -
me sa Wat ta. Jak się oka za ło nie skon -
sul to wa no te go pro jek tu z Ra dą

Dziel ni cy Po łu dnie. Choć po win no się
to wła śnie w ten spo sób od być. W tej
kwe stii opo no wał m.in. Zbi gniew Mu -
szyń ski z PO. Zgo dził się z nim pre zy -
dent, ale jak pod kre ślał, jest tak nie wie -
le cza su, a fa bry ka po win na roz po cząć
swo ją pro duk cję za mie siąc, z przy pi sa -
nym ad re sem. Przy po mnij my, iż
na miej scu pro duk cję roz po czy -
na Watt Sp. z o.o., któ ra bę dzie pro du -
ko wać np. ko lek to ry sło necz ne. Osta -
tecz nie rad ni zde cy do wa li się na przy ję -
cie uchwa ły. W So snow cu ma my za tem
no wą uli cę – imie nia Ja me sa Wat ta. 

Rad ni zgo dzi li się też na po wsta -
nie na te re nie mia sta ka sy na, przy ul.

Ma ła chow skie go. Uchwa lo no tak że
staw ki po dat ku od środ ków trans por -
to wych i dzien ną staw kę opła ty tar -
go wej. 

Pre zy dent po ostrej wy mia nie
zdań za de kla ro wał, iż po wo ła rze -
czo znaw cę, któ ry wy da po trzeb ną
zda niem rad ne go, Wie sła wa Su wal -
skie go z PIRS, eks per ty zę do ty czą -
cą ter mo mo der ni za cji Szpi ta la Miej -
skie go. Zda niem rad ne go ścia ny
po do cie ple niu są zwy czaj nie krzy -
we. Zda niem pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go trud no, by po 50 la tach
fe dro wa nia pod zie mią bu dy nek był
ide al nie pro sty. RED 

Z du żym za in te re so wa niem za po zna -
łem się z tre ścią ar ty ku łu paź dzier ni ko -
we go wy da nia „Ku rie ra Miej skie go”
za ty tu ło wa ne go bar dzo wy mow nie,
mo że tro chę pro wo ka cyj nie: „Ban -
kruc two mia sta? – nie w So snow cu”.
Prze pro wa dzo na roz mo wa pa na To -
ma sza Bien ka ze Skarb ni kiem Mia sta
Ja nu szem Ka czo rem w spo sób obiek -
tyw ny ob ra zu je sy tu ację bu dże to wą
po ośmiu mie sią cach bie żą ce go ro ku
tak w ob sza rze do cho dów bu dże to -
wych, jak i wy dat ków, ze zwró ce niem
uwa gi na wy dat ki in we sty cyj ne. Pan
Skarb nik Mia sta w ar ty ku le tym od -
niósł się do pro ble mu za dłu że nia sa -
mo rzą dów i per spek ty wy bu dże to wej
na naj bliż sze la ta, to zna czy na szó stą
ka den cję sa mo rzą du w So snow cu.
Praw dą jest, że mi ja ją ca, pią ta ka den -
cja sa mo rzą du, zróż ni co wa na by ła
w ob sza rze do cho dów bu dże to wych
w szcze gól no ści w od nie sie niu do pod -
sta wo we go skład ni ka tych do cho dów
ja kim jest udział gmi ny i po wia tu
w po dat ku do cho do wym od osób fi -
zycz nych i praw nych. 

Do bre wy ni ki uzy ski wa ne w la -
tach 2007 i 2008 wy zwo li ły da le ko
idą ce ocze ki wa nia wie lu sa mo rzą dow -
ców, któ re nie ste ty w związ ku z kry zy -
sem go spo dar czym ma ją cym wpływ
na znacz ne zmniej sze nie do cho dów

w la tach 2009 i 2010
w du żym stop niu zo sta ły
ogra ni czo ne. Nie wiel kim
po cie sze niem jest stwier -
dze nie w owym wy wia -
dzie Skarb ni ka Mia sta,
że w dru giej po ło -
wie 2010 ro ku ten den cje
spad ko we w do cho dach
bu dże to wych, kon kret nie
udzia ły w po dat kach zo sta ły za ha mo -
wa ne, dla te go że uzy ska nie po zio -
mu 2009 to wy nik w dal szym cią gu
po ni żej ocze ki wań. Nie wąt pli wie ta ka
sy tu acja ma szcze gól nie du ży wpływ
na czę ścio wo ogra ni czo ną dzia łal ność
in we sty cyj ną mia sta. 

Praw dą jest, że w mi ja ją cym ro ku
na te re nie So snow ca nie re ali zo wa no
du żych, moż na rzec sztan da ro wych in -
we sty cji, nie mniej jed nak zre ali zo wa -
no sze reg mniej szych, ale bar dzo po -
trzeb nych za dań dro go wych, w ochro -
nie zdro wia czy spo rcie,
wy ko rzy stu jąc w wie lu przy pad kach
środ ki po mo co we. Słusz nie za uwa ża
Skarb nik Mia sta w wy żej wy mie nio -
nym ar ty ku le, że pro ces in we sty cyj ny
jest bar dzo zło żo ny, po cząw szy
od pro ce du ry przy go to waw czej, po -
przez re ali za cję i roz li cze nie fi nan so -
we, któ re w zde cy do wa nej więk szo ści
do ko nu je się pod ko niec ro ku bu dże to -

we go. Stąd też wy nik fi -
nan so wy dzia łal no ści in -
we sty cyj nej pierw sze go
pół ro cza wy glą da nie -
zbyt im po nu ją co. God -
nym pod kre śle nia jest
jed nak fakt, że w ro ku
bie żą cym przy go to wa no
od stro ny do ku men ta cyj -
nej i mon ta żu fi nan so we -

go z uwzględ nie niem środ ków po -
mo co wych ta kie in we sty cje jak bu -
do wa sa li kon cer no wej przy szko le
mu zycz nej, czy za dań w ra mach Go -
spo dar czej Bra my Ślą ska. Przy kła dy
te po twier dza ją, że funk cjo no wa nie
mia sta ma cha rak ter cią gły i nie koń -
czy się wraz z koń cem kon kret nej ka -
den cji sa mo rzą do wej. Do bre przy go -
to wa nie do ku men ta cji w po da nych
po wy żej przy kła dach, mon taż fi nan -
so wy dla ich re ali za cji to do bry start
dla no wej, szó stej ka den cji sa mo rzą du,
je stem prze ko na ny, że to po zy tyw -
na oce na dla ka den cji ustę pu ją cej. Waż -
nym wąt kiem wy po wie dzi Skarb ni ka
Mia sta to kwe stia za dłu że nia, cze go po -
chod ną jest pro wa dze nie dzia łal no ści in -
we sty cyj nej w przy szło ści. Ten wą tek
sta wał się te ma tem dys ku sji i spo rów
po mię dzy ty mi sa mo rzą dow ca mi, któ -
rzy uwa ża li, że mia sto za dłu ża się nad -
mier nie a ty mi, do któ rych i ja na le ża -

łem, któ rzy uwa ża ją, że ow szem, po -
dob nie jak wszyst kie sa mo rzą dy mia sto
ma pro ble my fi nan so we spo wo do wa ne
zmniej szo ny mi do cho da mi, o czym
wspo mnia łem wcze śniej, co nie wąt pli -
wie prze kła da sie na wy dat ki szcze gól -
nie w in we sty cjach i po wo du je uza sad -
nio ne ich ogra ni cze nie, na to miast da le -
ko nam do ka ta stro fy fi nan so wej.
Ran king za dłu żo nych miast po ka za ny
w po przed nim nu me rze „Ku rie ra Miej -
skie go” jest po twier dze niem za dłu że nia
wie lu sa mo rzą dów, na le ży jed nak
stwier dzić, że So sno wiec na ich tle ze
swo im 20-proc. za dłu że niem wy glą da
zu peł nie po zy tyw nie. 

Ta ka sy tu acja nie mo że jed nak uspo -
ka jać Pre zy den ta Mia sta i je go służb,
a przy go to wy wa ny bu dżet na ko lej ny
rok po wi nien być bu dże tem ostroż nym,
uwzględ nia ją cym naj bar dziej po trzeb ne
dla mia sta in we sty cje, tym bar dziej, że
obo wią zu ją ca Usta wa o fi nan sach pu -
blicz nych na kła da po raz pierw szy
w tym ro ku obo wią zek pro gno zo wa nia
fi nan so we go na co naj mniej czte ry la ta
z uwzględ nie niem wy ka za nia spo so bu
fi nan so wa nia de fi cy tu bu dże to we go,
o czym wspo mi na w swo im wy wia dzie
Skarb nik Mia sta. 

To�masz�Bań�bu�ła�–�przew.�Ko�mi�sji�Bu�dże�to�wej�so�-
sno�wiec�kiej�Ra�dy�Mia�sta�

Listy do Redakcji

65. se sja RM

Wspól ne go zdję cia nie by ło

W nowym CIM uwagę zwraca nowoczesny
wystrój
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Rad ny Ar ka diusz Chę ciń ski oraz
Łu kasz Strą czek, współ pra cow nik
po sła Ja ro sła wa Pię ty, obaj z PO,
skie ro wa li do są du po zew prze -
ciw ko pre zy den to wi mia sta, Ka -
zi mie rzo wi Gór skie mu. Do ma ga -
ją się w nim pu blicz nych prze pro -
sin za wy po wiedź, w któ rej
Ka zi mierz Gór ski miał stwier -
dzić, iż obaj pa no wie uczest ni czy -
li w im pre zie, któ rej or ga ni za cja
zo sta ła sfi nan so wa na z bu dże tu
mia sta na pod sta wie fak tu ry sfał -
szo wa nej przez pra cow ni cę Urzę -
du Miej skie go.

Po zew tra fił do Są du Okrę go -
we go w Ka to wi cach. Ca ła spra wa
ma zwią zek z tzw. afe rą fak tu ro -
wą w so sno wiec kim ma gi stra cie.
Cho dzi o spra wę wy kry cia
oszustw do ko ny wa nych w Mię -
dzy wy dzia ło wym Re fe ra cie Eko -
no micz nym. Jed na z je go urzęd -
ni czek mo gła okraść gmi nę na -
wet na po nad 150 ty się cy zło tych.
W referacie fał szo wa no fak tu ry
i wy pro wa dza no środ ki na in ne
kon ta. 

11 paź dzier ni ka so sno wiec -
ka Plat for ma zwo ła ła pod UM
kon fe ren cję, w któ rej za rzu ca ła
wła dzom mia sta brak kon tro li
nad po czy na nia mi urzęd ni ków.
Do ma ga no się m. in. wy ja śnie -
nia spra wy do 18 paź dzier ni ka.
In ny z po stu la tów do ty czył za -
wie sze nia na czas kon tro li
zastępcy  pre zy den ta Zbi gnie wa
Ja skier ni, któ re mu pod le ga
MRE. Gdy człon ko wie PO wrę -
cza li pre zy den to wi Ka zi mie rzo -
wi Gór skie mu do ku ment, ten
miał po wie dzieć, że Łu kasz
Strą czek oraz Ar ka diusz Chę -
ciń ski bra li udział w im pre zie
sfi nan so wa nej ze środ ków pu -
blicz nych, a zor ga ni zo wa nej

na pod sta wie sfał szo wa nej fak -
tu ry. Wy po wiedź tę opu bli ko wa -
ły lo kal ne me dia. Do daj my, że
im pre za, o któ rej mo wa, a któ ra
mia ła od być się 20 sierp nia bie -
żą ce go ro ku obok zbior ni ka
wod ne go Ba la ton, tak na praw dę
ni gdy się nie od by ła.

Re ak cją Chę ciń skie go i Strącz -
ka by ło pi smo, ad re so wa ne do pre -
zy den ta Gór skie go, w któ rym
obaj do ma ga li się prze pro sin oraz
za miesz cze nia w lo kal nych me -
diach oświad cze nia o tre ści: „Ja
Ka zi mierz Gór ski, w dniu 11 paź -
dzier ni ka 2010 r., w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu, roz po -
wszech ni łem in for ma cję, iż Ar ka -
diusz Chę ciń ski i Łu kasz Strą czek
uczest ni czy li w im pre zie, któ rej
or ga ni za cja zo sta ła sfi nan so wa -
na z bu dże tu mia sta na pod sta wie
sfał szo wa nej przez urzęd ni ka

Urzę du Miej skie go w So snow cu
fak tu ry VAT, wy sta wio nej za or -
ga ni za cję im pre zy kul tu ral nej
Urzę du Miej skie go, któ ra się nie
od by ła. In for ma cja ta jest nie -
praw dzi wa. Ka zi mierz Gór ski”. 

Pre zy dent usto sun ko wał się
do te go we zwa nia i stwier dził, iż
je go wy po wiedź do ty czą ca wy ja -
śnie nia oko licz no ści fak tycz nych
zwią za nych z po dej rze niem po -
peł nie nia czy nu za bro nio ne go
przez by łe go kie row ni ka MRE
w ża den spo sób nie mo gła na ru -
szyć i nie na ru sza ła dóbr oso bi -
stych ja kiej kol wiek oso by. – Do -
dat ko wo na le ży za zna czyć, że
wska za na przez obu pa nów treść
rze ko mo zło żo ne go oświad cze nia
nie jest zgod na z rze czy wi stym
brzmie niem mo jej wy po wie dzi.
Jed no znacz nie wska zu je to
na nie słusz ność skie ro wa nych wo -

bec mo jej oso by za rzu tów – od po -
wia da pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski. – War to nad mie nić, iż wy po -
wiedź zmie rza ła do pod kre śle nia
po wa gi sy tu acji i ko niecz no ści
zin ten sy fi ko wa nia pod ję tych
czyn no ści wy ja śnia ją cych, co
w mo im prze ko na niu ma istot ne
zna cze nie w to ku po stę po wa nia
przy go to waw cze go. W kon se -
kwen cji, żą da nie za miesz cze nia
przeze mnie spro sto wa nia w wy -
bra nych przez obu pa nów środ -
kach ma so we go prze ka zu uzna ję
za bez za sad ne.

Re ak cją na to sta no wi sko by ła
kon fe ren cja pra so wa zwo ła -
na przez Plat for mę Oby wa tel ską
w dniu 28 paź dzier ni ka. 

– Nie mu si my się tłu ma czyć,
bo nie ma my z cze go – mó wi li
na spo tka niu Strą czek i Chę ciń -
ski. 

– Zde cy do wa li śmy się wy stą -
pić na dro gę po stę po wa nia są do -
we go prze ciw pre zy den to wi Ka zi -
mie rzo wi Gór skie mu – mó wi Łu -
kasz Strą czek. – Nie by ła to ła twa
de cy zja, bo trwa kam pa nia wy bor -
cza, a da le ko nam od prak tyk ob -
rzu ca nia bło tem i upra wia nia nie -
czy stych za gry wek po li tycz nych.
Obaj wraz z Ar ka diu szem Chę -
ciń skim je ste śmy kan dy da ta mi
do Ra dy Miej skiej w So snow cu
i wy po wie dzi pre zy den ta uwa ża -
my za cios w nas i so sno wiec ką
PO. Nie chce my być łą cze ni ze
spra wą fał szy wych fak tur, a tak się
nie ste ty dzie je przez to, co po wie -
dział o nas pre zy dent. Wie le osób
zo sta ło wpro wa dzo nych w błąd
ty mi in sy nu acja mi, stąd naj pierw
do ma ga li śmy się prze pro sin,
a wo bec ich bra ku pod ję li śmy bar -
dziej zde cy do wa ne kro ki.

Tekst i foto: To masz Bie nek

Wciąż gło śno jest o wal ce wy po -
wie dzia nej przez rząd Do nal da
Tu ska tzw. do pa la czom. W So -
snow cu za mknię to co praw da
wszyst kie pla ców ki, któ re je ofe -
ro wa ły, ale na bie żą co od by wa
się mo ni to ring tych miejsc.
Trwa ją też sta ra nia, aby han del
za ka za ny mi spe cy fi ka mi nie
prze niósł się do pod zie mia.

Dzia ła jąc na mo cy de cy zji
Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne -
go w spra wie wy co fa nia z ob ro tu
wy ro bów o na zwie „Taj fun” oraz
wszyst kich po dob nych wy ro bów,
mo gą cych mieć wpływ na bez po -
śred nie za gro że nie ży cia i zdro -
wia ludz kie go, in spek to rzy za -
bez pie czy li spe cy fi ki sprze da wa -
ne w skle pach z do pa la cza mi,
a ich prób ki prze ka za no do ba dań
la bo ra to ryj nych. W so bo tę 2 paź -
dzier ni ka de cy zję o na ka zie za -

prze sta nia dzia łal no ści wła ści cie -
lom skle pów do rę czy li pra cow ni -
cy so sno wiec kie go sa ne pi du
w asy ście po li cjan tów.

– Skle py zo sta ły opie czę to -
wa ne, a ich wła ści cie le po in for -
mo wa ni o na tych mia sto wym za -
ka zie pro wa dze nia dzia łal no ści.
Do ty czy to wszyst kich skle pów
z do pa la cza mi w So snow cu.
Na te re nie mia sta znaj do wa ło się
sześć ta kich pla có wek i obec nie
wszyst kie są za mknię te – po -
twier dza Han na Mich ta, ofi cer
pra so wy Ko men dy Miej skiej Po -
li cji w So snow cu.

Te raz po li cjan ci pod czas ru -
ty no wych pa tro li kon tro lu ją, czy
wła ści cie le do sto so wa li się
do do rę czo nych im de cy zji.

Choć w So snow cu nikt nie
zła mał na ra zie za ka zu sprze da -
ży do pa la czy, to w naj bliż szym
re gio nie przy pad ki ta kie mia ły
miej sce. Dla te go też po li cja oraz

in spek to rzy sa ni tar ni pro wa dzą
ca ły czas ob ser wa cję za mknię -
tych skle pów.

– Od no to wa li śmy dwa przy -
pad ki na ru sze nia de cy zji Głów -
ne go In spek to ra Sa ni tar ne go.
W Ja worz nie wła ści ciel skle pu,
po mi mo do star cze nia de cy zji
o za prze sta niu dzia łal no ści,
w dal szym cią gu pro wa dził
sprze daż. Na to miast wła ści ciel
skle pu z do pa la cza mi na te re nie
po wia tu bę dziń skie go od mó wił
za mknię cia i za plom bo wa nia
swo je go punk tu. Za na ru sze nie
Usta wy o Pań stwo wej In spek cji
Sa ni tar nej obu wła ści cie lom
mo gą gro zić na wet 2 la ta wię zie -
nia – in for mu je po li cja.

Do wal ki z do pa la cza mi włą -
czy ła się też Ku ria Die ce zjal -
na w So snow cu.

– Dla cze go do pa la cze są
szko dli we, jak mó wić o nich
dzie ciom i mło dzie ży – to tyl ko

nie któ re te ma ty warsz ta tów, ja -
kie na po cząt ku li sto pa da roz po -
czął wy dział ka te che tycz ny

w So snow cu. Warsz ta ty są wy -
ni kiem za po trze bo wa nia, ja kie
zgła sza ją sa mi ka te che ci – in for -

mu je ksiądz Ja ro sław Kwie cień,
rzecz nik pra so wy Die ce zji So -
sno wiec kiej.

Sąd roz strzy gnie
Człon ko wie PO do ma ga ją się od pre zy den ta prze pro sin 

Trwa wal ka z do pa la cza mi

Pod czas kon fe ren cji pra so wej 28 paź dzier ni ka Ar ka diusz Chę ciń ski i Łu kasz Strą czek przed sta wi li do wo dy, iż 20 sierp nia by li
po za So snow cem

W Sosnowcu na razie nikt nie otworzył ponownie sklepu z dopalaczami. Na zdjęciu
zamknięta przez policję placówka przy Rondzie Edwarda Gierka

Sosnowiec
przyjmie
uczestników
Euro 2012?
Uczest ni cy mi strzostw Eu ropy
będą trenować w stolicy
Zagłębia Dąbrowskiego?
Nie wy klu czo ne. UEFA ogło si ła
li stę ośrod ków, któ re za dwa la ta
ma ją szan sę go ścić uczest ni ków
EU RO 2012. W tym gro nie zna -
la zło się Miej skie Cen trum Tre -
nin go we przy Sta dio nie Lu do -
wym w So snow cu, któ re zgło si -
ło swo ją kan dy da tu rę ra zem
z mia stem Ty chy.

W ofi cjal nym ka ta lo gu
UEFA zna la zło się 21 ośrod ków.
W tym gro nie je den z wo je wódz -
twa ślą skie go. To wspól na ofer ta
So snow ca i Ty chów. Za głę biow -
sko -ślą ska ofer ta to Miej skie
Cen trum Tre nin go we przy Sta -
dio nie Lu do wym, ty ski ho tel Pi -
ra mi da oraz obiek ty w ty skich
Pa pro ca nach. Miej sce w ka ta lo -
gu nie gwa ran tu je oczy wi ście, że
je den z uczest ni ków Eu ro wy bie -
rze ofer tę po by to wo -tre nin go wą
So snow ca i Ty chów. – To du że
wy róż nie nie dla na sze go ośrod -
ka. UEFA do ce ni ło nasz kom -
pleks przy Sta dio nie Lu do wym.
Chciał bym, aby któ ryś z ze spo -
łów za wi tał do na sze go mia sta.
By ła by to wspa nia ła pro mo cja
dla So snow ca – pod kre śla Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent mia sta.

So sno wiec ko -ty ska pro po zy -
cja jest za ple czem dla Wro cła -
wia, w któ rym od bę dą się me cze
EU RO 2012. KP
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10 li sto pa da w Za gó rzu na Pla -
cu Pa pie skim od by ła się uro czy -
stość od sło nię cia jed ne go z klu -
czo wym ele men tów za bu do wy
sa kral nej te go miej sca, czy li tzw.
Ka len da rium Pa pie skie go.

Uro czy sto ści roz po czę ła
msza świę ta, w cza sie któ rej bp
Grze gorz Ka szak po świę cił bar -
kę – sce nę, na któ rej zna lazł się
po mnik Ja na Paw ła II oraz ka -
len da rium pa pie skie. Bę dzie to
pod su mo wa nie pierw sze go eta -
pu prze bu do wy pla cu, gdzie Pa -
pież – Po lak spo tkał się z wier -
ny mi. 

– 14 czerw ca 1999 ro ku Jan
Pa weł II od pra wił na bo żeń stwo
na oto czo nym wie żow ca mi pla -
cu na gra ni cy so sno wiec kich
dziel nic Kli mon tów i Za gó rze
– mó wi ksiądz Ja ro sław Kwie -
cień, rzecz nik pra so wy Die ce zji
So sno wiec kiej. – W czerw -
cu 2001 ro ku z ini cja ty wy człon -
ków Ak cji Ka to lic kiej na pa -

miąt kę tam te go wy da rze nia sta -
nął du ży, kil ku me tro wy krzyż.
Od te go mo men tu miesz kań cy
So snow ca za czę li to miej sce na -
zy wać Pla cem Pa pie skim. 

W 2005 ro ku Ra da Miej ska
w So snow cu ofi cjal nie pod ję ła
uchwa łę o na zwa niu te go miej -
sca Pla cem im. Ja na Paw ła II.
Z ini cja ty wy m.in. pre zy den ta
So snow ca po wstał rów nież Spo -
łecz ny Ko mi tet Bu do wy Po mni -
ka Ja na Paw ła II. Dzię ki nie mu
i ze bra nym przez nie go środ kom
Jan Fu nek z Kra ko wa za pro jek -
to wał że liw ny po mnik Pa pie ża,
któ ry po świę cił bp Adam Śmi -
giel ski 14 czerw ca 2006 ro ku.

– Dzię ku ję wszyst kim, któ -
rzy przy czy ni li się do po wsta nia
Pla cu Pa pie skie go i upa mięt nie -
nia wi zy ty Ja na Paw ła II w na -
szym mie ście – mó wił bi skup
Grze gorz Ka szak. – Chcę po -
dzię ko wać rad nym mia sta So -
snow ca, któ rzy za de cy do wa li
o ta kim prze zna cze niu pla cu
i na zwa niu go imie niem Pa pie -

ża Po la ka. Dzię ku ję Ko mi te to -
wi Bu do wy Po mni ka i wszyst -
kim ofia ro daw com, dzię ki któ -
rym po wstał ten wspa nia ły mo -
nu ment. Ka len da rium Pa pie skie
po ka zu je wszyst kim, jak wiel -
kim ty ta nem pra cy był nasz ro -
dak. Sło wa „Bóg za płać” kie ru -
ję do wszyst kich, któ rzy przy -
czy nia ją się do te go, że plac
sta je się co raz pięk niej szy.

Ca ły Plac Pa pie ski do ce lo wo
ma być po dzie lo ny na stre fę sa -
crum oraz część par ko wo – spor -
to wo – miesz kal ną. Au to rzy pro -
jek tu za go spo da ro wa nia pla cu
chcą, by na pod wyż sze niu sta nę ły
do ce lo wo masz ty, któ re jesz cze
bar dziej upodob nią go do bar ki
z Pa pie żem – Po la kiem ja ko ster -
ni kiem. Przed pod wyż sze niem
przy go to wa no pół ko li stą, wy bru -

ko wa ną alej kę, przy któ rej na mar -
mu ro wych ta bli cach oraz na sa mej
alej ce umiesz czo no na pi sy przy -
po mi na ją ce naj waż niej sze da ty
i wy da rze nia z pon ty fi ka tu Ja -
na Paw ła II.

W uro czy sto ściach na Pla -
cu Pa pie skim wzię li udział
przed sta wi cie le władz mia sta.
– Je ste śmy świad ka mi ukoń -
cze nia ko lej ne go eta pu bu do -

wy par ku po świę co ne go pa -
pie skiej wi zy cie i ca łe mu pon -
ty fi ka to wi Ja na Paw ła II – po -
wie dział pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski. – To nie ko niec prze -
obra żeń Pla cu Pa pie skie go.
Zgod nie z pla na mi wokół po -
wsta ną obiek ty dla mło dzie ży
i dzie ci. Dziś do kła da my ko -
lej ną ce głę do te go wiel kie go
przed się wzię cia.

Za koń czo no ko lej ny etap bu do wy Pla cu Pa pie skie go

Ka�len�da�rium�i oł�tarz�już�go�to�we

Uczestnicy „Sosnowiec Gra”
nagrodzeni
18 października poznaliśmy laureatów tegorocznej gry miejskiej
„Sosnowiec Gra!”. Drugą edycję zakończyło spotkanie
uczestników w Pałacu Schoena

Zwy cięz cą te go rocz nej gry miej -
skiej zo stał Ja ro sław Ści pień, któ ry
z rąk pre zy den ta mia sta So snow ca
Ka zi mie rza Gór skie go ode brał
sym bo licz ny czek o war to ści 2 tys.
zł. Dru ga na gro da w wy so ko -
ści 1,5 tys. zł tra fi ła do Krzysz to fa
Ści pie nia. Bra cia, któ rzy zgar nę li
głów ne na gro dy do So snow ca
przyjechali od po wied nio z Ka to -
wic i Sie mia no wic Ślą skich. – Dla
nas by ła to moż li wość po zna nia
So snow ca. Po mysł z grą był zna -
ko mi ty. Nie spo dzie wa li śmy się, że
coś wy gra my, a tym cza sem się -
gnę li śmy po dwie głów ne na gro dy
– przy zna li bra cia Ści pie nio wie.

Głów ne na gro dy lo so wa no
spo śród 50 kart uczest ni ków, któ -
rzy zdo by li mak sy mal ną, moż li -
wą licz bę punk tów. W su mie kry -
te ria upraw nia ją ce do udzia łu
w lo so wa niu (mi ni mum 5 punk -
tów, czy li ak tyw ny udział w co
naj mniej 3 im pre zach) speł ni -
ło 110 osób. Na to miast we
wszyst kich im pre zach w ra mach
gry mię dzy 24 wrze śnia a 3 paź -
dzier ni ka prze wi nę ło się aż 1800
osób! Apa ra ty cy fro we otrzy ma -
li: Ma te usz Sem per, Ar ka diusz

Ku bi na, Ha li na Maj czak i Ka ta -
rzy na Grze siu ła. Kar net do Cen -
trum Fil mo we go He lios otrzy ma li
Ta de usz Fe ist i An na Ołyń ska.
Kar net na spo tka nia „Za głę bia”
So sno wiec tra fił do Pio tra Ste fa -
ni ka wraz z pił ką po kry tą au to -
gra fa mi wszyst kich człon ków so -
sno wiec kiej dru ży ny. Ze sta wy ga -
dże tów mia sta So snow ca zdo by li:
Mar cin Piotr Zwie rzyń ski oraz
Mag da le na Kar das. Ga dże ty
ufun do wa ne przez Si le sia Events
otrzy ma li: Ty mo te usz Kłyś,
Agniesz ka Le wan dow ska oraz
Sła wo mir Kar das. Na gro dę spe -
cjal ną dla naj młod sze go uczest ni -
ka gry ode bra ła ma ma 3-mie -
sięcz nej Ka ro lin ki Kar piń skiej,
któ rą ro dzi ce za bie ra li na wszyst -
kie im pre zy w ra mach gry.
Dziew czyn ka otrzy ma ła plu szo -
we go mi sia oraz za pro sze nie
na pro fe sjo nal ną se sję zdję cio wą
ufun do wa ną przez Fo to dzie cin -
stwo. pl. Dru ga na gro da spe cjal -
na tra fi ła do naj star sze go uczest -
ni ka, któ rym oka za ła się 82-let nia
An na Rams. Pa ni An na bra ła
udział we wszyst kich wy da rze -
niach wraz z cór ką. KP

Biskup Grzegorz Kaszak odprawił uroczystą mszę św. na Placu Papieskim

Ryszard Konfederak 
Bardzo się
cieszę, że krzyż
wraz
z Kalendarium
Papieskim
został
odsłonięty.

Jestem jednym z mieszkańców,
którzy od początku zabiegali
o odpowiednie upamiętnienie tego
miejsca. Wraz z synami otrzymałem
za to nawet podziękowania
od biskupa Śmigielskiego.
O postawienie krzyża zabiegaliśmy
od 2001 roku. Myślę, że ołtarz wraz
z otaczającym go Kalendarium
Papieskim jest hołdem godnym tak
wielkiego autorytetu moralnego,
jakim był Jan Paweł II.

25 paź dzier ni ka w War sza wie od -
by ło się uro czy ste wrę cze nie na -
gród. Z rąk Ra fa ła Ba nia ka, Pod -
se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie
Go spo dar ki ode brał ją Pre zy dent
So snow ca, Ka zi mierz Gór ski.

Jak wy ja śni ła na ga li wrę cze -
nia wy róż nień wi ce pre zes PA -
IiIZ Bo że na Cza ja, głów ną ideą
kon kur su jest zgro ma dze nie jak
naj wię cej atrak cyj nych te re nów,
któ re póź niej agen cja mo że re ko -
men do wać in we sto rom.

O ty tuł „Grun tu na me dal”
ubie ga ły się 242 lo ka li za cje z 158
gmin ca łej Pol ski w tym 30 te re -
nów z wo je wódz twa ślą skie go.
– Ko mi sje kon kur so we prze pro -
wa dzi ły wi zy ta cję dzia łek i wy ło -
ni ły spo śród nich 16 zwy cięz ców,
po jed nym z każ de go wo je wódz -
twa. Gmi ny mo gły zgło sić do kon -
kur su nie za bu do wa ne te re ny prze -
zna czo ne pod dzia łal ność prze my -
sło wą, o po wierzch ni po wy żej 2
hek ta rów i o ure gu lo wa nym sta nie
praw nym. Do dat ko wy mi atu ta mi
by ły np. do stęp do me diów czy
do in fra struk tu ry trans por to wej
– in for mu je pre zy dent So snow ca
Ka zi mierz Gór ski.

W przy pad ku wo je wódz twa
ślą skie go au dyt te re nów, do ko -
na ny przez ko mi sję zło żo ną
z przed sta wi cie li PA IiIZ, Urzę -
du Mar szał kow skie go oraz Ślą -
skie go Cen trum Ob słu gi In we -

sto ra, wska zał na te ren po ło żo ny
w So snow cu u zbie gu ulic Kom -
baj ni stów i Ga brie la Na ru to wi -
cza, o po wierzch ni 2,5 ha.

W 2000 r. pod ję to de cy zję
o przy stą pie niu do zmia ny pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go dla ob sza ru by łej KWK „So -
sno wiec”. Te ren zo stał za ku pio -
ny w 2004 r. Głów nym ce lem
pro jek tu by ło prze kształ ce nie
po prze my sło wych ob sza rów
na atrak cyj ne te re ny in we sty cyj -
ne, po przez przy go to wa nie tech -
nicz ne, bu do wę dróg i po pra wę

es te ty ki oko li cy. Do tej po ry
na tym ter nie zre ali zo wa no na -
stę pu ją ce przed się wzię cia:
• re kul ty wa cja cen tral nej czę ści
te re nu (me cha nicz ne kar czo wa -
nie; roz biór ka ele men tów żel be -
to wych; ro bo ty ziem ne; przy go -
to wa nie pod ło ża pod ka na ły
i obiek ty; plan to wa nie grun tu)
• bu do wa dróg we wnętrz nych
(dróg lo kal nych – ok. 550 m,
chod ni ków i ście żek ro we ro -
wych ok. 600 m)
• bu do wa in fra struk tu ry tech -
nicz nej sie ci wod no -ka na li za cyj -

nej (sa ni tar nej, wo do cią go wej,
desz czo wej i pod łą cze nie do sie -
ci ogól no spław nej; za mu le nie
po ko pal nia nej ka na li za cji).

Zre ali zo wa ne in we sty cje stwo -
rzy ły wa run ki do po wsta wa nia
wie lu firm. Ak tu al nie pro wa dzą tu
dzia łal ność: Ha re aus Elec tro -Ni te
(przy rzą dy i sys te my po mia ro we),
Fer ro li (urzą dze nia grzew cze – ko -
lek to ry sło necz ne, grzej ni ki, ko tły,
ole je) oraz Se gu (elek tro ni ka
i elek tro tech ni ka sa mo cho do wa).
Wszyst kie fir my ma ją w pla nach
dal szą roz bu do wę. KP

Sosnowiec ma
„Grunt na medal”
Zakończyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2010” przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Marszałkami Województw. 16 działek, po jednej z każdego województwa, zostało
uznanych za najlepsze tereny inwestycyjne w Polsce. W województwie śląskim gruntem na medal może poszczycić się nasze miasto.
Wyróżnione zostały tereny po byłej KWK „Sosnowiec”

Medal z rąk Rafała Baniaka z Ministerstwa Gospodarki odebrał prezydent Kazimierz Górski
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Naj wcze śniej za sześć mie się cy
So sno wiec do łą czy do wą skie go
gro na pol skich miast, w któ rych
znaj du ją się pro fe sjo nal ne ka sy -
na. Fir ma Ca si nos Po land Sp.
z o.o. za mie rza uru cho mić swo -
ją pla ców kę w re mon to wa nym
wła śnie bu dyn ku w sa mym cen -
trum mia sta. Jest już sto sow -

na opi nia przy chyl nych in we sty -
cji sa mo rzą dow ców, te raz trze ba
po cze kać na wy da nie kon ce sji
przez Mi ni ster stwo Fi nan sów.

O pla nach otwar cia ka sy -
na w So snow cu mó wi się od kil -
ku mie się cy. Po cząt ko wo za mie -
rza no uru cho mić je w re jo nie ul.
Kre so wej. Osta tecz nie wy bór

padł na daw ny gmach Te le ko -
mu ni ka cji u zbie gu ulic 3 Ma ja
i Ma ła chow skie go. 

– Zre zy gno wa li śmy z Kre so -
wej, bo mi mo wszyst ko to te ren
po za ści słym cen trum – wy ja -
śnia Ja cek Paw lu czuk z fir my
Ca si nos Po land Sp. z o.o. – Lo -
ka li za cja w bu dyn ku przy ul. 3
Ma ja bar dziej nam od po wia da,
jest do god niej sza dla na szych
go ści, gdyż w po bli żu jest wie -
le re stau ra cji i pu bów, w śród -
mie ściu kon cen tru je się też ży -
cie to wa rzy skie. Dru gim po wo -
dem był sam cha rak ter obiek tu,
uwa ża my że w daw nym biu row -
cu moż na urzą dzić znacz nie
bar dziej luk su so we i re pre zen ta -
cyj ne po miesz cze nia, a za le ży
nam na kom for cie klien tów. 

Fir ma Ca si nos Po land pro -
wa dzi obec nie dwa ka sy -
na w War sza wie, i po jed nym
w Ka to wi cach, Gdy ni, Kra ko -
wie, Wro cła wiu, Po zna niu
i Szcze ci nie. Naj czę ściej znaj -
du ją się one w luk su so wych ho -
te lach. – Wy bór So snow ca nie

był przy pad ko wy. Go ście zo bo -
wią za ni są oka zać do wód oso bi -
sty wcho dząc do ka syn. Oka zu -
je się, że wśród klien tów jest
wie le osób z Za głę bia. W dni
szczy tu, czy w go dzi nach naj -
więk sze go ru chu mie li śmy ty lu
go ści, że nie mo gli śmy wszyst -
kich ob słu żyć – do da je Ja cek
Paw lu czuk. – Stąd po mysł, by
ko lej ną z na szych pla có wek ulo -
ko wać na te re nie Za głę bia Dą -
brow skie go. 

Ja cek Paw lu czuk nie ukry wa,
że du ży wpływ na lo ka li za cję
ka sy na miał przy chyl na po sta wa
wo bec pro jek tu ze stro ny so sno -
wiec kiej Ra dy Miej skiej. Opi nia
sa mo rzą du bra na jest pod uwa gę
przy wy da wa niu kon ce sji przez
mi ni stra fi nan sów. Obec nie od -
po wied ni wnio sek cze ka na roz -
pa trze nie. Usta wo wo mi ni ster -
stwo ma na to sześć mie się cy,
i jak przy zna ją pra cow ni cy Ca -
si nos Po land, zwy kle ko rzy sta
z te go ter mi nu w ca ło ści. 

Tekst i fo to: To masz Bie nek

Ka sy no za pół ro ku?
Ja ski nia ha zar du po wsta nie w bu dyn ku po Te le ko mu ni ka cji

Obiekt, w któ rym otwar te ma być ka sy no prze cho dzi na ra -
zie pra ce ada pta cyj ne

Naj ład niej sze osie dla 
Roz strzy gnię to kon kurs na naj -
ład niej sze osie dle miesz ka nio -
we w So snow cu. Zwy cięz ców
wy ło nio no w dwóch ka te go -
riach. Pierw sza z nich obej mo -
wa ła te re ny urzą dzo ne, na któ -
rych w trak cie trwa nia kon kur su
po dej mo wa ne by ły ini cja ty wy
zwią za ne z ich utrzy ma niem
i dal szym za go spo da ro wa niem,
z ko lei dru ga: te re ny, któ re

w ża den spo sób nie by ły urzą -
dzo ne, a ich za go spo da ro wa nie
od by ło się w trak cie trwa nia
kon kur su.

W pierw szej ka te go rii na gro -
dzo no te ren przy ul. Ka li no wej
– ad mi ni stra tor So sno wiec ka
Spół dziel nia Miesz ka nio wa Ad -
mi ni stra cja Osie dli Miesz ka nio -
wych Nr 1 „Trau gut ta”, ul. Ka li -
no wa 169. Na gro dą głów ną by ły

urzą dze nia za ba wo we al bo na -
gro da pie nięż na w wy so ko -
ści 13.000 zł. Dru gie miej sce
przy pa dło miesz kań com z ul.
Stru ga – Wspól no ta Miesz ka -
nio wa 35 (na gro da pie nięż -
na w wy so ko ści 8.000 zł),
a trze cie – te ren przy uli cy Hal -
le ra (So sno wiec ka Spół dziel nia
Miesz ka nio wa Ad mi ni stra cja
Osie dli Miesz ka nio wych Nr 2

„RUD NA” ul. J. Hal le ra 16a).
W dru giej ka te go rii zwy cię żył
te ren przy uli cy Cze ladz kiej
– So sno wiec ka Spół dziel nia
Miesz ka nio wa Ad mi ni stra cja
Osie dli Miesz ka nio wych Nr 2
„RUD NA” ul. J. Hal le ra 16a.
Na gro dą głów ną w tej ka te go rii
by ły urzą dze nia za ba wo we lub
na gro da pie nięż na w wy so ko -
ści 2.500. KP

W So snow cu po wsta ną 
Wrzo so we Ogro dy  
22 paź dzier ni ka, na te re nie
po KWK So sno wiec, od by ła się
uro czy stość wmu ro wa nia ka mie -
nia wę giel ne go pod bu do wę
osie dla Wrzo so we Ogro dy, któ re
po wsta nie przy ul. Kom baj ni -
stów w So snow cu. 

Bę dzie to sta ran nie za pro jek -
to wa ne, za mknię te osie dle z 219
miesz ka nia mi o me tra żu od 48
do 125 m kw. Do dat ko wo
pod każ dym do mem znaj do wać
się bę dą pod ziem ne par kin gi.
Jak za pew nia in we stor, gru pa ka -
pi ta ło wa PIE CE XPORT -PIEC -
BUD S.A. wszyst kie miesz ka nia
na osie dlu bę dą sło necz ne i prze -

stron ne.  We dług pro jek tu po -
wstać ma je de na ście apar ta men -
tow ców z bal ko na mi i miesz ka -
nia mi na pod da szu oraz trzy na -
ście dom ków jed no ro dzin nych.
In we stor pla nu je rów nież stwo -
rze nie stref zie lo nych, skar py od -
dzie la ją cej osie dle od stre fy eko -
no micz nej oraz in fra struk tu ry,
któ ra ma się spodo bać mło dym
ro dzi com.

Bu do wa osie dla już się roz po -
czę ła i po dzie lo na bę dzie na trzy
eta py, w za leż no ści od ofert kup -
na miesz kań. Pierw szy za koń -
czyć ma się na prze ło mie wio sny
i la ta przy szłe go ro ku. U

No we pla ce za baw i nie tyl ko

W paź dzier ni ku Wy dział Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
od dał do dys po zy cji miesz kań ców
kil ka udo god nień in fra struk tu ral -
nych, między innymi: przy ul. gen.
Hal le ra oraz Bia ło stoc kiej za in sta -
lo wa no no we pla ce za baw.

W no we urzą dze nia za ba wo -
we lub ogro dze nie do po sa żo no
z ko lei ist nie ją ce pla ce za baw
w na stę pu ją cych miej scach: Park
w Kli mon to wie, osie dle przy ul.
Ma ło bądz kiej, przy ul. Bra ci
Mie ro szew skich w re jo nie skrzy -
żo wa nia z al. ks. F. Blach nic kie -
go oraz na te re nie po mię dzy bu -
dyn ka mi Nr 9A – 17A i Nr 21A
– 29A przy uli cy Lwow skiej.

Łącz ny koszt re ali za cji wy żej
wy mie nio ne go za da nia wy -
niósł: 85.280,44 zł brut to. 

Po nad to wy ko na no re mon t
scho dów te re no wych przy uli cy
Bia ło stoc kiej, za pew nia ją cych
szyb ką ko mu ni ka cję pie szą po -
mię dzy uli ca mi: T. Le nar to wi cza
a Bia ło stoc ką. Koszt re mon tu
wy niósł 35.217,86 zł.

W paź dzier ni ku roz po czął się
tak że re mont alej ki spa ce ro wej
pro wa dzą cej do pla cu za baw zlo -
ka li zo wa ne go na te re nie po mię -
dzy uli ca mi: B. Dy bow skie go,
Szy bo wą i Ko pal nia ną w dziel -
ni cy Niw ka. Alej ka otrzy ma no -
wą na wierzch nię wy ko na ną
z kost ki bru ko wej.

– Wy dział Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Miesz ka nio wej
od kil ku lat pro wa dzi suk ce -
syw nie re mon ty in fra struk tu ry
par ko wej oraz re mon ty i mo -
der ni za cje pla ców za baw dla
dzie ci. Obec nie w wy dzia le
trwa ją pra ce nad zwięk sze niem
do stęp no ści in fra struk tu ry par -
ko wej dla osób nie peł no spraw -
nych. Ana li zo wa ne są ofer ty
spe cja li stycz nych firm dla wy -
bra nych urzą dzeń za ba wo wych,
z któ rych mo gły by bez piecz nie
ko rzy stać dzie ci nie peł no -
spraw ne ru cho wo, pod opie ką
ro dzi ców – pod kre śla Ro mu ald
Śmi giel ski, na czel nik wy dzia -
łu. KP

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Ru szy ła bu do wa no wo cze sne go
kam pu su so sno wiec kie go Wy -
dzia łu Far ma ceu tycz ne go Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go. 26 paź dzier ni ka od by ło się
uro czy ste wmu ro wa nie ka mie nia
wę giel ne go. W wy da rze niu
udział wzię li m.in. pre zy dent
mia sta So snow ca Ka zi mierz
Gór ski, po seł Ja ro sław Pię ta, rad -
ni so sno wiec kiej Ra dy oraz wła -
dze uczel ni.

Kam pus po wsta ją cy w Dań -
dów ce, to kon ty nu acja bu do wy
kom plek su uni wer sy tec kie go,
gdzie 4 la ta te mu wy bu do wa no
pierw szy – no wy gmach dla wy -
dzia łu. 

Dwa ko lej ne pla no wa ne
obiek ty to sze ścio pię tro wy bu dy -
nek głów ny o po wierzch -
ni 4600 m kw. i dwu kon dy gna -
cyj na sa la au dy to ryj na o po -
wierzch ni 600 m kw., w któ rej
zmie ści się 300 osób. 

– No wy obiekt to ogrom -
na po pra wa wa run ków pra cy na -
uczy cie li aka de mic kich, to tak że
nie po rów ny wal nie lep sze wa run -

ki stu dio wa nia dla przy szłych
adep tów za wo du far ma ceu ty,
dia gno sty la bo ra to ryj ne go, ko -
sme to lo ga czy bio tech no lo ga.  

– W bu dyn ku głów nym mie ścić
się bę dą licz ne sa le ćwi czeń, se -
mi na ryj ne i kom pu te ro wa.
W dru gim obiek cie – w sa li au -

dy to ryj nej, peł nią cej funk cję
dwóch sal wy kła do wych, po mie -
ści się jed no ra zo wo po nad 300
stu den tów – pod kre śla ła prof. dr
hab. n. med. Kry sty na Ol czyk,
Pro rek tor ds. Szko le nia Po dy plo -
mo we go SUM, pro wa dzą ca in -
we sty cję. 

– Ta in we sty cja to per spek ty -
wa roz wo ju dla tych jed no stek
or ga ni za cyj nych SUM (ka tedr
i za kła dów), któ re ak tu al nie zlo -
ka li zo wa ne są w cia snych i nie -
funk cjo nal nych po miesz cze niach
bu dyn ków przy uli cy Nar cy zów
i Ostro gór skiej w So snow cu oraz
uli cy Ra ci bor skiej w Ka to wi -
cach. – do da je Kry stian Du dek,
rzecz nik pra so wy Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to -
wi cach.

Obec nie na Wy dzia le Far ma -
ceu tycz nym stu diu je pra wie 2
tys. osób na czte rech kie run kach:
far ma cji, ana li ty ce me dycz nej,
ko sme to lo gii i bio tech no lo gii.
No wo cze sny kam pus pla no wo
ma zo stać od da ny do użyt ku je -
sie nią 2013 ro ku. Koszt in we sty -
cji wy nie sie pra wie 50 mi lio nów
zło tych. 

Powstaje kampus dla studentów „Medyka”

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego daje początek
nowemu wydziałowi w Śląskim Uniwersytecie Medycznym 
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Jo an na Bi niec ka

Je sień to po ra za cho ro wań, a tym
sa mym ko rzy sta nia ze zwol nień
le kar skich. Jed nak oprócz osób
au ten tycz nie cho rych, są też sy -
mu lan ci, któ rym zwol nie nie jest
po trzeb ne dla róż nych, by naj mniej
nie zwią za nych z ku ra cją ce lów.
Dla te go cho ro wa nie jest przez
ZUS kon tro lo wa ne. Moż na wy -
mie nić tu dwa pod sta wo we po wo -
dy; po pierw sze ZUS ja ko in sty tu -
cja ubez pie cze nio wa, czy li oso ba
praw na, jest po wo ła ny m.in.
do zbie ra nia skła dek na ubez pie -
cze nia spo łecz ne, a z czę ści tych
skła dek jest two rzo ny fun dusz
cho ro bo wy. I ZUS mu si da wać
gwa ran cje pra wi dło wo ści wy ko -
rzy sta nia te go fun du szu, czy li wy -
płat. Cho ciaż by dla te go, że jest to
fun dusz bar dzo spe cy ficz ny. Otóż
pod czas gdy skład ki na in ne fun -
du sze, np. eme ry tal ny czy ren to -
wy po kry wa w usta wo wo okre ślo -
nych pro por cjach za rów no za trud -
nia ją cy, jak i za trud nia ny, to
skład ka na fun dusz cho ro bo wy
pod bie ra na jest od przy cho du każ -

dej oso by czyn nej za wo do wo
w wy so ko ści 2,45 proc. te go przy -
cho du. Po dru gie – wy pła ta z te go
fun du szu jest uru cha mia na wte dy,
gdy wsku tek pew nych zda rzeń lo -
so wych jak cho ro ba, ma cie rzyń -
stwo czy opie ka nad człon kiem
ro dzi ny, oso ba jest nie zdol -
na do świad cze nia pra cy. I wła śnie
wte dy od po wied ni za si łek cho ro -
bo wy, ma cie rzyń ski, opie kuń czy,
ma re kom pen so wać utra co ny do -
chód. 
Skład ka na fun dusz cho ro bo wy
nie jest dla wszyst kich obo wiąz -
ko wa, bo wiem usta wa o Sys te -
mie Ubez pie czeń Spo łecz nych
z dn. 13 paź dzier ni ka 1998 r. za -
kła da dwa ro dza je opła ca nia tej
skład ki:
• obo wiąz ko wo, gdzie naj licz niej -

szą gru pę sta no wią pra cow ni cy
• do bro wol nie, gdzie naj licz niej szą

gru pę sta no wią oso by pro wa -
dzą ce dzia łal ność na wła sny ra -
chu nek i oso by z ni mi współ -
pra cu ją ce.

Do bro wol ność skład ki ozna cza, że
oso ba mo że ją opła cać, ale nie
mu si i w ta kiej sy tu acji nie ma pra -
wa do świad czeń w ra zie cho ro by
i ma cie rzyń stwa. 
Gdy da na oso ba wy czer pa ła mak -
sy mal ny okres ko rzy sta nia z za sił -
ku cho ro bo we go, ale ro ku je przy -
wró ce nie spraw no ści or ga ni zmu,
przy słu gu je jej świad cze nie re ha -

bi li ta cyj ne wy pła ca ne rów nież
z fun du szu wy pad ko we go. Skład -
ki na ten fun dusz od oso by za trud -
nia nej opła ca w ca ło ści pod miot
za trud nia ją cy. Kon tro li ZUS pod -
le ga ją: za si łek cho ro bo wy, za si łek
opie kuń czy, a tak że świad cze nie
re ha bi li ta cyj ne i to wy pła ca ne
z oby dwu fun du szy – za rów no
cho ro bo we go, jak i wy pad ko we -
go. Po zo sta łe za sił ki, tzn. za si łek
ma cie rzyń ski i za si łek wy rów naw -
czy, ze wzglę du na swój cha rak ter,
nie pod le ga ją kon tro li.
For my kon tro li za sił ków okre śla
usta wa o Świad cze niach Pie nięż -
nych z Ubez pie czeń Spo łecz nych
w ra zie Cho ro by i Ma cie rzyń stwa
z dn. 25 czerw ca 1999 r. Są to:
• kon tro la cho rych okre ślo -

na w art. 17 wy mie nio nej usta -
wy, do któ rej wy ko ny wa nia
upo waż nie ni są płat ni cy za sił -
ku, tj. ZUS oraz pra co daw cy
wy pła ca ją cy za sił ki. Pra co daw -
ca wy pła ca za sił ki, je że li zgła -
sza do ubez pie cze nia cho ro bo -
we go po nad 20 ubez pie czo -
nych. Kon tro la cho rych ma
dwie for my. Pierw sza z nich po -
le ga na skon tro lo wa niu, czy da -
na oso ba wy ko rzy stu je zwol nie -
nie zgod nie z prze zna cze niem,
tzn. czy w trak cie zwol nie nia
np. nie re mon tu je miesz ka nia
czy pod ję ła pra cę za rob ko wą.
Dru ga for ma to spraw dze nie

przez płat ni ka za sił ku, czy
zwol nie nie do star czo ne do wy -
pła ty nie jest prze ro bio ne lub
sfał szo wa ne oraz czy zo sta ło
wy sta wio ne zgod nie z za sa da -
mi orze ka nia;

• kon tro la pra wi dło wo ści wy sta -
wie nia zwol nie nia le kar skie go
okre ślo na w art. 59 wspo mnia -
nej usta wy przez le ka rza le czą -
ce go ubez pie czo ne go. Tej kon -
tro li do ko nu je le karz orzecz nik
ZUS.

W przy pad ku stwier dze nia nie -
pra wi dło wo ści w wy ni ku kon tro -
li cho rych, oso ba jest po zba wio -
na pra wa za sił ku za da ny okres
zwol nie nia, czy świad cze nia
za mie siąc, w któ rym kon tro lo -
wa no ubez pie czo ne go. Na to -
miast skut kiem kon tro li le ka rza
orzecz ni ka, w przy pad ku stwier -
dze nia, że da na oso ba jest zdol -
na do pra cy, jest utra ta waż no ści
zwol nie nia od na stęp ne go dnia
po tym ba da niu. Tak sa mo dzie -

je się, gdy oso ba we zwa na do le -
ka rza orzecz ni ka nie zgła sza się,
lub wpraw dzie zgło si się, ale nie
do star czy wy ni ków ba dań bądź
nie sta wi się na ba da nie spe cja -
li stycz ne. Wów czas, po mi mo że
nie by ła ba da na z mo cy usta wy,
zwol nie nia tra cą waż ność od na -
stęp ne go dnia po da cie wska za -
nej w ru bry kach: „ba da nie”,
„do star cze nie do ku men ta cji”,
„zgło sze nie się na ba da nie spe -
cja li stycz ne”. 

porady
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WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44;  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69; informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej
www.mzzl.pl nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 , tel: /032/ 291-50-75; ADM - 2 ul. Lwowska 29, tel: /032/ 291-70-57; ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a , tel: /032/ 266-33-59;  ADM
- 4 ul. Dęblińska 7,  tel: /032/ 266-32-73;  ADM - 5 ul. Saperów 11/2, tel: /032/ 294-78-58; ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59, tel: /032/ 291-36-74; ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a , tel: /032/ 263-22-23;
ADM - 8 ul. Jodłowa 4, tel: /032/ 263-38-51; ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23, tel: /032/ 266-80-26; Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a , tel: /032/ 368-17-75/76 

Lp.

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ad res lo ka lu

3 Maja 35a

3 Maja 15/I

3 Maja 15/I

Targowa 16

Piłsudskiego 7

Kołłątaja 9

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

ADM 

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

8

8

9

9

9

Pow. użytk. 

w m2

32,26

239,43

289,24

53,27

2,66

24

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.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

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

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

Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym 10 piętrowym, wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. 

Pomieszczenia usytuowane na parterze budynku.

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

60,00

45,00

8,00

8,00

10,00

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: 

Cho ro wa nie pod kon tro lą



Tekst i foto: To masz Bie nek

11 paź dzier ni ka w dziel ni cy Niw ka
od by ło się uro czy ste od sło nię cie ta -
bli cy upa mięt nia ją cej za mknię tą
w 1999 ro ku ko pal nię „Niw ka -Mo -
drze jów” oraz gór ni ków, któ rzy pra -
co wa li w za kła dzie. Ta bli ca po wsta -
ła z ini cja ty wy rad ne go Zyg mun ta
Wit kow skie go, daw ne go pra cow ni -
ka za kła du, któ ry po wi tał uczest ni -
ków uro czy sto ści w gór ni czym
mun du rze. Wśród za pro szo nych
go ści zna leź li się po seł Wi told Kle -
pacz, se na tor Zbi gniew Sza le niec
i Mi chał Czar ski, prze wod ni czą cy
sej mi ku woj. ślą skie go. Przy by ło
też wie lu by łych pra cow ni ków za -
kła du. 

Ta bli ca po świę co na ist nie ją cej
od 1815 ko pal ni zo sta ła wmu ro wa -
na w ścia nę Wyż szej Szko ły Me -
dycz nej, bu dy nek ten był sie dzi bą
biur KWK „Niw ka Mo drze jów”.

– W bu dyn ku tym przez dłu gie
la ta de cy do wa no olo sach spo łecz no -
ści po łu dnio wej czę ści So snow ca.
Wje go po miesz cze niach znaj do wała
się dy rek cja ko pal ni „Niw ka Mo -
drze jów” oraz sie dzi ba or ga ni za cji
spo łecz nych sku pio nych wo kół za -
kła du. Nie spo dzie wa ne po su nię cie
de cy den tów po li tycz nych, skut ku ją -
ce za koń cze niem wy do by cia wę gla
wko pal ni zdniem1 lip ca1999 ro ku,
do dnia dzi siej sze go bu dzi wie le za -
strze żeń i kon tro wer sji. Gdy by ne ta
de cy zja, wbie żą cym ro ku ob cho dzi -
li by śmy 195. rocz ni cę roz po czę cia
eks plo ata cji wę gla w tym re jo nie
– roz po czął uro czy stość rad ny Zyg -
munt Wit kow ski.

Na uro czy stość przy by li też
przed sta wi cie le władz mia sta, rad -
ni, par la men ta rzy ści. Pod czas uro -
czy sto ści za brał głos pre zy dent So -
snow ca Ka zi mierz Gór ski, któ ry

zwró cił uwa gę na zmie nia ją cy się
cha rak ter dziel ni cy Niw ka i przy po -
mniał o wy sił kach sa mo rzą du
zmie rza ją cych do przy wró ce nia
świet no ści dziel ni cy, któ ra pod upa -
dła po za mknię ciu ko pal ni.

– Je ste śmy już na eta pie prze tar -
gu na wy ko naw stwo par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz ne go. Dzię ki tej
in we sty cji, z punk tu wi dze nia no -
wo cze snych tech nik Niw ka sta nie
się naj no wo cze śniej szą dziel ni cą
w mie ście. Po wsta je tu za kład pro -
du ku ją cy ba te rie sło necz ne, po wsta -
nie też no we po łą cze nie dro go we.
Wpo bli żu sta nie wkrót ce no wo cze -
sny ho tel, a tak że no we cen trum
han dlo wo-usłu go we – po wie dział
pre zy dent.

Wiel kie za in te re so wa nie wzbu dzi -
ło wy stą pie nie An drze ja Szen dzie lo -
rza, przed sta wi cie la fir my HMS
Niw ka Co al Pro duc tion Com pa ny,
któ ry za pew niał osprzy ja ją cej po sta -
wie władz cen tral nych wo bec pro -
jek tu się gnięcia po ok. 50 mi lio nów
ton wę gla bar dzo wy so kiej ja ko ści. 

– Już ja kiś czas te mu, spo tka li -
śmy się z mi ni strem Je zier skim,
głów nym geo lo giem kra ju, któ ry

po wie dział nam wprost, że ser ce
mu się kra je na myśl, że bo ga te,
nie wy do by te zło ża wę gla le żą
odło giem i mo gą zo stać bez pow -
rot nie utra co ne – mó wił An drzej
Szen dzie lorz. 

– Ci, któ rzy prze ko ny wa li nas,
że nie war to się gać po wę giel
w So snow cu, nie prze ko na li nas
– do dał An drzej Szen dzie lorz.
– Wie my od sa me go po cząt ku, że
wę giel, któ ry tu taj jest, to wę giel
bar dzo do brej ja ko ści, a je go ilość
cał ko wi cie uza sad nia ren tow ność
pro jek tu. Je ste śmy prze ko na ni, że
za po trze bo wa nie na wę giel ener -
ge tycz ny za rów no w Pol sce, jak
i w Eu ro pie jesz cze przez dłu gie
dzie się cio le cia bę dzie znacz ne.

Pod czas uro czy sto ści by ły prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej So -
snow ca Bo gu sław Ka ba ła, hi sto ryk
z wy kształ ce nia i so sno wi cza nin
uro dzo ny w Niw ce przy bli żył z ko -
lei hi sto rię dziel ni cy. Punk tem kul -
mi na cyj nym by ło od sło nię cie ta bli -
cy. Do ko na li te go Jó zef Pyr kosz
i Jan Ro dzoń, by li gór ni cy KWK
„Niw ka -Mo drze jów”.
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Wia do mo już, kto do kład nie bę -
dzie star to wał w nad cho dzą cych
wy bo rach, by wal czyć o pra wo
re pre zen to wa nia przez czte ry la -
ta in te re sów so sno wi czan w Ra -
dzie Miej skiej. Pań stwo wa Ko mi -
sja Wy bor cza skoń czyła już re je -
stra cję Ko mi te tów Wy bor czych.
W So snow cu bę dzie wal czyć ze
so bą pięć ta kich ugru po wań.

Łącz nie z te re nu ca łe go mia -
sta, czy li we wszyst kich pię ciu
okrę gach wy bor czych, wy star tu -
je 275 kan dy da tów na rad nych.

Ko mi tet Wy bor czy So jusz
Le wi cy De mo kra tycz nej Po ro -
zu mie nie Spo łecz ne wy sta wi
łącz nie 55 kan dy da tów do Ra dy
Mia sta. Naj młod szy z nich
ma 19 lat, naj star szy 72. Wśród
kan dy da tów ko mi te tu jest 13
pań. Śred ni wiek kan dy da tów
le wi cy w So snow cu w tych wy -
bo rach sa mo rzą do wych to 50
lat. W okrę gach wy bor czych li -
sty Ko mi te tu Wy bor cze go SLD

– Po ro zu mie nie Spo łecz ne
otwie ra ją ko lej no: Adam Wol -
ski, To masz Bań bu ła, Ka zi mierz
Gór ski, Ja cek Ka zi mier czak
i To masz Nie dzie la. Ko mi tet
wy sta wi dzie się ciu kan dy da tów
w I Okrę gu Wy bor czym, czter -
na stu w II Okrę gu Wy bor czym,
dzie się ciu w III Okrę gu Wy bor -
czym, je de na stu w IV Okrę gu Wy -
bor czym i dzie się ciu w V Okrę gu
Wy bor czym. Kan dy da tem na pre -
zy den ta So snow ca te go ko mi te tu
jest Ka zi mierz Gór ski, lat 51,
obec ny pre zy dent So snow ca. Kan -
dy dat ma wy kształ ce nie wyż -
sze.

Ko mi tet Wy bor czy Nie za leż -
ni Ma cie ja Adam ca wy sta wi
do wy bo rów 56 kan dy da tów
ubie ga ją cych się o man dat rad ne -
go. Wśród niech znaj du je się 14
pań i 42 pa nów. Naj młod sza kan -
dy du ją ca oso ba ma 20 lat, naj -
star sza 70. Śred nia wie ku na li -
stach Nie za leż nych to 40 lat. Je -

dyn ki na li stach Nie za leż nych to:
Mag da le na Woź nicz ko, Ane ta
Ko niecz na, Te re sa Ły siuk, Stel la
Dryps, Mo ni ka Ma lic ka. Ko mi tet
wy sta wi dzie się ciu kan dy da tów
w I Okrę gu Wy bor czym, czter na -
stu w II Okrę gu Wy bor czym, dzie -
się ciu w III Okrę gu Wy bor czym,
dwu na stu w IV Okrę gu Wy bor -
czym i dzie się ciu w V Okrę gu
Wy bor czym. O pre zy den tu rę
w So snow cu wal czyć bę dzie Ma -
ciej Ada miec, lat 39, wy kształ ce -
nie wyż sze.

Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma
Oby wa tel ska RP wy sta wia w So -
snow cu w wy bo rach sa mo rzą do -
wych 56 kan dy da tów na rad nych.
Ich śred ni wiek to 45 lat; naj -
młod szy z nich jest w wie ku 22
lat, naj star szy w wie ku 68 lat.
Wśród kan dy da tów PO jest 32
męż czyzn i 24 ko bie ty. Li sty PO
otwie ra ją: Ar ka diusz Chę ciń ski,
Ma te usz Ry ka ła, Woj ciech Ku la -
wiak, Ka rol Wi niar ski, Da niel

Mi kla siń ski. Ko mi tet wy sta wi
dzie się ciu kan dy da tów w I Okrę -
gu Wy bor czym, czter na stu
w II Okrę gu Wy bor czym, dzie -
się ciu w III Okrę gu Wy bor czym,
dwu na stu w IV Okrę gu Wy bor -
czym i dzie się ciu w V Okrę gu
Wy bor czym. Kan dy da tem na sta -
no wi sko pre zy den ta mia sta z ra -
mie nia te go ugru po wa nia jest po -
seł Ja ro sław Pię ta. Kan dy dat
ma 45 lat, po sia da wy kształ ce nie
wyż sze.

Ko mi tet Wy bor czy Pra wo
i Spra wie dli wość star tu je z 55
kan dy da ta mi do Ra dy Miej skiej.
Jest wśród nich 14 ko biet i 41
męż czyzn. Śred nia wie ku to 45
lat. Naj młod sza oso ba w sze re -
gach kan dy da tów so sno wiec kie -
go PiS ma 19 lat, naj star sza 70.
Pierw sze miej sca na li stach wy -
bor czych zaj mu ją w okrę gach
ko lej no: Ste fan Woj now ski, Ali -
cja Skar biń ska -Po znań ska, To -
masz Mę drzak, Mi chał Po tocz -

ny, Prze my sław Wy dra. Ko mi tet
wy sta wi dzie się ciu kan dy da tów
w I Okrę gu Wy bor czym, czter -
na stu w II Okrę gu Wy bor czym,
dzie się ciu w III Okrę gu Wy -
bor czym, je de na stu w IV Okrę -
gu Wy bor czym i dzie się ciu
w V Okrę gu Wy bor czym. O fo -
tel pre zy den ta So snow ca z Ko -
mi te tu Wy bor cze go PiS bę dzie
ubie gał się Prze my sław Wy dra,
lat 31. Kan dy dat ma wy kształ ce -
nie wyż sze.

53 oso by kan dy du ją na sta -
no wi ska rad nych z ra mie nia
Ko mi te tu Wy bor cze go Wy bor -
cze go Wy bor ców Kon struk -
tyw na Opo zy cja So sno wiec ka.
Na li stach zna la zły się na zwi -
ska 15 ko biet i 38 męż czyzn.
Naj star sza kan dy du ją ca oso ba
ma 66 lat. Oso by z pierw szych
miejsc na li stach w po szcze -
gól nych okrę gach to: Da wid
Za pa ła, Ja ro sław Czub,
Krzysz tof Si ko ra, An drzej Włu -

sek, Ja ro sław Sy no wiec. Ko mi -
tet wy sta wi dzie się ciu kan dy da -
tów w I Okrę gu Wy bor czym,
trzy na stu w II Okrę gu Wy bor -
czym, dzie wię ciu w III Okrę gu
Wy bor czym, dwu na stu w IV
Okrę gu Wy bor czym i dzie wię -
ciu w V Okrę gu Wy bor czym.
Ja ko kan dy da ta na pre zy den ta
So snow ca ko mi tet wy sta wia
An drze ja Włu ska, lat 30. Kan -
dy dat ma wy kształ ce nie wyż -
sze.

Pań stwo wa Ko mi sja Wy bor -
cza za re je stro wa ła też in ne Ko -
mi te ty Wy bor cze z te re nu So -
snow ca. Są to np. Ko mi tet Wy -
bor czy Te re no we go Ko mi te tu
Ochro ny Praw Dziec ka w So -
snow cu lub Ko mi tet Wy bor czy
Wy bor ców „Nie”. Or ga ny te jed -
nak nie zgło si ły ani jed ne go kan -
dy da ta na rad ne go lub też pre zy -
den ta So snow ca.

To masz Bie nek

O man dat rad ne go bę dzie wal czyć 275 osób!

Zna my na zwi ska kan dy da tów

Tę�sk�no�ta�zako�pal�nią
Pa trząc w przy szłość pa mię ta ją o prze szło ści

Daw ni pra cow ni cy KWK „Niw ka -Mo drze jów” ze wzru sze niem
ob ser wo wa li od sło nię cie ta bli cy upa mięt nia ją cej za kład

Je dy ny ta ki w re gio nie
Od dział Oku li sty ki Wo je wódz -
kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne -
go Nr 5 im. św. Bar ba ry w So -
snow cu wzbo ga cił się o no wo -
cze sną chi rur gicz ną plat for mę
la se ro wą. La ser fem to se kun do -
wy – tak na zy wa się no wy apa -
rat, któ ry dla szpi ta la ku pił
urząd mar szał kow ski. Kosz to wał
2,5 mln zł. 

– Do tej po ry tyl ko je den
pry wat ny szpi tal w War sza wie
miał ta ki la ser, ale tam wy ko rzy -
sty wa ny jest on tyl ko do ope ra -
cji ko ry gu ją cych wa dy wzro ku.
Nasz jest dru gi, ale ja ko je dy ny
wy po sa żo ny w opro gra mo wa nie
umoż li wia ją ce prze szcze py ro -
gów ki – po wie dział dr Da riusz
Do bro wol ski, szef so sno wiec kiej
oku li sty ki.

Ten pro gram kom pu te ro wy
umoż li wia zo gni sko wa nie wiąz -
ki la se ra na do wol nej głę bo ko -
ści ro gów ki. Oku li sta na ci ska
gu zik i la ser tnie oko z do kład -
no ścią do ty sięcz nych czę ści
mi li me tra. Moż na nim z nie -

spo ty ka ną do tąd pre cy zją wy ci -
nać do wol nych kształ tów frag -
men ty tkan ki i for mo wać w niej
tu ne le o śred ni cy set nych czę -
ści mi li me tra, po trzeb ne, kie dy
nie prze szcze pia się cho re mu
ca łej ro gów ki, a tyl ko jej tyl ną
war stwę.

Plat for ma dia gno stycz na wy -
po sa żo na jest w trzy urzą dze nia:
to mo graf, to po graf i aber ro metr.
Po zwa la ją one zba dać kształt
i struk tu rę cho rej ro gów ki,
wy chwy cić nie rów no ści na jej
po wierzch ni i bar dzo do kład -
nie za pla no wać ca ły za bieg.
W przy szło ści na tym apa ra cie
wy ko ny wa ne bę dą też za bie gi
usu nię cie za ćmy i ope ra cje ja -
skry.

No we urzą dze nie spra wi ło,
że so sno wiec ki szpi tal stał się,
obok ka to wic kie go Szpi ta la Ko -
le jo we go, dru gim co do wiel ko -
ści w kra ju ośrod kiem trans plan -
ta cji ro gów ki. Rocz nie bę dzie tu
moż na do ko ny wać oko ło 200-
300 prze szcze pów. U



W pierw szej czę ści de ba ty or ga -
ni za to rzy za da wa li po 2 py ta nia
do każ de go z kan dy da tów. Oto
pierw sze z nich: 

Obec nie mó wi się du żo o za -
po trze bo wa niu ryn ku pra cy
na lu dzi o wy kształ ce niu in -
ży nier skim, tech nicz nym. Jak
oce nia ją Pa no wie so sno wiec -
kie szkol nic two śred nie
i wyż sze na tle obec nych
tren dów ryn ku pra cy? Czy
obec nie ist nie ją ce szko ły, ich
me to dy kształ ce nia, pro fi le
da ją mło dym miesz kań com
So snow ca moż li wość zdo by -
cia po rząd ne go i po żą da ne go
wy kształ ce nia?

MA CIEJ ADA MIEC: – Obec -
nie jest tak, że mło dzi lu dzie,
któ rzy koń czą stu dia wyż sze al -
bo szko ły śred nie o pro fi lu hu -
ma ni stycz nym, bądź szko ły
śred nie o pro fi lu ogól nym nie
mo gą zna leźć pra cy. Ja je stem
pre ze sem spół dziel ni miesz ka -
nio wej i otrzymuję wie le CV,
więk szość z nich jest od fi lo zo -
fów, so cjo lo gów, dzien ni ka rzy.
Ry nek pra cy nie ste ty nie jest
w sta nie wchło nąć tak wie le
osób z wy kształ ce niem ogól -
nym. Ry nek po trze bu je w tej
chwi li osób z wy kształ ce niem
tech nicz nym i my ja ko mia sto
mu si my sta wiać na wy kształ ce -
nie tech nicz ne. W mo im pro -
gra mie pro po nu ję zwięk sze nie
na ci sku na ta kie kie run ki, tyl ko
wte dy mło dzi lu dzie, któ rzy
koń czą stu dia hu ma ni stycz ne
ma ją szan sę na pra cę. Wie le
osób koń czy stu dia i nie mo że
nie tyl ko wystartować na ryn ku

pra cy, ale rów nież w do ro słe ży -
cie. To tra ge dia mło dych lu dzi
z So snow ca. Wie lu z nich przy -
cho dzi do mnie do spół dziel ni,
szu ka pra cy, a ja nie je stem
w sta nie ich za trud nić. Za to
szu kam osób z wy kształ ce niem
tech nicz nym. 

Uwa żam, że w tej kwe stii
mia sto ma bar dzo wie le do zro -
bie nia. Nie tyl ko w mo im pro -
gra mie, ale rów nież w pro gra -
mach kil ku mo ich kontr kan dy -
da tów są ta kie punk ty i mam
na dzie ję, że nie za leż nie od te go
kto zdo bę dzie man dat, kto zo sta -
nie pre zy den tem, bę dzie my
wspól nie sta rać się o to, aby
mło dzi lu dzie mo gli zna leźć pra -
cę po stu diach.

JA RO SŁAW PIĘ TA: – Sza -
now ni Pań stwo, bu dżet So snow -
ca, je że li cho dzi o szkol nic two,
wy no si obec nie 260 mi lio -
nów. 20 mln wię cej niż rok
wcze śniej. Pro szę jed nak zwró -
cić uwa gę, że ma my o 5-6 ty się -
cy uczniów mniej, niż jesz cze
kil ka lat te mu. Znik nę ło kil ka
szkół. Na kła dy na szkol nic two
ro sną. Py ta nie, któ re pa dło, jest
bar dzo istot ne. Czy ist nie je
w So snow cu szkol nic two wyż -
sze? Nie. W So snow cu nie ma
szkol nic twa wyż sze go. W So -
snow cu są tyl ko szko ły wyż sze,
w któ rych część z was bę dzie
mia ła w przy szło ści moż li wość
stu dio wać. Tu się tyl ko i wy łącz -
nie stu diu je. Stu den ci nie ma ją
gdzie spę dzać wol ne go cza su,
nie ma ją gdzie się ba wić.
Po skoń czo nych za ję ciach wy -
jeż dża ją. Pro szę zwró cić uwa gę,
że 9 mln zło tych, któ re zo sta ło
przy zna ne Wyż szej Szko le Hu -
ma ni tas prze pa dło, po nie waż
mia sto nie po rę czy ło kre dy tu.
Mia sto stra ci ło rów nież bu dyn ki.

Nie by ło wła ści wej umo wy
z Uni wer sy te tem Ślą skim. Pro -
szę zwró cić rów nież uwa gę
na to, iż bu dy nek so sno wiec kiej
bi blio te ki jest obec nie je dy nie
w dzier ża wie. Mo że my go re -
mon to wać, ale nic z te go nie bę -
dzie my mie li. Je śli Pań stwo py -
ta cie o szkol nic two tech nicz ne to
ta kie go w ogó le nie ma w So -
snow cu. Na Niw ce mia ła być po -
li tech ni ka, wy co fa ła się. Są to
nie sa mo wi te stra ty, bo dziś po -
trze ba lu dzi z wy kształ ce niem
tech nicz nym, któ rzy po tem bę dą
mo gli pra co wać w So snow cu.
Tu taj w So snow cu jest jesz cze
pro blem bra ku pra cy. Po wsta wa -
ły bla sza ki, hi per mar ke ty, stąd
też nie szczę ście z bra kiem pra cy
w mie ście. 

PRZE MY SŁAW WY DRA
– Sza now ni Pań stwo, dro ga
mło dzie ży, pod czas Ko mi sji
Oświa ty nie raz wie lo krot nie za -
sta na wia li śmy się dla cze go tak
jest, że nie wiel ka część mło -
dzie ży wy bie ra wy kształ ce nie
tech nicz ne. Wy ni ka to z kil ku
przy czyn. Przez ostat nie kil ka -
na ście lat mło dzie ży wma wia no,
że li czy się to wy cho wa nie li ce -
al no -ogól ne. W So snow cu są
szko ły tech nicz ne, a mi mo te go
nie ma wie lu chęt nych do tych
szkół. Te szko ły są, nie wy ni ka -
ło to z ja kichś chę ci na sze go
mia sta. Co mu si my zro bić, że by
by ło ina czej? Po pierw sze mu si -
my na wią zać ści słą współ pra cę
pla có wek oświa to wych z PUP.
Po za tym w na szych szko łach
ma ło pie nię dzy prze zna cza się
na przed mio ty tech nicz ne.
Szko ły po win ny do sta wać do -
dat ko we pie nią dze na naukę
wła śnie przed mio tów tech nicz -
nych. Po za tym do rad ca za wo -
do wy, oni mo gą uczniom po -

móc, od po wied nio po kie ro wać.
Wska zać dro gę uczniom. Ja ko
mia sto mo że my przede wszyst -
kim za in we sto wać w szko łę,
i na kło nić Was, przede wszyst -
kim, do te go by ście wy bie ra li
szko ły tech nicz ne. 

KA ZI MIERZ GÓR SKI: – Czę -
ścio wo na to py ta nie od po wie -
dział, głów nie z tym co mia łem
na my śli, mój przed mów ca. Kil -
ka lat te mu w ogó le w Pol sce
mó wio no, by zli kwi do wać
szkol nic two tech nicz ne. Za chę -
ca no nas do te go, by za cho wać
je dy nie li cea za wo do we. Do -
brze, że te go błę du nie zro bi li -
śmy. W mie ście jest wie le szkół
śred nich o pro fi lu tech nicz nym.
Nie ste ty nie ma ją one od po -
wied niej re kla my. Mi mo że
otwie ra my co raz cie kaw sze kie -
run ki np. w bu dow lan ce
przy uli cy Szy ma now skie go, jak
re no wa cja za byt ków, to zgła sza
się nie wie lu chęt nych. Na to -
miast na fry zjer stwo zgła sza się
tyle osób, że tworzone są 2 kla -
sy. Jest od po wied nia re kla ma,
jest pro gram, du żo się mó wi,
pro gram zwią za ny z wy glą dem
mo de lek, i to przy cią ga. Bar dzo
istot ne, by te szko ły, któ re ma -
my obec nie by ły wspie ra ne
przez ku ra to ria. Ma my pięk nie
przy go to wa ne szko ły, z pięk ny -
mi pra cow nia mi, ze świet ną ka -
drą, z in struk to ra mi, co jest bar -
dzo istot ne, bo po ma łu oni od -
cho dzą na eme ry tu ry. Prze rwał
się w Pol sce ciąg wy kształ ce nia
tech nicz ne go. My ma my peł -
ną pa le tę szkół elek trycz nych,
tech nicz nych, elek tro nicz nych.
Na sze szko ły ma ją wy po sa że -
nie, któ re umoż li wia uzy ska nie
dy plo mu z więk szo ści za wo dów
tech nicz nych. War to zaj rzeć
do szko ły przy Ki liń skie go,

przy Le gio nów, przy Gro ta Ro -
wec kie go, by się wczy tać w ca -
łą ba zę. Co do szkol nic twa wyż -
sze go, mu sze po pra wić pa na po -
sła, my ma my szkol nic two
wyż sze i bar dzo bym chciał by
o tym pa mię tać, bo w okre sie
mo ich 2 ka den cji przy by ło dwu -
krot nie stu den tów. Po wsta ły 3
kam pu sy, w tym je den jest
obec nie w bu do wie, więc bar -
dzo pro szę o tym pa mię tać.

AN DRZEJ WŁU SEK: – Pan
pre zy dent Gór ski wspo mniał
o tym, że nie wiel kim za in te re so -
wa niem cie szy się pro fil re no wa -
cji sztu ki. Po wiedz my so bie
szcze rze, to jest wol ny ry nek, on
re gu lu je to gdzie lu dzie chcą iść.
Ile jest obec nie pra cy dla re no -
wa to rów sztu ki? Nie oszu kuj my
się. Ja ko Kon struk tyw na Opo zy -
cja ma my kil ka po my słów na to
co zro bić, aby lu dzie wie dzie li
jaki wy brać so bie kie ru nek.
Chce my stwo rzyć aka de mię no -
wej ka rie ry przy Po wia to wym
Urzę dzie Pra cy. Spe cja li ści
z PUP bę dą kie ro wać i mo ni to -
wać ry nek, w któ rym kie run ku
ma ją się kształ cić na si mło dzi
oby wa te le. 

Chce my też za chę cić pry wat -
nych przed się bior ców do te go,
by włą czy li się w sys tem edu ka -
cji po przez or ga ni zo wa nie pra cy,
by za chę ca li mło dych lu dzi
do wy bie ra nia tych za wo dów,
któ re są obec nie po pu lar ne. 

Trze cim na szym punk tem
jest sys tem na gród. By mia sto
wpro wa dzi ło sys tem na gród,
za osią gnię cia na kie run kach
tech nicz nych, gdzie mło dzież
bę dzie za chę ca na tym, że bę dzie
do sta wać pie nią dze za na ukę.
Szcze rze mó wiąc nie wiem, czy
te raz coś ta kie go funk cjo nu je.
Szko ła jest naj lep szym miej -

scem, że by za chę cić mło dzież
do kie run ków tech nicz nych.

Drugie z pytań dotyczyło
roli, jaką kandydaci widzą dla
Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego

AN DRZEJ WŁU SEK: – Je ste -
śmy prze ciw ni two rze niu na si łę
GZM -u. Tak jak two rze nie ko lej -
nych urzę dów, ko lej nych miejsc
pra cy dla urzęd ni ków, któ rzy że -
ru ją po tem na bied nych po dat ni -
kach. Chce my za cho wać toż sa -
mość so sno wiec ką, za głę biow -
ską. Jest ona bar dzo sil na,
mie li śmy pod czas II woj ny świa -
to wej sil ne tra dy cje nie pod le gło -
ścio we. Tu by ło naj wię cej or ga -
ni za cji par ty zanc kich, któ re wal -
czy ły w la sach o na szą wol ność.
Za po mnie li śmy o Scho enach.
O in nych. Ja nie mam nic do Ślą -
za ków, pra cu je w ar chi wum pań -
stwo wym. Ja po dzi wiam Ślą za -
ków, że ma ją przy wią za nie
do tra dy cji. My ja ko Kon struk -
tyw na Opo zy cja, ja oso bi ście
chciał bym aby śmy stwo rzy li
ruch, któ ry bę dzie dbał o na szą
toż sa mo ść.

KA ZI MIERZ GÓR SKI: – Po -
przez dzie siąt ki lat po woj nie,
gdy Za głę bie i Śląsk bu do wa ło
War sza wę, Gdańsk, Wro cław
my śmy da wa li dla Pol ski bar dzo
wie le. Te raz ob ser wu je my, Ślą -
za cy to też ob ser wu ją, że po je -
dyn cze mia sta na Ślą sku i w Za -
głę biu nie są w sta nie kon ku ro -
wać we współ cze snej go spo dar ce
z mo lo chem, ja kim jest War sza -
wa bez współ pra cy. W związ ku
z tym Gór no ślą sko – Za głę biow -
ska Me tro po lia, moc no za ak cen -
to wa na dzię ki na szym sta ra niom,
ma na ce lu po ka zać, że jest nas 2
mln na tym ob sza rze. Nam nie
pro po nu je się ani me tra, ani in -
we sty cji ko le jo wych. Mu si my sa -
mi to so bie wy wal czyć. Mu si my
współ pra co wać. Naj lep szym
przy kła dem jest Eu ro 2012. Ma -
my cen trum po by to we, ale bo le -
je my, że Cho rzów zgło sił się
do or ga ni za cji ja ko nie wiel kie
mia sto, gdy gdzie in dziej zgła -
sza ły się mia sta półmi lio no we.
Gdy by się zgło si ło wte dy GZM
mie li by śmy EU RO na Sta dio nie
Ślą skim. My się mu si my na -
uczyć współ pra co wać. Po to, by
wal czyć, o to co naj waż niej sze,
czy li go spo dar kę re gio nu. Je śli
na an ta go ni zmach ktoś do brze
ugry wa, to nic do bre go nam to
nie przy nie sie.

JA RO SŁAW PIĘ TA: – Oso bi -
ście uwa żam, że naj waż niej sza
jest in te gra cja. Po wiem wię cej,
ja by łem współ za ło ży cie lem, ra -
zem z pre zy den tem Gór skim
GZM -u. Du ży mo że wię cej.
Praw dą jest, że ta kich przy kła -
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De ba ta w „Sta szi cu” 
4 li sto pa da w so sno wiec kim Sta szi cu od by ła się zor ga ni zo wa na przez uczniów szkół śred nich de ba ta pre zy denc ka z udzia łem wszyst kich za re je stro wa nych kan dy da tów przez Pań stwo wą Ko mi sję Wy bor -
czą. W pa ne lu udział wzię li: Ma�ciej�Ada�miec,�Ja�ro�sław�Pię�ta,�Ka�zi�mierz�Gór�ski,�Prze�my�sław�Wy�dra�oraz An�drzej Włu�sek. Przed sta wia my ob szer ne frag men ty de ba ty, za pra sza jąc jed no cze śnie
miesz kań ców So snow ca na ko lej ną, or ga ni zo wa ną w Wyż szej Szko le „Hu ma ni tas”, któ ra od bę dzie się 16 li sto pa da, o godz. 17.00

Kazimierz Górski, Przemysław Wydra, Andrzej Włusek przekonywali do swoich kandydatur
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dów w Eu ro pie jest wie le. Ale
nie pro blem le ży w tym, co dzi -
siaj ist nie je, i w tym o czym mó -
wi Pan Ka zi mierz Gór ski, bo to
mi ja się z praw dą. 

Pro blem po le ga na tym, by tą
or ga ni za cją do brze za rzą dza no. 

Ostat ni przy kład stra co -
nych 600 mln zł na spa lar nię
śmie ci świad czy o tym, że GZM
jest źle za rzą dza ny. I ja, Pa no -
wie, i wy też w przy szło ści bę -
dzie my pła cić ka ry za to, że nie
ma spa lar ni. To funk cjo nu je źle,
ale nic za wszel ką ce nę. Ja so bie
nie po zwo lę na to, je śli So sno -
wiec bę dzie mar gi na li zo wa ny,
aby So sno wiec pła cił ol brzy mią
skład kę do GZM. Stać nas na to,
by po wo łać po dob ną struk tu rę
za głę biow ską. 

Stra ci li śmy spa lar nię, a So -
sno wiec nie wy star to wał do kon -
kur sów. To jest nasz ol brzy mi
błąd. Nie ma my pie nię dzy, po -
nie waż się nie zgło si li śmy
do kon kur sów. To jest praw dzi -
we nie szczę ście. To jest wi -
na obec nie rzą dzą cych. To są
fak ty. 

PRZE MY SŁAW WY DRA:
– W hi sto rii są róż ne pro ce sy.
Obec nie je ste śmy na eta pie,
w któ rym wszy scy się łą czą, wi -
dać to na przy kła dzie Unii Eu ro -
pej skiej. Po dob nie, jak po seł Pię -
ta uwa żam, że w po łą cze niu si -
ła. Chcie li śmy do koń czyć
ka na li za cję So snow ca, wy prze -
dzi ła nas War sza wa. Sa mi nie
ma my dość środ ków. Kwe stia
GZM -u. Na sza przy na leż ność
nie ozna cza utra ty toż sa mo ści.
O toż sa mość moż na za wal czyć
w in ny spo sób, nie po przez an -
ta go ni zmy, ale bu du jąc po zy -
tyw ną mar kę. Ja pro po nu ję stwo -
rze nie Za głę biow skiej Or ga ni za -
cji Tu ry stycz nej. Moż na ją
re kla mo wać. Dla cze go nie stwo -
rzyć „Ty go dnia Kul tu ry Za głę -
biow skiej”? GZM nie jest strasz -
ne, GZM moż na wy ko rzy stać. 

MA CIEJ ADA MIEC: – Przede
wszyst kim So sno wiec jest Za -
głę biem. I Pa nie Gór ski niech się
Pan te go na uczy, So sno wiec jest
Za głę biem, i po win ni śmy być
z te go dum ni. To po pierw sze.
Po dru gie GZM nie jest złe, je śli

nie bę dzie my za po mi nać o na -
szej toż sa mo ści. Więk szość osób
z So snow ca, Dą bro wy, Bę dzi -
na o tym pa mię ta. Przede
wszyst kim jed no cze nie Za głę -
bia, współ pra ca miast Za głę bia.
Trze ba roz ma wiać. Tak że o tym,
co bę dzie po wy bo rach. Je że li
nie zjed no czy my się, do mi na cja
Ślą ska bę dzie co raz więk sza.
Nie cho dzi o an ta go ni zmy, one
są, nie mo że my na nie za my kać
oczu, ale nie mo że my ich też
eska lo wać. My po pro stu mu si -
my żyć w zgo dzie. A nie na każ -
dym kro ku pod kre ślać, że So -
sno wiec to jest mia sto ślą skie.
Bo wte dy fak tycz nie o nas za po -
mną. Pan po seł Pię ta po wie dział
bar dzo mą drze, że tyl ko du ży
mo że po zy ski wać du że środ ki,
ale już dys try bu cja środ ków we -
wnątrz to już zu peł nie in na spra -
wa. Tu mam wra że nie, że ja ko
mia sto za głę biow skie nie je ste -
śmy trak to wa ni po part ner sku
przez mia sta ślą skie. One ze so -
bą współ pra cu ją. My nic nie ro -
bi my dla na szej współ pra cy. Ge -
ne ral nie ja ko So sno wiec nie po -
tra fi my się pro mo wać, nie
po tra fi my po ka zać, na szych
moc nych stron. Sport, mło dzież,
kul tu ra, to są rze czy, na któ re po -
win ni śmy sta wiać. 

W następnej części każdy
z uczestników debaty
zadawał pytanie swym
kontrkandydatom.
Przedstawiamy ich skrócony
zapis

AN DRZEJ WŁU SEK py tał m.in.
Ma cie ja Adam ca: – Chcia ła bym
się do wie dzieć pa nie Ada miec, co
ozna cza sło wo nie za leż ność w Pa -
na ko mi te cie. Jest Pan prze cież by -
łym człon kiem SLD, a obec nym
Unii Pra cy. Wie lu Pa na kan dy da -
tów do Ra dy Mia sta jest upo li tycz -
nio nych. Na czym po le ga, więc
Pa na nie za leż ność, któ rą tak gło -
śno i na każ dym kro ku Pan pod -
kre śla? – Przy go to wa łem się na ta -
kie py ta nie. Co to zna czy nie za leż -
ność? Otóż nasz ko mi tet
na zy wa ny jest nie za leż nym, nasz
ko mi tet jest nie za leż nym. Fak tycz -
nie je stem człon kiem Unii Pra cy.
Co ozna cza nie za leż ność? Na na -

szych li stach ma my człon ków
SLD, in nych par tii, PO, ale nie za -
leż ność nie zna czy, że nie ma my
po glą dów po li tycz nych. Nie za leż -
ność ozna cza, że nikt nie bę dzie
po cią gał mną i nie bę dzie dy ry go -
wał, nie bę dzie przy jeż dżał ża den
po seł z War sza wy, i mó wił co
mam ro bić. Nikt mi nie będzie ka -
zał ob sa dzać stoł ków ko le sia mi,
któ rzy ma ją kom pe ten cje bar dzo
ni skie. Nikt nie bę dzie mi dyk to -
wał, jak mam gło so wać. To we -
dług mnie nie za leż ność. Je stem
nie za leż ny od ukła dów par tyj -
nych, ko le żeń skich, a tak na praw -
dę „ko le siow skich” – od po wia dał
kan dy dat Nie za leż nych. 

An drzej Włu sek ripostował
m.in. o tym, iż nikt nie jest nie -
za leż ny w po li ty ce.

Py ta nie do po sła Pię ty: – Pan
wy wo dzi się z ugru po wa nia li be -
ral ne go, w Pań skim pro gra mie
jest ko niecz ność bu do wy ba se nu
w Niw ce i w Za gó rzu. Je śli jest
ta ka ko niecz ność, to dla cze go
miesz kań cy in nych dziel nic mu -
szą to sfi nan so wać? 

– Pro szę zwró cić uwa gę, że
ba sen funk cjo no wał przy ko pal -
ni daw nej Po rąb ka, któ ry zo stał
za mknię ty w trak cie tej ka den cji.
Uwa żam, i nie wy klu czam, że
znaj dzie się pry wat ny in we stor,
ale je śli ta ki się nie znaj dzie
na mia stu cią żą pew ne obo wiąz -
ki. Pod kre ślił Pan, że mo je ugru -
po wa nie ma cha rak ter li be ral ny,
to praw da, ale pod kre ślam, je śli
nie znaj dzie się in we stor, obo -
wiąz kiem mia sta jest ta ki ba sen
zbu do wać. 

Kolejną osobą zadającą
pytania był KAZIMIERZ
GÓRSKI: – Do Pa na po sła Pię ty,
któ ry tak du żo mó wi o nie praw -
dzi wych dzia ła niach. Mam tu ta -
ką wy po wiedź po sła, w związ ku
z za mknię ciem Sta dio nu Lu do we -
go. Twier dzi Pan, że nie by ło spo -
tka nia z wo je wo dą. Ja mam do ku -
men ty, na to, że by ło. To kto tu
kła mie? 

– Ja to po twier dzam, ale nie
cho dzi ło o spo tka nie, ale o je -
go prze bieg. Ta roz mo wa prze -
bie ga ła w zu peł nie in ny spo sób
niż Pan przed sta wia. Pan mó -
wił, że win ny jest wo je wo da.
A ja pa mię tam, że sta dion zo -
stał za mknię ty, bo do pu ścił Pan
do sy tu acji, któ ra nie po win -
na mieć miej sca. A to Pan jest

za to od po wie dzial ny. Wo je wo da,
jak pa mię tam, roz wa żał za wia -
do mie nie pro ku ra tu ry, na te mat
pań skich błę dów, na ra ża ją cych
zdro wie i ży cie miesz kań ców –
odpowiedział poseł. 

Mam py ta nie do Pa na Włu -
ska: – Ła two jest wszyst ko kry -
ty ko wać, ale czy wie Pan ja kie
pro jek ty ro bi my wspól nie z in -
ny mi mia sta mi za głę biow ski mi? 

– Nie, nie wiem – od po wia -
dał An drzej Włu sek. I to dla te -
go, że nie ma ten te mat in for ma -
cji na stro nie miej skiej. Prze cięt -
ny oby wa tel nic nie wie, co się
dzie je w Urzę dzie Mia sta. In for -
ma cje są bar dzo okro jo ne. 

Pre zy dent ri po sto wał, iż stro -
na in ter ne to wa jest jed ną z naj -
lep szych w kra ju, a Pan po seł
kła mie mó wiąc, iż nie by ło je go
spo tka nia z wo je wo dą. – Spo -
dzie wa łem się sło wa „prze pra -
szam” – mó wił pre zy dent. 

Ko lej nym za da ją cym py ta nia
był po seł Plat for my JA RO -
SŁAW PIĘ TA: – Pa nie pre zy -
den cie, prze zna czył Pan (py ta nie
do Ka zi mie rza Gór skie go) ol -
brzy mią kwo tę na bu do wę bar ki.
Kwo tę, któ ra mo gła zo stać prze -
zna czo na na np. bu do wę bo isk
na tam tym osie dlu. Po nad to
z Pa na listy star tu je kan dy dat
zna ny ja ko piew ca Ra dia Ma ry -
ja, chy lą cy czo ła przed oj cem
Ry dzy kiem. Mo je py ta nie jest
pro ste: Czy za miast do mia -
na spraw dzo ne go go spo da rza
chce Pan star to wać do mia -
na spraw dzo ne go pa ste rza? 

– To po ka zu je, że w So snow -
cu jest jed na li sta, któ ra jest li stą
ko ali cyj ną o bar dzo sze ro kim za -
kre sie, z kil ko ma par tia mi, or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi i spo -
łecz ny mi. Uwa ża my, że sa mo -
rząd to nie jest upra wia nie
po li ty ki. Po nad to chce my do -
koń czyć za czę te in we sty cje, któ -
re po wo li zmie nia ją ob li cze mia -
sta. W związ ku z tym tak sze ro -
ki wa chlarz osób w na szym
ko mi te cie. Na sze po ko le nie po -
zo sta wi po so bie pa mięć o wie lu
rze czach, tak że o Pa pie żu. War -
to pa mię tać o sło wach po ety
„Pa mię taj cie o ogro dach” – od -
po wia dał in da go wa ny.

Ja ro sław Pię ta do py ty wał
Ma cie ja Adam ca dla cze go jest
po za le wi cą. – Po glą dy mam le -

wi co we, uwa żam że So sno wiec
jest mia stem le wi co wym. Czy to
się ko muś po do ba, czy nie. Ale
nie je stem w sta nie współ pra co -
wać z par tią, w któ rej rzą dzą
z dru gie go sie dze nia oso by, nie
od po wia da ją ce za swo je de cy -
zje. Nie je stem w sta nie współ -
pra co wać z pre zy den tem, któ ry
z chwi lą za mknię cia drzwi
za in te re san tem, na wet nie pa -
mię ta co mu obie cał, i nie je -
stem w sta nie pod po rząd ko wać
się te mu, aby mo je sło wo, któ re -
go nie ła mię, by ło szar ga ne.
Bio rę od po wie dzial ność za swo -
je czy ny, i tak bę dę funk cjo no -
wał w ra dzie – od po wie dział
Ada miec. 

Ja ro sław Pię ta ri po sto wał:
– Je stem zdu mio ny sło wa mi pre -
zy den ta. Pa mię ta jąc o ogro dach
wo lę pa mię tać o par kach, bo -
iskach, a po mnik w ogó le nie
od da je wi zy ty Pa pie ża Ja -
na Paw ła II. Je śli cho dzi o Ma -
cie ja Adam ca, cóż, więk szość
po dzie la Pa na zda nie. 

PRZE MY SŁAW WY DRA:
– Jest Pan człon kiem UPR (py -
ta nie do An drze ja Włu ska). Ja
ich bar dzo lu bię, bo ma ją pro ste
me to dy na wszyst ko. Znacz ną
część na sze go bu dże tu sta no wią
środ ki prze zna czo ne na opie kę
spo łecz ną, ok. 100 mln zł rocz -
nie. Czy ja ko przy szły pre zy -
dent bę dzie sta rał się Pan ogra -
ni czyć tę kwo tę i je śli tak, to
w ja kich dzia ła niach?

An drzej Włu sek od po wia dał:
– Nie je stem człon kiem UPR.
Je że li cho dzi o po li ty kę so cjal ną,
i nie tyl ko, to du żo praw dy jest
w tym, że naj lep sze po my sły są
pro ste. Pa no wie tu wal czą o bar -
kę i in ne in we sty cje, a to są tak
na praw dę na sze pie nią dze, pie -
nią dze po dat ni ków, są nam one
wy ry wa ne z kie sze ni, a prze cież
to my naj le piej wie my, na co tak
na praw dę je prze zna czyć. Da jąc
urzęd ni kom na sze pie nią dze sta -
je my się ich nie wol ni ka mi. Je że -
li cho dzi o po li ty kę so cjal ną to
na le ży ogra ni czyć po li ty kę so -
cjal ną lu dziom, któ rzy nie sta ra -
ją się o ak tyw ność za wo do wą,
sie dzą na gar nusz ku sta jąc się
tak na praw dę za wo do wy mi bez -
ro bot ny mi. 

Prze my sław Wy dra do py ty -
wał także pre zy den ta mia sta

o parkingi. – Je ste śmy je dy nym
tej wiel ko ści mia stem w aglo me -
ra cji, gdzie nie trze ba pła cić
za par ko wa nie w cen trum mia -
sta. To wiel ki suk ces. Par king
pod ziem ny w Ple ja dzie, wal czy -
li śmy o nie go dłu go. So sno wiec
jest mia stem, któ re go cen trum
moż na przejść w 15 mi nut pie -
szo. W tej ka den cji zmie ni li śmy
plan pod bu do wę par kin gów
wie lo po zio mo wych, ale te mu -
szą być płat ne – podkreśla
prezydent. 

MACIEJ ADAMIEC prosił
z kolei Posła Pietę o ocenę 2 lat
koalicji z SLD. 
– By li śmy, bo ta ka by ła de cy zja
za rzą du Plat for my. Chcie li śmy
zro bić wię cej, niż moż na, bo
chcie li śmy pra co wać dla So -
snow ca. Dwóch świet nie przy -
go to wa nych kan dy da tów – Ma -
te usz Ry ka ła i Wil helm Zych to
gwa ran to wa ło. Z przy kro ścią
mu szę stwier dzić, że to ja nie
chcia łem wy cho dzić z ko ali cji.
Gło sy rad nych za de cy do wa ły
w osta tecz no ści, że mu si my
mi mo umo wy wyjść z ko ali cji.
Za de cy do wa ło o tym to, że pre -
zy dent nie do trzy my wał sło wa.
Mi mo spo tkań rad nych z Pa -
nem pre zy den tem, po wyj ściu
z takiego spo tka nia Pan pre zy -
dent po dej mo wał in ne de cy zje.
Nie zgła sza jąc wcze śniej nam
tych pro po zy cji. 

Ma ciej Ada miec: – Trud no
po le mi zo wać, kie dy je den
z kan dy da tów, Pan pre zy dent
(py ta nie do Ka zi mie rza Gór -
skie go) od gry wa ro lę ta kie go
mi sia „przy tu la ka”. Pan pre zy -
dent bar dzo czę sto opo wia da
baj ki. Po sia da wiel ką, wręcz
do sko na łą ora tor ską fan ta zję,
czę sto nie ste ty nic z te go nie
wy ni ka. Aby więc nie na ra żać
nas na ko lej ne wy stę py Pa -
na pre zy den ta da ru ję so bie
moż li wość za da nia mu py ta nia.
Nie chcę słu chać opo wia da nych
przez nie go ba jek. 

Część trze cia, to py ta nia z sa -
li skie ro wa ne do kon kret nych
kan dy da tów na pre zy den ta mia -
sta. W ostat niej każ dy z kan dy -
da tów za pre zen to wał swo je po -
my sły do ty czą ce przy szłej pre zy -
den tu ry w So snow cu.

Tekst i zdjęcia: Ga brie la Ko la no

Maciej Adamiec oraz poseł Jarosław Pięta odpowiadali m.in. na pytania... uczniów sosnowieckich szkół średnich
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Przy oka zji kon fe ren cji „De ka da
Gier ka na tle PRL” 9 paź dzier ni ka
w au li so sno wiec kie go Ze spo łu
Szkół Elek tro nicz nych od by ła się
kon fe ren cja pra so wa kan dy da ta
na pre zy den ta So snow ca Ma cie ja
Adam ca, któ ry kan dy du je z ra mie -
nia Ko mi te tu Wy bor cze go Wy bor -
ców Nie za leż ni Ma cie ja Adam ca.
Przed sta wił on za ło że nia swe go
pro gra mu wy bor cze go, w któ rym
zwra ca szcze gól ną uwa gę na ko -
niecz ność pod ję cia przed się wzięć
pro spo łecz nych przez no we wła -
dze sa mo rzą do we. Ko mi tet Nie za -
leż ni Ma cie ja Adam ca zgło si
w So snow cu 56 kan dy da tów
na rad nych. 

– Mi ja ją ca ka den cja sa mo rzą -
do wa przej dzie do hi sto rii ja ko
ka den cja stra co nych szans dla
So snow ca – mó wi Ma ciej Ada -

miec. – Uda ło nam się wy ko rzy -
stać za le d wie kro plę pły ną cych
do Pol ski sze ro ki mi stru mie nia -
mi fun du szy eu ro pej skich. Nie
wspar li śmy wie lu pro jek tów
w sfe rze edu ka cji, in no wa cji, jak
i in fra struk tu ry. Ko ron nym przy -
kła dem za póź nień w sfe rze in fra -
struk tu ral nej jest cho ciaż by go -
spo dar ka wod no -ście ko wa. Pre -
zy dent nie po ra dził so bie tak że
z bu dow nic twem ko mu nal nym.
Obie ca ne miesz ka nia bę dą ce
jed ną ze sztan da ro wych obiet nic
rzą dzą cej obec nie eki py, ni gdy
nie po wsta ły, a do tych cza so wa
sub stan cja miesz ka nio wa po pa da
w ru inę. Chwa le nie się ta nim
urzę dem jest mo im zda niem nie -
po ro zu mie niem, ja ko pre zy dent
wo lał bym chwa lić się urzę dem
naj sku tecz niej szym. Fa tal na sy -

tu acja bu dże tu So snow ca nie mo -
że być wy mów ką dla bra ku in -
we sty cji.

Uczest ni czą cy w kon fe ren cji
pra so wej prof. Adam Gie rek zo stał
prze wod ni czą cym Ho no ro we go
Ko mi te tu Wy bor cze go Ma cie ja
Adam ca. Eu ro po seł pod kre ślił, że
o wy bo rze pre zy den ta za de cy du ją
wy bor cy, zaś sa mi kan dy da ci win -
ni się sku pić na kon ku ro wa niu po -
przez pro gra my wy bor cze. Sze fem
szta bu wy bor cze go zo stał Po seł
na Sejm RP Grze gorz Pi sal ski.
Ma ciej Ada miec przed sta wił swój
pro gram wy bor czy. 

– Sko ro sa mo rząd jest wspól no -
tą miesz kań ców, to głów ną wy tycz -
ną dzia ła nia ca łej ad mi ni stra cji sa -
mo rzą do wej mu si być i bę dzie słu -
że nie miesz kań com – twier dzi
kan dy dat na pre zy den ta. – Urzęd -
nik wo bec miesz kań ca nie jest żad -
ną „wła dzą”, bo wła dzą jest miesz -
ka niec, ja ko czło nek za trud nia ją cej
te go urzęd ni ka lo kal nej spo łecz no -
ści. Za da niem urzęd ni ków jest po -
ma ga nie miesz kań com w za ła twia -
niu spraw urzę do wych. Zgod nie
z ko dek sem po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go, każ da de cy zja ad mi ni -
stra cyj na bę dzie wy da wa na bez
zbęd nej zwło ki. Ini cja ty wy od dol -
ne bę dą wspie ra ne przez sa mo rząd,
a nie jak do tych czas de pre cjo no wa -

ne i trak to wa ne ja ko zło ko niecz ne.
Spraw na ko mu ni ka cja z miesz kań -
ca mi bę dzie dla nas prio ry te tem.
Prak ty ką bę dzie prze ka zy wa nie
w dro dze kon kur sów re ali za cji jak
naj więk szej licz by za dań pu blicz -
nych or ga ni za cjom po za rzą do -
wym. Or ga ni za cje te po zy sku jąc
środ ki nie tyl ko z mia sta, ale i z bu -
dże tu pań stwa czy od pry wat nych
przed się biorstw, po tra fią nie zwy kle
sku tecz nie re ali zo wać za da nia pu -
blicz ne. Co wię cej, są one czę sto
bli żej miesz kań ca niż urzęd ni cy
i le piej zna ją spe cy fi kę po trzeb da -
ne go śro do wi ska lo kal ne go.

Ma ciej Ada miec spo tkał się
tak że z wy bor ca mi na otwar tej im -
pre zie 25 paź dzier ni ka na so sno -
wiec kiej „pa tel ni”. Kan dy dat za po -
wie dział za cie śnie nie współ pra cy
sa mo rzą du z po li cją oraz zmia nę
pro fi lu dzia ła nia Stra ży Miej skiej.
Je go zda niem ta for ma cja nie mo -
że ogra ni czać się w swo ich dzia ła -
niach do nę ka nia kie row ców na ru -
sza ją cych prze pi sy ko dek su dro go -
we go, lecz mu si stać się miej ska
po li cją po rząd ko wą w peł nym zna -
cze niu te go ter mi nu. Ada miec
wspo mniał, iż na le ży tak że roz bu -
do wać miej ski mo ni to ring, tym
bar dziej, że fi nan so wa nie ta kiej in -
we sty cji jest moż li we z wy ko rzy -
sta niem środ ków ze wnętrz nych.TB

30 wrze śnia so sno wiec ka Plat -
for ma Oby wa tel ska ofi cjal nie
przed sta wi ła swo je go kan dy da ta
na pre zy den ta mia sta w li sto pa -
do wych wy bo rach sa mo rzą do -
wych. Jest nim po seł PO Ja ro -
sław Pię ta. 

Kan dy dat PO obie cu je dia -
me tral nie po pra wić fa tal ną je -
go zda niem sy tu ację mia sta.
Chce ra to wać So sno wiec
od po stę pu ją ce go za dłu że nia
gro żą ce go ban kruc twem, uła -
twić do stęp do miesz kań oraz
wy pro wa dzić na pro stą re for -
mę so sno wiec kiej służ by zdro -
wia. De kla ru je też pod jąć sze -
reg kro ków, któ re za ha mu ją
od pływ mło dych lu dzi z So -
snow ca. Jed nym z nich ma być

po pra wa sta nu bez pie czeń stwa
w mie ście. 

– Mia sto jest brud ne i za nie -
dba ne, dla te go mło dzi lu dzie emi -
gru ją z So snow ca – stwier dził po -
seł Pię ta, ob wi nia jąc za ta ki stan
rze czy obec ne wła dze mia sta.

Kan dy dat PO obie cał też bar -
dziej efek tyw ne po zy ski wa nie
fun du szy ze wnętrz nych na in we -
sty cje w So snow cu. Nie ukry -
wał, że li czy na zwy cię stwo
w pierw szej tu rze wy bo rów. 

– My ślę, że wiel kie po par cie
ja kie Bro ni sław Ko mo row ski
zdo był na te re nie So snow ca i Za -
głę bia w trak cie wy bo rów
na pre zy den ta RP prze ło ży się
tak że na wy bo ry sa mo rzą do we
– do dał Ja ro sław Pię ta. TB

Porozumienie ponad podziałami
21 paź dzier ni ka w Mu zeum w
Sosnowcu odbyła się kon fe ren cja
z oka zji in au gu ra cji kam pa nii
wy bor czej Ka zi mie rza Gór skie -
go, któ ry bę dzie ubie gał się o re -
elek cję na sta no wi sko pre zy den ta
mia sta. Pod czas spo tka nia ogło -
szo no też na zwi ska kan dy da tów
na rad nych, któ rzy w wy bo rach
sa mo rzą do wych otwie rać bę dą li -
sty Ko mi te tu Wy bor cze go SLD
– Po ro zu mie nie Spo łecz ne.

Na spo tka niu obok Ka zi mie -
rza Gór skie go wy stą pił po seł
SLD Wi told Kle pacz. 

– Na sza li sta jest po nad po -
dzia ła mi, obej mu je wszyst kich,
któ rzy chcą pra co wać dla do bra
mia sta. To bar dzo sze ro ka ko ali -
cja po ro zu mie nia spo łecz ne go
na rzecz mia sta. – roz po czął po -
seł Kle pacz. – Są na niej lu dzie
z or ga ni za cji po za rzą do wych,
związ ków za wo do wych, czy róż -
nych frak cji po li tycz nych, ale
wszyst kich nas łą czy idea pań -
stwa oby wa tel skie go oraz słu że -
nia miesz kań com So snow ca. Dla
So snow ca zro bi li śmy bar dzo
wie le, ale też zda je my so bie
spra wę jak wie le wy zwań jest
przed na mi. Pro ble my te chce my
roz wią zy wać w du chu dia lo gu
i po ro zu mie nia. Bę dzie my
wspól nie dą żyć do te go, by
w So snow cu by ło wię cej miejsc
pra cy, wię cej miesz kań. 

Po seł Wi told Kle pacz przed -
sta wił też pierw sze na zwi ska
z list kan dy da tów na rad nych.
W okrę gu nr 1 li stę kan dy da tów
Ko mi te tu Wy bor cze go SLD
– Po ro zu mie nie Spo łecz ne
otwie ra Adam Wol ski, w okrę gu

nr 2 To masz Bań bu ła, w okrę gu
nr 3 Ka zi mierz Gór ski, w okrę gu
nr 4 Ja cek Ka zi mier czak,
a w okrę gu nr 5 To masz Nie -
dzie la.

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
pod su mo wał z ko lei czte ry la ta
swo jej ka den cji i po dzię ko wał
swo im współ pra cow ni kom
za trud wło żo ny w dzia ła nia
na rzecz roz wo ju mia sta. 

– Pol ska wy ma ga dziś sze ro -
kiej ko ali cji – mó wił pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski. – Dla nas, ja -
ko sa mo rzą du, waż ne są pro ble -
my miesz kań ców i mia sta. To co
zro bi li śmy w mi ja ją cej ka den cji

i co za mie rza my kon ty nu ować to
przede wszyst kim in we sty cje
na mia rę XXI wie ku. Ostat nie
czte ry la ta to z punk tu wi dze nia
bu dże tu So snow ca aż 447 mi lio -
nów zło tych wy da nych na in we -
sty cje. Wśród nich jest 30 po tęż -
nych przed się wzięć, a tak że in we -
sty cje w spół kach ko mu nal nych
i przed się bior stwach. Przy go to -
wu je my mia sto do wy ko rzy sta -
nia środ ków unij nych, a ma my
już po zy ska nych 277 mi lio nów
na przy szłe la ta, ale wspól nie
z rad nymi bę dzie my ro bić
wszyst ko, by uzy skać do dat ko we
do fi nan so wa nie. Koń czą ca się

bo wiem ka den cja przy go to wa ła
grunt do da le ko idą cych,
a zgod nych ze stra te gią roz wo -
ju mia sta in we sty cji, któ re wy -
bie gać bę dą po za nad cho dzą ce
czte ry la ta.

Pre zy dent wspo mniał też
o nie wiel kim za dłu że niu mia -
sta, któ re wy no si nie wie le po -
nad 20 pro cent i w obec nych re -
aliach jest bar dzo do brym wy -
ni kiem. Pod czas kon fe ren cji
sztab wy bor czy Ka zi mie rza
Gór skie go za pre zen to wał dwie
wer sje bil l bo ar dów, któ ry mi
kan dy dat bę dzie po słu gi wać się
w kam pa nii. TB

Chce zwyciężyć 

reklama reklama

Tom
asz Bienek

5 li sto pa da w Zam ku Sie lec kim
od by ła się kon fe ren cja zwo ła -
na przez Ko mi tet Wy bor czy
Wy bor ców Kon struk tyw na Opo -
zy cja So sno wiec ka. Kan dy du ją -
cy z ra mie nia te go ko mi te tu
na urząd pre zy den ta So snow ca
An drzej Włu sek oraz kan dy da ci
na rad nych przed sta wi li swój
pro gram wy bor czy. 

– W wy bo rach po sta no wi łem
wy star to wać, po nie waż mam do syć
bez czyn ne go przy glą da nia się co -
raz gor szym lo som  na sze go mia -
sta – nie ukry wa An drzej Włu sek.
– Je ste śmy zmę cze ni ma ra zmem
pol skiej sce ny po li tycz nej. Nasz ko -
mi tet sku pia oso by ce nią ce wol -
ność, in dy wi du alizm. Sku pia my
wśród nas spe cja li stów eko no micz -
nych, praw nych, kul tu ro wych
i tech no lo gicz nych, ro bot ni ków, na -
ukow ców, stu den tów, przed się bior -
ców i hu ma ni stów, któ rzy chcą dać
al ter na ty wę miesz kań com So -
snow ca. 

Pod czas kon fe ren cji człon ko -
wie KOS za po wie dzie li, iż
w przy pad ku swo je go zwy cię -
stwa do ko na ją bez względ nej ob -
niż ki wszyst kich po dat ków lo -
kal nych. 

– Po dat ki, któ rych wy so kość
w myśl usta wy mo że być re gu lo -

wa na de cy zją Ra dy Mia sta zo sta ną
ob ni żo ne. Do ty czy to po dat ku rol -
ne go, le śne go od środ ków trans por -
tu, opła ty tar go wej i od nie ru cho -
mo ści. Miesz kań cy mia sta naj le piej
wie dzą na ja kie wspól ne, a nie -
zbęd ne ce le wy dać wła sne, cięż ko
za ro bio ne pie nią dze – twier dzą
człon ko wie Kon struk tyw nej Opo -
zy cji.

Po twier dzo no też sy gna li zo -
wa ny wcze śniej za miar li kwi da -
cji Stra ży Miej skiej. 

– Jed nym z na szych ce lów
jest po pra wa bez pie czeń stwa
miesz kań ców po przez zwięk sze -
nie eta tów po li cji, ze środ ków
uzy ska nych z li kwi da cji Stra ży
Miej skiej – mó wi An drzej Włu -
sek. 

KOS za po wie dział też sprze -
ciw dla si le sia ni za cji So snow ca,
ra dy kal ną re duk cję biu ro kra cji
sa mo rzą do wej Urzę du Mia sta
oraz cał ko wi tą li kwi da cję spół ek
i za kła dów ko mu nal nych mia sta,
gdyż zda niem ko mi te tu, fir my
pry wat ne wy ło nio ne w jaw nych
prze tar gach są tań sze od spół ek
i za kła dów ko mu nal nych wy ko -
nu ją cych usłu gi na rzecz gmi ny.
Pa dła też za po wiedź po pra wy
sta nu tech nicz ne go dróg na te re -
nie mia sta. TB

„Tak” dla po li cji, „nie” dla Stra ży Miej skiej

Bę dą wal czyć z biu ro kra cją

Kam pa nia wy bor cza Ma cie ja Adam ca i Nie za leż nych

Z po par ciem Gier ka

Prezydent Kazimierz Górski w asyście posła Witolda Klepacza oraz rzecznika UM Grzegorza
Dąbrowskiego mówił o swoich planach
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Ucze nie się przez ca łe ży cie

Szko ła Pod sta wo wa nr 29 w So -
snow cu go ści ła de le ga cje na -
uczy cie li ze szkół w De bre czy -
nie (Wę gry), Llo renç del Pe -
nedès (Hisz pa nia/Ka ta lo nia),
Ga glia no del Ca po (Wło chy),
Kow na (Li twa) i Ba lıke sir (Tur -
cja), z któ ry mi re ali zo wa ny jest
mię dzy na ro do wy pro jekt „The
World Of Eu ro pe an Ta les”

– „Świat eu ro pej skich ba jek”
w ra mach pro gra mu Co me nius
„Ucze nie się przez ca łe ży cie”.
Przez 4 dni, od 18 paź dzier ni ka
wspól nie pra co wa no nad re ali zo -
wa nym przez szko ły pro jek tem. 

Go ście mie li tak że oka zje
do po zna nia na sze go mia sta.
Na So snow cu jed nak się nie
skoń czy ło. Gru pa od wie dzi ła

rów nież Ko pal nię So li w Wie -
licz ce, Kra ków, Mu zeum Au -
chwitz – Bir ke nau. 

Efek tem wspól nie spę dzo -
nych dni i wspól nej pra cy jest
opra co wa ny har mo no gram ko -
lej nych za dań do wy ko na nia
w bie żą cym ro ku szkol nym
przez wszyst kie szko ły re ali zu ją -
ce pro jekt. U

Ra zem dla Mia sta 

Samorządowcy�2010

15 października,
w ramach II Festiwalu
Sosnowieckich Organizacji
Pozarządowych,
na Placu 100-lecia,
na kilkunastu stoiskach, przez
prawie pięć godzin
prezentowały się
zagłębiowskie
stowarzyszenia i organizacje
społeczne. Można było
poznać ich działalność oraz
osiągnięcia. 

Fe sti wal zor ga ni zo wa li: So sno -
wiec ka Ini cja ty wa Dia lo gu
Oby wa tel skie go i Zwią zek Za -
głę biow ski, przy współ pra cy
z Urzę dem Miej skim oraz So -
sno wiec kim Cen trum Or ga ni -

za cji Po za rzą do wych. Im pre -
za by ła kon ty nu acją roz po czę -
te go w 2009 r. pro gra mu
pod na zwą Or ga ni za cje Po za -
rzą do we – Ra zem dla Mia sta.

Or ga ni za cje Po za rzą do we
zrze sza ją oso by nie peł no -
spraw ne, pa sjo na tów tu ry sty ki,
po ma ga ją cho rym, uza leż nio -
nym, zdol nym dzie ciom. Za -
głę biow skie Sto wa rzy sze nie
Tu ry stycz no -Kul tu ral ne pro po -
no wa ło m.in. de gu sta cję re gio -
nal nych sma ko ły ków – paj dy
chle ba ze smal cem i za głę -
biow skiej za le waj ki. Sto wa rzy -
sze nie „Wspól ny Dom” przy go -
to wa ło pro jekt sie ci miesz kań
gru po wych dla nie peł no spraw -
nych. Więk szość sto wa rzy szeń
roz da wa ła fol de ry i ulot ki in -
for mu ją ce o swo jej dzia łal no -
ści. – Nie wie dzia łam, że

w mo im mie ście dzia ła aż ty le
or ga ni za cji – po wie dzia ła jed -
na z miesz ka nek.

Fe sti wal był oka zją do za -
pre zen to wa nia miesz kań com
So snow ca do rob ku i osią gnięć
or ga ni za cji spo łecz nych i sto -
wa rzy szeń oraz stwo rzył moż -
li wość na wią za nia współ pra cy
z pod mio ta mi trze cie go sek to -
ra. 

Na bo ga ty pro gram Fe sti -
wa lu skła da ły się tak że wy stę -
py ar ty stycz ne. Wy stą pi li m.in.
ze spo ły: „To ma to”, wo kal no -
-ta necz ne „Kie pur ki”, gru pa
ta necz na „Skan dal”, „Dzie cię -
caj gru pa ba le to wa”. Za pre zen -
to wał się rów nież So sno wiec ki
Klub Ka ra te oraz ze spół ZHP. 

Pa tro nat ho no ro wy nad fe -
sti wa lem ob jął Pre zy dent Mia -
sta Ka zi mierz Gór ski. U

23 paź dzier ni ka 2010 ro ku w Klu bie im. Ja -
na Kie pu ry w So snow cu od by ła się Uro czy -
sta Ga la II edy cji kon kur su „Sa mo rzą do wiec
Ro ku 2010”. Po my sło daw cą kon kur su jest
Iza be la Hlond-Ma cha ła z Wy daw nic twa „RE -
GIO NY” – jed ne go z Or ga ni za to rów te go -
rocz nej edy cji kon kur su. Pa tro nat me dial ny
nad im pre zą spra wo wa ła Re dak cja „Ku rie ra
Miej skie go”. 

Kon kurs ma na ce lu wy ło nie nie li de rów
wspól not sa mo rzą do wych, wy róż nia ją cych
się ory gi nal ny mi dzia ła nia mi, słu żą cy mi lep -
sze mu za spo ka ja niu po trzeb spo łecz nych

oraz two rzą cych wa run ki dla zrów no wa żo -
ne go roz wo ju lo kal ne go, przy czy nia ją cych
się do uno wo cze śnie nia po ten cja łu spo łecz -
ne go i go spo dar cze go miast, gmin i po wia -
tów. Oce nie pod da ny zo sta je wkład i do ko -
na nia li de rów z punk tu wi dze nia ich otwar -
to ści na pro ble my i ocze ki wa nia
miesz kań ców, po szu ki wa nia form ko mu ni -
ko wa nia się ze spo łecz no ścia mi lo kal ny mi,
in no wa cyj ność w kre owa niu po li ty ki lo kal -
nej oraz współ pra ca z biz ne sem i trze cim
sek to rem w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go.

Ka pi tu ła pod prze wod nic twem po sła
na Sejm IV ka den cji re dak to ra Ka zi mie rza
Za rzyc kie go, w skład któ rej wcho dzą przed -
sta wi cie le śro do wisk ar ty stycz nych, kul tu ral -
nych, na uko wych, go spo dar czych oraz trze -
cie go sek to ra pro mu je po sta wy wy bit nych
dzia ła czy sa mo rzą do wych i ich do ko na nia
mo gą ce zna leźć za sto so wa nie we wspól no -
tach wo je wódz twa ślą skie go.

Or ga ni za to rzy kon kur su: Wy daw nic two
Re gio ny, Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka rzy RP
oraz Zwią zek Za głę biow ski przy zna li Zło -
te, Srebr ne i Brą zo we Klu cze oraz Wy róż -
nie nia w trzech ka te go riach: Sta ro sta, Pre -
zy dent, Bur mistrz, Wójt. Człon ko wie Rad
So łec kich, Rad ni Gmin, Rad ni Miast, Rad -
ni Po wia tów, Soł tys, Se kre tarz.

Lau re ata mi kon kur su „Sa mo rzą do wiec
Ro ku 2010” zo sta li mię dzy in ny mi: pre zy -
dent mia sta So snow ca Ka zi mierz Gór ski
– Zło ty Klucz, za stęp ca pre zy den ta mia sta
So snow ca Zbi gniew Ja skier nia – Zło ty
Klucz oraz so sno wiec cy rad ni: Jan Bo sak
– Zło ty Klucz i An drzej Ma dej – Srebr ny
Klucz. Wszyst kim lau re atom ser decz nie
gra tu lu je my. 

Ra fał Bie law ski

17 paź dzier ni ka w so sno wiec kim
Sto wa rzy sze niu Ro dzin Abs ty -
nenc kich „UWOL NIE NIE” od -
był się IV Tur nie ju Bry dża Spor -
to we go Pa ra mi o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta So snow ca. Wzię ło
w nim udział 20 par z wo je wódz -
twa ślą skie go, w tym 4 pa ry
z Sek cji Bry dżo wej St. R. A.
„UWOL NIE NIE”.Nad pra wi dło -
wym prze bie giem za wo dów czu -

wał sę dzia Pol skie go Związ ku
Bry dża Spor to we go. Pu cha ry
i na gro dy wrę cza ła pre zes klu bu
Elż bie ta Swią tek. 

Pu char Pre zy den ta Mia sta
zdo by li: I miej sce I. Pło cha – T.
Ba ran z So snow ca, II miej sce
R. Cho le wa – E. Ro si koń – Im -
pas, III miej sce C. Du nin – S.
Jan kow ski rów nież z So snow -
ca. U

Naj waż niej szy ty tuł tra fił
do na uczy cie la fi zy ki z Ra do -
mia Mar ka Gol ki. Ty tuł Przy ja -
cie la Szko ły otrzy ma li Ma rek
Ka miń ski i Jaś Me la. − Na to -
miast rów nie pre sti żo wy ty tuł
„In no wa cyj ne go Na uczy cie -
la 2010” otrzy ma ło 16 na uczy -
cie li z ca łej Pol ski. Mi ło nam
po in for mo wać, że wśród wy -
róż nio nych zna la zła się na uczy -
ciel ka przy ro dy ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 6 w So snow cu
Alek san dra Ma niec ka -Żół tak.
Jed no cze śnie sześciu szko łom
przy zna no „Ty tuł In no wa cyj nej
Szko ły 2010”. III miej sce przy -
pa dło Szko le Pod sta wo wej nr 6

im. Ju liu sza Sło wac kie go w So -
snow cu.

– Ty tuł ten szko ła otrzy ma ła
w na gro dę za spo sób, w ja ki jest
otwar ta, ak tyw na i wir tu al -
na w dy dak ty ce, wy cho wa niu
oraz pra cy opie kuń czej – po wie -
dzia ła Mał go rza ta Mi ke, dy rek -
tor SP nr 6 w So snow cu.

Ty tuł dla szko ły wraz z ser -
decz ny mi gra tu la cja mi ode bra ła
z rąk Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej Ka ta rzy ny Hall dy rek tor
szko ły wraz z na uczy ciel ką Ga -
brie lą Źra łek. Ga lę za szczy cił
swą obec no ścią Pre zy dent Rze -
czy po spo li tej Bro ni sław Ko mo -
row ski. KP

„Szóstka” innowacyjną szkołą 2010
13 października w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się
gala finałowa Konkursu Nauczyciel Roku. Szkoła Podstawowa
nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu otrzymała tytuł
„Innowacyjnej Szkoły 2010”. 

Licytowali się

So sno wiec kie Za dusz ki
W Ka te drze Naj święt szej Ma rii
Pan ny 6 li sto pa da od by ły się Jaz -
zo we Za dusz ki. W te go rocz nej
im pre zie udział wziął ze spół Cu -
dzich Mu sic wraz z to wa rzy szą -
cy mi jej ar ty sta mi. For mu ła te -
go rocz ne go wy da rze nia nie co
róż ni ła się od po przed nich edy -
cji, tym ra zem nie był to je dy nie
kon cert, a przed sta wie nie prze -
pla ta ne mu zy ką. Pod czas za du -
szek wspo mi na no zmar łych so -
sno wiec kich na uczy cie li oraz
wszyst kich tych, któ rzy przy czy -

ni li się do roz wo ju kul tu ry w na -
szym mie ście. 

Pa tro nat ho no ro wy nad Jaz -
zo wy mi Za dusz ka mi ob ję li: Bi -
skup So sno wiec ki ks. Grze gorz
Ka szak, Pre zy dent So snow ca
Ka zi mierz Gór ski oraz Dy rek tor
Te atru Za głę bia Adam Kop ciu -
szew ski. Or ga ni za to ra mi Za du -
szek byli: II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. E. Pla ter, Urząd
Miej ski Wy dział Kul tu ry i Sztu -
ki oraz Pa ra fia Wnie bo wzię cia
NMP w So snow cu. GK

SP 29

Pod czas XLVI Mię dzy na ro do -
wej Wy sta wy i Gieł dy Mi ne ra -
łów, Skał i Ska mie nia ło ści, któ ra
mia ła miej sce w pierw szy week -
end li sto pa da w so sno wiec kim
wy dzia le Na uk o Zie mi UŚ
po raz ko lej ny do pi sa li za rów no
wy staw cy, jak i licz ni zwie dza ją -
cy. Przez dwa dni im pre zy pre -
zen ta cje wy staw ców obej rza ło
kil ku set mi ło śni ków mi ne ra łów,
skał, me te ory tów oraz wy ro bów
ju bi ler skich. Za pre zen to wa no
róż no rod ną ofer tę ka mie ni szla -
chet nych, ska mie nia ło ści, ale
rów nież ksią żek o te ma ty ce mi -
ne ra lo gicz nej oraz ma szyn
do ob rób ki mi ne ra łów i skał. 

– So sno wiec ką gieł dę mi ne -
ra łów od wie dzam każ de go ro ku.
Oso bi ście nie in te re su ję się mi -
ne ra ła mi, ale zna leźć moż na tu -
taj rów nież in te re su ją cą i ory gi -
nal ną bi żu te rię. Bar dzo czę sto
moż na pro sić o wy ko na nie ta kiej
we dług swo je go po my słu z go to -
wych sprze da wa nych tu ele men -

tów – mó wi Ma rio la Kłos z So -
snow ca.

Tra dy cyj nie so sno wiec kiej
gieł dzie to wa rzy szył cykl wy kła -
dów w ra mach XLVI Se sji Gem -
mo lo gicz no -Pa le on to lo gicz nej.
W te go rocz nej, je sien nej edy cji
przed sta wio no re fe rat do ty czą cy
sek to ra dia men tów ju bi ler skich,
je go po cząt ków, sta ny obec ne go
i per spek tyw przy go to wa ny przez
dra Wło dzi mie rza Ła po ta; mi ne -
ra li za cji siar cza no wej wo kół gej ze -
ru na przy kła dzie re jo nu Pin chol -
lo w Pe ru przy go to wa ne go przez
ze spół w skła dzie: dr Ju sty na Cie -
siel czuk, prof. dr hab. Je rzy Ża ba,
dr Gra ży na Bzow ska, mgr Krzysz -
tof Ga idzik oraz dr Mag da le -
na Gło gow ska. Za pre zen to wa no
tak że re fe ra ty: „Ewo lu cja czło wie -
ka – na kra wę dzi prze trwa nia”
oraz „Co mo gły jeść di cy no don ty
z Li pia Ślą skie go? – ro ślin ność
póź ne go tria su Pol ski”. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Skarbnica minerałów 
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8 października 2010 r. w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczał Jubilatom prezydent Kazimierz
Górski i zastępca prezydenta Ryszard Łukawski oraz kierownik i zastępca USC: Arkadiusz
Trzuskowski i Barbara Tkacz

Jubileusz50-lecia�małżeńskiego
obchodzili�Państwo

Władysław i Stefania BAŁA, Józef i Anna BARTNIKOWIE, Zygmunt i Władysława
BARTUSIAKOWIE, Edward i Adela CEMBRZYŃSCY, Andrzej i Lucyna CHOJECCY, Bogdan
i Cecylia DUDEK, Mieczysław i Halina DYLOWSCY, Roman i Halina DZIADURA, Eugeniusz
i Janina DZIURKOWSCY, Włodzimierz i Jadwiga DZIWIŃSCY, Włodzimierz i Emilia GAŁEK,
Marian i Krystyna GIEROWIE

Czesław i Józefa HACHOŁ, Bonifacy i Marianna JASIŃSCY, Tadeusz i Alicja KAWOWIE, Adam
Marianna KNAPIKOWIE, Tomasz i Janina KONOBRODZCY, Stanisław i Eleonora KOSEK,
Władysław i Rozalia KOT, Mirosław i Barbara KOZIAKOWIE, Henryk i Zofia KUBAROWIE,
Henryk i Wanda KUPIŃSCY, Jan i Henryka KUPIŃSCY, Jan i Henryka KUREK, Henryk i Janina
LEKSOWSCY, Bartłomiej i Janina MACHALSCY, Wiesław i Alicja MAJDOWIE, Tadeusz
i Genowefa MAKOWSCY, Ryszard i Daniela MARCINIAKOWIE

Adam i Cecylia MAZURKIEWICZOWIE, Czesław i Józefa MŁYŃCZAKOWIE, Adam i Izydora
MULARCZYKOWIE 60-lecie, Czesław i Albina MYSŁEK, Edmund i Zofia NIKELOWIE, Jerzy
i Zofia NOWAROWIE, Waldemar i Janina OSIKA, Bogusław i Wanda OTTO, Mieczysław i Janina
PIŁATOWIE, Tadeusz i Wanda PIWOWARCZYKOWIE, Wiktor i Anna PIWOWARCZYKOWIE,
Zenon i Marianna ROSA, Stanisław i Zenobia STACHONIOWIE, Jani i Krystyna SULEJOWIE,
Juliusz i Maria TABOROWIE, Jan i Urszula WALACH, Jerzy i Wanda ZAJCZYKOWIE

1 października 2010 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczał Jubilatom prezydent Kazimierz
Górski, zastępca prezydenta Ryszard Łukawski oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca
kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz�50-lecia�małżeńskiego
obchodzili�Państwo

Tadeusz i Leokadia BALIŃSCY, Mieczysław i Bogusława BEDNARCZYK, Stanisław i Irena
BLUKACZ, Stanisław Teresa BOSEK, Władysław i Zofia BOŚ, Władysław i Wiesława BORZĘCCY,
Stefan i Elżbieta BRZOZOWSCY, Wacław i Alicja CHRZANOWSCY, Jan i Stefania
CZENSZCZYKOWIE, Zygmunt i Stefania DEJOWIE, Jerzy i Barbara KARWACZYŃSCY, Wiesław i
Jadwiga KOLANKOWSCY

Jerzy i Helena KOWALSCY, Ryszard i Krystyna LAMENTOWIE, Waldemar i Anna ŁATOWIE,
Józef i Irena MARYNOWSCY, Ryszard i Irena MICHALCZYKOWIE, Henryk i Wanda MITELOWIE,
Mieczysław i Halina NIWALDOWIE, Jarosław i Zofia OCKOSIOWIE, Tadeusz i Krystyna
ŚWIONĆ, Zenon i Leokadia OLCZYKOWIE, Stanisław i Marianna PAWLICCY, Mieczysław i
Helena PIOTROWSCY, Zenon i Krystyna PONIKOWSCY, Stanisław i Henryka REKUCCY,
Władysław i Henryka SAKOWSCY

Marian i Albina SAPOWIE, Władysław i Maria SIWECCY, Zenon i Maria SŁABY, Stanisław i Irena
SURMOWIE, Henryk i Daniela SYNOWSCY, Józef i Janina SZATOWSCY, Ryszard i Danuta
SZUBOWIE, Andrzej i Stanisława ŚLIWIŃSCY, Henryk i Michalina TUKAJOWIE, Bogdan i
Barbara TYCNEROWIE, Jerzy i Justyna WILKOWIE, Stefan i Halina WOJNAROWSCY, Eugeniusz
i Halina ZAWADZCY, Stanisław i Zofia ZAWADZCY, Zbigniew i Zofia ZIAJSCY, Jerzy i Maria
ZIELIŃSCY,  Marian i Czesława ZUBOWIE

zdjęcia: D
esign SebKam

/Sebastian W
rona
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SPRAW DZIĆ SIE BIE – to zna -
czy mo żesz uzy skać in for ma cje
czy fi gu ru jesz w ba zie dłuż ni -
ków Kra jo we go Re je stru Dłu -
gów, kto i na ja kiej pod sta wie
do pi sał Cię do Kra jo we go Re je -
stru Dłu gów, ja ka jest kwo ta
Two ich dłu gów po da nych w ba -
zie. Po nad to mo żesz się do wie -
dzieć kto w okre sie ostat nich 12
mie się cy py tał o Cie bie i ja kie
in for ma cje uzy skał. Je że li do sta -
łeś we zwa nie lub po wia do mie -
nie o do pi sa niu do Kra jo we go
Re je stru Dłu gów, od mó wio no Ci
udzie le nia kre dy tu, chcesz
spraw dzić czy ktoś nie po brał in -
for ma cji na Twój te mat bez Two -

je go upo waż nie nia, al bo czy
wie rzy ciel usu nął in for ma cję
o Two im za dłu że niu, po dej rze -
wasz, że ktoś mo że po słu gi wać
się Two imi np. skra dzio ny mi do -
ku men ta mi – po bierz ra port
o so bie. Aby uzy skać ra port mu -
sisz za ło żyć kon to w ser wi sie,
za lo go wać się i zło żyć wnio sek

o spraw dze nie sie bie i o spraw -
dze nie re je stru za py tań. 

DO PI SAĆ DŁUŻ NI KA – to
zna czy, że mo żesz zgło sić do ba -
zy swo je go dłuż ni ka je śli masz
pro blem z od zy ska niem wła -
snych pie nię dzy, a ich od zy ska -
nie przez fir mę win dy ka cyj ną
lub ko mor ni ka oka za ło bez sku -
tecz ne. Prze ka za nie do Kra jo we -
go Re je stru Dłu gów in for ma cji
o dłuż ni ku mo bi li zu je go
do spła ty swo ich zo bo wią zań.
Do pi sa nie dłuż ni ka wy ma ga za -
ło że nia kon ta i pod pi sa nia umo -
wy z Kra jo wym Re je strem Dłu -
gów. Mo żesz sko rzy stać z tej
usłu gi, je śli po sia dasz ty tuł wy -
ko naw czy np. wy rok są du lub
na kaz za pła ty z klau zu lą wy ko -
nal no ści.

SPRAW DZIĆ FIR MĘ – to zna -
czy, że chcąc za wrzeć umo wę

lub sko rzy stać z usług przed się -
bior cy mo żesz spraw dzić je go
rze tel ność. Je śli np. chcesz ku -
pić miesz ka nie lub je wy re mon -
to wać, masz za miar ku pić sa mo -
chód czy je chać na wa ka cje
– dzię ki ba zie spraw dzisz da ne
do ty czą ce sprze daw cy lub fir my
bu dow la nej, ko mi su sa mo cho -
do we go czy biu ra po dró ży
i w ten spo sób uchro nisz się
przed za war ciem umo wy z nie -
so lid nym fa chow cem i unik -
niesz pro ble mów. Wy star czy po -
dać NIP przed się bior cy, aby
spraw dzić czy jest on wia ry god -
ną fir mą. Spraw dze nie fir my
wy ma ga za ło że nia kon ta w ser -
wi sie, a ra por ty są udo stęp nia ne
on -li ne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA
TEMAT SERWISU OCHRONY
KONSUMENTA ZNAJDZIESZ NA
STRONIE: www.konsument.krd.pl

An drzej Ła pic ki

Nic się nie sta ło! 
Świat Książ ki, 2010 
Pre mie ra 20 paź dzier ni ka 2010

Każ dy czas ma swo ją uro dę i nie
za wsze jest tak, że ne stor, któ ry
za czy na roz mo wę od: „A wie -
cie, jak to kie dyś by wa ło”
chciał by się te le por to wać
w prze szłość. Ja nie mam za mia -
ru – mó wi An drzej Ła pic ki. 

Okre śle nie „ne stor” zresz tą
nie pa su je do wciąż peł ne go wi -
go ru, jed ne go z na szych naj zna -
ko mit szych i naj po pu lar niej -
szych ar ty stów ostat nie go sześć -
dzie się cio le cia, przez la ta
„eta to we go” aman ta i dżen tel -
me na pol skie go te atru, fil mu
i te le wi zji, świet ne go re ży se ra
i zaj mu ją ce go fe lie to ni sty.

Nie lu bię pa -
to su na po kaz!
Lu bię ży cie!
– przy po mi -
na Mistrz,

z wiel ka kla są, swa dą i hu mo rem
opo wia da jąc o mo dzie i o spo rcie,
o po li ty ce (był po słem po 1989 ro -
ku) i o ko bie tach, o po dró żach
po ca łym glo bie, o daw nej i dzi siej -
szej War sza wie, a na wet o... pa pa -
raz zich, któ rzy od ze szło rocz ne go
ślu bu z młod szą o dwa po ko le nia
Ka mi lą nie da ją oboj gu spo ko ju.

Czy lu bisz do sta wać pre zen ty?
– py ta mę ża pa ni Ka mi la. – Ta ki
pre zent jak ty, to spadł mi z nie ba
– od po wia da pan An drzej.

A nam spa da „z nie ba” wiel -
ka przy jem ność ob co wa nia
z wy jąt ko wym czło wie kiem
i nie za po mnia na lek cja ra do ści
ist nie nia.

Iza be la Ku na

Kla ra
Świat Książ ki, 2010 
Pre mie ra 10 li sto pa da

Ży cie Kla ry to czy się w rytm
oko licz no ścio wych wy da rzeń
i świąt: Noc Mu ze ów, Dzień
Mat ki, Dzień Nie pod le gło ści,
Dzień Fla gi (pod czas któ re go le -
ży… owi nię ta fla gą), syl we stry.
Ty le, że świę tem nie jest jej wła -
sne ży cie. Bo Kla ra nie ra dzi so -
bie z sa mot no ścią. Tak bar dzo
nie chce być sa ma, że w nie -
skoń czo ność da je się zwo dzić
Alek so wi – w grun cie rze czy
po spo li te mu dziw ka rzo wi – któ -

ry obie cu je jej,
że wresz cie
roz wie dzie się
z żo ną i zwią że
z nią na sta łe.
Tak bar dzo nie

chce, że uma wia się z fa ce ta mi,
gdy tyl ko nada rzy się oka zja:
z Jan kiem, z Mir kiem -ad wo ka -
tem, z Niem cem Mal te (Je steś
ta ki oczy ta ny. Ta ki cu dow nie de -
pre syj ny, że…). Kla ra tak bar -
dzo nie chce być sa ma, że gdy
spę dza czas z Wron ką, swą naj -
lep szą przy ja ciół ką, po pi ja jąc,
co się da, też my śli w su mie tyl -
ko o mi ło ści. I cóż się dzi wić:
Kla ra nie młod nie je, po wo li do -
bie ga czter dziest ki.

Serwis Ochrony
Konsumenta 
Dzięki Serwisowi Ochrony Konsumenta polscy konsumenci uzyskali możliwość dostępu do informacji zawartych w Krajowym
Rejestrze Długów, który stanowi bazę informacji o niesolidnych płatnikach. Obecnie konsumenci mają możliwość korzystania
z narzędzi, które dostępne były wyłącznie dla instytucji i przedsiębiorców. Celem serwisu jest ochrona polskich konsumentów
przed niesolidnymi firmami, dostęp do informacji na własny temat, a także możliwość odzyskania swoich pieniędzy od dłużników

Ad rian na Peć

reklama
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So sno wiec otrzy mał pra wa miej skie 10
czerw ca 1902 ro ku uka zem ca ra Mi -
ko ła ja II. Jed nak pierw szym ho no ro -
wym oby wa te lem mia sta po ło żo ne go
wów czas u zbie gu Bry ni cy i Czar nej
Prze mszy zo stał w 1927 ro ku An drzej
Strug wła ści wie Ta de usz Ga łec ki, pi -
sarz i pu bli cy sta oraz dzia łacz ru chu
so cja li stycz ne go. Dru gim (w rok póź -
niej) zo stał To masz Ar ci szew ski, pol -
ski dzia łacz so cja li stycz ny, je den
z przy wód ców Or ga ni za cji Bo jo wej
Pol skiej Par tii So cja li stycz nej. Wła ści -
wie mo gło by to nas współ cze śnie nie
dzi wić, ale wła dzę nad so sno wiec kim
sa mo rzą dem spra wo wała wów czas
PPS, a pre zy den tem mia sta był Alek sy
Bień. Ko lej ny mi ho no ro wy mi oby wa -
te la mi mia sta zo sta li Mar sza łek Jó zef
Pił sud ski (28 mar ca 1935 ro ku) i Mar -
sza łek Pol ski Edward Rydz -Śmi gły.
Tym dwóm oso bom rów nież nie ma
co od bie rać za sług, ale nieprzy pad -
ko wo wów czas wła dzę w mie ście po -
sia da li przed sta wi cie le tzw. sanacji.
Na na stęp nych „Ho no ro wych Oby -
wa te li” So sno wiec cze kał aż
do lat 70. XX wie ku. Pierw szym
z nich (26 stycz nia 1970) zo stał Iwan
Ko row ni kow, do wód ca 59. Ar -
mii I Fron tu Ukra iń skie go, któ re go
żoł nie rze w dniu 27 stycz nia 1945
ro ku „wy zwo li li” mia sto spod oku pa -
cji hi tle row skiej. Na stęp nie ty tuł ten
otrzy mał Mi chał Ro la -Ży mier ski,
„zdraj ca”, któ ry w 1932 ro ku pod jął
współ pra cę z wy wia dem ZSRR, a na -
stęp nie do pu ścił się mal wer sa cji fi nan -
so wych w Lu do wym Woj sku Pol skim
i był współ od po wie dzial ny za wy ko na -
nie licz nych wy ro ków śmier ci na żoł -
nier zach i ofi ce rach Pol ski Pod ziem -
nej. Jed nak dzię ki czuj no ści rad ne go
Ka ro la Wi niar skie go w czerw cu 2008
ro ku so sno wiec ka Ra da Miej ska po -
zba wi ła go te go ty tu łu. I chy ba rów -
nież w okre sie PRL nie przy pad ko wo
ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta
So snow ca otrzy ma ły ta kie a nie in ne
oso by. 

Prze łom lat 80. i 90. XX wie ku wpły -
nął nie wąt pli wie gwał tow nie na zmia nę
sy tu acji po li tycz no -go spo dar czej
w Pol sce, jed nak wy raź nie ponownie
nie przy pad ko wo ty tu ły te otrzy ma li
wów czas pro fe so ro wie Bog dan Su cho -
dol ski (1989) i Ja nusz Ziół kow ski
(1992), któ ry był do rad cą pre zy den ta
RP Le cha Wa łę sy. W dzie sięć lat póź -
niej ho no ro wy mi oby wa te la mi mia sta
So snow ca pod czas ob cho dów 100-le -
cia otrzy ma nia praw miej skich zo sta li

Jan Kie pu ra, Mar ta Eg gerth i tow.
Edward Gie rek. W 2006 ro ku wo bec
obiet nic Ka zi mie rza Gór skie go wy bu -
do wa nia no we go Sta dio nu Lu do we go
„ho no ro wy” ty tuł otrzy mał ów cze sny
wła ści ciel „Za głę bia” So sno wiec
– Fran ci sco Cim mi nel li. W rok póź niej
do te go za szczyt ne go gro na do łą czył
śp. pierw szy bi skup or dy na riusz die ce -
zji so sno wiec kiej – Adam Śmi giel ski,
ale chy ba już wów czas roz po czę ła się
wal ka o gło sy ka to lic kie go elek to ra tu,

cze go póź niej szym efek tem jest tzw.
Bar ka na Pla cu Pa pie skim. 
Chcia łem w po wyż szym krót kim tek ście
po ka zać jak zde wa lu ował się w ostat nim
cza sie ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la
Mia sta So snow ca i ra czej na 100 proc.
żad na z de cy zji o je go nada niu nie by ła
przy pad ko wa i mia ła pod tekst po li tycz -
ny, co po zo sta wiam do za sta no wie nia
wszyst kim miesz kań com So snow ca, któ -
rzy w dniu 21 li sto pa da br. uda dzą się
na wy bo ry sa mo rzą do we! 

Ho no ro wi Oby wa te le
So snow ca

Uro dził się 22 czerw ca 1897 ro ku
w Ja śle, w ro dzi nie szla chec kiej, ja ko
dru gie dziec ko Hen ry ka Do brzań skie -
go her bu Le li wa i Ma rii z Lu bie niec -
kich. Był wnu kiem po wstań ca z 1863
ro ku i w pro stej li nii po tom kiem Za wi -
szy Czar ne go z Gra bo wa. W 1903 ro -
ku roz po czął na ukę w do mu. Po prze -
pro wadz ce do Kra ko wa kon ty nu ował
ją w sied mio kla so wej Szko le Re al nej.
W czerw cu 1914 ro ku zdał eg za min
ma tu ral ny i za pi sał się na I se mestr
agro no mii Stu dium Rol ni cze go Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go. Z po wo du
wy bu chu I woj ny świa to wej nie roz po -
czął na uk. Ja ko ab sol went kur su
w Pol skich Dru ży nach Strze lec kich
sta rał się, aby przy ję to go do Le gio -
nów Pol skich. Z po wo du od mo wy ze
wzglę du na zbyt mło dy wiek, zmie nił
da tę uro dze nia na 1896 rok. Służ bę
roz po czął 1 grud nia 1914 ro ku w Kra -

ko wie, a w ma ju na stęp ne go ro ku już
w stop niu ka pra la zo stał od ko men de -
ro wa ny do plu to nu ka wa le rii szta bo -
wej przy Ko men dzie Le gio nów Pol -
skich, a już w grud niu na wła sną
proś bę, zo stał prze nie sio ny do 2.
szwa dro nu 2. Puł ku Uła nów Le gio -
nów Pol skich by brać bez po śred ni
udział w dzia ła niach fron to wych.
W cza sie kry zy su przy się go we go
w lip cu 1917 ro ku znaczna część II
Bry ga dy Le gio nów wraz z 2. Puł kiem
Uła nów zło ży ła przy się gę na wier -
ność Ra dzie Re gen cyj nej i zo sta ła
prze mia no wa na na Pol ski Kor pus Po -
sił ko wy. W stycz niu 1918 ro ku zo stał
skie ro wa ny do Szko ły Pod cho rą żych,
jed nak na uki nie ukoń czył i zo stał in -
ter no wa ny w Sal da bos na Wę grzech.
Po prze nie sie niu na te ren obec nej
Ru mu nii uciekł z obo zu wraz z dwo -
ma in ny mi żoł nie rza mi. Po po wro cie

do Pol ski walczył w woj nie pol sko -
-ukra iń skiej, gdzie do wo dził plu to nem
ka wa le rii pod czas walk o Lwów. W la -
tach 1919-1921 brał udział w woj nie
pol sko -bol sze wic kiej, a za za słu gi był
wie lo krot nie na gra dza ny. Po zo stał
w woj sku. Ja ko świet ny ka wa le rzy sta
był człon kiem re pre zen ta cji Pol ski
w jeź dziec twie, m. in. ja ko re zer wo wy
uczest niczył w  Igrzyskach Olim pij -
skich w Am ster da mie (1928). W 1927
ro ku awan so wał do stop nia ma jo ra,
a w la tach 1934-1936 peł nił funk cję
kwa ter mi strza w sta cjo nu ją cym
w Hru bie szo wie 2. Puł ku Strzel ców
Kon nych. Tuż przed wy bu chem II woj -
ny świa to wej otrzy mał przy dział ja ko
za stęp ca do wód cy 110. Re zer wo we -
go Puł ku Uła nów. 11 wrze śnia 1939
ro ku jed nost ka zo sta ła prze nie sio -
na w re jon Woł ko wy ska, a stam tąd
w kie run ku Grod na i La sów Au gu -

stow skich. Brał m. in. udział w obro -
nie miasta przed wkra cza ją cą ze
wscho du Ar mią Czer wo ną. Po upad -
ku miasta 110. Pułk Uła nów od mó wił
wy ko na nia roz ka zu prze do sta nia się
na Li twę i pod jął marsz w kie run ku
bro nią cej się War sza wy. Po roz wią za -
niu od dzia łu przez ppłk. Je rze go Dą -
brow skie go 180 żoł nie rzy pod do -
wódz twem mjra Do brzań skie go kon -
ty nu owa ło marsz w kie run ku sto li cy.
Po jej ka pi tu la cji 27 wrze śnia ok. 50
żoł nie rzy z od dzia łu uda ło się na po łu -
dnie i schro ni ło na Kie lec czyź nie. Ma -
jor Do brzań ski przy jął pseu do nim
„Hu bal”, a je go od dział ja ko Od dział
Wy dzie lo ny Woj ska Pol skie go, stał
się pierw szym od dzia łem par ty zanc -
kim II woj ny świa to wej. Dzię ki po mo -
cy miesz kań ców partyzantom uda -
wa ło się wy my kać z za sta wia nych
pu ła pek. Jed nak Niem cy od po wia da li

na dzia łal ność od dzia łu re pre sja mi
wo bec lud no ści cy wil nej i ofi cjal nie
z te go po wo du kie row nic two ZWZ
i De le ga tu ra Rzą du na Kraj na ka za ły
roz wią za nie od dzia łu. Hu bal tyl ko
czę ścio wo pod po rząd ko wał się roz -
ka zo wi i z gru pą 72 ochot ni ków kon -
ty nu ował dzia łal ność ogra ni cza jąc
jed nak do mi ni mum kon tak ty z lud no -
ścią cy wil ną. 30 mar ca 1940 ro ku od -
dział ma jo ra Hu ba la za dał po waż ne
stra ty ba ta lio no wi po li cji w bi twie
pod Hu ci skiem. Dla likwidacji za gro -
że nia ze stro ny „Sza lo ne go Ma jo ra”
Niem cy sfor mo wa li li czą cą 1000 żoł -
nie rzy gru pę an ty par ty zanc ką. 30
kwiet nia od dział ma jo ra zo stał za sko -
czo ny (praw do po dob nie w wy ni ku
zdra dy) w oko li cach Ani li na ko ło wsi
Stu dzian na, ok. 20 km od Opocz na.
Od dział uległ roz pro sze niu a Hu bal -
-Do brzań ski zgi nął z bro nią w rę ku.

Je go cia ło zo sta ło zma sa kro wa ne
i wy sta wio ne na wi dok pu blicz ny. Na -
stęp nie wy wieź li je do To ma szo wa
Ma zo wiec kie go i praw do po dob nie
po cho wa li w nie zna nym miej scu. Naj -
now sze ba da nia wska zu ją, że mjr H.
Do brzań ski mo że spo czy wać w Wą -
so szu Gór nym (40 km na pół noc
od Czę sto cho wy). W So snow cu ten
naj bar dziej zna ny par ty zant cza -
sów II woj ny świa to wej od lat 90.
XX w. jest pa tro nem głów nej uli cy
prze bie ga ją cej przez dziel ni cę Kli -
mon tów.

Do brzań ski Hen ryk
(1897-1940), pseu do nim Hu bal, ma jor, pierw szy do wód ca par ty zanc ki w cza sie II woj ny świa to wej, spor to wiec

Grot t ger Ar tur
(1837 – 1867), ma larz, ilu stra tor, ry sow nik
Uro dził się 11 li sto pa -
da 1837 ro ku w Ot ty ni -
cho wi cach na Po do lu.
Je go oj ciec – Jan Jó -
zef, był dzier żaw cą ma -
jąt ku na le żą ce go
do hra bie go Hi la re go
Sie mia now skie go. Wal -
czył w po wsta niu li sto -
pa do wym ja ko ofi cer 5.
Puł ku Uła nów „War szaw skie dzie ci”. To wła śnie Jan
Jó zef Grot t ger udzie lał pierw szych do mo wych lek cji
ry sun ku swo je mu sy no wi po nie waż był ab sol wen -
tem wie deń skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych. W wie -
ku 11 lat Ar tur zo stał od da ny na na ukę do pra cow ni
lwow skie go ma la rza Ja na Masz kow skie go, gdzie
na dłu gie la ta za przy jaź nił się z je go sy nem, Mar ce -
lim. Na stęp nie od był stu dia ma lar skie w kra kow -
skiej Szko le Sztuk Pięk nych oraz w la tach 1855-
1858 w Aka de mii Sztuk Pięk nych w Wied niu.
Z po wo du nie ustan nych pro ble mów fi nan so wych,
to wa rzy szą cych mu przez ca łe ży cie, wę dro wał
po Ga li cji od dwo ru do dwo ru, za ra bia jąc na ży cie
ry so wa niem i ma lo wa niem ob ra zów o przy pad ko -
wej i nie raz ba nal nej te ma ty ce. Stwo rzył w tym
okre sie naj do sko nal sze cy kle ry sun ków wy ko na -
nych czar ną i bia łą kre ską na kar to nach. Ni gdy nie
wi dział po wsta nia stycz nio we go po nie waż w cza -
sie je go trwa nia miesz kał w Wied niu, a stwo rzył
z wy obraź ni wstrzą sa ją ce cy kle ry sun ków „Po lo -
nia” (1863) i „Li thu ania” (1864-1866). W 1866 ro ku
po znał na ba lu we lwow skim To wa rzy stwie Strze -
lec kim 16-let nią wów czas Wan dę Monné. Ich ro -
mans prze bie gał bar dzo burz li wie, choć związ ko wi
te mu prze ciw na by ła ro dzi na dziew czy ny. Ar tur
w na dziei na osią gnię cie suk ce su wy je chał do Pa -
ry ża, gdzie cho ry na gruź li cę zdo łał do koń czyć cykl
„Woj na”, któ ry sprze dał au striac kie mu ce sa rzo wi
Fran cisz ko wi. Pod ko niec 1867 ro ku, nę ka ny płuc -
ny mi krwo to ka mi, zo stał wy sła ny przez le ka rzy
do słyn ne go uzdro wi ska Ame lies -les -Ba ins we fran -
cu skich Pi re ne jach, gdzie zmarł 13 grud nia. Zwło ki
ar ty sty spro wa dzi ła do Lwo wa je go na rze czo na 4
lip ca 1868 ro ku i po cho wa ła go na Cmen ta rzu Ły -
cza kow skim w miej scu, któ re w prze szło ści pod -
czas wspól ne go spa ce ru, Grot t ger wy brał. Re pre -
zen tu je typ pol skie go ar ty sty XIX -wiecz ne go, któ ry
wal czy za po mo cą sztu ki o nie pod le głość Oj czy zny.
Uosa bia ta kie ce chy jak za an ga żo wa nie, pa trio -
tyzm, po świę ce nie. W je go dzie łach wy stę pu je
utoż sa mia nie bo ha te rów cy kli, ich czy nów i prze -
żyć z prze ży cia mi ar ty sty. Kult Grot t ge ra za po cząt -
ko wa ny zo stał nie wąt pli wie przez je go na rze czo ną
Wan dę Młod nic ką i wy buchł z ogrom ną si łą
na prze ło mie XIX i XX wie ku w okre sie pa no wa nia
le gen dy po wstań czej. W So snow cu ten zmar ły mło -
do wy bit ny przed sta wi ciel ro man ty zmu jest pa tro -
nem jed nej z uli c na Śro du li.



Punkt na koniec
rundy
W ostat nim me czu pierw szej run dy
zma gań pił kar skiej eks tra kla sy ko biet
za wod nicz ki Czar nych zdo by ły pierw -
szy punkt w bie żą cych roz gryw kach.
So sno wi czan ki zre mi so wa ły 2: 2
z dru ży ną AZS -u Bia ła Pod la ska. Obie
bram ki dla na szej dru ży ny zdo by ła Ur -
szu la By dliń ska.
So sno wi czan ki, któ re do tej po ry
prze gry wa ły swo je po je dyn ki, w star -
ciu z eki pą z Bia łej Pod la skiej mu sia ły
so bie ra dzić bez swo jej gra ją cej tre -
ner ki, Agniesz ki Droz dow skiej, któ rej
z po wo du zdro wot nych za bra kło na -
wet na ław ce re zer wo wych. Do prze -
rwy gó rą by ły ry wal ki, któ re wy szły
na pro wa dze nie po sku tecz nym
kontr ata ku. W 62 mi nu cie pod wyż -
szy ły one pro wa dze nie i za no si ło się
na ko lej ną po raż kę na szych pań.
Czar ne nie po dda ły się jed nak i dzie -
więć mi nut póź niej strze li ły bram kę
kon tak to wą. By dliń ska do bi ła strzał
Ża ne ty Swo bo dy i by ło 1: 2. Ten gol
do dał so sno wi czan kom skrzy deł.
W 79 mi nu cie po now nie w ro li głów -
nej wy stą pi ła By dliń ska. Po pięk nym
raj dzie pił kar ka Czar nych zde cy do wa -
ła się na strzał, z któ rym bram kar ka
ry wa lek co praw da so bie po ra dzi ła,
ale wy pu ści ła pił kę z rąk, do któ rej
do pa dła By dliń ska i do pro wa dzi ła
do wy rów na nia.
– Na pew no do ro bek punk to wy nie
jest im po nu ją cy, ale pa mię taj my, że
przed se zo nem prak tycz nie się nie
wzmoc ni li śmy, a na do da tek stra ci li -
śmy czo ło wą za wod nicz kę. Kon tu zje
tak że nas nie oszczę dza ły i nie by ło
kim za stą pić dziew czyn. Bo ry ka my
się z pro ble ma mi fi nan so wy mi i to
na pew no od bi ło się na na szych wy ni -
kach. W nie któ rych me czach bra ko -
wa ło nam przede wszyst kim cwa -
niac twa, do świad cze nia. Na ra zie
trud no po wie dzieć jak to wszyst ko
bę dzie funk cjo no wa ło wio sną. Nie
ukry wam, że no szę się z za mia rem
roz sta nia z dru ży ną, tzn.: z tre no wa -
niem ze spo łu – po wie dzia ła Agniesz -
ka Droz dow ska. KP

Mocne
zakończenie
sezonu
Czte ry miej sca na po dium to do ro bek
ko la rzy GK Za głę bie pod czas zma gań
koń czą cych se zon ko lar ski. Czo ło we lo -
ka ty za ję li Elż bie ta Fi gu ra, Ewe li na Wró -
bel, Eu ge nia Bu jak i Ma te usz Gra bis.
Elż bie ta Fi gu ra wy gra ła, a Ewe li na Wró -
bel za ję ła trze cie miej sce w ry wa li za cji
ju nio rek młod szych pod czas ro ze gra -
nych w Imie li nie Mi strzostw Ślą ska
MTB w ko lar stwie gór skim. Wśród
chłop ców, w ka te go rii ju nior młod szy
świet ny wy nik za no to wał Ma te usz Gra -
bis, któ ry sta nął na naj wyż szym stop niu
po dium.
Eu ge nia Bu jak wzię ła z ko lei udział w za -
wo dach eli ty. W Wi śle ry wa li zo wa ła o ty -
tuł Aka de mic kiej Mi strzy ni Ślą ska w ko -
lar stwie gór skim. W do bo ro wym to wa -
rzy stwie Gie nia za ję ła trze cią lo ka tę
ustę pu jąc je dy nie wie lo krot nej mi strzy ni
Pol ski An nie Sza fra niec, któ ry wy gra ła
wy ścig oraz Mag da le nie Sa dłec kiej.
– Za wod nicz ki mu sia ły wdra pać się
na Gó rę Sto żek. Eu ge nia po je cha ła bar -
dzo do brze, a na le ży pa mię tać, że nie
jest to jej ko ron na dys cy pli na. Cie szę się,
że te go rocz ny se zon za koń czy li śmy
moc nym ude rze niem i kil ko ma miej sca -
mi na po dium – nie kry je ra do ści Ry -
szard Bu jak, pre zes GK Za głę bie. KP
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Ma rek Choj nac ki nie jest już tre -
ne rem w pił kar skim „Za głę biu”,
a Woj ciech Mat czak nie pro wa -
dzi już ho ke istów so sno wiec kie -
go klu bu. Obaj roz sta li się z na -
szy mi dru ży na mi z tych sa mych
po wo dów – sła be wy ni ki spor to -
we. Te go pierw sze go za stą pił
Le szek Oj rzyń ski, dru gie go du et
asy sten tów: Krzysz tof Pod sia dło
– Ma riusz Kie ca.

Choj nac ki prze stał być tre ne -
rem „Za głę bia” po wy jaz do wej
po raż ce z Mie dzią Le gni ca.
W star ciu z GKS -em Ty chy ze -
spół po pro wa dził To masz Łu -
czy wek, a od spo tka nia z Ra ko -
wem Czę sto cho wa, wy gra -
nym 2:1, szko le niow cem
so sno wi czan jest Oj rzyń ski, któ -
ry na po cząt ku bie żą ce go se zo -
nu pro wa dził Od rę Wo dzi sław,
a w prze szło ści m.in.: Znicz
Prusz ków i Wi słę Płock. Klub ze
sto li cy Za głę bia Dą brow skie go
za kon trak to wał tak że no we go
dy rek to ra spor to we go. Jest nim
Ra do sław Ogie la, któ ry funk cję
tę peł nił za rów no w Le chii Zie -
lo na Gó ra, jak i w Od rze Wo dzi -
sław. Obaj pa no wie pod pi sa li
z klu bem z So snow ca kon trak ty
do 2013 ro ku, z moż li wo ścią re -
ne go cjo wa nia umów w czerw -
cu 2011. Wszyst ko za le żeć bę -
dzie od te go czy „Za głę bie”
awan su je na za ple cze eks tra kla -
sy. – Szyb ko zna leź li śmy wspól -
ny ję zyk. Na da je my na tych sa -
mych fa lach. Obaj pa no wie ma -
ją wi zję, któ ra mi się spodo ba ła.
Nie bo ją się cięż kiej pra cy, wy -
zwań. Mam na dzie ję, że z ni mi
na po kła dzie znaj dzie my się la -
tem na za ple czu eks tra kla sy
– mó wił pre zes „Za głę bia” kil ka
chwil po pa ra fo wa niu przez obu
umów z „Za głę biem”.

– Wia do mo po co tu taj przy -
sze dłem. Ce lem jest awans i zro -

bię wszyst ko aby tak się sta ło.
„Za głę bie” to klub z bo ga tą
prze szło ścią. Ostat nio gra
w II li dze, ale je go miej sce jest
w wy ższej li dze. Ta be la li go wa
jest bar dzo spłasz czo na, róż ni ce
punk to we są nie wiel kie. Wie rzę,
że szyb ko znaj dzie my z ze spo -
łem wspól ny ję zyk i do ko na my
te go, co zo sta ło za ło żo ne
przed se zo nem – po wie dział
chwi lę po no mi na cji no wy tre ner
„Za głę bia”.

Lep sze go po cząt ku w no -
wym klu bie Oj rzyń ski nie mógł
so bie wy ma rzyć. „Za głę bie”
wy gra ło na trud nym te re nie

z dru ży ną, któ ra przed star ciem
z eki pą z So snow ca w czte rech
po przed nich me czach za li czyła
kom plet zwy cięstw. Nie ste ty, po -
tem już tak do brze nie by ło. „Za -
głę bie” prze gra ło u sie bie z Nie -
blą Wą gro wiec i zre mi so wa ło
na wy jeź dzie z jed ną z naj słab -
szych dru żyn w li dze, Po lo nią
Słu bi ce. Po zo sta je nam wie rzyć,
że w dwóch po zo sta łych spo tka -
niach run dy je sien nej do ro bek
„Za głę bia” bę dzie nie co więk -
szy.

Woj ciech Mat czak z ko lei
prze stał być tre ne rem ho ke istów
po po raż ce z KTH Kry ni ca. Po -

że gnał się z pra cą w „Za głę biu”
po me czu, któ ry so sno wi cza nie
prak tycz nie mie li już wy gra ny.
Na osiem mi nut przed koń cem
Za głę bie pro wa dzi ło 3:1.
Wpraw dzie ry wa lom uda ło się
zdo być bram kę kon tak to wą, ale
wy da wa ło się, że miej sco wi do -
wio zą pro wa dze nie do koń ca
me czu. Nic z te go. Go ście na kil -
ka dzie siąt se kund przed koń cem
wy rów na li, a w do gryw ce za da li
de cy du ją cy cios.

Kil ka chwil po spo tka niu pre -
zes „Za głę bia” Adam Ber nat
i tre ner Mat czak oma wia li już
szcze gó ły roz wią za nia umo wy

ze szko le niow cem, z któ rym
w So snow cu wią za no spo re na -
dzie je. Tym cza sem twór ca naj -
więk szych suk ce sów GKS Ty chy
wraz z „Za głę biem” w dzie się ciu
me czach zdo był za le d wie 10
punk tów i wy grał tyl ko trzy me -
cze. In na spra wa, że ze spół ze
sto li cy Za głę bia Dą brow skie go
od po cząt ku bie żą cych roz gry -
wek zma ga się z pro ble ma mi ka -
dro wy mi, jak rów nież na tu ry or -
ga ni za cyj no -fi nan so wej.
Na czwar tej dru ży nie ubie głe go
se zo nu dłu go po ku to wał za kaz
trans fe rów spo wo do wa ny za le -
gło ścia mi fi nan so wy mi klu bu.
Po wrót czo ło wych gra czy
do skła du nie prze ło żył się jed -
nak na grę ze spo łu, któ ry miał
wal czyć o me da le, a tym cza sem
plą ta się w ogo nie li go wej ta be li.

Kil ka na ście dni te mu „Za głę -
bie” roz sta ło się z czwór ką ho ke -
istów zza po łu dnio wej gra ni cy.
O ile Vla di mir Lu ka wy je chał
w ro dzin ne stro ny z po wo dów
ro dzin nych, to z Ro bi nem Ba cu -
lem, Ra di mem An to no vi ciem
oraz Da wi dem Ga lva sem po że -
gna no się w znacz nie bar dziej
ner wo wej at mos fe rze. Ca ła trój -
ka gło śno do ma ga ła się za le -
głych wy płat i, jak stwier dził
pre zes Ber nat, dzia ła ła de mo bi -
li zu ją co na ze spół. Ster nik klu bu
pró bu je ra to wać sy tu ację i być
mo że no wym gra czem „Za głę -
bia” zo sta nie Fran ti sek Ba kr lik,
by ły gracz m.in.: Pod ha la No wy
Targ. – Lek ko nie jest, ale ja koś
pró bu je my wyjść na pro stą. Kło -
po tów nam nie bra ku je, kon tu zje
nie omi ja ją, ale wi dać już po stęp
w grze od mo men tu zmia ny tre -
ne ra i wie rzę, że jesz cze nie
wszyst ko stra co ne – pod kre śla
Ber nat.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pił ka rze i ho ke iści „Za głę bia” ma ją no wych szko le niow ców

Zmia ny na tre ner skich
ław kach

Liga kartingowa w Sosnowcu
Na to rze kar tin go wym Ra ce
Club w So snow cu (ul. Che micz -
na 12)  od bę dzie się pierw sza
edy cja ama tor skiej li gi Ra ce
Club. Na uczest ni ków cze ka ją
atrak cyj ne na gro dy. Zwy cięz ca
li gi za sią dzie za kie row ni cą
Lam bor gi ni Gal lar do na To rze
Kiel ce. Ko lej ne dwie oso by bę -
dą mo gły po jeź dzić Po rsche 911
i wziąć udział w szko le niu do -
sko na le nia tech ni ki jaz dy or ga -
ni zo wa nym przez Szko łę Jaz dy
Sub a ru. Wśród na gród tak że na -
wi ga cje sa mo cho do we oraz ga -
dże ty i ak ce so ria mo tor spor to we.

W li go wych zma ga niach mo -
gą wziąć udział oso by nie po sia -
da ją ce li cen cji wy ści go wej lub
raj do wej. Koszt wpi so we go
to 100 zł. Do roz gry wek moż -
na przy stą pić w każ dym mo men -

cie ich trwa nia – no wy za wod nik
wpi sy wa ny jest au to ma tycz nie
na ostat nim miej scu w ran kin gu
z po cząt kiem ko lej ne go mie sią -
ca. Wy ści gi od by wać się bę dą
od po nie dział ku do czwart ku
w go dzi nach od 12.00 do 18: 00.
Wszyst kie szcze gó ły do ty czą ce
li gi za war te są w Re gu la mi nie
do stęp nym w Ra ce Clu bie oraz
na stro nie in ter ne to wej: www.ra -
ce -club.com.pl. Za pi sy pro wa -
dzo ne są pod nu me rem te le fo -
nu: 698 972 674. 

Ra ce Club dys po nu je go kar -
ta mi fran cu skiej mar ki So di.
Mo del GT5 za pew nia wy so ki
po ziom bez pie czeń stwa jeż dżą -
cym. Ba zo wym ele men tem jest
do sko na le spraw dzo na w za kre -
sie bez pie czeń stwa bier ne go,
wy ko na na ze sta li chro mo wo -

-mo lib de no wa, ra ma za pew nia -
ją ca sztyw ność kon struk cji. GT5
jest do dat ko wo wy po sa żo ny
w opa ten to wa ny przez So di
sys tem HE AD, chro nią cy
przed skut ka mi ko li zji przy du -
żej pręd ko ści.  Ide al na er go no -
mia, per fek cyj ny roz kład ma sy,
ele ganc ki i jed no cze śnie dy na -
micz ny de sign oraz pe łen we -
rwy sil nik Hon dy – te ce chy
cha rak te ry zu ją świa to wej kla sy
go kart ja kim jest So di GT5.
Mo del moż na do pa so wać
do każ de go kie row cy dzię ki sze -
ro kie mu wa chla rzo wi usta wień
fo te la, kie row ni cy oraz pe da łów.
Za pew nia ją cy nie zwy kłe osią gi
sil nik o po jem no ści 200 ccm
i moy 6,5 KM wy mu sił za sto so -
wa nia naj now szej tech no lo gii
w dzie dzi nie ha mul ców. Wen ty -

lo wa ne tar cze w po łą cze niu
z no wym sys te mem hy drau licz -
nym So di da ją po czu cie bez pie -
czeń stwa i ab so lut nej kon tro li
nad go kar tem. 

Usy tu owa ny w So snow cu,
przy ul. Che micz nej 12 Ra ce
Club to je den z naj no wo cze śniej -
szych to rów kar tin go wych
w Pol sce i z pew no ścią je dy ny
obiekt o tak wy so kim stan dar -
dzie na po łu dniu kra ju. No we
kar ty So di GT5, spe cjal ne kar ty
dla dzie ci, pro fe sjo nal ny po miar
cza su, skle py i roz wi nię te za ple -
cze so cjal ne, li ga ama tor ska i li -
ga świa to wa SWS to tyl ko nie -
któ re atu ty no wo otwar te go
obiek tu. W no wo cze snej i świe -
żo wy bu do wa nej ha li o po -
wierzch ni po nad 3000 me trów
kw. za mon to wa no spe cjal ny sys -

tem prze wie trza nia. Za dba no
tak że o ogrze wa nie w okre sie zi -
mo wym, któ re umoż li wi ca ło -
rocz ne ko rzy sta nie z cen trum
Ra ce Club. Wie czo rem bez -
piecz ną za ba wę za pew nia pro fe -
sjo nal ne oświe tle nie. Do brą za -
ba wę jeż dżą cym po to rze za -
pew ni no wo cze sny sys tem
po mia ru cza su fir my AMB
z opro gra mo wa niem Ma gix, któ -
ry czar no na bia łym wska że
za każ dym ra zem naj szyb sze go
za wod ni ka kar tin go wej za ba wy.
Sam tor zo stał za pro jek to wa ny
przez spe cja li stów od kar tin gu
ha lo we go. Je go dłu gość, w za -
leż no ści od kon fi gu ra cji, oscy lo -
wać bę dzie w gra ni cach 450-500
me trów, a sze ro kość to 3,6
– 4 m. Naj dłuż sza pro sta ma 63
me try. KP

Le szek Oj rzyń ski, no wy tre ner pił kar skie go „Za głę bia”
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KINO
co? gdzie? kiedy?

Richard Paul Evans

Stokrotki
w śniegu
tłum. Ewa Bolińska-
Gostkowska

Czy można do stać dru gą szan sę
i roz po cząć wszyst ko od no wa? 
Ja mes Kier zgi nął w wy pad ku. Tak
przy naj mniej wszyst kim się wy da -
wa ło. On sam do wie dział się o wła -
snej śmier ci z ga zet. Po mył kę szyb -
ko wy ja śnio no, ale błąd po peł nio -
ny przez dzien ni ka rza ucie szył
wszyst kich zna jo mych Ja me sa. Nic
dziw ne go. Nie był kan dy da tem
na naj lep sze go przy ja cie la. Bez -
względ ny szef. Re kin biz ne su wy -
zna ją cy za sa dę – po tru pach do ce -
lu. Mąż, któ ry zo sta wia umie ra ją -
cą żo nę. Oj ciec znie na wi dzo ny

przez sy na. Czy moż na za -
cząć wszyst ko od no wa?
Wy na gro dzić po peł nio ne
krzyw dy? Prze ba czyć in -
nym i so bie?
„Sto krot ki w śnie gu” to
pięk na, wzru sza ją ca opo -
wieść o si le mi ło ści i na -

dziei. O tym, że naj waż niej sza
w ży ciu jest ro dzi na. Że tyl ko ko -
cha jąc i bę dąc ko cha nym, moż -
na od na leźć wła sną dro gę w ży ciu.
Ri chard Paul Evans – au tor po ru -
sza ją cych po wie ści, z któ rych każ -
da tra fia na pierw sze miej sca ame -
ry kań skich list be st sel le rów. Dzię -
ki te mu mo że spo koj nie po go dzić
pi sa nie z wy cho wy wa niem piąt ki
dzie ci i an ga żo wa niem się w dzia -
łal ność or ga ni za cji cha ry ta tyw -
nych. Jest za ło ży cie lem m. in. fun -
da cji na rzecz dzie ci za nie dby wa -
nych.    

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 29 listopada 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.

Po zio mo: 1 – sta łe za ję cie, miej sce pra cy, 5 – uro czy sty
prze marsz, 8 – wie lo barw na na nie bie, 9 – szkli wo, 10
– jed na ze stron me da lu, 11 – o sta rym, wiej skim do -
mu, 12 – od wet za do zna ną krzyw dę, 14 – na czy nie do no -
sze nia wę gla, 16 – cel piel grzy mek, 17 – część li ścia, 19
– krót ki epic ki utwór, 21 – me bel z no ga mi, 22 – eu ro pej -
ski wul kan, 25 – Ce za ry z „Przed wio śnia”, 28 – im pre za
to wa rzy ska z tań ca mi, 29 – okre so we lub do ży wot nie
świad cze nia pie nięż ne, 30 – głaz na rzu to wy, 32 – ama tor
żab, 34 – rytm, 35 – cir ru sy lub cu mu lu sy, 36 – pię tro wi -
dow ni w te atrze, 37 – daw na na zwa afry kań skiej rze ki Za -
ir, 38 – bu dow la na dział ce, 39 – pre sja.

Pio no wo: 1 – cie plej sza od koł dry, 2 – ty tan dźwi ga ją cy
skle pie nie nie bie skie, 3 – pu sty nia w Chi le, 4 – mor ski
ssak, 5 – prze no śna za sło na, 6 – show, 7 – pew nik, 13
– do da tek do kieł ba ski na go rą co, 15 – tre py, 18 – nie je -
den na po lu gol fo wym, 20 – „Strasz ny dwór” lub „Hal -
ka”, 23 – nie obec ność, 24 – jeź dziec prze bra ny za Ta ta ra
– raz w ro ku w Kra ko wie, 26 – wo kół bie gu na pół noc ne -
go, 27 – za wil ce, 28 – prze sąd, 31 – wę drow ni ak to rzy, 33
– twar da, ni gdy nie za ora na zie mia.

Rozwiązanie krzyżówki numer 9/2010: Paullina Simons -  „Droga do raju”
Nagrody otrzymują: Edwarda Cieślik, Stanisław Góra i Janina Kumorek

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

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  10

reklama

Wi do wi sko mu zycz ne

NO TRE – DA ME
Par tie Esme ral dy i Qu asi mo do by ły od lat mu zycz nym ma rze -
niem czo ło wych pol skich wo ka li stów. Sin giel „Bel le” w wy ko -
na niu Ga rou zo stał no mi no wa ny do ty tu łu Pio sen ka Wie ku
(Song of the Cen tu ry), a an giel ska wer sja Vi vre (Li ve for the
One I lo ve) w wy ko na niu Ce li ne Dion za ję ła sta łe miej sce na li -
stach prze bo jów eu ro pej skich ra dio sta cji. Pa mięt ne wy ko na nie
utwo ru „Bel le” w 2002 ro ku na fe sti wa lu w So po cie, gdzie
na jed nej sce nie spo tka li się Ga rou, Piotr Cu gow ski i Ro bert Ja -
now ski, od bi ło się sze ro kim echem w pa mię ci wi dzów, a u pol -
skich ar ty stów zro dzi ło praw dzi wą po trze bę zmie rze nia się
z tym re per tu arem po now nie. Za in spi ro wa ni wy jąt ko wą re ali -
za cją kon cer to wą „No tre -Da me”, w re ży se rii Ra mu na sa Mar -
cin ku sa, po sta no wi li śmy za pro sić go do współ pra cy z naj bar -
dziej uta len to wa ny mi gwiaz da mi pol skiej es tra dy.
Cze ka Was za ba wa, nie zwy kła przy go da i hi sto ria, któ ra dzię ki
tęt nią cej bar wa mi sce no gra fii, dy na micz nej ak cji i cu dow nej
mu zy ce za chwy ca wi dzów w każ dym wie ku. 
Wi do wi sko „No tre -Da me” to nie po wta rzal na oka zja na spo tka -
nie z ar ty sta mi, któ rzy spe cjal nie dla nas za mie nią się w Qu asi -

mo do, Esme ral nę i Frol lo, po ka zu jąc nam nie zna ną do tąd twarz
i ukry wa ne po kła dy wraż li wo ści. Te go nie moż na prze ga pić!
Ob sa da: QU ASI MO DO – MAR CIN KO ŁACZ KOW SKI,
ESME RAL DA – EDY TA KRZE MIEŃ, GRIN GO IRE – MI -
CHAŁ RU DAŚ, FE BUS – JA NUSZ KRU CIŃ SKI, CLO PIN
– MAR CIN MRO ZIŃ SKI, FROL LO – PA WEŁ TU CHOL SKI
oraz FLEUR -DE -LYS – PA TRI CIA KA ZA DI. 
SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY!!!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my dwa bi le ty na przed sta wie -
nie 19 li sto pa da do Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu. U

16.11. o godz. 18.30 wMDK „Ka zi mierz” – wer ni saż wy sta wy fo to gra -
ficz nej pt.: ON LY FA CE San dry Mu lar czyk, we współ pra cy zMiej ską Bi blio -
te ką Pu blicz ną Fi lią nr10. 
16.11. wMu zeum – „Me ta mor fo zy” Owi diu sza wgra ficz nych ilu stra -
cjach Hen dri ka Golt ziu sa, Fran ci sa Cley na iSa lo mo naSa ve re go. Wy sta -
wa pre zen tu je ilu stra cje dodwóch wy dań „Me ta mor foz” – naj więk sze go
dzie ła rzym skie go po ety cza sów ce sa rza Au gu sta – Owi diu sza. Eks po zy -
cja bę dzie czyn nado9 stycz nia2011 r.
20.11.  wMiej skim Klu bie im. J. Kie pu ry – „KIE PU RA FEST” – IIIOgól no -
pol ski Fe sti wal Ze spo łów Mu zycz nych.
23.11. ogodz.17.00 wMDK „Ka zi mierz” – Otwar ty Tur niej Te ni sa Sto ło -
we go,
26.11.  o godz. 18.00 wso sno wiec kim Cen trum Kul tu ry -Za mek Sie lec ki
– kon cert  Gru py Dzień Do bry pt. „Dzień Do bry pa nie Mar ku” (pio sen ki
Mar ka Gre chu ty). 
29.11. o godz. 19.00w Art Cafe Muza –koncert GABY KULKI &RASZ.
30.11.  o godz. 17.00 wMDK „Ka zi mierz” – Wie czór An drzej ko wy dla
se nio rów we współ pra cy zMiej ską Bi blio te ką Pu blicz ną Fi lią nr10.

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 WIEC11.11. – 18.11.2010
NOC NY PO KAZ PRE MIE RO WY:
„HAR RY POT TERIIN SY GNIA ŚMIER CI
CZ.1”00.01** (Har ry Pot ter and the De ath ly
Hal lows: Part I)
PRE MIE RY: „MY SI AGEN CI”
11.30,15.00,17.30. (El Ra ton Pe rez2), ani ma -
cja, b/o, Ar gen ty na/Hisz pa nia,90 min.
„OSTAT NI EG ZOR -
CYZM”13.00,17.00,19.00,21.00. (The Last
Exor cism), hor ror, od15 lat, USA,87 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: „PI ŁA”3D
22.15. (Saw3D The Traps Co me Ali ve), hor ror,
od15 lat,90 min. „LE GEN DY SO WIE GO
KRÓ LE STWA”3D 10.00*. (Le gend of the Gu -
ar dians), mło dzież, od7 lat, Au stra lia/USA,100
min. „ZA NIM ODEJ DĄ WO -
DY”12.00,14.00,16.00,18.00,20.00,22.00.
(Due Da te), ko me dia, od15 lat, USA,100 min.

„ZA KO CHA NY WIL CZEK” 9.30*, 13.30,
15.30. (Ral pha and Ome ga), dzie ci, b/o, USA,88
min. „ŚNIA DA NIE DO ŁÓŻ KA” 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. (Śnia da nie
dołóż ka), ko me dia, od15 lat, Pol ska,101 min.
„CHAR LIE ST. CLO UD”19.30. (Char lie St.
Clo ud), dra mat, od12 lat,99 min.  „ŚLU BY PA -
NIEŃ SKIE” 10.45. (Ślu by pa nień skie), ko me dia,
od12 lat, Pol ska,100 min. „ŻÓŁ WIK SAM -
MY”9.00*. (Sam my's avon tu ren: De ge he ime
do or gang), dzie ci, b/o, Bel gia,88 min. * ZWY -
JĄT KIM CZWART KU (11.11.) ** WY ŁĄCZ -
NIE WNO CY Z18/19.11. WTYM TY GO -
DNIU RE PER TU ARO WYM FI LA MI ZA -
STRZE ŻO NY MI SĄ: „LE GEN DY
SO WIE GO KRÓ LE STWA”3D, „PI ŁA”3D,
„ZA NIM ODEJ DĄ WO DY”, NOC NY PO -
KAZ PRE MIE RO WY.

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 10.
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BARAN (21.03. – 19.04.)
– Przed Tobą bardzo miłe
wydarzenie. Może spotkasz dawno
niewidzianego znajomego? A może
usłyszysz jakąś miłą wiadomość?
Sprawi Ci to wiele przyjemności
i poprawi humor w tym szarym,
jesiennym okresie. 
BYK (20.04. – 20.05.) – W końcu
Twoja wytrwałość i pracowitość
zostaną docenione. Niestety tym
razem nie przez szefa, a przez...
domowników. Przez najbliższy
weekend pozwolą Ci leżeć do góry
brzuchem.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.)
– Nowo zawarta ostatnio
znajomość doda Ci pozytywnej
energii. Wykorzystaj ją nie tylko
do flirtowania, ale także
do porządków w domu, bo
nazbierało się już trochę zaległości,
a święta za pasem.
RAK (22.06. – 22.07.) – Nie patrz
na wszystkich ludzi tak krytycznie.
Wymagasz od nich, aby byli idealni,
a sam nie jesteś przecież doskonały.
Każdy ma „coś na sumieniu”. Lepiej
dla Ciebie, by krytyka nie odwróciła
się przeciwko Tobie.
LEW (23.07. – 22.08.)
– Nareszcie spełni się Twoje
marzenie. Zostaniesz liderem
w grupie znajomych. Właśnie Tobie
powierzą zorganizowanie
wspólnego weekendowego
wyjazdu. Nie zawiedź ich, bo po raz
drugi może się to nie zdarzyć.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Twoja
frustracja i irytacja w ostatnim
czasie spowodowana jest
przemęczeniem. Przynajmniej
część obowiązków oddaj innym,
w przeciwnym razie mogą Cię
dopaść zdrowotne konsekwencje.
A tego nie chcesz.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie
martw się. Nawet najgorsze chwile
kiedyś mijają. Najgorsze masz już
za sobą. Teraz już tylko
„pod górkę”. Dopadnie Cię nawał
pracy, nowe zamówienia,
a w konsekwencji – pokaźny
przypływ gotówki.
SKORPION (23.10. – 21.11.)
– W najbliższym czasie będziesz
miał okazję by wykazać się swoim
pojednawczym talentem. Twoje
otoczenie jest pełne niesnasek, a to
źle wpływa na całą atmosferę.
Wrodzona elokwencja wiele tu
pomoże. 
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – To
jesień, więc nie przejmuj się
drobnym pogorszeniem kondycji.
To tylko chwilowa przypadłość,
która tak szybko przejdzie, jak
przyszła. Pomyśl sobie: byle
do wiosny! Mimo wszystko noś
szalik.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.)
– Szef postawi przed Tobą nowe
zadanie, ale poradzisz sobie z nim
wyśmienicie. Już go do tego
przyzwyczaiłeś. Możesz być
pewnym, że nie zapomni o tym
przy najbliższej premii. 
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Twój
partner chce z Tobą porozmawiać
o bardzo ważnej sprawie, ale
brakuje mu śmiałości. Poświęć mu
trochę więcej czasu. Ciepłe
jesienne dni sprzyjają spacerom.
A w plenerze się świetnie
rozmawia! 
RYBY (21.02. – 20.03.) – Aby
otaczali Cię przyjaźni ludzie, musisz
okazywać im nieco sympatii, a nie
ciągle chodzić naburmuszony. To
tylko zniechęca innych
do jakichkolwiek kontaktów. Bez
ludzi, tak w pracy, jak i w rodzinie,
nie da się żyć. VENA

Z  „Kurierem” po mieście

TEATR
9.11 godz. 10.00 Sławomir Mrożek „Tango”
10.11 godz. 10.00 Sławomir Mrożek
„Tango” 
11.11 godz. 18.00 Sławomir Mrożek
„Tango”
12.11 godz. 19.00 Piosenki Agnieszki
Osieckiej „Niech żyje bal” 
13.11 godz. 18.00 Piosenki Agnieszki
Osieckiej „Niech żyje bal” abon. ważne
14.11 godz. 18.00 Edward Taylor „Stosunki
na szczycie"abon .ważne
16.11 godz. 10.00 Witold Gombrowicz
"Pornografia"
17.11 godz. 9.00 i 11.00 na motywach

opowiadania Carolyn Sloan "Pan Plamka i
jego kot" Teatr Rozrywki z Chorzowa
19.11 godz. 19.00 Eugene Ionesco "Łysa
śpiewaczka"
20.11 godz. 18.00 J.Chapman, J.Lloyd
"Biznes"abon .ważne
21.11 godz. 18.00 Edward Taylor "Stosunki
na szczycie" abon .ważne
23.11 godz. 10.00 Lucy Maud Montgomery
"Ania z Zielonego Wzgórza"
24.11 godz. 10.00 Lucy Maud Montgomery
"Ania z Zielonego Wzgórza"
25.11 godz. 19.00 J.Chapman, J.Lloyd
"Biznes"

26.11 godz. 10.00 "Królewna Śnieżka" wg
baśni braci Grimm 
godz. 19.00 Jan Szurmiej "Cymes! Cymes!"
27.11 godz. 18.00 Z. Książek "Sztuka
kochania czyli Sceny dla dorosłych"abon.
ważne
28.11 godz. 18.00 Eugene Ionesco "Łysa
śpiewaczka"abon .ważne
30.11 godz. 10.00 Lucy Maud Montgomery
"Ania z Zielonego Wzgórza"

UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania:

1 podwójne zaproszenie na spektakl
„Biznes” w dniu 20 listopada (sobota)
o godz. 18.00.

1 podwójne zaproszenie na spektakl „Łysa
śpiewaczka” w dniu 28 listopada
(niedziela) o godz. 18.00.
Pierwsze dwie osoby, które przyjdą
z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja, pokój nr 9),
podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
bezpłatne zaproszenia, które będą
do odebrania w kasie Teatru.

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 

Telewizyjny absurd

Od 29 paź dzier ni ka na de skach so -
sno wiec kie go Te atru Za głę bia oglą -
dać moż na „Ły są śpie wacz kę”
na pod sta wie dra ma tu Eu ge ne'a Io -
ne sco, w aran ża cji Grze go rza Kem -
pin sky’ego. To nie la da grat ka dla
wiel bi cie li sce ny ab sur du i gro te ski.

Dy na micz ny spek takl opar ty
na te le wi zyj nej ra mów ce uka zu je
ab surd i głu po tę te go me dium: nic
nie zna czą cych de bat, płyt kich ta -
siem co wych se ria li, za aran żo wa -
nych scen i ze wsząd wkra da ją -
cych się agre syw nych re klam. 

Po sta ci w nim wy stę pu ją ce mi -
mo po to ku słów nie po tra fią się

po ro zu mieć, a ich po zor nie bo ga -
te w ide olo gie dys pu ty tak na praw -
dę nic nie zna czą. Spek takl ide al -
nie do sto so wa ny przez re ży se ra
do re aliów pol skiej te le wi zji po ka -
zu je moc no prze ry so wa ne, ale jed -
nak czę sto praw dzi we jej ob li cze. 

God na uwa gi w spek ta klu jest
ro la Be aty Deut sch man, któ ra nie
ty le gra jąc tek stem, co wła sną
twa rzą, po przez mi mi kę nie jed no -
krot nie ba wi wi dzów do łez. Z ko -
lei Zbi gniew Le ra czyk, ja ko wy -
jąt ko wo fleg ma tycz ny pan Smith,
nad po bu dli wy Alek san der Bli tek,
w ro li te le wi zyj ne go pre zen te ra,

czy An drzej Roz mus, ja ko kie -
row nik pla nu two rzą na sce nie
cha otycz ny, za baw ny, ab sur dal ny
ga li ma tias. 

W spek ta klu wy stę pu ją:
Agniesz ka Bień kow ska, Be ata
Deut sch man, Mar ta Ka dłub, Ewa
Kop czyń ska, Agniesz ka Okoń -
ska, Mi chał Ba ła ga, Alek san der
Bli tek, Adam Kop ciu szew ski,
Grze gorz Kwas, Zbi gniew Le ra -
czyk, An drzej Roz mus. Re ży se -
ria: Grze gorz Kem pin sky. Sce no -
gra fia: Bar ba ra Wo ło siuk.

Ga brie la Ko la no

Mi cha el Bond

Pad ding ton
na wycieczce
tłum. Michał Rusinek, il. R.
W. Alley
Miś z walizką pełną
przygód!

Ta ko lej na kla sycz na ksią -
żecz ka o przy go dach mi sia
w zna ko mi tym tłu ma cze niu
Mi cha ła Ru sin ka po ja wia się
pierw szy raz na pol skim ryn -
ku. Śle dzi my śmiesz ne pe ry -
pe tie Pad ding to na w róż nych
sy tu acjach: u den ty sty, gdzie
mu siał się zna leźć z po wo du
zja da nia zbyt du żej ilo ści kró -
wek, czy na za ku pach w do -
mu han dlo wym, kie dy wy bie -
ra dla sie bie strój wie czo ro wy.
Lek tu ra tej książ ki po zwa la
spoj rzeć na świat z du żym
opty mi zmem – za rów no dzie -
ciom, jak i do ro słym.

KONKURS WYDAWNICTWA
„ŚWIAT KSIĄŻKI” – KM
NR 10/2010
Jak ma na imię żona
Andrzeja Łapickiego?

Pierwsze 2 osoby, które
przyjdą do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9)
z aktualnym wydaniem
„Kuriera Miejskiego”
nr 10 i prawidłowo
odpowiedzą na zadane
pytanie otrzymają
nagrodę książkową.

KONKURS WYDAWNICTWA
„ZNAK” KM  NR 10/2010: 
Podaj motto życiowe
bohatera powieści pt.
„Stokrotki w śniegu”.

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.

AR
C

01.10. – Sosnowiec został uhonorowany
Certyfikatem Miasta Przyjaznego Szkole
Promującej Zdrowie przyznawanego w ramach
projektu Śląska Sieć Szkół Promujących
Zdrowie, którego koordynatorem
w województwie śląskim jest Regionalny
Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
w Katowicach. Certyfikat II stopnia Śląskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie otrzymały
także sosnowieckie Przedszkola nr 20, 34, 39
i 50.
02.10. – w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Sosnowcu przy ul. K. K.
Baczyńskiego 11 A odbyło się spotkanie
z „psią szkołą” PASTEL i jej instruktorami.
Na spotkaniu ustalono zasady pracy z psami,
godziny rozpoczynania zajęć, podział na grupy. 
13. 10. – 101. urodziny obchodziła
mieszkanka Sosnowca Jadwiga Ziółkowska.
Z tej okazji Szanowną Jubilatkę odwiedził
zastępca prezydenta, Zbigniew Jaskiernia,
który przekazał Pani Jadwidze nagrodę
jubileuszową. Szanownej Jubilatce składamy
najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim
zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata
życia.
15. 10. – strona internetowa Sosnowca znalazła
się w gronie dziewięciu miast, które kapituła
konkursu „Polski Internet” wytypowała jako

najlepsze ze zgłoszonych w kategorii Portal
Miasta.  Konkurs „Polski Internet” został objęty
Patronatem Honorowym Ministerstwa
Infrastruktury, a także przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
15. 10. – Polski Związek Niewidomych
w Sosnowcu był organizatorem obchodów
„Święta Białej Laski”. 
16. 10. – TVP1 wyemitowało specjalne
wydanie programu muzycznego „Jaka to
melodia? – Teleturniej Miast”. Wygrała
zawodniczka z Sosnowca gorąco wspierana
przez sosnowiecką publiczność. 
16. 10. – na placu Papieskim (od ulicy
Gwiezdnej) odbyło się zagłębiowskie
zakończenie sezonu motocyklowego
„Bezpieczna droga”. Motocykliści wyruszyli
z parkingu przy ul. Kresowej, przejechali przez
Sosnowiec, Czeladź, Będzin i Dąbrowę
Górniczą, aby dotrzeć na plac Papieski. 
16. 10. - VI LO im. Janusza Korczaka po raz drugi
odwiedziła grupa młodzieży z Izraela. 
Byli to uczniowie Rabin High School w Eilacie.
Wizyta była częścią podróży po Polsce, w trakcie
której młodzi Izraelczycy poznawali nasz kraj i
miejsca ważne dla ich narodu. Podczas spotkania
przedstawiono prezentację dotyczącą historii
sosnowieckich Żydów, a uczniowie przedstawiali
swoje miasta i szkoły. Był również czas na

dyskusje (m.in. o rozwinięciu kontaktów między
młodzieżą polską i izraelską), zabawy oraz naukę
piosenek. 
17. 10. – na terenie Noclegowni dla
Bezdomnych przy ul. Kaliskiej 25 otwarto
punkt Porad Socjalnych i Wsparcia dla Osób
Bezdomnych i Zagrożonych Wykluczeniem
Społecznym. Władze samorządowe Sosnowca
reprezentował zastępca prezydenta Zbigniew
Jaskiernia.
18- 22. 10. – w Szkole Podstawowej nr 29
gościły delegacje nauczycieli ze szkół
z Węgier, Hiszpanii, Włoch, Litwy i Turcji.
Wizyta obyła się w ramach realizacji
międzynarodowego projektu „The World Of
European Tales” – „Świat europejskich bajek”
w ramach programu Comenius „Uczenie się
przez całe życie”.
19. 10. – Zespół Szkół Technicznych
i Licealnych wygrał konkurs ogłoszony przez
Marszałka Województwa Śląskiego na projekt
w ramach Priorytetu IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój
kompetencji i wykształcenia w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty – NOWOCZESNA SZKOŁA
– PRZYSTANKIEM DO KARIERY!

20. 10. – Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Sosnowcu z siedzibą
przy ul. Pogotowia 1 obchodziła Dzień Otwarty
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pracownicy
PSSE przybliżyli zainteresowanym zasady,
formy i specyfikę pracy oraz struktury
organizacyjne stacji sanitarno-
epidemiologicznych. Odwiedzający mieli
okazję zapoznać się z materiałami na temat
działalności PSSE, a także uzyskać informację
o szczepieniach zalecanych dla dzieci
i młodzieży. Udział w Dniu Otwartym był też
okazją do bezpłatnych badań. Można było
sprawdzić m. in. poziom cukru, cholesterolu,
a także skontrolować swoje ciśnienie.
Prowadzono także bezpłatne, anonimowe
badania pod kątem zakażenia HIV, połączone
z konsultacją psychologiczną oraz bezpłatne
porady lekarza internisty. 
25. 10. – w Teatrze Zagłębia przy ul.
Teatralnej w Sosnowcu odbyły się uroczyste
obchody 10-lecia działalności Sosnowieckiego
Stowarzyszenia Amazonek „Życie” połączone
z X Konferencją o profilaktyce raka piersi.
26. 10. – w sosnowieckim Oddziale
ZUS-u odbył się Dzień Seniora. Na salach
obsługi klientów wydzielono dodatkowe
stanowiska, na których eksperci z ZUS udzielali
wszystkim zainteresowanym informacji. U
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Tekst i foto: Ga brie la Ko la no

Wy po le ro wa ne na błysk ka ro se -
rie, chro mo wa ne gril le, pach ną -
ce skó rą ta pi cer ki i lśnią ce koł -
pa ki przy cią ga ły wzrok każ de go
z uczest ni ków I So sno wiec kie go
Spo tka nia Sta rych Sa mo cho dów,
któ re od by ło się 10 paź dzier ni ka
z ini cja ty wy Ry szar da Czer wiń -
skie go oraz Sto wa rzy sze nia S4.
To dzię ki nim w sło necz ną nie -
dzie lę uli ca mi na sze go mia sta
prze je cha ła po nad set ka za byt ko -
wych aut.

Zlot roz po czął się
przed Urzę dem Mia sta w So -
snow cu, skąd udał się
przed Pa łac Scho ena oraz CH
Fa shion Ho use, gdzie od był się
„Kon kurs Ele gan cji” oraz Ple -
bi scyt Pu blicz no ści. Moż li -
wość prze jażdż ki w al ko go -
glach oraz pe łen emo cji po ka -
zy jaz dy na tro le jach za pew ni ło

uczest ni kom im pre zy Sto wa -
rzy sze nie S4. 

– Je stem pod wiel kim wra że -
niem tej im pre zy, nie spo dzie wa -
łem się aż ta kie go roz ma chu
– mó wi An drzej Wro na, uczest -
nik zlo tu. – Wszyst kie sa mo cho -
du ro bią wra że nie, choć mnie, ze
wzglę du na sen ty ment, naj bar -
dziej za in te re so wa ły chy ba Sy re -
ny, Fia ty i Po lo ne zy – do da je.

Nie za po mnia no rów nież
o atrak cjach dla naj młod szych
– im czas umi lał po li cyj ny
Sznu pek.

Po nad to coś dla sie bie zna leź li
za rów no mi ło śni cy le gen dar nych
pol skich sa mo cho dów, ka brio le -
tów, jak i ame ry kań skich mu sc le
ca rów. Na zlo cie nie bra ko wa ło
praw dzi wych mo to ry za cyj nych
pe re łek ta kich jak m.in. De So to
z 1955 ro ku, Rolls – Roy ca
z 1976 ro ku, BMW z 1936, czy
Lin colna Con ti nen tala. 

Grat ka dla mo to ma nia ków
To wy jąt ko wy pro jekt. Łą czy
w so bie nie sa mo wi ty głos Raya
Wil so na, naj więk sze kom po zy cje
z ca łe go okre su ist nie nia Ge ne sis
oraz du żą daw kę sym fo nicz nych
dźwię ków. Ta mu zycz na opo wieść
o ze spo le, któ ry na zy wa ny jest
przez kry ty ków jed nym z fun da -
men tów roc ka, prze pro wa dza fa -
nów przez wszyst kie okre sy twór -
czo ści, w któ rych bry tyj ski ze spół
prze cho dził me ta mor fo zę sty li -
stycz ną. 

Ge ne sis Klas sik to do pra co wa -
ne mi strzow sko za rów no w for mie
mu zycz nej, jak i tek sto wej przed -
się wzię cie. Kry ty cy i fa ni zgod nie
twier dzą, że to fe no me nal na daw ka

po ry wa ją ce go, pro gre syw ne go
roc ka w sym fo nicz nej opra wie
– praw dzi wa pe reł ka. Dzię ki wy -
jąt ko we mu wo ka lo wi Raya ka wał -
ki z so lo we go re per tu aru Col lin sa
oraz Ga brie la na bie ra ją zu peł nie
no we go wy ra zu. Pod czas kon cer -
tu usły szy my naj więk sze prze bo je
ta kie jak: Car pet Craw lers, Fol low
You, Fol low Me czy Land of Con -
fu sion. Ca łość do peł nia ją cie ka we
aneg do ty i sar ka stycz ny szkoc ki
hu mor Wil so na. 

Dla na szych Czy tel ni ków ma -
my dwa bi le ty na przed sta wie -
nie 13 grud nia do Do mu Mu zy ki
i Tań ca w Za brzu. Ser decz nie za -
pra sza my. U

Ge ne sis Klas sik

YAMATO - THE DRUMMERS OF JAPAN! 

Ba let, ja kie go nie zna cie
Mo scow Ci ty Bal let przy je dzie
do Pol ski z dwo ma naj słyn niej -
szy mi przed sta wie nia mi. Pierw -
szy to „Dzia dek do Orze chów”.
Spek takl, któ ry The New York Ti -

mes na zwał „olśnie wa ją cym i za -
pie ra ją cym dech w pier siach”.
Sztu ka ta to po dróż do kra iny ma -
rzeń. Ma ła dziew czyn ka do sta je
w pre zen cie ty tu ło we go dziad ka

do orze chów, któ ry w jej śnie
Dru gi spek takl to „Je zio ro Ła bę -
dzie”, któ re jest naj słyn niej szym
i uwiel bia nym przez pu blicz ność
ba le tem Pio tra Czaj kow skie go.

Dla na szych Czy tel ni ków
ma my dwa bi le ty na przed -
sta wie nie 14 grud nia do Do -
mu Mu zy ki i Tań ca w Za -
brzu. U

Wiel ki po wrót z no wym pro gra -
mem! Po ogrom nych suk ce sach
i zdo by ciu uzna nia na ca łym
świe cie bęb nia rze Yama to po -
now nie od wie dzą nasz kraj. 

Ze spół sły nie ze spek ta ku lar -
nych wi do wisk, na któ rych pre -
zen tu je sztu kę gry na tra dy cyj -
nych bęb nach ta iko. Wy stęp
Yama to – bęb nia rzy z Ja po nii
– to nie zwy kłe po łą cze nie od -
gło sów bęb nów z dźwię ka mi tra -
dy cyj nych in stru men tów stru no -
wych szar pa nych (ko to, chap pa,
shi no -bue, sa mi sen, ka ne). Dla
na szych Czy tel ni ków ma my dwa
bi le ty na przed sta wie nie 8 grud -

nia do Do mu Mu zy ki i Tań ca
w Za brzu. ZA PRA SZA MY!!! U


