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Piosenki m.in. Jana
Kiepury, czy utwory
Władysława
Szpilmana można
usłyszeć w pasażu
na Placu Stulecia,
tzw. Patelni

Miał po prostu dobre serce
i bronił tych najsłabszych – tak
wspominali Go mieszkańcy
Sosnowca. Jacek Kuroń, bo
o nim mowa, ma od teraz
swój park w dzielnicy
Kazimierz

Z trzema brązowymi medalami
powrócili z rozegranych we
Wrocławiu Mistrzostw Polski
seniorów szabliści TMS Zagłębie. Na
najniższym stopniu podium stanęli
Marta Puda, Maciej Regulewski oraz
drużyna kobieca

Czasopismo Samorządowe Sosnowca     wydanie bezpłatne    pażdziernik 2011 Nr 9 (361)  www.kuriermiejski.com.pl   redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788  ISSN 1232-7395

           reklama

Coraz bliżej do wyborów parlamentarnych. Każdy głos się
liczy, o czym przekonują nas kandydaci, i składają
przedwyborcze obietnice. O najbliższych wyborach piszemy
wewnątrz numeru

9 paź dzier ni ka wy bie rze my par la men ta rzy stów

Krzy żyk na wa gę zło ta 
O dzie więć man da tów po sel skich
bę dą wal czyć kan dy da ci do Sej mu
z okrę gu wy bor cze go nr 32, obej -
mu ją cego po wiat bę dziń ski, za -
wier ciań ski oraz mia sta na pra -
wach po wia tu, czy li Dą bro wę
Gór ni czą, Ja worz no i So sno wiec.
O je den man dat se na to ra po wal -
czy sze ściu kan dy da tów z okrę gu
nr 77, obej mu ją ce go dwa mia sta
na pra wach po wia tu, czy li Ja worz -
no i So sno wiec. Po słów z na sze go
okrę gu bę dzie wy bie rać 587 767
wy bor ców spo śród 135 kan dy da -
tów, a se na to rów 256 583 wy bor -
ców. Wy bo ry bę dą od by wać się
na od no wio nych za sa dach, bo 1
sierp nia wszedł w ży cie no wy ko -
deks wy bor czy. 

Jed na z naj waż niej szych
zmian to jed no man da to we okrę gi
wy bor cze do Se na tu, któ re za stą -
pi ły okrę gi wie lo man da to we. Te -
raz wal ka o man dat se na to ra jest
o wie le bar dziej za cię ta, bo gło so -
wa nie bę dzie od by wać się w 100
okrę gach jed no man da to wych,
a każ dy ko mi tet wy bor czy mógł
zgło sić tyl ko jed ne go kan dy da -
ta na se na to ra w okrę gu. Ko deks
re gu lu je też kwe stie pa ry te tów
na li stach wy bor czych. Aby w te -

go rocz nych wy bo rach do Sej mu
li sta wy bor cza zo sta ła za re je stro -
wa na, mu sia ło się na niej zna leźć
nie mniej niż 35 proc. ko biet i nie
mniej niż 35 proc. męż czyzn. 

Spo ro kon tro wer sji wzbu dzi -
ła tak że moż li wość uży wa nia
w kam pa nii płat nych spo tów
i bil bor dów. Po dob nie jak w po -

przed nich kam pa niach ko mi te ty
mo gły wy ko rzy sty wać płat ne
spo ty wy bor cze w ra diu i te le wi -
zji, a tak że umiesz czać pla ka ty
i ha sła wy bor cze. Po nad to w ko -
dek sie  ujed no li co no go dzi ny
gło so wa nia we wszyst kich ro -
dza jach wy bo rów, rów nież dwu -
dnio wych. Lo ka le wy bor cze bę -

dą otwar te w godz. od 7.00
do 21.00. W po przed nich wy bo -
rach par la men tar nych moż na by -
ło gło so wać od godz. od 6.00
do godz. 20.00. 

Po nad to już w te go rocz nych
wy bo rach par la men tar nych wy -
bor cy nie peł no spraw ni i ci, któ -
rzy ukoń czy li 75. rok ży cia, bę -

dą mo gli gło so wać przez peł no -
moc ni ka. Peł no moc ni kiem ta -
kim mo że być tyl ko oso ba wpi -
sa na do re je stru wy bor ców w tej
sa mej gmi nie. 

Oso by nie peł no spraw ne
mo gą gło so wać tak że ko re -
spon den cyj nie, a ta ki za miar
po wi nien być zgło szo ny przez
wy bor cę nie peł no spraw ne go
wój to wi do 21 dnia przed dniem
wy bo rów i wy ma gał wy peł nie -
nia kil ku do ku men tów. Wy bor -
ca nie peł no spraw ny mo że
także gło so wać przy uży ciu na -
kła dek na kar ty do gło so wa nia
spo rzą dzo nych w al fa be cie
Bra il le’a. 

No wo ścią jest również moż -
li wość ko re spon den cyj ne go gło -
so wa nia dla osób, prze by wa ją -
cych za gra ni cą. Oso ba, któ ra
bę dzie chcia ła sko rzy stać z ta kiej
moż li wo ści, mu sia ła za wia do -
mić o tym wła ści we go kon su la
do 15 dnia przed dniem wy bo -
rów. 

W wy bo rach do Sej mu i Se -
na tu mo gą wziąć udział oby wa -
te le pol scy, któ rzy naj póź niej
w dniu gło so wa nia ukoń czy li 18
lat. sk

Idź na wybory – każdy głos jest ważny – apelują nie tylko politycy. Ilu z nas skorzysta
z zaproszenia?

4 
Jak głosować?

Pamiętajmy, iż głosujemy tylko
na jedną listę kandydatów poprzez
umieszczenie na karcie
do głosowania znaku „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów tej listy.
Dopisanie na karcie do głosowania
dodatkowych numerów list i nazw
lub nazwisk albo innych dopisków
poza kratką nie wpływa na ważność
oddanego na niej głosu.
Głos będzie nieważny wtedy, jeśli
na karcie do głosowania postawiono
znak „X” w kratce z lewej strony
obok nazwisk dwóch lub większej
liczby kandydatów z różnych list
kandydatów; gdy nie postawiono
znaku „X” w kratce z lewej strony
obok nazwiska żadnego kandydata
z którejkolwiek z list lub gdy
na karcie do głosowania znak „X”
postawiono w kratce z lewej strony
wyłącznie obok nazwiska kandydata
umieszczonego na liście
kandydatów, której rejestracja
została unieważniona. Jeżeli
na karcie do głosowania znak „X”
postawiono w kratce z lewej strony
obok nazwisk dwóch lub większej
liczby kandydatów z tej samej listy
kandydatów, to głos taki uważa się
za głos ważnie oddany na wskazaną
listę kandydatów z przyznaniem
pierwszeństwa do uzyskania
mandatu kandydatowi na posła,
którego nazwisko na tej liście
umieszczone jest w pierwszej
kolejności. 
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Walcz
iwygraj

Erin Vilardi, amerykańska konsultantka The White
House Project, organizacji wspierającej
przywództwo kobiet w polityce, rozpoczęła kolejne
spotkanie w ramach Śląskiego Klubu Kobiet
w Polityce, które we wrześniu odbyło się
w Klubokawiarni Pod Spodem
Każ dy z go ści, pod czuj nym okiem Ame ry kan ki,
a tak że przed sta wi cie lek kon su la tu USA w Kra ko -
wie, miał 15 se kund na krót ką pre zen ta cję swo ich
oso bi stych suk ce sów, nie zwią za nych z ży ciem za -
wo do wym. Oka za ło się to dość trud nym za da niem,
bo każ da z pań mia ła wie le ta kich suk ce sów na kon -
cie. Zwłasz cza, że wśród go ści nie bra ko wa ło rad -
nych, li de rek i dzia ła czek spo łecz nych, kan dy da tek
do par la men tu, czy pra cow ni ków na uko wych. Je dy -
ny obecny męż czy zna, czy li rad ny Wil helm Zych,
ży czył owoc ne go szko le nia. – Nie je stem w peł ni
ko bie tą i nie bę dę po rów ny wał swo ich osią gnięć
do suk ce sów pań, ale za an ga żo wa łem się w dzia łal -
ność fun da cji do spraw po wsta nia ho spi cjum w So -
snow cu, któ ra jest bar dzo waż nym pro jek -
tem – przy znał. 

Erin Vi lar di zaj mu je się stra te gia mi prze wod nic twa
w ra mach The Whi te Ho use Pro ject, któ ra jest po nad -
par tyj ną or ga ni za cją ty pu non pro fit na rzecz wspie ra -
nia ro li ko biet ja ko li de rów. Stwo rzy ła ini cja ty wę Vo te,
Run, Le ad gło suj, ubie gaj się, kie ruj – naj więk szy kra -
jo wy pro gram szko le nia, przy go to wu ją cy ko bie ty
do służ by pu blicz nej i dzia łal no ści spo łecz nej. Przez
sie dem lat z pro gra mu sko rzy sta ło po nad 12 tys. ko biet.
Za sia da też m.in. w ra dzie do rad czej New Ame ri can
Le aders Pro ject, dzia ła jąc na rzecz zwięk sze nia licz by
imi gran tów ma ją cych udział w de mo kra cji ame ry kań -
skiej. Wy stę po wa ła w pro gra mach CNN, BBC, Fox
News. 

Każ dy z go ści otrzy mał tecz kę z ma te ria ła mi, przy -
go to wa ną przez Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty,
a wśród nich m.in. książ kę, „Jak być ko bie tą w po li ty -
ce?” pod red. Ha li ny So bań skiej i Mag da le ny Pół to rak.
Sta no wi ona pod su mo wa nie pro jek tu „Wy bo ry Ko biet”,
któ re go ini cja to ra mi by ło so sno wiec kie Sto wa rzy sze nie
Ak tyw ne Ko bie ty oraz Ślą ska Przed wy bor cza Ko ali cja
Ko biet. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Ja ro sław Ka czyń ski, pre zes Pra wa
i Spra wie dli wo ści od wie dził 23
wrze śnia So sno wiec. Kil ka go dzin
wcze śniej by ły pre mier po ja wił się
w Czę sto cho wie. Tam m.in. mó wił
o war to ściach. – Pew na nie wiel ka,
ale bar dzo wpły wo wa gru pa prze -
pro wa dza atak na te fun da men tal -
ne war to ści. Pro fa no wa ny jest
krzyż. My się te mu prze ciw sta wi -
my, bę dzie my bro nić tych war to -
ści, któ rych pod sta wa to wia ra,
chrze ści jań stwo – pod kre ślał Ja ro -
sław Ka czyń ski. 

W sto li cy Za głę bia Ka czyń ski
po ru szył, jak stwierdził, waż ny lo -
kal nie pro blem, ale ma ją cy tak że
od nie sie nie do resz ty kra ju, pro blem
z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia. I w tym kon tek ście dys kry mi -
no wa nia Szpi ta la Miej skie go w So -
snow cu. 

O spra wie in for mo wa ła tak że
obec na na miej scu po słan ka Ewa
Ma lik. Pa ni po seł zwró ci ła się w tej

spra wie do mi ni ster zdro wia Ewy
Ko pacz z po sel ską in ter pe la cją, do -
ty czą cą nie uza sad nio nych dzia łań
ślą skie go od dzia łu NFZ, po le ga ją -
cych na co rocz nym ob ni ża niu war -
to ści kon trak tu na świad cze nia zdro -
wot ne w Szpi ta lu Miej skim w So -
snow cu.

Jak pod kre ślał Ja ro sław Ka czyń -
ski, szpi tal z wy raź nym efek tem jest
za si la ny du ży mi do ta cja mi na ce le
re mon to we i in we sty cyj ne przez
mia sto, pro wa dzi nie prze rwa nie pro -
ces re struk tu ry za cji, aby osią gnąć
stan dar dy eu ro pej skie w dzia łal no -
ści lecz ni czej. Nie ma więc żad ne -
go uza sad nie nia po li ty ka, ja ką wo -
bec szpi ta la pro wa dzi ślą ski NFZ. 

Pod czas wi zy ty w So snow cu
by ły pre mier spo tkał się m.in.
z kan dy da ta mi do par la men tu.
W spo tka niu wzię li udział: Wal de -
mar An dzel, Mar cin Wasz czuk oraz
kan dy dat na se na to ra Ar ka diusz
Gra bow ski. MW, RED

NFZ nie jest odpowiedzią
na potrzeby Polaków

To bę dzie służ ba, a nie umo wa o pra cę – za po wia da Piotr Ha ła sik 

Wal�czy�oman�dat�se�na�to�ra
Czy PO nie chce sa mo kre ować
kon flik tu ślą sko -za głę biow skie go
po to, by go póź niej roz wią zać i so -
bie przy pi sać ten suk ces? Czy So -
sno wiec mo że być wiel ki? Czy po -
wsta nie mia sta Za głę bie jest moż -
li we? I któ ry z kan dy da tów jest
naj bar dziej za głę biow ski? – py tał
pod czas zor ga ni zo wa nej przez sie -
bie kon fe ren cji pra so wej w ka wiar -
ni Mu za Art Ca fe w So snow cu
Piotr Ha ła sik, kan dy dat SLD
do Se na tu. 

Ha ła sik przy znał, że z nie do wie -
rza niem i nie sma kiem ob ser wu je
ko lej ne po su nię cia nie któ rych kan -
dy da tów, prze ko ny wu ją cych, że są
Za głę bia ka mi z krwi i ko ści. – Trwa
obec nie li cy ta cja, kto jest naj bar -
dziej za głę biow ski – stwier dził Ha -
ła sik wska zu jąc, iż ma na my śli po -
cho dzą ce go z My sło wic, by łe go
mar szał ka wo je wódz twa ślą skie go
Bo gu sła wa Śmi giel skie go i na zy -

wa jąc ta kich kan dy da tów „ma lo wa -
ny mi Za głę bia ka mi”.

Sam kan dy dat przy znał, że
śmia ło mo że o so bie po wie dzieć, że
jest chło pa kiem z So snow ca. Stąd
po cho dzi tak że je go żo na, z któ rą
cho dził do tej sa mej kla sy w szko le
pod sta wo wej.

Zwią za ny przez pra wie ca ły
swo je za wo do we ży cie z biz ne sem,
szcze gól nie zna ny w bran ży ener ge -
tycz nej, pod jął de cy zję o star cie
do Se na tu, by... peł nić służ bę pu -
blicz ną. – Nie kan dy du ję, jak in ni,
by za pew nić so bie sta łą pen sję, ale
że by dzia łać na rzecz Za głę bia i je -
go miesz kań ców. Część mo jej die ty
za mie rzam prze zna czyć na sty pen -
dia dla zdol nych lu dzi – prze ko ny -
wał. – I pro szę te go nie trak to wać
ja ko kieł ba sy wy bor czej, bo od 40
lat dzia łam cha ry ta tyw nie, o czym
rzad ko mó wię pu blicz nie – do dał.
Kan dy dat jest prze ko na ny, że So -

sno wiec mo że być wiel ki, ale
pod wa run kiem, iż je go re pre zen -
tan ci bę dą Za głę bia ka mi. – Ma ło te -
go, So sno wiec mu si być wiel ki i sil -
ny, bo tyl ko ta cy ma ją si łę prze bi -
cia – stwier dził. Piotr Ha ła sik jest
tak że wiel kim zwo len ni kiem po -
wsta nia sil ne go ośrod ka za głę biow -
skie go, któ re nie bę dzie bu dzić an -

ta go ni zmów i kon flik tów, ale pręż -
nie się roz wi jać. – Bę dę współ pra -
co wał z każ dym, z ja kiej kol wiek
gru py bę dzie po cho dzić i bę dę się
je mu kła niał, je że li bę dzie dzia łał
na rzecz na sze go re gio nu – prze ko -
ny wał. 

Tekst i foto: Sylwia Kosman

Erin Vilardi, amerykańska konsultantka The
White House Project, prowadziła spotkanie
Śląskiego Klubu Kobiet w Polityce w Sosnowcu
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Bu�zek�po�pie�ra�Pię�tę
Je rzy Bu zek, prze wod ni czą cy Par la -
men tu Eu ro pej skie go, po parł po sła
Ja ro sła wa Pię tę w ubie ga niu się
o man dat po sel ski. Nie dzie la, 18
wrze śnia, by ła cza sem wi zy ty prze -
wod ni czą ce go PE w So snow cu i je -
go spo tka nia z miesz kań ca mi So -
snow ca. By ły pol ski pre mier mó wił
o pol skiej pre zy den cji, funk cjo no -
wa niu Unii Eu ro pej skiej, ale przede
wszyst kim o przy szło ści Pol -
ski. – Jest to dla mnie ol brzy mi za -
szczyt i wiel ka mo bi li za cja do dal -
szej pra cy na rzecz So snow ca i Za -
głę bia. Obo je uzna li śmy, że
naj więk szym pro ble mem wy bor -

czym jest ni ska fre kwen cja. Stąd
nasz apel do miesz kań ców o więk -
szą par ty cy pa cję wy bor czą. To bar -
dzo waż ne w pro ce sie bu do wa nia
de mo kra cji – pod kre ślił Je rzy Bu -
zek. 

By ły pre mier w trak cie so sno -
wiec kie go spo tka nia mó wił też, że to
Plat for ma Oby wa tel ska jest naj le piej
przy go to wa na do ne go cja cji w spra -
wie ko lej ne go bu dże to wa nia Unii Eu -
ro pej skiej. W związ ku z czym, to
wła śnie ta par tia mo że osią gnąć naj -
więk sze unij ne pie nią dze dla Pol ski.
Przed sta wi cie le PO mó wią o kwo -
cie 300 mld zło tych. RED

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wyraźnie
wsparł kampanię posła Jarosława Pięty 

ARC

Konferencja prasowa kandydyata na senatora

Jarosław Kaczyński podczas sosnowieckiej wizyty
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Chce walczyć o sprawy swych wyborców
Roz mo wa z dr. Pio trem Ha ła si kiem, kan dy da tem SLD do Se na tu

Do tej�po�ry�nie�zaj�mo�wał�się�Pan�po�li�ty�ką,
ale�ro�bił�ka�rie�rę�w biz�ne�sie.�Dla�cze�go�zde�-
cy�do�wał�się�Pan�ubie�gać�o fo�tel�se�na�to�ra?
Ca łe mo je za wo do we ży cie zwią za łem
z ener ge ty ką, naj pierw ja ko dy rek tor
elek trow ni i elek tro cie płow ni w przed -
się bior stwach pań stwo wych, póź niej za -
rzą dza łem pry wat ny mi spół ka mi z tej
bran ży. Mię dzy in ny mi bu do wa łem
elek trow nie wod ne, prze pro wa dza łem
trans ak cje na hur to wym ryn ku ener gii
i emi sji ga zów na gieł dach Eu ro py Za -
chod niej. Po nie waż wszyst kie spół ki,
któ ry mi za rzą dza łem, nie przy nio sły ni -
gdy stra ty ich wła ści cie lom, po nie waż
czu ję się oso bą speł nio ną fi nan so wo, jak
i za wo do wo, z te go wła śnie po wo du
mo gę po świę cić się pra cy dla do bra re -
gio nu i kra ju, nie ocze ku jąc w za mian
żad nych pro fi tów. De kla ru ję wy bor com,
że nie idę do par la men tu po za ro bek,
a ze swo jej die ty za mie rzam ufun do wać
sty pen dia dla mło dzie ży z So snow ca
i Ja worz na. 

Idzie�Pan�do wy�bo�rów�z ha�słem �„So�sno�wi�-
cza�nin�se�na�to�rem”.�In�ni�to�„ma�lo�wa�ni�Za�-
głę�bia�cy”,�któ�rzy�zmie�ni�li�skó�rę�i sta�li�się
Za�głę�bia�ka�mi�na po�trze�by�kam�pa�nii�wy�bor�-
czej?�

Si łą se na to ra i po sła z da ne go okrę gu
jest je go au ten tycz ny zwią zek z zie mią,
na któ rej miesz ka i się wy cho wał. Z roz -
ba wie niem ob ser wu ję po czy na nia kan -
dy da tów w trak cie trwa ją cej wła śnie
kam pa nii wy bor czej. Nie ro zu miem
prze ma lo wy wa nia swo jej me try ki i two -
rze nia na po trze bę chwi li rze ko mych
związ ków z mia stem.

Wy�su�wa�Pan�po�mysł�po�wsta�nia�„mia�sta”
Za�głę�bia.�Na czym�miał�by�ten�po�mysł�po�le�-
gać�i czy�fak�tycz�nie�wi�dzi�Pan�re�al�ną�szan�-
sę�na je�go�re�ali�za�cję?
Na wet w de mo kra cji zgod nie z mo im
mot tem „Tyl ko du ży i sil ny mo że sku -
tecz nie dzia łać”. Mia sto „Za głę bie” sta -
łoby się te ry to rial nie dru gim mia stem
w Pol sce, szó stym pod wzglę dem licz -
by lud no ści, naj więk szym mia stem woj.
ślą skie go, o naj więk szym bu dże cie
i na chwi lę obec ną tak że o naj mniej -
szym de fi cy cie. Chciał bym, by struk tu -
ra ad mi ni stra cyj na „Za głę bia” wzo ro -
wa ła się na mie ście sto łecz nym War sza -
wa. Je stem zwo len ni kiem Me tro po lii,
w ra mach któ rej mia sto „Za głę bie” mo -
gło by na dal funk cjo no wać. O tę ideę
war to za py tać miesz kań ców w dro dze
re fe ren dum. 

Któ�ry�z punk�tów�pro�gra�mu�wy�bor�cze�go
uwa�ża�Pan�za szcze�gól�nie�istot�ny�i wart
ostrej�wal�ki�w Se�na�cie?�
Zo sta jąc , na pew no przy łą czę się do tej
gru py par la men ta rzy stów, któ rzy bę dą dą -
ży li do li kwi da cji IPN i CBA. Bę dę za -
bie gał o gło sy in nych se na to rów, by przez
naj bliż sze 15 lat Pol ska nie bra ła  udzia -
łu w mi li tar nych mi sjach woj sko wych po -
za gra ni ca mi kra ju, oraz w try bie jak naj -
szyb szym we dług pra wa bę dę za wy pro -

wa dze niem na szych wojsk z Afga ni sta nu.
Po prę tych par la men ta rzy stów, któ rzy bę -
dą dą żyć, aby w dal szym cią gu bez pie -
czeń stwo ener ge tycz ne Pol ski opar te by -
ło na wę glu, a in ne pa li wa po win ny sta no -
wić je dy nie uzu peł nie nie przy pro duk cji
ener gii elek trycz nej.

Je�den�z kan�dy�da�tów�py�ta�do�tych�cza�so�-
wych�par�la�men�ta�rzy�stów,�co�zro�bi�li�dla
Za�głę�bia?�Czy�Pan�uwa�ża,�że�zro�bi�li�wy�-

star�cza�ją�co�du�żo?�Z cze�go�wy�ni�ka�ewen�-
tu�al�na sła�bość�lob�bo�wa�nia�za�głę�biow�-
skich�par�la�men�ta�rzy�stów�na rzecz�swe�go
re�gio�nu?
Nie ste ty cięż ko bę dzie bez wa ha nia po -
sta wić po zy tyw ną oce nę na szym par la -
men ta rzy stom, ale prze cież każ dy z nas
mo że za de cy do wać o lo sach re gio nu
w zbli ża ją cych się wy bo rach. Po trze bu -
je my przed sta wi cie li bar dzo do brze pra -
cu ją cych za rów no w War sza wie, jak
i w re gio nie, któ rzy po tra fią zo sta wić
z bo ku po li tycz ne po dzia ły i zro bić coś
dla na szych miast.

Zde�cy�do�wał�się�Pan�na udział�z list�SLD,
ale�nie�jest�Pan�człon�kiem�par�tii.�Skąd�ta�ki
wła�śnie�wy�bór?
Mam ser ce po le wej stro nie i wraż li -
wość czło wie ka le wi cy, dla te go za ło że -
nia pro gra mo we ugru po wa nia są naj -
bliż sze mo im prze ko na niom. Tym bar -
dziej dzię ku ję za umoż li wie nie mi star tu
z li sty SLD. Chcę być gło sem re gio nu
w Se na cie i ja ko Piotr Ha ła sik wal czyć
o spra wy swo ich wy bor ców.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Głos w imieniu
mieszkańców 
Roz ma wia my z Ka zi mie rzem Ka rol cza kiem, li de rem li sty SLD do Sej mu 

Pierw�sze�miej�sce�na li�ście�li�sty�SLD�miał
za�jąć�Wi�told�Kle�pacz.�Co�za�de�cy�do�wa�ło,�że
jest�Pan�li�de�rem?
Ukła da jąc li sty, SLD po sta wi ło moc no
na no wych lu dzi ze świe żym spoj rze -
niem i no wą ener gią, łą cząc to z do -
świad cze niem star szych dzia ła czy.
Dzię ki te mu chce my wyjść po za utar te
do tej po ry szla ki i prze ko nać do sie bie
jesz cze wię cej osób.

Py�ta�Pan�na bil�bor�dach,�co�par�la�men�ta�rzy�-
ści�zro�bi�li�dla�Za�głę�bia.�Pa�na zda�niem�nic
nie�zro�bi�li,�czy�zro�bi�li�za ma�ło?
Na pew no każ dy z nich wy ka zał się ja -
kąś ak tyw no ścią, nie ste ty efek tów tych
dzia łań nie wi dać w Za głę biu. Stąd wła -
śnie po mysł na ak cję, któ rej ce lem jest
za chę ce nie na szych par la men ta rzy stów
do po chwa le nia się czymś wię cej, niż
tyl ko tym, że pro wa dzą biu ra po sel skie,
do któ rych za pra sza ją, uśmie cha jąc się
z bil bor dów.

Co�w ta�kim�ra�zie�chce�Pan�za�ła�twić�dla�Za�-
głę�bia,�je�śli�zo�sta�nie�Pan�po�słem?
Przede wszyst kim za brać głos w imie -
niu miesz kań ców na sze go re gio nu. Nie
wol no nas po mi jać w roz dzia le środ ków
i lo ko wa niu in we sty cji, co sku tecz nie
dzi siaj ro bi Plat for ma Oby wa tel ska, któ -
ra rzą dzi w na szym wo je wódz twie
wspól nie z Ru chem Au to no mii Ślą ska.
Za głę bia cy za słu gu ją na pra cę, do bry

do stęp do służ by zdro wia i oświa ty,
o do brych dro gach nie wspo mi na jąc.
Na to wszyst ko po trzeb ne są ogrom ne
pie nią dze, któ re na szym sa mo rzą dow -
com, bez wspar cia w War sza wie, bę dzie
nie zwy kle trud no zdo być.

Jest�Pan�Za�głę�bia�kiem,�ale�na ra�zie�ma�ło
zna�nym�lo�kal�nej�spo�łecz�no�ści.�Czym�do�-
tych�czas�się�Pan�zaj�mo�wał?�Co�Pan�zro�bił
dla�Za�głę�bia?
W So snow cu się wy cho wa łem i zdo by -
łem wy kształ ce nie. Tak że tu taj, kie dy
by łem jesz cze stu den tem, za ło ży łem
swo ją fir mę, któ ra zaj mo wa ła się po -
śred nic twem pra cy. Star tu jąc od ze ra,
mo ja fir ma z cza sem sta ła się dru gą
najwíęk szą w kra ju, za trud nia ją cą pra -
wie 100 osób, jed no cze śnie da jąc za -
trud nie nie dla ok. 3 tys. osób w ca łym
kra ju. W 2007 ro ku pod ją łem jed ną
z naj trud niej szych de cy zji w mo im ży -
ciu i sprze da łem udzia ły w fir mie za gra -
nicz ne mu in we sto ro wi. Mi mo to, przez
na stęp ne trzy la ta po ma ga łem w jej za -
rzą dza niu, tak by in we stor miał czas
na po zna nie re aliów pol skie go ryn ku
i mógł sa mo dziel nie ją roz wi jać. Dziś
chciał bym zdo by te do świad cze nie
i kom pe ten cje wy ko rzy stać dla na sze -
go re gio nu. Stwo rzyć wa run ki, któ re
spra wią, że mło de oso by bę dą mia ły
ła twiej szy start za wo do wy, że in we sto -
rzy bę dą chcie li in we sto wać w Za głę -

biu, a sa mo rzą dy jesz cze sku tecz niej
bę dą po zy ski wać środ ki z Unii Eu ro -
pej skiej. Tyl ko dzię ki no wym in we sty -
cjom mo gą po wstać no we miej sca pra -
cy. Dzię ki te mu do ka sy miast mo gą
wpły wać więk sze środ ki z po dat ków,
co bez po śred nio się prze kła da na po -
lep sze nie do stę pu do pu blicz nej służ -
by zdro wia, oświa ty, czy bu do wę dróg,
tak po trzeb nych na sze mu re gio no wi.

Co�w pro�gra�mie�SLD�ma�prze�ko�nać�wy�bor�-
ców�do od�da�nia�gło�sów�na tę�for�ma�cję?
Pro gram SLD to du że opra co wa nie od -
po wia da ją ce na pro ble my Po la ków, po -
cząw szy od służ by zdro wia, przez spra -
wy spo łecz ne, na go spo dar ce koń cząc.
Dla mnie oso bi ście to wła śnie go spo -
dar ka ma klu czo we zna cze nie. To dzię -
ki do brze funk cjo nu ją cej go spo dar ce
bę dzie my mie li miej sca pra cy, bę dzie
nas stać na lep szą służ bę zdro wia, opie -
kę dla naj słab szych, na au to stra dy i lot -
ni ska. So jusz już dwa ra zy wy pro wa dzał
pol ską go spo dar kę z za pa ści po po -
przed ni kach, choć by dla przy po mnie nia
po mi ni strze Bau cu. Dzi siaj go spo dar -
ka roz wi ja się co praw da w tem pie 4
pro cent, ale pod sta wy te go roz wo ju są
na praw dę kru che. Bez rze tel nych dzia -
łań na praw czych i wspo ma ga ją cych
przy szłość mo że nie być już tak, jak
pró bu je nam wmó wić Pan Pre mier Do -
nald Tusk. Na ra zie im pul sem roz wo jo -

wym dla pol skiej go spo dar ki są ol brzy -
mie środ ki unij ne oraz ni skie kosz ty
pra cy. Jed nak bez de re gu la cji go spo dar -
ki, zmniej sze nia obo wiąz ków ad mi ni -
stra cyj nych, kom plek so wej in for ma ty -
za cji po zwa la ją cej wpro wa dzić praw -
dzi we jed no okien ko, w któ rym bę dzie
moż na szyb ko za ło żyć fir mę, czy bez
usta bi li zo wa nia pra wa po dat ko we go, ra -

czej nie ma co li czyć na praw dzi wy roz -
wój. SLD wie jak to wszyst ko zro bić
i je śli tyl ko bę dzie mia ło ta ką moż li -
wość, to na pew no to zro bi, dla te go
uwa żam, że war to za gło so wać na SLD.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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miasto
Pod„pa�tel�nią”�gra
Kie�pu�ra�
Pio sen ki Ja na Kie pu ry roz brzmie -
wa ją w pa sa żu na pl. Stu le cia,
w cen trum mia sta. Prze chod niom
i klien tom skle pu czas umi la ją po -
nad to utwo ry lo kal nych i re gio nal -
nych wy ko naw ców, jak so sno -
wiec kie go ban du Na tu ral My stic,
Ko no pians z Cze la dzi czy gru py
Mu ario lan za. Me lo die roz brzmie -
wa ją dzię ki pra cow ni kom Cen -
trum In for ma cji Miej skiej, któ rzy
ma ją do stęp do za in sta lo wa ne go
ra dio wę zła. Na ra zie trwa okres
prób ny „te sto wa nia” te go po my -
słu, a utwo ry są gra ne od po łu dnia
do godz. 16. 

Miesz kań cy są bar dzo za do -
wo le ni. – Od ra zu ja koś ra do śniej,
przy jem niej i we se lej na du szy.
A cza sem bar dziej re flek syj -
nie – przy zna je An na Ka wa lec
z So snow ca, któ ra czę sto za glą da
do skle pów w pa sa żu. – Bar dzo
mi się ten po mysł po do ba. Uwa -
żam, że oży wił pa saż i jest
po pro stu faj nie – do da je.

Po ja wi ły się już jed nak
pierw sze gło sy, że po mysł mo że
dać się tak że we zna ki sprze daw -
com, zmu szo nym do cią głe go
słu cha nia mu zy ki. 

– Sta ra my się pusz czać mu -
zy kę nie za gło śno, tak by nie
prze szka dzać oso bom pra cu ją -
cym. Pro blem się roz wią zu je,
kie dy wła ści cie le skle pów
po pro stu za mkną drzwi, ale nie
wszy scy to ro bią. Je śli jed nak
po ja wi się wię cej kry tycz nych
gło sów, nie bę dzie my ko rzy stać
z ra dio wę zła – mó wi pod in spek -
tor Mi chał Sta rzyń ski z CIM. 

Na ra zie jed nak miesz kań cy
mo gą li czyć na mu zy kę w pa sa -
żu. – Pusz cza li śmy już tak że utwo -
ry Wła dy sła wa Szpil ma na, dżin giel
miej skiej gry, a w przy szło ści pla -
nu je my za po wie dzi wy da rzeń, któ -
re bę dą się dzia ły w mie ście, nasz
hej nał, a tak że utwo ry in nych wy -
ko naw ców – do da je. sk

Ura�zów�ka�jak
zob�raz�ka�
Ru szy ła prze bu do wa i mo der ni za -
cja od dzia łu chi rur gii ura zo -
wo – or to pe dycz nej II pię tra seg -
men tu C Szpi ta la Miej skie go
przy ul. Ze ga dło wi cza 3 w So -
snow cu. W lip cu pod pi sa no umo -
wę z Przed się bior stwem In ży nie -
ryj no-Bu dow la nym „REN -BUD”
Spół ka z o.o. z Dą bro wy Gór ni czej
na re ali za cję tej in we sty cji. W cią -
gu naj bliż szych pię ciu mie się cy ro -
bo ty ma ją zo stać za koń czo ne.
Pierw szy etap prac za kła da ro bo ty
bu dow la ne w czę ści wschod niej
dru gie go pię tra seg men tu C (od ci -
nek pie lę gna cyj ny II). Dru gi prze -
wi du je ma lo wa nie po miesz czeń
od dzia łu chi rur gii ura zo wo -or to pe -
dycz nej, na to miast trze ci – ro bo ty
bu dow la ne w czę ści za chod -
niej II pię tra seg men tu C (od ci nek
pie lę gna cyj ny I). Prze bu do wa
i mo der ni za cja bę dzie kosz to wać
po nad 2 mln 909 tys. zł. Pra ce
zwią za ne są z kon ty nu acją za da -
nia pn. „Pro jek ty bu dow la ne i prze -
bu do wa bu dyn ków szpi tal nych,
w tym od dzia łów szpi tal nych wraz
z przy na leż ną in fra struk tu rą i wy -
po sa że niem przy ul. Ze ga dło wi -
cza 3 i ul. Szpi tal nej 1”. sk

Po nad rok po trwa re mont wia -
duk tu w cią gu ul. Pił sud skie go
i Ba czyń skie go nad dro gą S86.
w So snow cu. Kie row cy mu szą
uzbro ić się w cier pli wość. Nie
na rze ka ją, bo wia dukt wy ma gał
ge ne ral ne go re mon tu i przy zna -
ją, że swo je trze ba od stać, ale
nie jest naj go rzej. – W za leż no -
ści od po ry dnia stoi się dłu żej
lub kró cej, ale jest cał kiem zno -
śnie – przy zna je Alek san der
Peł ka, któ ry co dzien nie jeź dzi
do pra cy z Cho rzo wa do cen -
trum So snow ca. – Ra no jest ab -
so lut nie bez za rzu tu, żad nych
kor ków. Po po łu dniu, kie dy
wszy scy wra ca ją z pra cy, tro chę
sto ję, ale nie trwa to dłu go – do -
da je. W znacz nie gor szej sy tu -
acji są kie row cy, któ rzy wra ca -
ją z pra cy z Ka to wic i mu szą
do je chać do re mon to wa ne go
wia duk tu. Ko rek za czy na się
już prak tycz nie od ron da w Ka -
to wi cach. – Wszyst kie pa sy ru -
chu są za ję te i po su wa my się
tem pem żół wia. W zi mie bę dzie

jesz cze gor szy hor ror – przy -
pusz cza Piotr Ma li now ski z By -
to mia. 

Obec nie na stą pi ło prze kie ro -
wa nie ru chu na wia dukt za chod -
ni (dwu kie run ko wo po jezd ni
w kie run ku cen trum).  Zli kwi do -
wa ne zo sta ły le wo skrę ty z wy jąt -
kiem re la cji le wo skręt nej z ul.
Pił sud skie go na S -86, w kie run -
ku Ka to wic. Zli kwi do wa ne zo -
sta ły rów nież pro sto pa dłe prze -
jaz dy gó rą przez wia dukt. Re -
mont, któ ry nad zo ru je
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad, a wy ko nu je
fir ma Skan ska, ma kosz to wać
po nad 11 mln zł.

GDD KiA trzy ma pie czę tak -
że nad re mon tem wia duk tu
w cią gu ul. Le nar tow cza
nad S1. Re mont, któ ry roz po -
czął się w ubie głym ro ku, ma
za koń czyć się w po ło wie li sto -
pa da. Od ma ja te go ro ku trwa
re mont trze cie go wia duk tu
przy ul. Tu wi ma. Miał trwać ca -
ły rok, ale praw do po dob nie już

w tym ro ku zo sta nie od da ny
do użyt ku, bo pra ce po su wa ją
się bar dzo szyb ko. 

Z ko lei gmi na So sno wiec re -
ali zu je prze bu do wę wia duk tu
przy ul. Ko lo nii Cie śle. – Roz po -
czę li śmy re mont te go obiek tu
w czerw cu i po trwa do przy szłe -
go ro ku. Kie row cy, nie ste ty, mu -
szą li czyć się z utrud nie nia mi
w ru chu i ob jaz da mi – mó wi
Woj ciech Gu zik, na czel nik Wy -
dzia łu Or ga ni za cji Za rzą dza nia
Dro ga mi i Ru chem Dro go wym
w Urzę dzie Mia sta w So snow cu.
Re mont te go obiek tu po chło nie
oko ło 3 mln zł. 

Utrud nie nia są tak że w cią gu
DK 94 na ul. Bra ci Mie ro szew -
skich. Jed na nit ka jest re mon to -
wa na w ca ło ści, a na dru giej pro -
wa dzo ne są tyl ko nie zbęd ne pra -
ce, któ re po zwo lą na jej
użyt ko wa nie. Koszt te go re mon -
tu to tak że oko ło 3 mln zło tych.
Po ło wa środ ków po cho dzi z re -
zer wy sub wen cji ogól nej bu dże -
tu pań stwa, a resz ta z bu dże tu

mia sta. – Uzy ska li śmy do fi nan -
so wa nie, a w przy szłym ro ku
pla nu je my wy stą pić o ko lej ne
środ ki i wy re mon to wać dru gą
nit kę – do da je Gu zik.

Trwa tak że re mont ul. Le nar -
to wi cza na od cin ku od ul. Bra ci
Mie ro szew skich do ul. Pa de rew -
skie go. – Do dat ko wo wcho dzi
wy ko naw ca na od cin ku od PKM
do dro gi S1. Za mie rza my tak

po kie ro wać tem pem prac, by
uru cho mie nie wia duk tu w cią gu
Le nar to wi cza, zbie gło się z od -
da niem prze bu do wa ne go od cin -
ka dro gi – za po wie dział Gu zik.
Re mont ul. Le nar to wi cza roz po -
czął się w ma ju, a za koń cze nie
ro bót na tych od cin kach pla no -
wa ne jest do 10 li sto pa da te go
ro ku. Koszt re ali zo wa nych ro bót
wy nie sie ok. 3 mln zł.    SK

Wia duk ty do re mon tów

Miał po pro stu do bre ser ce i bro nił
tych naj słab szych. A to praw dzi wa
rzad kość – mó wi li miesz kań cy,
któ rzy w so bot nie wrze śnio we po -
po łu dnie w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym uczest ni czy li w uro czy sto ści
nada nia miej sco we mu par ko wi
imie nia Jac ka Ku ro nia. Usy tu owa -
ny przy wej ściu do par ku ka mien -
ny obe lisk z ta bli cą pa miąt ko wą
od sło ni li były pre mier RP, Ta de usz
Ma zo wiec ki, zastępca  pre zy denta
So snow ca,  Agniesz ka Cze chow -
ska-Ko peć  oraz brat Jac ka, An -
drzej Ku roń. 

– To bar dzo waż ny dzień
w mo im ży ciu. Nasz oj ciec uro -
dził się w dziel ni cy Śro du la,
a sam Ja cek dość czę sto by wał

w So snow cu. Był dum ny z te go,
w ja ki spo sób to mia sto i re gion
się zmie nia ją. Dzię ku ję też lo -
kal nej spo łecz no ści za jej wkład
w to dzi siej sze wy da rze -
nie – mó wił An drzej Ku roń. 

Cie pło i ser decz nie Jac ka Ku -
ro nia wspo mi na li pre mier Ta de usz
Ma zo wiec ki, oraz do rad ca pre zy -
den ta RP Jan Li tyń ski, a tak że ak -
tor oraz sa ty ryk Sta ni sław Tym,
przy ja ciel Jac ka Ku ro nia. – Ja cek
bar dzo by się ucie szył, że park no -
si je go imię, bo to miej sce, gdzie
lu dzie ze so bą roz ma wia ją i się łą -
czą, a Ja cek po tra fił łą czyć lu -
dzi – mó wił Ta de usz Ma zo wiec ki. 

Ro dzi na Ku ro niów miesz ka ła
w Za głę biu od 1903 ro ku, bo wte -

dy wła śnie do mia sta przy je chał
ne stor ro du, Fran ci szek. W So -
snow cu uro dził się oj ciec Jac ka
Ku ro nia, któ ry w 1933 ro ku wy -
je chał do Lwo wa i tam wła śnie
uro dził się Ja cek. 

Nie ży ją cy Ja cek Ku roń
ucho dził za jed ne go z nie licz -
nych mi ni strów, o ile nie je dy -
ne go, któ ry miał ser ce we wła -
ści wym miej scu, wraż li wość
spo łecz ną i umie jęt ność słu cha -
nia lu dzi. Po la cy pa mię ta ją Ku -
ro nia ja ko te go, któ ry ser wo wał
słyn ną „kuro niów kę”, dla te go
też Ja kub Ku roń, wnuk Jac ka,
ugo to wał w par ku gar zu py
i czę sto wał przy by łych na uro -
czy stość miesz kań ców. sk

Te�raz�Park�im.�Jac�ka�Ku�ro�nia�

Wielu gości, w tym były premier Tadeusz Mazowiecki,
satyryk Stanisław Tym oraz brat Jacka Kuronia – Andrzej,
uczestniczyli w uroczystości

Lider�Edukacji�Zawodowej
14 wrze śnia 2011 ro ku dy rek tor Ze spo łu Szkół
Pro jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru w So snow -
cu Elż bie ta Czer nik ode bra ła na gro dę za za ję -
cie I miej sca w ogól no pol skim kon kur sie „Li -
der Edu ka cji Za wo do wej”. Uro czy stość od by -
ła się w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej
w War sza wie.

Tech ni kum Nr 7 w ZSPi SU to je dy na szko -
ła w wo je wódz twie ślą skim, któ ra zna la zła się
w gro nie je de na stu szkół w Pol sce uho no ro wa -
nych tym za szczyt nym ty tu łem. Ja ko zdo byw -
ca pierw szej na gro dy otrzy ma ła dwie no wo -
cze sne pra cow nie: kom pu te ro wą i ję zy ko wą,
wy po sa żo ne w sta no wi ska kom pu te ro we z peł -
nym opro gra mo wa niem i me bla mi. – Za -
szczyt ny ty tuł Li de ra Edu ka cji Za wo do wej po -
twier dza zna czą cą po zy cję szko ły nie tyl ko
na ryn ku lo kal nym, ale i w ska li ogól no pol -
skiej. Jest uko ro no wa niem pra cy ca łej spo łecz -
no ści szkol nej – pod kre śla dy rek tor pla ców ki,
Elż bie ta Czer nik. – Pod uwa gę bra no współ -
pra cę z pra co daw ca mi, do radz two za wo do we,
roz wi ja nie uczniów pod ką tem ryn ku pra cy.
Je ste śmy w sta łym kon tak cie z kon fe de ra cją
pra co daw ców, dzię ki któ rej mo ni to ru je my
na bie żą co, ja kie kie run ki są po szu ki wa ne
na ryn ku i do sto so wu je my na sze pro po zy cje
dla uczniów – do da je Czer nik. KP

Szpi�tal�gi�gant�po re�mon�cie�
12 mln zło tych kosz to wa ła ter mo mo der ni za cja
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. Dzię ki prze pro -
wa dzo ne mu re mon to wi uda się za osz czę dzić
pra wie 650 tys. zł rocz nie. Ocie plo no 26 tys.
me trów kw. ścian i wy mie nio no 2700 okien. 

26 tys. me trów kw. to ogrom na po wierzch -
nia, któ ra obej mu je… 160 bo isk do siat ków ki.
Wy so kie ścia ny szpi ta la zo sta ły ob ło żo ne 14-
cen ty me tro wą war stwą weł ny mi ne ral nej i pa -
ne la mi alu mi nio wy mi. Ele wa cję niż szych czę -
ści szpi ta la po kry ła 11-cen ty me tro wa war stwa
sty ro pia nu i tyn ku cien ko war stwo we go. Sa le pa -
cjen tów zlo ka li zo wa ne w po łu dnio wej czę ści
bu dyn ku zo sta ły wy po sa żo ne w okna z szy ba -
mi ab sorp cyj ny mi, dzię ki cze mu pa cjen ci le piej
bę dą zno sić upa ły. Po nad to na pla cu za bu dyn -
kiem po wstał ogród, gdzie pa cjen ci tak że mo gą
od po czy wać i cie szyć się spa ce ra mi na świe żym
po wie trzu.

Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny nr 5 im.
św. Bar ba ry w So snow cu na le ży do naj więk -
szych pla có wek ochro ny zdro wia. Pa cjen ci i le -
karze mó wią o nim szpi tal -gi gant. Je go po -
wierzch nia użyt ko wa wy no si 6 hek ta rów. Na 21
od dzia łach mie ści się 700 łó żek, a szpi tal za -
trud nia oko ło 1200 spe cja li stów. Le czy się
w nim po nad 200 tys. pa cjen tów rocz nie. sk

Najzdolniejsi�ucznio�wie�na�gro�dze�ni!

30 naj zdol niej szych uczniów na sze -
go wo je wódz twa otrzy ma ło sty pen -
dia Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą -
skie go. Kan dy da ci, a by ło ich w tym
ro ku 63, mu sie li po szczy cić się zna -
czą cy mi osią gnię cia mi na uko wy mi,
ar ty stycz ny mi lub spor to wy mi, śred -
nia ich ocen nie mo gła być niż sza
niż 4,8. Po za re ko men da cją i do ku -
men ta cją osią gnięć uczeń/słu chacz
do skła da ne go wnio sku mu siał do łą -
czyć plan in dy wi du al ne go roz wo ju
na ko lej ny rok szkol ny ze szcze gól -
nym har mo no gra mem je go re ali za -
cji. Sty pen dium wy no si 3 800 zł
i bę dzie prze ka zy wa ne uczniom

w 10 tran szach, tj. od wrze śnia 2011 r.
do czerw ca ro ku przy szłe go. 

W te go rocz nej edy cji wy ło nio -
no 2 uczniów z So snow ca – uczą -
cych się w II Li ceum Ogól no kształ -
cą cym im. E. Pla ter – Mi ko ła ja Sko -
ru pę i Mi cha ła Wci sło. Sty pen dy ści
bra li udział w wie lu kon kur sach
i olim pia dach przed mio to wych
o ran dze ogól no pol skiej, zaj mu jąc
w nich czo ło we miej sca. Na uka
w kla sie o pro fi lu ma te ma tycz no -in -
for ma tycz nym po zwo li ła im na spre -
cy zo wa nie wła snych za in te re so wań
i roz wi nię cie moż li wo ści in te lek tu -
al nych. U

Sosnowiczanie – Mikołaj Skorupa i Michał Wcisło – to wielokrotni
finaliści olimpiad przedmiotowych  

ARC
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Pod ko niec lat 90. ze spół T. LO VE w jed -
nym ze swo ich prze bo jów śpie wał „po mię -
dzy nie bem a pie kłem, na sa mym dnie…”.
Sło wa te przy szły mi na myśl, kie dy kil ka
dni te mu zna jo my przy słał mi ta ki oto dow -
cip:
Bar dzo wpły wo wy po li tyk umie ra na cięż -
ką cho ro bę. Je go du sza tra fia do Nie ba i wi -
ta go Świę ty Piotr.
– Wi taj w Nie bie. Za nim tu za miesz kasz, mu si my roz -
wią zać tyl ko je den pro blem. Ma my tu pew ne za sa dy
i nie je stem pe wien, co z to bą zro bić.
– Jak to co – wpuść cie mnie – mó wi po seł.
– Cóż, chciał bym, ale ma my po le ce nia z sa mej gó ry.
Zro bi my tak – spę dzisz je den dzień w Pie kle i je den
dzień w Nie bie. Po tem mo żesz so bie wy brać, gdzie
chcesz spę dzić wiecz ność.
– Se rio, ja już wiem – chcę tra fić do Nie ba – mó wi po -
seł.
– Wy bacz, ale ma my swo je za sa dy. 
Po tych sło wach, Świę ty Piotr od pro wa dza go do win -
dy i po seł zjeż dża w dół, dół, dół, wprost do Pie kła.
Drzwi otwie ra ją się i po seł jest po środ ku peł ne go zie -
le ni po la gol fo we go. W tle jest re stau ra cja, a przed nią
sto ją wszy scy je go przy ja cie le oraz in ni po li ty cy, któ -
rzy pra co wa li z nim. Wszy scy są szczę śli wi i świet nie
się ba wią. Pod bie ga ją do po sła i wi ta ją go, ści ska ją oraz
wspo mi na ją sta re do bre cza sy, gdy bo ga ci li się kosz -
tem zwy kłych lu dzi. Po tem gra ją w gol fa a na stęp nie
je dzą ko la cję z ka wio rem i czer wo nym wi nem. 
Jest tak że Sza tan, któ ry jest na praw dę faj nym i sym pa -
tycz nym go ściem – świet nie się ba wi i try ska hu mo rem,
opo wia da jąc dow ci py. Po seł ba wi się tak do sko na le, że
nim się zo rien tu je, mi nie je go czas. Wszy scy ści ska ją
go i ma cha ją na po że gna nie, gdy win da ru sza w gó rę. 
Win da je dzie, je dzie i je dzie – aż drzwi się otwie ra ją
w Nie bie, gdzie cze ka na nie go Świę ty Piotr. Czas od -
wie dzić Nie bo. I tak mi ja ją 24 go dzi ny, w któ rych mąż
sta nu spę dza czas z du szycz ka mi na ska ka niu z chmur -
ki na chmur kę, gra niu na har fach i śpie wa niu. Ba wią
się cał kiem nie źle i nim się zo rien tu je, do ba mi ja i po -
wra ca Świę ty Piotr.

– Cóż – spę dzi łeś je den dzień w Pie kle i je -
den dzień w Nie bie. Wy bierz za tem swój los.
Po seł my śli chwil kę i od po wia da. 
– Cóż, ni gdy nie my śla łem, że to po wiem. To
zna czy – w Nie bie jest na praw dę cu dow nie,
ale my ślę, że le piej mi bę dzie w Pie kle. 
Tak więc Świę ty Piotr od pro wa dza go
do win dy i po seł je dzie w dół, dół,
dół... – wprost do Pie kła. 

Otwie ra ją się drzwi i po seł jest po środ ku pu sty ni po -
kry tej śmie cia mi i od pad ka mi. Wi dzi wszyst kich swo -
ich przy ja ciół ubra nych w szma ty, zbie ra ją cych śmie ci
do czar nych, pla sti ko wych to reb. Na gle pod cho dzi
do po sła Sza tan i kle pie go po ra mie niu. 
– Nie ro zu miem! – mó wi po seł. – Jesz cze wczo raj by -
ło tu po le gol fo we, re stau ra cja, je dli śmy ka wior, tań czy -
li śmy i ba wi li śmy się świet nie. Te raz jest tu tyl ko pu -
sty nia peł na śmie ci, a moi przy ja cie le wy glą da ją strasz -
nie!
Sza tan spo glą da na po sła, uśmie cha się i mó wi:
Wczo raj mie li śmy kam pa nię wy bor czą! A dziś na nas
za gło so wa łeś. Już jest po wy bo rach.
Jesz cze kil ka lat te mu go rą co bym za pro te sto wał prze -
ciw ko ta kie mu przed sta wia niu esen cji de mo kra cji, ja -
ką są wy bo ry i po prze dza ją ca je kam pa nia wy bor cza.
Te raz nie ste ty, bo gat szy o do świad cze nia ostat nich
dwu dzie stu lat pol skiej de mo kra cji, mu szę przy znać, że
dow cip ten bar dzo traf nie okre śla na szą pol ską rze czy -
wi stość. Czy to jed nak wy łącz nie wi na tych pa skud -
nych po li ty ków? Oni prze cież tyl ko wy cią ga ją wnio ski
z do świad czeń ich po przed ni ków. Gdy by ktoś, kto
świa do mie oszu ku je wy bor ców, by zdo być ich gło sy,
nie ma jąc przy tym za mia ru re ali zo wać swo ich wy bor -
czych obiet nic, prze gry wał z kre te sem ko lej ną elek cję,
to ma ło kto de cy do wał by się na ta kie po li tycz ne sza -
chraj stwa. Ale je że li za miast ka ry, osią ga się po li tycz -
ne ko rzy ści, to trud no ocze ki wać, że by ktoś za cho wy -
wał się ina czej. Nie ocze kuj my od po li ty ków he ro -
izmu. I wy bie raj my tych, któ rzy nie obie cu ją zło tych
gór. Oni po pro stu mó wią praw dę. A praw da rzad ko jest
przy jem na. 

Ka rol Wi niar ski 

Tra dy cyj nie, a przy tym zgod nie
z usta wą o Fi nan sach Pu blicz nych we
wrze śniu Ra da Miej ska za po zna je się
i przyj mu je in for ma cję o prze bie gu
wy ko na nia bu dże tu mia sta za I pół -
ro cze, a tak że in for ma cję o kształ to -
wa niu się wie lo let niej pro gno zy fi -
nan so wej. Za po zna je się tak że z in -
for ma cja mi o prze bie gu wy ko na nia
pla nów fi nan so wych sa mo dziel nych
pu blicz nych za kła dów opie ki zdro -
wot nej i sa mo rzą do wych in sty tu cji kul tu ry.
Uzy ska ne in for ma cje po twier dza ją pra wi dło -
wość dzia łań, a przy tym pla no wa ne efek ty fi -
nan so we za I pół ro cze w przy pad ku in sty tu cji
kul tu ry. W przy pad ku sa mo dziel nych za kła -
dów opie ki zdro wot nej nie ko rzyst ny wy nik fi -
nan so wy za I pół ro cze przed sta wio ny zo stał
przez szpi tal miej ski. 
To tyl ko po twier dza, że wy dat ki na po trze by
spo łecz ne w za kre sie usług zdro wot nych nie
idą w pa rze z moż li wo ścia mi fi nan so wy mi
szpi ta la, wy ni ka ją cy mi z kon trak tu tej jed nost -
ki z NFZ. Ta sy tu acja wy mu sza po dej mo wa nie
dzia łań przez kie row nic two szpi ta la, a tak że
sa mo rząd w ce lu po pra wy fi nan so wej jed nost -
ki. Po świę ca jąc wię cej miej sca in for ma cji
o wy ko na niu bu dże tu w I pół ro czu na le ży
stwier dzić, że ge ne ral nie bu dżet jest re ali zo wa -
ny po dob nie jak to mia ło miej sce w la tach po -
przed nich. Po ja wia ją się jed nak sy gna ły o za -
gro że niach, któ re mo gą mieć nie ko rzyst ny wy -
miar w roz li cze niu rocz nym. 
Po stro nie do cho dów re ali za cja bu dże tu
w I pół ro czu kształ to wa ła się na po zio mie 48
proc., co jest wskaź ni kiem po zy tyw nym. Na -
le ży jed nak za uwa żyć, że naj waż niej szy roz -
dział do cho do wy, a więc wpły wy z po dat ku
do cho do we go w szcze gól no ści od osób praw -
nych zre ali zo wa ny zo stał po ni żej 40 pro cent.
Co praw da na to wpły wu nie ma ją służ by pre -
zy den ta, jest to jed nak sy gnał, że sy tu acja
kry zy so wa, któ ra do ty ka rów nież so sno wiec -
kie przed się bior stwa, mo że nie ko rzyst nie
wpły nąć w roz li cze niu rocz nym na stro nę do -

cho do wą bu dże tu. Na le ża ło by so bie
ży czyć, aby sy tu acja II pół ro cza te -
go ro ku ule gła zna czą cej po pra wie.
Wy dat ki zre ali zo wa ne zo sta ły
na po zio mie 43 proc., na co mia ły
wpływ dość ni skie wy dat ki na in -
we sty cje miej skie, któ re zre ali zo wa -
ne zo sta ły w I pół ro czu na po zio -
mie 19 proc. Ten sto sun ko wo ni ski
po ziom wy dat ków na in we sty cje
w mo jej oce nie wy ni kał z dwóch

po wo dów. Pierw szy, to kwe stia roz li cze nia,
któ re w zde cy do wa nej więk szo ści in we sty cji
na stę pu je w II pół ro czu. Dru gi, to wcho dze -
nie w pro ces in we sty cyj ny z uwzględ nie niem
roz strzy ga nia prze tar gów, któ re zgod nie z in -
for ma cją na stę po wa ły na prze ło mie I i II pół -
ro cza. W szcze gól no ści do ty czy to in we sty cji
sztan da ro wych w ra mach Go spo dar czej Bra -
my Ślą ska, czy Sa li Kon cer to wej przy szko le
mu zycz nej. Je stem prze ko na ny, że wy nik fi -
nan so wy za ca ły rok bę dzie co naj mniej
w gra ni cach 70 pro cent pla no wa ne go bu dże -
tu na in we sty cje, za pi sa ne go w bu dże cie
na po zio mie 170 mln zło tych. 
Po zwo lę so bie zwró cić uwa gę jesz cze na dwa
za gad nie nia. Pierw sze za gad nie nie to wy nik
fi nan so wy za I pół ro cze, a więc róż ni ca po -
mię dzy do cho da mi a wy dat ka mi, któ ry jest
ujem ny i wy no si 8,8 mln zło tych. Dru gie to
nad wyż ka ope ra cyj na, któ ra jest róż ni cą po -
mię dzy do cho da mi bie żą cy mi, a wy dat ka mi
bie żą cy mi i wy no si 13,3 mln zło tych. Na le -
ży się spo dzie wać, że na ko niec ro ku sy tu -
acja, w szcze gól no ści je śli cho dzi o ra chu nek
fi nan so wy, ule gnie po pra wie. Ge ne ral nie in -
for ma cję o re ali za cji bu dże tu na rok bie żą cy
na le ży trak to wać ja ko sy gnał za rów no o po -
zy ty wach, z któ ry mi w zde cy do wa nej więk -
szo ści ma my do czy nie nia, ale tak że o za gro -
że niach, na któ re służ by Pre zy den ta Mia sta
z więk szą de ter mi na cją mu szą za re ago wać
po to, aby efek ty rocz ne by ły sa tys fak cjo nu -
ją ce. 

To masz Bań bu ła

k o m e n t a r z � � � � � p o l i t y c z n y

Potrzeba�determinacjiPOMIĘDZY�NIEBEM
APIEKŁEM,�NA�SAMYM�DNIE

12. i 13. sesja RM

Inwestycje muszą mieć sens
19 „za”, 4 wstrzy mu ją cych się
i je den głos sprze ci wu – tak wy -
glą da ło gło so wa nie rad nych pod -
czas nad zwy czaj nej se sji, po -
świę co nej emi sji ob li ga cji,
na kwo tę 42 mi lio nów zło tych.
Nie by ło dys ku sji, bo jak pod -
kre ślał Da niel Mi kla siń ski z PO,
skarb nik prze ko nał rad nych
do wspo mnia nej kwo ty, za pew -
nia jąc jed no cze śnie, że je śli po -
trze by mia sta bę dą mniej sze, au -
to ma tycz nie mia sto wy emi tu je
ob li ga cje na mniej szą kwo tę.
W ku lu arach rad ni oba wia li się,
że emi sja jest na ty le du ża, by
w przy szłym ro ku wy ka zać
spo rą nad wyż kę bu dże to wą
za 2011.

Zwy czaj na se sja z 29 wrze -
śnia, to przede wszyst kim dys -
ku sja o tem pie, za kre sie i kosz -
tach prze pro wa dzo nych in we -
sty cji oraz o wy ko na niu bu dże tu
za pierw sze pół ro cze te go ro ku.
Ten punkt za jął naj wię cej cza -
su, choć rad ni mie li w su mie
do omó wie nia po nad 20
uchwał. 

Pre zy dent mia sta, Ka zi mierz
Gór ski, cy tu jąc Dzien nik Za -
chod ni, zwró cił uwa gę, w ja ki
spo sób nie któ re mia sta po zy sku -
ją na swo je pro jek ty środ ki unij -
ne i ja kie po tem mo że to nieść
za so bą opła ka ne skut ki dla mia -
sta. I tak, urzęd ni cy w Czę sto -
cho wie wpraw dzie po zy ska li 22
mln zł unij nej do ta cji na re mont
i roz bu do wę Fil har mo nii Czę -
sto chow skiej, ale jed no cze śnie
za pew ni li, że po za koń cze niu in -
we sty cji w fil har mo nii bę dzie
za trud nio ny li czą cy 30 osób
chór, bę dzie się od by wać co naj -
mniej 380 im prez, a sprze daż bi -
le tów wy nie sie ok. 52 ty się cy
rocz nie. Je śli za pew nie nia te nie
zo sta ną speł nio ne, mia sto bę dzie
mu sia ło zwró cić do ta cję, al bo co
ro ku wy dat ko wać ko lej ne set ki
ty się cy zło tych na fil har mo nię
z bu dże tu mia sta, na co nie ma
pie nię dzy.

– Z ta ki mi da ny mi, ja kie za -
wie ra ją nie któ re pro jek ty, nie da
się kon ku ro wać, bo nikt lep szych
da nych nie wy my śli. Po dob ne

za ło że nia do ty czą pro jek tu po -
wsta nia Cen trum Kon gre so we go
w Ka to wi cach, gdzie ma się od -
by wać 200 im prez w ro ku. Do tej
po ry ma my dwa kon gre sy w Ka -
to wi cach rocz nie. My nie bę dzie -
my two rzyć wir tu al nych da nych
i pro jek tów – pod kre ślał pre zy -
dent. – Gdy by śmy jak in ne mia -
sta zre zy gno wa li z go spo dar ki
od pa da mi, miejsc pra cy w Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz nym, bu -
do wy dróg i ka na li za cji w stre fie
ak tyw no ści w Macz kach, mie li -
by śmy 150 mln zł i mo gli by śmy
po sta wić fil har mo nię, czy sa lę
ope ro wą. Ale mia sto mu si jesz -
cze po sia dać tych, któ rzy do tych
obiek tów przyj dą i za pła cą za bi -
le ty, bo ina czej ro k po ro ku bę -
dzie trze ba do kła dać – prze ko ny -
wał pre zy dent. 

Rad ni zdję li z po rząd ku ob -
rad punkt do ty czą cy roz pa trze -
nia uchwa ły w spra wie wy ra że -
nia zgo dy na udzie le nie
bonifikaty Cen trum Edu ka cji
i Wy cho wa nia Mło dzie ży KA -
NA. Rad ni wstęp nie za ak cep to -

wa li wy so ką, bo li czą cą 95 proc.
bo ni fi ka tę od ce ny nie ru cho mo -
ści po ło żo nej przy ul. Le gio nów.
Ty le że ich zda niem mia sto po -
win no w za mian otrzy mać dział -
kę przy uli cy Kra szew skie go,
któ ra po słu ży ła by Cen trum Pe -
dia trii. Dział ka na le ży do kli -
mon tow skiej pa ra fii, a obie cał ją
mia stu ś.p. bp Adam Śmi giel ski.
Z ty tu łu sprze da ży KA NY

do bu dże tu mia sta ma wpły nąć
za le d wie 110 tys. zł. 

Na ra zie rad ni za pro po no wa li
prze su nię cie gło so wa nia w tej
spra wie na ter min póź niej szy,
i po wo ła nie ze spo łu, któ ry ma
wy pra co wać wspól ne sta no wi -
sko władz mia sta i Ku rii Die ce -
zjal nej. 

Tym cza sem ku ria stoi na sta -
no wi sku, że nie jest stro ną w tej

spra wie, gdyż die ce zja na re mont
KA NY nie wy dat ko wa ła żad -
nych środ ków, a po nad to KA NA
jest sto wa rzy sze niem po nadwy -
zna nio wym. Tak przy naj mniej
prze ko ny wał ks. Pa weł Brań ka
(czło nek za rzą du KA NY), pod -
czas ostat niej ko mi sji bu dże to -
wej. Rad ni zaj mą się pro jek tem
tej chwa ły naj praw do po dob niej
w paź dzier ni ku. Sk, RED

W trak cie se sji pre zy dent Ka zi mierz Gór ski oraz prze wod ni czą cy RM Ar ka diusz Chę ciń ski
gra tu lo wa li suk ce su (o któ rym pi sze my na stro nie 4) Elż bie cie Czer nik, dy rek tor Ze spo łu
Szkół Sty li za cji i Pro jek to wa nia Ubio ru

Ja ro sław Adam ski
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Pro gram ad re so wa ny jest do osób i ro dzin znaj du ją cych się
w trud nej sy tu acji ży cio wej i ma te rial nej, za gro żo nych utra -
tą miesz ka nia w związ ku z po wsta niem za le gło ści czyn szo -
wych z ty tu łu naj mu lo ka li znaj du ją cych się w miesz ka nio -
wym za so bie gmi ny So sno wiec, któ rzy nie przy stę po wa li
do Pro gra mu po mo cy oso bom za gro żo nym eks mi sją, wpro -
wa dzo ne go uchwa łą
Nr 433/XXXIII/08 Ra dy Miej skiej w So snow cu z dnia 25
wrze śnia 2008 r.

DoProgramu�mogą�przystąpić
dłużnicy,�którzy:
po zo sta ją na dzień 31.12.2010 r. w zwło ce z za pła tą czyn szu
lub in nych opłat za uży wa nie lo ka lu co naj mniej za trzy peł -
ne okre sy płat no ści,
po sia da ją śred ni mie sięcz ny do chód na oso bę w okre sie 6
mie się cy przed zło że niem wnio sku nie więk szy niż 100 %
mi ni mal ne go wy na gro dze nia w przy pad ku go spo dar stwa
wie lo oso bo we go (tj. 1386,00 zł brut to),

lub

śred ni mie sięcz ny do chód na oso bę w okre sie 6 mie się cy
przed zło że niem wnio sku nie więk szy niż 150 % mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia w przy pad ku go spo dar stwa jed no oso -
bo we go (tj. 2079,00 zł brut to).

For�my�po�mo�cy:
przy wró ce nie ty tu łu praw ne go do zaj mo wa ne go lo ka lu
miesz kal ne go,
za wie sze nie po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go u ko mor ni ka,
umo rze nie 100 % od se tek,
umo rze nie na leż no ści głów nej w wy so ko ści 50 % – w przy -
pad ku jed no ra zo wej spła ty nie umo rzo ne go za dłu że nia i re -
gu lar ne go wno sze nia opłat bie żą cych przez okres 36 mie się -
cy,

lub 

umo rze nie na leż no ści głów nej w wy so ko ści 35 % – w przy -
pad ku spła ty za dłu że nia w mak sy mal nie 36 mie sięcz nych ra -
tach i re gu lar ne go wno sze nia opłat bie żą cych przez okres 36
mie się cy,
za mia na lo ka lu miesz kal ne go na lo kal mniej szy lub o niż -
szym stan dar dzie skut ko wać bę dzie umo rze niem na leż no ści
głów nej o do dat ko we 25%,
od da nie lo ka lu miesz kal ne go gmi nie skut ko wać bę dzie umo -
rze niem na leż no ści głów nej o 35%. 

Z po mo cy w ra mach w/w Pro gra mu moż na sko rzy stać jed -
no ra zo wo, na to miast umo rze nie na leż no ści głów nej i od se -
tek na stą pi na pod sta wie de cy zji po okre sie 36 mie się cy
od przy stą pie nia do Pro gra mu i zre ali zo wa niu przez dłuż ni -
ka wa run ków po ro zu mie nia tj. spła cie za dłu że nia w ra tach

i ter mi no wym wno sze niu bie żą cych opłat za lo kal miesz kal -
ny.

Dłuż ni cy, któ rzy przy stą pią do Pro gra mu, za rów no ci któ rzy
bę dą go re ali zo wać jak i ci któ rzy zo sta ną z nie go wy klu cze -
ni nie bę dą mo gli ubie gać się o umo rze nie za le gło ści z ty tu -
łu zaj mo wa nia miesz ka nia ko mu nal ne go w ra mach uchwa -
ły 808/LXI/10 Ra dy Miej skiej w So snow cu z dnia 27 ma -
ja 2010 r. w spra wie: za sad, spo so bu i try bu uma rza nia,
od ra cza nia lub roz kła da nia na ra ty spła ty na leż no ści pie nięż -
nych przy pa da ją cych Gmi nie So sno wiec lub jej jed nost kom
pod le głym, ma ją cym cha rak ter cy wil no praw ny, oraz okre -
śla nia wa run ków do pusz czal no ści po mo cy pu blicz nej
w przy pad kach, w któ rych ulga sta no wić bę dzie po moc pu -
blicz ną.

Wa run kiem przy stą pie nia do Pro gra mu jest zło że nie wnio -
sku wraz z wy ma ga ny mi do ku men ta mi w Dzia le Win dy ka -
cji – Bu dy nek C, po kój nr 32.

Wszel�kich�do�dat�ko�wych�in�for�ma�cji�co
dowa�run�ków�przy�stą�pie�nia�doPro�gra�mu
udzie�la�Dział�Win�dy�ka�cji�– tel. 290-18-
28, 290-18-31, 290-18-38.

Informujemy, że od dnia 14 września 2011 r. 
zaczął obowiązywać Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją wprowadzony w życie uchwałą Nr 145/IX/11

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2011 roku

Uchwa łą Nr 714/LII/09 z dniem 26 li -
sto pa da 2009 r. roz po czął dzia łal -
ność Miej ski Za kład Skła do wa nia
Od pa dów w So snow cu Sp. z o.o.
przy ul. Gre na die rów. W ślad
za utwo rze niem Spół ki na stą pi ła li -
kwi da cja jed nost ki bu dże to wej pro -
wa dzą cej dzia łal ność w za kre sie
przyj mo wa nia i skła do wa nia od pa -
dów. Spół ka ko mu nal na to no wo cze -
sna for ma pro wa dze nia dzia łal no ści
w za kre sie go spo dar ki ko mu nal nej,
któ ra w przej rzy sty i pro fe sjo nal ny
spo sób za pew nia funk cjo no wa nie
sys te mu na dłu gie la ta. Do dat ko wo
ta ka for ma dzia łal no ści po zwo li Spół -
ce na re ali za cję in we sty cji w opar ciu 
o do fi nan so wa nie po mo co we Unii
Eu ro pej skiej.
I tak w dniu 16.02.2010 r. MZSO Sp.
z o.o. pod pi sa ła Umo wę 
o do fi nan so wa niu Pro jek tu „Bu do wa
kom plek so we go sys te mu go spo dar -
ki od pa da mi w So snow cu” z Wo je -
wódz kim Fun du szem Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka -
to wi cach na mo cy, któ rej Spół ce
przy zna no do fi nan so wa nie w kwo -
cie 44.185.852,42zł ze środ ków Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra

i Śro do wi sko. Cał ko wi ta war tość
Pro jek tu wy no si 83.398.361 zł. War -
to wspo mnieć, iż po za Spół ką na te -
re nie Wo je wódz twa Ślą skie go tyl -
ko 3 mia sta po zy ska ły środ ki unij ne
z PO iIŚ na re ali za cję „pro jek tu od pa -
do we go”. Dzię ki do fi nan so wa niu
Spół ka mo że zre ali zo wać bu do wę
no wo cze sne go, speł nia ją ce go wy -
mo gi unij ne skła do wi ska od pa dów
kwa te ra II. Przy ję te w do ku men ta cji
pro jek to wej roz wią za nia tech no lo -
gicz ne, uwzględ nia ją naj now sze
osią gnię cia tech ni ki i nie spo wo du ją
za gro żeń dla lu dzi i śro do wi ska, za -
rów no na eta pie bu do wy jak i eks -
plo ata cji skła do wi ska, tym sa mym
kwa te ra speł niać bę dzie kry te ria wy -
ni ka ją ce z Roz po rzą dze nia Mi ni stra
Śro do wi ska z dnia 24.03.2003r.
w spra wie szcze gó ło wych wy ma gań
dot. lo ka li za cji, bu do wy, eks plo ata cji
i za mknię cia ja kim po win ny od po -
wia dać po szcze gól ne ty py skła do -
wisk od pa dów.
Na chwi lę obec ną re ali zo wa ny jest
na syp pod niec kę skła do wi ska oraz
kształ to wa ne są skar py kwa te ry
a tak że wy ko ny wa ny jest dre naż głę -
bo ki. 

Po nad to w ra mach Pro jek tu za pla no -
wa no bu do wę Za kła du Prze twa rza -
nia i Uniesz ko dli wia nia Od pa dów Ko -
mu nal nych w So snow cu (ZPiU OK).
Wy ło nio ny w sierp niu br. w dro dze
prze tar gu Wy ko naw ca ZPiU OK ak tu al -
nie wy ko nu je do ku men ta cję pro jek to -
wą. Pla no wa ny do uru cho mie nia
w dru giej po ło wie 2014 r. Za kład bę -
dzie wy po sa żo ny w in sta la cję sor to -
wa nia od pa dów, in sta la cję kom po sto -
wa nia od pa dów zie lo nych, in sta la cję
kom po sto wa nia in ten syw ne go od pa -
dów ule ga ją cych bio de gra da cji, sta cję
de mon ta żu od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych, ma ga zyn od pa dów nie bez -
piecz nych, ma ga zyn od pa dów bu dow -
la nych, oraz ko mo ry do skła do wa nia
od pa dów za wie ra ją cych azbest.
Za kła da się, że w mo men cie uru cho -
mie nia ZPiU OK pro wa dzo na już bę -
dzie se lek tyw na zbiór ka od pa dów
„u źró dła” przez miesz kań ców, bo -
wiem Spół ka pla nu je od no we go ro -
ku prze pro wa dze nie edu ka cji eko lo -
gicz nej wśród spo łecz no ści lo kal nej
w za kre sie pra wi dło we go se gre go -
wa nia od pa dów.
Re ali za cja Pro jek tu za pew ni spo -
łecz no ści lo kal nej zor ga ni zo wa ny

sys tem od bie ra nia wszyst kich od -
pa dów ko mu nal nych z uwzględ nie -
niem punk tów se lek tyw ne go zbie -
ra nia od pa dów, ła two do stęp ne dla
wszyst kich miesz kań ców miej sca
z pro wa dzo ną zbiór ką od pa dów
pro ble mo wych tj. od pa dy bu dow la -
no -re mon to we, wiel ko ga ba ry to we
czy nie bez piecz ne. Po nad to po -
wsta nie ok. 117 no wych miejsc pra -
cy, po pra wie ule gnie stan śro do wi -
ska na tu ral ne go a przede wszyst -
kim zmniej szy się za nie czysz cze nie

wód pod ziem nych co wpły nie na po -
pra wę zdro wia i bez pie czeń stwa lu -
dzi. 
MZSO Sp. z o.o. re ali zu jąc Pro jekt
„Bu do wa kom plek so we go sys te mu
go spo dar ki od pa da mi w So snow cu”
za pew ni speł nie nie obo wią zu ją cych
w Unii Eu ro pej skiej prze pi sów, ob li -
gu ją cych wszyst kie pań stwa człon -
kow skie do osią gnię cia od po wied -
nich po zio mów od zy sku i re cy klin gu
od pa dów opa ko wa nio wych a tak że
re duk cji od pa dów ko mu nal nych ule -

ga ją cych bio de gra da cji o 50% w ro -
ku 2013 w sto sun ku do ich ma sy wy -
two rzo nej w 1995 a w ro ku 2020
o 65 %. Re ali za cja Pro jek tu ma
na ce lu osią gnie cie wy ma ga nych po -
zio mów re duk cji, a tym sa mym
uchro ni Gmi nę So sno wiec przed na -
li cze niem kar w przy pad ku nie wy -
wią za nia się z dy rek tyw unij nych.
Do dat ko we in for ma cję o re ali zo wa -
nym Pro jek cie moż na uzy skać
w Jed no st ce Re ali zu ją cej Pro jekt
pod nr tel. 32 296-04-61.

Projekt�„Budowa�kompleksowego�systemu�gospodarki�odpadami�wSosnowcu”�współfinansowany�przez�Unię
Europejską�ze�środków�Funduszu�Spójności�w ramach��

Programu�Infrastruktura�i Środowisko



16 wrze śnia w Wyż szej Szko le
Lo gi sty ki w Po zna niu od by ła się
trze cia edy cja warsz ta tów w ra -
mach pro jek tu „Wir tu al ne la bo -
ra to ria – suk ces in no wa cji”,
w któ rej wzię li udział na uczy cie -
le z tech ni ków lo gi stycz nych
z ca łej Pol ski, w tym rów nież
z Ze spo łu Szkół Tech nicz nych
w So snow cu.

Głów nym ce lem spo tka nia
by ło pod su mo wa nie pierw sze go
se me stru za jęć z wy ko rzy sta -
niem Wir tu al nych La bo ra to riów
Lo gi stycz no -Spe dy cyj nych
i Ma ga zy no wych w 49 szko łach
te stu ją cych i omó wie nie funk cjo -
nal no ści te go na rzę dzia. Mał go -
rza ta Re gu lew ska i Mał go rza ta
Sa dow ska, na uczy ciel ki z ZST,
ode bra ły też cer ty fi ka ty po twier -
dza ją ce kwa li fi ka cje w za kre sie
pro wa dze nia za jęć w sys te mie
iSca la.

Wir tu al ne La bo ra to ria Lo gi -
stycz no -Spe dy cyj ne i Ma ga zy -
no we (WLL SiM), opra co wa ne
przez Wyż szą Szko łę Lo gi sty ki
we współ pra cy z fir mą L -Sys -
tems po zwo lą uczniom na przy -
swo je nie prak tycz nej wie dzy
i zdo by cie umie jęt no ści z za kre -
su ob słu gi sys te mów kla sy ERP
nie zbęd nych w póź niej szej pra -
cy za wo do wej. Dzię ki te mu
ucznio wie tech ni ków bę dą le piej
wy edu ko wa ni i ła twiej znaj dą
pra cę. Efek ty te go wi dać już

dziś – jak wy ni ka z wy po wie dzi
na uczy cie li, ucznio wie na obo -
wiąz ko wych prak ty kach w więk -
szym niż do tych czas za kre sie
wy ko nu ją za da nia zwią za ne
z pra cą eta to wych pra cow ni ków.

Do sto so wa nie WLL SiM
do po trzeb prak ty ki wy ma ga ło
sta ran nej ana li zy po trzeb w za -
kre sie edu ka cji za wo do wej. Dla -
te go tak istot nym eta pem pro jek -
tu by ło prze te sto wa nie funk cjo -
nal no ści te go na rzę dzia pod czas
za jęć. Dzię ki te mu na uczy cie le
i ucznio wie mo gli spraw dzić jak
pra cu je im się z roz wią za nia mi

sto so wa ny mi na co dzień w fir -
mach. – Ostat nie sześć mie się cy
by ło praw dzi wym spraw dzia -
nem dla opra co wa nych przez nas
roz wią zań. Dla te go cie szy nas
fakt, że lu bi cie pań stwo ko rzy -
stać z Wir tu al nych La bo ra to -
riów, a uczniom po do ba się ta ka
for ma za jęć. Ma my na dzie ję, że
dzię ki na szej współ pra cy edu ka -
cja za wo do wa w Pol sce bę dzie
w peł ni in no wa cyj na, a ab sol -
wen ci tech ni ków co raz le piej
przy go to wa ni do pra cy – pod su -
mo wał etap te sto wy Pa weł Faj -
fer, kie row nik pro jek tu. KP

Za chę ca my do udzia łu w bez -
płat nych szko le niach dla na uczy -
cie li szkół po nad gim na zjal nych
z na sze go mia sta, któ rzy chcą
roz wi nąć swo je kom pe ten cje
w za kre sie wy ko rzy sta nia w pra -
cy dy dak tycz nej no wo cze snych
tech no lo gii in for ma cyj nych i ko -
mu ni ka cyj nych.

Uczest ni cy pro jek tu bę dą ob -
ję ci 40-go dzin nym szko le niem,
któ re zo sta nie zre ali zo wa ne
w cen trach miast Biel sko -Bia ła,
Czę sto cho wa, Ka to wi ce i Ryb -
nik, w sys te mie week en do wym
(so bo ty i nie dzie le). W trak cie
szko le nia uczest ni kom zo sta ną
za pew nio ne ma te ria ły szko le nio -
we oraz wy ży wie nie, na to miast
sa me za ję cia przy bio rą for mę
wy kła dów, warsz ta tów, pra cy
w gru pach czy dys ku sji. Po nad -
to każ dy uczest nik otrzy ma bez -
płat ny pod pis elek tro nicz ny CC
SE KAP.

W imie niu Wo je wódz twa
Ślą skie go pro jekt pt. „Elek tro -
nicz ne Do sko na le nie i Edu ka cja
In for ma tycz na Na uczy cie -
li – eDeN” re ali zo wać bę dzie
Ślą skie Cen trum Spo łe czeń stwa
In for ma cyj ne go (ŚCSI). Po nad -
to pro jekt otrzy mał Pa tro nat Ho -
no ro wy Ślą skie go Ku ra to ra
Oświa ty, co świad czy, że szko le -
nia są god ne uwa gi. 
IN foR mA cję NA te mAt Re kRu -
tA cjI oRAz Wszyst kIe do ku -
meN ty Re je stRA cyj Ne moż -

NA zNA leźć NA stRo NIe IN teR -
Ne to Wej WWW.e -slAsk.pl  zA -
kRes te mA tycz Ny 40 go dzIN -
Ne go szko le NIA obej mu je:
mo duł I: Pra ca z pa kie tem biu ro wym
w tzw. chmu rze (prze twa rza nie
w chmu rze) 
mo duł II: Pra ca w In ter ne cie, w tym:
• Tech ni ki in for ma tycz ne i ko mu ni ka -

cyj ne w ży ciu co dzien nym – e -usłu -
gi (z uwzględ nie niem wy ko rzy sta -
nia plat for my SE KAP i pod pi su
elek tro nicz ne go),

• Za gad nie nia e -bez pie czeń stwa,

• Za gad nie nia praw ne – pra wa au tor -
skie, ochro na da nych oso bo wych.

mo duł III: Pra ca w gru pach – wy pra -
co wa nie kon spek tów lek cji
z uwzględ nie niem na by tej na szko le -
niu wie dzy i umie jęt no ści.
pro jekt obej mu je trzy tu ry szko leń:
I tu ra: paź dzier nik – gru dzień 2011 r.
II tu ra: sty czeń – kwie cień 2012 r.
III tu ra: paź dzier nik – gru dzień 2012 r.
Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go. KP

Jo an na Bi niec ka
Rzecz nik Pra so wy ZUS

Nia nie opie ku ją ce się dzieć mi do trzech lat
mo gą spo koj niej my śleć o eme ry tu rze. Od 1
paź dzier ni ka pań stwo opła ci skład ki na ubez -
pie cze nia spo łecz ne za opie kun ki, któ re otrzy -
mu ją pen sję nie prze kra cza ją cą mi ni mal ne go
wy na gro dze nia.

Moż li wość ta ką prze wi du je usta wa z 4 lu -
te go 2011 r. o opie ce nad dzieć mi do lat trzech.
Ro dzi ce mu szą za wrzeć z opie kun ką tzw. umo -
wę uak tyw nia ją cą. Umo wa okre śla m. in. czas
i miej sce spra wo wa nia opie ki nad dziec kiem,
obo wiąz ki nia ni, wy so kość wy na gro dze nia
i czas, przez ja ki umo wa ma obo wią zy wać.
Po za war ciu ta kiej umo wy, je den z ro dzi ców
zgła sza w ZUS -ie na for mu la rzu ZUS ZFA sie -
bie, ja ko płat ni ka skła dek, a na for mu la rzu
ZUS ZUA – nia nię ja ko ubez pie czo ną, je że li
bę dzie ona pod le ga ła ubez pie cze niom spo łecz -
nym i ubez pie cze niu zdro wot ne mu. Je że li na -
to miast nia nia już pod le ga ubez pie cze niom
spo łecz nym z in ne go ty tu łu (np. pra cu je w in -
nym miej scu lub pro wa dzi po za rol ni czą dzia -
łal ność go spo dar czą) to na le ży ją zgło sić je dy -
nie do ubez pie cze nia zdro wot ne go na for mu -
la rzu ZZA.

Skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne (eme -
ry tal ne, ren to we i wy pad ko we) oraz na ubez -
pie cze nie zdro wot ne za nia nię, któ ra za ra bia
nie wię cej niż mi ni mal ne wy na gro dze nie
w kra ju, czy li dziś 1.386,00 zł, po kry je ZUS

z bu dże tu pań stwa. Ro dzi ce po kry ją skład ki
w przy pad ku, gdy pen sja nia ni prze kro czy wy -
na gro dze nie mi ni mal ne. Opła cą jed nak od tej
kwo ty, o któ ra pen sja prze kro czy mi ni mal ne
wy na gro dze nie. Je że li więc opie kun ka w umo -
wie mia ła by pen sję okre ślo ną na po zio mie
np. 2.000,00 zł, to ZUS opła ci skład ki od pod -
sta wy wy no szą cej 1.386,00 zł, a ro dzi ce
od 614,00 zł. Na ży cze nie nia ni moż na ją rów -
nież zgło sić do do bro wol ne go ubez pie cze nia
cho ro bo we go, ale skład kę na to ubez pie cze nie
fi nan su je nia nia z wła snych środ ków, a je den
z ro dzi ców bę dą cy płat ni kiem skła dek, bę dzie
ją wpła cał do ZUS.

W ce lu roz li cze nia skła dek za nia nię, ro dzic
peł nią cy ro lę płat ni ka skła dek, bę dzie mu siał
zło żyć w ZUS do ku men ty roz li cze nio we ZUS
DRA (de kla ra cja roz li cze nio wa) i ZUS RCA
(imien ny ra port mie sięcz ny skład ko wy). Je że li
pen sja nia ni nie prze kro czy mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia, wów czas te do ku men ty trze ba
bę dzie zło żyć tyl ko raz. W ko lej nych mie sią -
cach ZUS sam wy ge ne ru je po trzeb ną do ku -
men ta cję roz li cze nio wą. Po now ne zło że nie do -
ku men tów roz li cze nio wych by ło by wy ma ga ne
wy łącz nie w ra zie, gdy by nia nia za da ny mie -
siąc po bie ra ła np. za si łek cho ro bo wy. Wów -
czas bo wiem na le ża ło by przed ło żyć w ZUS -ie
tak że do ku ment ZUS RSA (imien ny ra port
mie sięcz ny świad cze nio wy). Gdy pen sja nia ni
bę dzie wyż sza niż mi ni mal ne wy na gro dze nie,
to do ku men ty roz li cze nio we trze ba bę dzie
przed kła dać w ZUS co mie siąc. Wów czas zło -
ży my w ZUS dwa dru ki RCA: je den z roz li -
cze niem skła dek od pod sta wy nie prze kra cza -
ją cej mi ni mal ne go wy na gro dze nia, dru -
gi – od kwo ty, któ ra sta no wi nad wyż kę
po nad mi ni mal ne wy na gro dze nie. Na ra zie do -
ku men ty trze ba skła dać w for mie pa pie ro wej.
Jed nak już od mar ca przy szłe go ro ku ro dzi ce
bę dą mo gli sko rzy stać z elek tro nicz ne go, in -
ter ne to we go sys te mu roz li czeń za po śred nic -
twem pro gra mu e -płat nik.

Zgłoś�nianię�do�ubezpieczeń

Ad rian na Peć
Miej ski Rzecz nik Praw Kon su men ta

Mi ni ster stwo Fi nan sów pod ha słem „Nie bądź je leń,
weź pa ra gon” pro wa dzi kam pa nię in for ma cyj ną przy -
po mi na ją cą o ko niecz no ści wy sta wia nia oraz prze cho -
wy wa nia pa ra go nów. Ak cję tę wspie ra Urząd Ochro ny
Kon ku ren cji i Kon su men tów oraz przy łą czył się do niej
rzecz nik kon su men tów. Kam pa nię pro mu je ry su nek je -
le nia na za ku pach au tor stwa An drze ja Mlecz ki, jed ne -
go z naj po pu lar niej szych pol skich ry sow ni ków.

KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ:

Masz pra wo do otrzy ma nia do wo du za ku pu. Naj -
prost szym jest pa ra gon. Do wód za ku pu po wi nie -
neś otrzy mać nie za leż nie od miej sca sprze da ży
pro duk tu, np. w skle pie, na ba za rze, na sto isku
z pa miąt ka mi, w in ter ne cie, tak że w przy pad ku
gdy pła cisz za usłu gę. Do wód za ku pu po twier dza,
co ku pi łeś, od ko go, kie dy i w ja kiej ce nie. Dzię -
ki te mu bę dziesz mógł re kla mo wać pro duk ty lub
usłu gi, któ re oka żą się nie zgod ne z umo wą – wa -
dli we. Naj bar dziej po wszech nym po twier dze niem
za ku pów jest pa ra gon. Nie jest to jed nak je dy ny
do ku ment po świad cza ją cy za war cie umo wy czy
też upraw nia ją cy do re kla ma cji. Po dob ną moc jak
pa ra gon ma po twier dze nie płat no ści kar tą, wy ciąg
z kon ta, fak tu ra VAT, kar ta gwa ran cyj na. Pa ra gon
da je moż li wość zło że nia re kla ma cji wte dy, gdy
pro dukt jest wa dli wy. Sprze daw ca nie mo że jed -
nak uza leż nić jej przy ję cia od przed sta wie nia tyl -
ko i wy łącz nie te go do wo du za ku pu. Mo że my bo -
wiem przed sta wić in ny do wód na za kup. Żą da nie
przez sprze daw cę tyl ko i wy łącz nie pa ra go nu i od -
mo wa jej przy ję cia na pod sta wie in ne go do ku -
men tu jest bez pod staw ne. Pa mię taj jed nak, że po -

sia da nie pa ra go nu znacz nie uła twia zło że nie re -
kla ma cji. Sprze daw ca ma obo wią zek jej przy ję cia
na wet wte dy, gdy nie zga dza się z Two imi żą da -
nia mi. Mo że jed nak te go nie zro bić, gdy nie masz
żad ne go do wo du za ku pu, po nie waż wte dy trud no
bę dzie udo wod nić, że da ny pro dukt ku pi łeś u nie -
go w skle pie. PA MIĘ TAJ: TY MU SISZ UDO -
WOD NIĆ, ŻE DO KO NA ŁEŚ ZA KU PU. Pa ra gon
mo że się przy dać tak że w in nych sy tu acjach niż
tyl ko re kla ma cje. Pa ra gon bę dzie po trzeb ny
w przy pad ku na li cze nia błęd nej ce ny to wa rów, źle
wy da no resz tę, sprze da no prze ter mi no wa ny pro -
dukt spo żyw czy. Naj kró cej przy da ją się pa ra go ny
po twier dza ją ce za ku py ar ty ku łów spo żyw czych.
Na zgło sze nie re kla ma cji pro duk tu spo żyw cze go
ma my trzy dni od otwar cia opa ko wa nia je śli był
sprze da wa ny w opa ko wa niu, a w przy pad ku to wa -
ru sprze da wa ne go lu zem – trzy dni od mo men tu
za ku pu. Pa ra go ny po twier dza ją ce za kup obu wia,
ubrań, me bli, sa mo cho dów czy sprzę tu RTV war -
to trzy mać przez dwa la ta, gdyż ty le trwa od po -
wie dzial ność sprze daw cy z ty tu łu tzw. nie zgod no -
ści to wa ru z umo wą. 

Pa ra gon przy da je się tak że w sy tu acjach nie ty po -
wych. Zgod nie z pra wem, to czy bę dzie my mo gli zwró -
cić to war za ku pio ny do sprze daw cy, je śli się roz my śli li -
śmy, za le ży tyl ko od do brej wo li sprze daw cy. Dla te go ma
on pra wo wy ma gać przed sta wie nia pa ra go nu, do łą cze -
nia me tek, czy do star cze nia pu de łek. Oprócz pra wa
do re kla ma cji z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru z umo wą
kon su men ci mo gą rów nież w wie lu przy pad kach sko -
rzy stać z re kla ma cji z gwa ran cji. Te po ję cia są bar dzo
czę sto my lo ne – war to jed nak wie dzieć, że gwa ran -
cja – po dob nie jak nie zgod ność to wa ru z umo -
wą – umoż li wia do cho dze nie rosz czeń w przy pad ku,
gdy na by ta rzecz oka za ła się wa dli wa. Jest ona jed nak
do bro wol na – przed się bior ca mo że udzie lić gwa ran cji,
ale nie mu si. Gdy zde cy du jesz się na ta ką for mę do cho -
dze nia rosz czeń, gwa rant ma rów nież pra wo wy ma gać
oprócz do łą cze nia wa dli we go pro duk tu, przed sta wie nia
pa ra go nu, kar ty gwa ran cyj nej wraz z pie cząt ką skle pu
czy ory gi nal ne go opa ko wa nia. Gdy nie otrzy ma łeś pa -
ra go nu od sprze daw cy, po wi nie neś zgło sić ten fakt Urzę -
do wi Kon tro li Skar bo wej. 

WEŹ��PARAGON
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W ostatnią niedzielę września
odbyło się „II Sosnowieckie
Spotkanie Starych
Samochodów”. To
prawdopodobnie największy
taki zlot w Polsce!
Zeszłoroczna edycja
zgromadziła ponad 120 załóg
w zabytkowych samochodach,
także spoza granic kraju oraz
setki widzów. Podczas
tegorocznej imprezy rekord
ten został pobity

Wła ści cie le za byt ko wych po jaz -
dów ze bra li się na par kin gu
przy uli cy Kre so wej, by na stęp -
nie prze je chać w ko lum nie uli ca -
mi So snow ca aż do Fa shion Ho -
use, gdzie im pre za by ła kon ty nu -
owa na. 

– Uczest ni cy zlo tu zro bi li
nie praw do po dob nie do bre wra -
że nie, prze jeż dża jąc uli ca mi
mia sta, nie spo sób by ło się tu taj
nie zja wić i nie zo ba czyć tych
re we la cyj nych po jaz dów – mó -
wi Ma rek Lip ski, któ ry na so -
sno wiec ki zlot za wi tał z sy na -
mi.

Wśród mo to ry za cyj nych
skar bów zo ba czyć moż na by ło
m.in. wspa nia le od re stau ro wa -
ne go i utrzy ma ne go: Wart bur -
ga 100, jed ną z pierw szych
wer sji Fia ta 500 oraz 1000
Mo no mil le, Sy ren kę i kul to wą
War sza wę. Po nad to przy go to -
wa no dla uczest ni ków wie le
do dat ko wych atrak cji w po sta -
ci kon kur sów, prze jaz du za byt -
ko wym raj do wym Wart bur -
giem oraz Aka de mii Bez pie -
czeń stwa Ru chu Dro go we go,
w ra mach któ rej moż na by ło

spraw dzić swo je umie jęt no ści
jaz dy w al ko go glach oraz
spró bo wać sił w te ście Ste war -
da. Na naj młod szych uczest ni -

ków so sno wiec kie go zlo tu cze -
kał Sznu pek – ma skot ka so -
sno wiec kiej po li cji. Im pre zę
za koń czy ło Rock'n'Roll -owe

After Par ty w ryt mach z lat
'50, '60 i '70.

Tekst i zdjęcia: Ga brie la Ko la no

miasto
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Świat starych samochodów

So sno wi czan przy cią ga ły fan ta stycz ne mo de le sta rych aut, jak tu Ca dil la ca… … ale tak że za byt ko we mo to cy kle

Jaguar zachwycał uczestników zlotu starych samochodów

Wejście
wnowy�rok

10 wrze śnia w Te atrze Za głę bia
od był się uro czy sty kon cert
Ślą skiej Or kie stry Ka me ral nej
Fil har mo nii Ślą skiej, in au gu ru -
ją cy Rok Kul tu ral ny w So snow -
cu. Or kie stra za pre zen to wa ła
m.in. utwo ry An to nio Vi val die -
go „Czte ry po ry ro ku op. 8”
oraz Asto ra Piaz zol li pod ba tu -
tą Mi ro sła wa Jac ka Błasz czy ka. 

W in au gu ra cji udział wzię ły
wła dze sa mo rzą do we mia sta wraz
z za stęp cą pre zy den ta mia sta
Agniesz ką Cze chow ską -Ko peć,
oraz prze wod ni czą cym RM Ar ka -
diuszem Chę ciń skim. Nie za bra -
kło tak że par la men ta rzy stów.
W uro czy sto ści uczest ni czy li rów -
nież: Sta ni sław Tym wraz z An -
drze jem Ku ro niem, któ rzy w So -

snow cu go ści li przy oka zji nada -
nia imie nia Jac ka Ku ro nia par ko -
wi w Ka zi mie rzu. Im pre zę po pro -
wa dził na czel nik Wy dzia łu Kul tu -
ry i Sztu ki – Pa weł Du sza oraz
Mi chał Gó ral, dyrektor Klu bu
Kie pu ry. 

– W tym se zo nie po dob nie,
jak w la tach ubie głych nie za -
brak nie bo ga tej ofer ty kul tu ral nej
w na szym mie ście. Sam Te atr
Za głę bia pla nu je kil ka pre mier,
w So snow cu dzia ła prze cież rów -
nież czyn nie Klub Kie pu ry, Mu -
zeum czy Cen trum Sztu ki Za -
mek Sie lec ki – prze ko ny wa ła
zastępca pre zy denta Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Stanisław Tym, legenda polskiej sceny, kabaretu i filmu,
zaszczycił uroczystość swoją obecnością. Towarzyszył mu
Andrzej Kuroń – brat Jacka Kuronia



Rekordowa liczba osób, bo
ponad 1000 uczestników,
wzięło udział w III edycji Gry
Miejskiej, która przez dwa
wrześniowe weekendy
rozgrywała się w Sosnowcu.
Nie brakowało atrakcji, emocji
i wspaniałej zabawy

– Wy da li śmy po nad sto kart
do gry. To na ra zie nasz re -
kord – mó wi Ra fał Ły sy, na czel -
nik Wy dzia łu In for ma cji i Pro -
mo cji w Urzę dzie Mia sta w So -
snow cu. W grze wzię li udział
ca łe ro dzi ny czy gru py przy ja ciół. 

Uczest ni cy zmie rzy li się z fo -
to za gad ka mi, bra li udział w ak -
cji eks plo ra cji, re tro za ba wach,
ale naj więk szy en tu zjazm wzbu -
dzi ła „Al le gra”, któ ra prze nio -
sła gra czy w cza sy Wła dy sła wa

Szpil ma na. Uczest ni cy otrzy ma -
li ko per ty, a w nich Kar tę Gry,
kar tę z za da nia mi dla po sta ci,
plan So snow ca. Co wię cej,
na czas gry sta li się wszy scy do -
cie kli wy mi re por te ra mi ga ze ty
„Sie dem gro szy”. Gra cze, któ -
rym sprzy ja ła pięk na po go da,
a do pi sy wa ły wy śmie ni te na stro -
je, mu sie li w cią gu trzech go dzin
do wie dzieć się mię dzy in ny mi,
kto ze spraw ców uwo dził, usy -
piał oraz kradł z zim ną krwią
i uśmie chem an giel skie go lor da
na twa rzy czy… ukradł li li pu ta
z cyr ku dla ucie chy dziew cząt
pra cu ją cych w przy byt ku peł -
nym mi ło ści. 

Sio stry, Ela i Aga ta Ku bi na,
stu dent ki Ślą skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go, któ re wzię ły
udział w „Al le grze”, nie mia ły
ła twe go za da nia, ale po ra dzi ły
so bie do sko na le. – Ta ka gra to

bar dzo faj ny po mysł na spę dze -
nie wol ne go cza su, a jesz cze do -
dat ko wo moż na się wie le na -
uczyć – prze ko ny wa ły. W kon -
ster na cję wpro wa dzi ło je
py ta nie, czy Jan Kie pu ra do ra -
biał w War sza wie ja ko re pre zen -
tant spół ki Po lo nia i spro wa dzał
do So snow ca po ma rań cze, fi gi
i ro dzyn ki. Wiel ką nie wia do mą
by ło, czy Po la Ne gri ja ko „Afro -
dy ta” pi sa ła do Ja na Kie pu ry
na mięt ne li sty. Od po wie dzi we -
ry fi ko wa li, usta wie ni przed wej -
ściem do bu dyn ku dwor ca…
Jan Kie pu ra i Mar ta Eg ghert,
któ rzy za po praw ne od po wie dzi
wsta wia li pie cząt ki. Jan Kie pu -
ra, czy li Szy mon Ćwik z fir my
Si le sia Events, któ ra zre ali zo wa -
ła po szcze gól ne eta py Gry Miej -
skiej, za nic nie chciał przy znać,
czy do sta wał li sty od „Afro dy -
ty”, bo je go żo na cią gle tak so -

wa ła go wzro kiem, ale był bar -
dzo za do wo lo ny, że jest tak sła -
wio ny w ro dzin nym mie -
ście. – Po mnik pięk ny mi po sta -
wi li, a mo ja ulu bio na pie kar nia
da lej stoi – cie szył się „Kie pu -
ra”. Gra cze spo tka li jesz cze le -
gen dar ne go re por te ra Kon stan -
te go Ćwier ka, Wła dy sła wa
Szpil ma na, Edwar dę Szpil man
i pięk ną Po lę Ne gri. 

Re kor do wa licz ba osób
chcia ła zo ba czyć tak że du cha
w Pa ła cu Die tla. Po nad to uczest -
ni cy po szu ki wa li za gi nio nych

szy bów, spa ce ro wa li tro pem re -
tro kry mi na łu, po szu ki wa li gro -
bu eks cen trycz ne go ge ne ra ła,
a w Zam ku Sie lec kim gra li
w gu mę, kla sy, sznu ra oraz ukła -
da li puz zle i ubie ra li wy ci na ne
lal ki. Uczest ni cy za udział w im -
pre zach i swo je osią gnię cia zbie -
ra li spe cjal ne pie cząt ki, umiesz -
cza ne na ich kar tach gry. Ogło -
sze nie zwy cięz ców od bę dzie
się 7 paź dzier ni ka o godz. 18.00
w Mu zeum w So snow cu. 

Tekst i zdjęcia: Sylwia Kosman

Inauguracja
zMoCartem
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Co to była za gra! Cieszyli się uczestnicy III edycji Gry Miejskiej 

Spotkali Kiepurę,
podziwiali Polę 

„Alle grę” czas zacząć! Marta Egghert, czyli Anna Sięka z firmy Silesia Events, rozdaje koperty
z zadaniami do gry

Brygida Szpórnóg wzięła udział w grze razem
z podopiecznymi ZOW nr 2 w Sosnowcu

Mariusz Malec z synami bliźniakami 7,5-letnimi Wiktorem
i Dominikiem grali po raz pierwszy

Konstanty Ćwierk, czyli Rafał Mirowski, przybijał pieczątki za
dobrze rozwiązane zadania. Tu siostrom Agacie i Elżbiecie
Kubina

12 września, w koncercie
inaugurującym sosnowiecki
sezon artystyczny, w Miejskim
Klubie im. Jana
Kiepury – Energetycznym
Centrum Kultury w Sosnowcu
wystąpiła Grupa MoCarta

Ten zna ko mi ty kwar tet smycz ko -
wy cie szy się ogrom ną po pu lar -
no ścią i nic dziw ne go. Gru pa da -
ła zna ko mi ty po kaz, łą czą cy te -
ma ty mu zycz ne z hu mo rem.
Gru pa za gra ła m.  in. na… ba lo -
nie czy wy ko rzy stu jąc ra kiet kę
i pi łecz kę do ping pon ga. To
wszyst ko, plus zna ko mi ty po -
ziom mu zycz ny i po pi sy ak tor -
skie Gru py Mo Car ta gwa ran to -
wa ły do sko na łą za ba wę i ucztę
mu zycz ną w jed nym. 

Gru pa Mo Car ta to kwar tet
smycz ko wy o am bi cjach ka ba re tu
mu zycz ne go. Ze spół two rzy czte -
rech ab sol wen tów Aka de mii Mu -
zycz nej wWar sza wie iŁo dzi: Fi lip
Ja ślar, Mi chał Si kor ski, Pa weł Ko -
wa luk i Bo lek Błasz czyk. Po raz
pierw szy wy stą pi li przed pu -
blicz no ścią na XIII Prze glą dzie
Ka ba re tów Pa Ka 97 i od tej po ry
Gru pa pro wa dzi ak tyw ną dzia -
łal ność kon cer to wą. Ze spół wy -
stę pu je rów nież z re per tu arem
kla sycz nym, a tak że zaj mu je się
mu zy ka roz ryw ko wą... Współ pra -
co wał m. in. z ta ki mi oso bo wo ścia -
mi, jak: Ma ry la Ro do wicz, Na ta lia
Ku kul ska, Gru pa Pod Bu dą, Ma -
rian Opa nia, Wło dzi mierz Korcz,
Ar tur An drus, czy Kay ah. W mar -
cu 2010 ro ku gru pa ob cho dzi ła ju -
bi le usz 15-le cia dzia łal no ści ar ty -
stycz nej. U

Zbigniew
 Łaszek



historia
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Uro dził się 3 mar ca 1934 ro ku we
Lwo wie w ro dzi nie o tra dy cjach so -
cja li stycz nych i nie pod le gło ścio -
wych. We Lwo wie Ku ro nio wie
prze ży li oku pa cję so wiec ką, a na -
stęp nie hi tle row ską. Po po wtór nym
wkro cze niu do mia sta Ar mii Czer -
wo nej wio sną 1945 ro ku je go ro -
dzi na prze nio sła się do Kra ko wa,
aby rok póź niej za miesz kać w War -
sza wie. W 1949 ro ku J. Ku roń ja -
ko 15-la tek zo stał dzia ła czem
Związ ku Mło dzie ży Pol skiej.
Po zda niu ma tu ry (1952) zo stał eta -
to wym in struk to rem w wy dzia le
har cer skim sto łecz ne go ZMP oraz
wstą pił do PZPR. W rok póź niej
zo stał prze wod ni czą cym ZMP
na Po li tech ni ce War szaw skiej.
W 1953 ro ku usu nię ty z or ga ni za cji
za kry ty kę dzia łal no ści kół ZMP
w War sza wie, a rok póź niej wy klu -
czo ny rów nież z PZPR. Od 1955
ro ku two rzył dru ży ny Wal te row -
ców, zwa ne rów nież „Czer wo nym
Har cer stwem” i w 1956 ro ku zo stał
po now nie przy ję ty do PZPR.
Po ukoń cze niu stu diów na Wy dzia -
le Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu
War szaw skie go, w la tach 1957-
1964 pra co wał w Kwa te rze Głów -
nej ZHP, gdzie peł nił m. in. funk cję
kie row ni ka Wy dzia łu Pro gra mo we -
go. W 1962 ro ku wstą pił do Po li -
tycz ne go Klu bu Dys ku syj ne go za -
ło żo ne go na Uni wer sy te cie War -
szaw skim przez Ka ro la Mo dze lew -
skie go. Opra co wa li bro szu rę pro -

gra mo wą, któ ra w opar ciu o za ło że -
nia mark si zmu kry ty ko wa ła ustrój
PRL. W 1964 ro ku zwol nio ny
z pra cy w ZHP, po raz dru gi usu -
nię ty z PZPR oraz tra ci sty pen dium
dok to ranc kie na Wy dzia le Pe da go -
gi ki sto łecz ne go uni wer sy te tu.
Po opu bli ko wa niu „Li stu otwar te go
do Par tii”, w któ rym wspól nie z K.
Mo dze lew skim wska zy wa li na kon -
flikt po mię dzy kla są ro bot ni czą
a biu ro kra cją par tyj ną zo sta li aresz -
to wa ni 20 III 1965 ro ku. J. Ku roń
zo stał ska za ny na 3 la ta po zba wie -
nia wol no ści, jed nak w 1967 ro ku
uzy skał wa run ko we zwol nie nie.
Na wol no ści włą czył się w dzia łal -
ność pro wa dzo ną przez gru pę stu -
den tów opo zy cjo ni stów na zy wa ną
przez wła dze „ko man do sa mi”. Był
współ au to rem pe ty cji wy ra ża ją cej
pro test prze ciw ko de cy zji władz
za ka zu ją cej wy sta wie nia w Te atrze
Na ro do wym „Dzia dów” w re ży se -
rii Ka zi mie rza Dejm ka oraz współ -
ini cja to rem wie cu zor ga ni zo wa ne -
go w obro nie re le go wa nych z Uni -
wer sy te tu War szaw skie go Ada ma
Mich ni ka i Hen ry ka Szlaj fe ra.
W 1968 ro ku aresz to wa ny i ska za -
ny na 3,5 ro ku, jed nak po now nie
wa run ko wo zwol nio ny we wrze -
śniu 1971 ro ku. W czte ry la ta póź -
niej był jed nym z ini cja to rów i sy -
gna ta riu szy „Li stu 59” ma ją ce go
za blo ko wać po praw ki do Kon sty tu -
cji PRL, m.in. o kie row ni czej ro li
PZPR. W 1976 ro ku był współ za ło -

ży cie lem Ko mi te tu Obro ny Ro bot -
ni ków i współ ini cja to rem prze -
kształ ce nia go w Ko mi tet Sa mo -
obro ny Spo łecz nej KOR. Od 1977
ro ku wcho dził w skład re dak cji nie -
za leż ne go kwar tal ni ka „Kry ty ka”.
W tym sa mym ro ku przez kil ka
mie się cy był po now nie aresz to wa -
ny. Od 1978 ro ku wy kła dał w ra -
mach To wa rzy stwa Kur sów Na uko -
wych, któ re go dzia łal ność spo tka ła
się z ogrom nym nie za do wo le niem
władz ko mu ni stycz nych i w rok
póź niej spo wo do wa ło na pad
na dom ro dzi ny Ku ro niów. Pod czas
straj ków 1980 ro ku w je go miesz -
ka niu znaj do wa ła się sieć in for ma -
cji o ru chu straj ko wym. Od wrze -
śnia był do rad cą Mię dzy za kła do -
we go Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go
NSZZ „So li dar ność”. Po wy bu chu
sta nu wo jen ne go zo stał aresz to wa -
ny w no cy z 12 na 13 grud nia 1981
ro ku i in ter no wa ny w Strze biel ni -
ku, a na stęp nie w Bia ło łę ce. In ter -
no wa na zo sta ła rów nież je go żo -
na Gra ży na (Ga ja), któ ra zmar ła 23
li sto pa da 1982 ro ku. W tym sa mym
ro ku J. Ku ro nio wi po sta wio no za -
rzut pró by oba le nia ustro ju i in ter -
no wa nie za mie nio no na wię zie nie.
Zo stał z nie go zwol nio ny na mo cy
amne stii w 1984 ro ku. Do 1989 ro -
ku ak tyw nie dzia łał w pod ziem -
nych or ga ni za cjach oraz pu bli ko -
wał w kon spi ra cyj nej pra sie. Brał
udział w ob ra dach „Okrą głe go Sto -
łu”. W la tach 1989 – 2001 spra wo -

wał man dat po sła na Sejm czte rech
ka den cji z ra mie nia Ko mi te tu Oby -
wa tel skie go, Unii De mo kra tycz nej
i Unii Wol no ści. W la tach 1989-
1990 i 1992-1993 był mi ni strem
pra cy i po li ty ki so cjal nej w rzą dach
Ta de usza Ma zo wiec kie go i Han ny
Su choc kiej. W 1995 ro ku kan dy do -
wał na urząd Pre zy den ta RP, jed nak
uzy skał 9,2 % gło sów i za jął 3.
miej sce. W 2000 ro ku wraz z dru gą
żo ną Da nu tą za ło żył Uni wer sy tet
Po wszech ny im. Ja na Jó ze fa Lip -
skie go w Te re mi skach na Pod la siu.
Zmarł 17 czerw ca 2004 ro ku
w War sza wie po dłu go trwa łej cho -
ro bie. W So snow cu od 10 wrze śnia
br. Ja cek Ku roń jest pa tro nem par -
ku w dziel ni cy Ka zi mierz Gór ni -
czy. 

Kolumnę opracował: Michał Węcel

Jej po cząt ki się ga ją 1833 ro ku i wią żą
się z po wsta niem ko pal ni „Je rzy”
(od 1928 r. Niw ka). Zo sta ła za ło żo -
na na grun tach ni wec kich przez Mau -
ry ce go Kos sow skie go, Jac ka Lip skie -
go, Woj cie cha Kry gie ra i An to nie go
Klim kie wi cza. Od 1836 ro ku na le ża ła
do Ban ku Pol skie go, a w 7 lat póź niej
prze szła pod za rząd Ko mi sji Rzą do wej
Przy cho dów i Skar bu. Oko ło 1844 ro -

ku nie czyn na wów czas ko pal nia zo sta -
ła prze ję ta przez Jac ka Sie mień skie go,
któ ry w 1864 ro ku sprze dał ją wraz
z ma jąt kiem ziem skim nie miec kie mu
prze my słow co wi Gu sta wo wi von
Kram sta. Po je go śmier ci w 1869 ro ku
stał się wła sno ścią je go spad ko bier -
ców, a na stęp nie utwo rzo ne go przez
nich Gwa rec twa (1883). W la tach 70.
i 80. XX w. na le ża ła do naj no wo cze -

śniej szych za kła dów w Za głę biu Dą -
brow skim. Gwał tow ny roz wój wy do -
by cia i wzrost za trud nie nia spo wo do -
wa ny był m. in. roz wo jem ko lei ja ko
głów ne go wów czas środ ka trans por tu.
W 1891 ro ku ko pal nię na by ło To wa -
rzy stwo Ko palń Wę gla i Za kła dów
Hut ni czych So sno wiec kich za ło żo ne
przez fran cu skich ka pi ta li stów. Ko pal -
nia po sia da ła kil ka szy bów, a wy bu do -

wa ny w la tach 1909 – 1912 „Ka zi -
mierz” dał po czą tek ko pal ni „Mo drze -
jów” w 1919 ro ku. Pod czas I woj ny
świa to wej ko pal nia by ła nie czyn na.
Po now nie uru cho mio na zo sta ła za raz
po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le -
gło ści. W 1919 ro ku wy do by cie wy -
nio sło 238,3 tys. ton, a w dzie sięć lat
póź niej już 394,4 tys. ton. W okre sie
oku pa cji hi tle row skiej ko pal nie „Niw -
ka” i „Mo drze jów” zo sta ły prze ję te,
a na stęp nie po łą czo ne przez kon cern
Preus sag (1942). W 1945 ro ku utwo -
rzo no przed się bior stwo „Niw ka -Mo -
drze jów”, któ re na le ża ło do Dą brow -
skie go Zjed no cze nia Prze my słu Wę -
glo we go. W Pol sce Lu do wej roz bu do -
wa no za kład, uru cho mio no no we po -
kła dy, po głę bio no szy by, uno wo cze -
śnio no i po więk szo no park ma szy no -
wy. Pro duk cja wę gla ro sła i w 1970 ro -
ku wy nio sła 1.777 tys. ton, a w dzie -
więć lat póź niej po nad 2.304 tys. ton.
Jed nak w 1990 ro ku oka za ło się, że
ko pal nia jest za kła dem de fi cy to wym
i dla te go zna la zła się w sy tu acji kry zy -
so wej. Od 1993 ro ku we szła w skład
Ka to wic kie go Hol din gu Wę glo we -
go SA ja ko wy od ręb nio ny or ga ni za -
cyj nie i ma jąt ko wo za kład. W ra mach
re ali za cji rzą do we go pro gra mu re for -
my i re struk tu ry za cji gór nic twa wę gla
ka mien ne go wy zna czo ny zo stał do li -
kwi da cji. 30 czerw ca 1999 ro ku ko pal -
nia za koń czy ła wy do by cie. 

Kopalnia „Niwka-
Modrzejów”

Korczak
Janusz�
(1878-1942), le karz, pe da gog

Uro dził się 22 lip ca 1878 ro ku w War sza wie w za -
sy mi lo wa nej ro dzi nie ży dow skiej ad wo ka ta Jó ze fa
Goldsz mi ta i Ce cy lii z Gę bic kich. W la tach 1886-
1897 uczęsz czał do szko ły po cząt ko wej Au gu sty -
na Szmu ry, a na stęp nie do ośmio kla so we go gim na -
zjum na war szaw skiej Pra dze. Do ra sta nie i doj rze -
wa nie Hen ry ka (ta kie otrzy mał imię) prze bie ga ło
w trud nych wa run kach ma te rial nych spo wo do wa -
nych śmier cią oj ca, dla te go zo stał zmu szo ny
do udzie la nia ko re pe ty cji, by po móc w utrzy ma niu
ro dzi ny. W 1898 ro ku roz po czął stu dia na Wy dzia -
le Le kar skim. La tem 1899 ro ku prze by wał
w Szwaj ca rii, gdzie po znał bli żej dzia łal ność
i twór czość pe da go gicz ną Pe sta loz zie go, a po nad to
za in te re so wał się szko ła mi oraz szpi ta la mi dzie cię -
cy mi. W 1905 ro ku otrzy mał dy plom le ka rza i brał
udział w woj nie ro syj sko -ja poń skiej, a za swo ją
służ bę zo stał awan so wa ny do stop nia ma jo ra.
W 1907 ro ku pod no sił swo je le kar skie kwa li fi ka cje
w Ber li nie. Pra co wał ja ko pe dia tra w Szpi ta lu dla
Dzie ci im. Ber so nów i Bau ma nów. W tym cza sie
pod jął de cy zję, że nie za ło ży wła snej ro dzi ny. W la -
tach 1914-1918 był m.in. młod szym or dy na to rem
szpi ta la dy wi zyj ne go na fron cie ukra iń skim.
Od 1912 ro ku wspól nie ze Ste fa nią Wil czyń ską za -
ło żył, a na stęp nie pro wa dził Dom Sie rot dla dzie ci
ży dow skich w War sza wie przy ul. Kroch mal nej.
W 1925 ro ku przy stą pił praw do po dob nie do ru chu
wol no mu lar skie go. W po ło wie lat 30. od wie dził
Pa le sty nę, po nie waż po waż nie my ślał o opusz cze -
niu Pol ski w związ ku z na ra sta ją cą je go zda niem
se gre ga cją ra so wą oraz na cjo na li zmem, któ re je mu
ja ko so cja li ście nie stwa rza ły do bre go kli ma tu
do pra cy spo łecz nej i pe da go gicz nej. War to w tym
miej scu wspo mnieć o mniej zna nej dzia łal no ści li -
te rac kiej i ra dio wej Ja nu sza Kor cza ka. Już od 1896
ro ku pu bli ko wał w wie lu cza so pi smach: hu mo re -
ski, ar ty ku ły na te ma ty spo łecz ne, oby cza jo we
i wy cho waw cze. Jest au to rem kil ku na stu, prze tłu -
ma czo nych na ob ce ję zy ki i po pu lar nych na świe -
cie po wie ści dla i o dzie ciach. Po nad to jest au to rem
pa mięt ni ka z lat oku pa cji, któ ry ma głę bo kie pod -
ło że fi lo zo ficz ne i opu bli ko wa ny zo stał w 1958 ro -
ku. W 1937 ro ku zo stał od zna czo ny Zło tym Waw -
rzy nem Aka de mic kim Pol skiej Aka de mii Li te ra tu -
ry. Pro wa dził sze ro ką dzia łal ność po pu la ry za tor ską
w obro nie praw dziec ka za po śred nic twem ra dia,
a je go bli skim współ pra cow ni kiem i se kre ta rzem
był Igor Ne wer ly. Po mi mo pro te stów słu cha czy
spo wo do wa nych po cho dze niem au to ra au dy cji
do 1939 ro ku po zo stał na an te nie Pol skie go Ra dia.
Po wy bu chu woj ny J. Kor czak nie apro bo wał dys -
kry mi na cyj ne go ozna cza nia Ży dów Gwiaz dą Da -
wi da. W 1940 ro ku pod czas prze no sin Do mu Sie -
rot na ob szar get ta (Chłod na 33) zo stał aresz to wa ny
i uwię zio ny na Pa wia ku, jed nak po kil ku mie sią -
cach zo stał zwol nio ny za kau cją. W dniu 5 lub 6
sierp nia 1942 ro ku sie ro ci niec zo stał zli kwi do wa ny
przez hi tle row ców. 192 dzie ci wraz z dzie się cior -
giem opie ku nów uda ło się na plac, z któ re go zo sta li
wy wie zie ni do obo zu za gła dy w Tre blin ce. Ja nusz
Kor czak do bro wol nie to wa rzy szył im w tej ostat -
niej po dró ży i wraz z wy cho wan ka mi zgi nął w ko -
mo rze ga zo wej. W So snow cu do pie ro w la -
tach 90. XX wie ku zo stał upa mięt nio ny nie wiel ką
ulicz ką w dziel ni cy Sie lec, któ ra znaj du je się po -
mię dzy ul. Wa wel a ron dem Lu dwi ka. 

Ku�roń�Ja�cek
(1934-2004), po li tyk
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jubilaci

JUBILEUSZ 10.06.2011

Teofila i Mieczysław Domagałowie,
Zofia i Władysław Domagałowie, Janina
i Czesław Grierczyccy, Marianna
i Stanisław Głowowie, Barbara i Edward
Kawkowie, Genowefa i Marian
Kielerowie, Irena i Władysław
Korczalowie, Bogusława i Tadeusz
Królowie, Elżbieta i Witold Polakowie,
Eleonora i Henryk Starostowie, Hanna
i Tadeusz Ścipiórowie, Zofia i Zbigniew
Wietrzykowscy, Teresa i Witold
Wiśniewscy, Stanisława i Stanisław
Zdenkowscy.

Anna i Karol Broniarczykowie, Janina
i Kazimierz Cichoniowie, Teresa
i Bronisław Cieślikowie, Bogusława
i Edward Dębowscy, Wanda i Jan
Gęborkowie, Barbara i Szczepan
Górniccy, Marianna i Daniel Kajcowie,
Irena i Ryszard Kordeuszowie, Zofia
i Józef Łyszczarzowie, Lilianna
i Aleksander Małeccy, Sabina i Waldemar
Mrukowie, Helena i Henryk Niezgodowie,
Stanisława i Włodzimierz Pluteccy, Jan
i Stefania Salowie, Henryka i Tadeusz
Sobkowiakowie, Marianna i Lucjan
Strzyżewscy, Krystyna i Karol Wronowie.

Halina i Andrzej Jaskółowie, Grażyna
i Marek Kasprzykowie, Krystyna
i Stanisław Lelątkowie, Marianna
i Arnold Lupowie, Krystyna i Bogumił
Magnuscy, Pelagia i Włodzimierz
Malinowscy, Danuta i Jan Otrębscy,
Róża i Adam Pezdowie, Irena
i Waldemar Soleccy, Maria i Bolesław
Stankiewiczowie, Lucyna i Ezechiel
Szczygłowie, Walentyna i Zenon
Sznajderowie, Barbara i Andrzej
Tokarscy, Teresa i Stefan Trzaskowie,
Teodora i Stanisław Uznańscy, Wanda
i Janusz Woźniakowie, Czesława
i Lucjan Nowakowie.

JUBILEUSZ 01.07.2011

Jan i Irena Agdanowie, Stanisław
i Stanisława Cieślarowie, Remigiusz
i Jadwiga Drożdżowie, Stefan i Henryka
Flakowie, Adam i Wanda Frydrychowie,
Stanisław i Maria Furmaniakowie,
Czesław i Krystyna Kamelowie, Jan
i Maria Kluczyńscy, Stanisław i Krystyna
Kuczerowie, Adam i Marianna Ładowie,
Ryszard i Teresa Miodkowie

Roman i Bogusława Dudkowie,
Zdzisław i Alfreda Musiołowie,
Kazimierz i Helena Omastowie,
Kazimierz i Helena Pilawscy, Kazimierz
i Donata Rejdakowie, Tadeusz
i Krystyna Rusakowie, Bogusław
i Cecylia Srokowie, Stanisław i Halina
Stecowie, Kazimierz i Helena
Szczepkowie, Mieczysław i Genowefa
Szymanowscy, Stefan i Zofia
Witkowscy, Bolesław i Zofia Cebowie
(60-lecie), Eugeniusz i Wiesława
Targoszowie (60-lecie), Henryk i Irena
Wilczurowi (60-lecie).

10 czerwca oraz 1 lipca w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Odznaczenia i nagrody wręczali Jubilatom: prezydent Kazimierz Górski, zastępcy prezydenta: Agnieszka Czechowska-Kopeć i Ryszard Łukawski
oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz�50-�i�60-lecia�pożycia
małżeńskiego�obchodzili�Państwo

Święto
sosnowieckiego
Muzeum
III so sno wiec kie Dni Mu zeum, któ re
od by ły się 9 i 11 wrze śnia mi nę ły
pod zna kiem mio du i… w ryt mach
Rock and Rol la. 
Otwar cie za inau gu ro wa ła pre zen ta -
cja stro jów in spi ro wa nych mo dą lat
sześć dzie sią tych w wy ko na niu
uczniów ze Szko ły Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu.
Przed wi dow nią za pre zen to wa li się
tan ce rze Stu dia Tań ca Kie pu ra. Wy -
sta wa otwar ta w tym dniu pre zen -
to wa ła osią gnię cia pol skiej kul tu ry
i sztu ki II po ło wy lat 50. i ca łej de -
ka dy lat 60. XX w. Prze ło mo wym
wy da rze niem dla ar ty stów tam tych
lat by ła Ogól no pol ska Wy sta wa
Mło dej Pla sty ki „Prze ciw woj -
nie – prze ciw fa szy zmo wi”, któ ra
od by ła się z oka zji Świa to we go Fe -
sti wa lu Mło dzie ży i Stu den tów
w 1955 r. w war szaw skim Ar se na -
le. Wy sta wa pre zen to wa ła pra ce
m.in. kil ku uczest ni ków Ar se na łu
z Je rzym Tchó rzew skim, Je rzym
No wo siel skim, Te re są Pą gow ską
i Ja nem Le ben ste inem na cze le
oraz przed sta wi cie li pol skiej szko ły
pla ka tu np. Fran cisz ka Sta ro wiey -
skie go i Hen ry ka To ma szew skie go. 
Dla tych, któ rzy prze ga pi li otwar cie
do bra wia do mość – wy sta wę moż -
na oglą dać w so sno wiec kim Mu zeum
do koń ca ro ku.
Przed Pa ła cem Scho ena po dzi wiać
na to miast moż na by ło rów nież wy sta -
wę ple ne ro wą „Kul to we sa mo cho dy
lat 60”, któ ra po wsta ła dzię ki współ -
pra cy ze Sto wa rzy sze niem Mu zeum
Tech ni ki w So snow cu.
– Nie mal cof nę łam się w cza sie i po -
czu łam, jak wte dy, gdy mia łam dwa -
dzie ścia lat, od ży ły wspo mnie -
nia – śmie je Ma ria Lu tow ska, uczest -
nicz ka Dni Mu zeum.
Nie dzie la by ła grat ką dla sma ko szy
płyn ne go zło ta – mio du. De gu sto wać
i za ku pić moż na by ło wie le je go ga -
tun ków, a tak że pszcze li py łek i wy ro -
by z wo sku. Od by ły się rów nież licz ne
te ma tycz ne wy kła dy, np. spo tka nie
ze Zdzi sła wą Gwiaz dą – au tor ką
książ ki „Roz ja śnić mrok, czy li rzecz
o ks. Osta chu” oraz otwar to wy sta wę
„Jan Dzier żon (1811 – 1906). Ży cie
i twór czość”. GK

Pamiętamy
oSzpilmanie
23 września w Miejskim Klubie im.
Jana Kiepury w Sosnowcu odbył się
recital fortepianowy „Przerwany
koncert – wspomnienie
o Władysławie Szpilmanie”.
W programie spotkania znalazły się
m.in. utwory Fryderyka Chopina
oraz improwizacje utworów
skomponowanych przez
Władysława Szpilmana.
Na fortepianie zagrał Marek
Ciepierski, natomiast wspomnienie
o sosnowieckim kompozytorze
i słowo o muzyce wygłosiła Kamila
Kiełbińska.
Spotkanie zorganizowane zostało
dzięki współpracy: Miejskiego Klubu
im. Jana Kiepury, Fundacji im. Jana
Kiepury w Sosnowcu oraz Biura
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN.
Recital został zrealizowany dzięki
dotacji Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu. Nasza redakcja objęła
patronat nad koncertem. GK
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Spirit�on�Lemon
zmedalem

W dniach 17-18 września
w Warszawie odbyły się
Outdoorowe Mistrzostwa
Polski 2011 Frisbee Ultimate.
Sosnowiecka drużyna  Spirit on
Lemon obroniła brązowy
medal sprzed roku
wywalczony podczas turnieju,
który odbył się w Sosnowcu

Spirit on Lemon jest w trakcie
przekształceń i przebudowy
zespołu, a co gorsza do Warszawy
nie pojechało aż pięciu
podstawowych zawodników,
których dotknęły  kontuzje. W tej
sytuacji sosnowiczanie
przed warszawskim turniejem nie
byli wymieniani w gronie faworytów,
jednak ponownie zaskoczyli swoich
kibiców i wrócili z brązowymi
medalami.
Zespół z Sosnowca w półfinale trafił
na niezwykle groźną ekipę Furious
Goats – Poznań, Spirit on Lemon
prowadził 6:4, ale później stracił 4
punkty z rzędu i przegrał mecz
(8:11). W małym finale
sosnowiczanie nie dali szans Cool
Flights – Gdańsk, wygrywając 17:9.
W meczu o złoto lepsi okazali się
poznaniacy z Furious Goats, którzy
pokonali Grandmaster
Flash – Warszawa. Cel
przed sosnowiecką drużyną
pozostaje cały czas ten sam – tytuł
mistrzowski w 2012 roku! KP
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Z trze ma brą zo wy mi me da la mi
po wró ci li z ro ze gra nych we
Wro cła wiu Mi strzostw Pol ski se -
nio rów sza bli ści TMS Za głę bie.
Na naj niż szym stop niu po dium
sta nę li Mar ta Pu da, Ma ciej Re -
gu lew ski oraz dru ży na ko bie ca.

W tur nie ju in dy wi du al nym Pu -
da do zma gań fi na ło wych nie
mia ła so bie rów nych. Wy gra ła
wszyst kie po je dyn ki, a po -
grom czy nię zna la zła do pie ro
w pół fi na le. Ule gła wów czas
póź niej szej zło tej me da li st ce,

Ka ta rzy nie Kę dzio rze. Wcze -
śniej w ba ta lii ćwierć fi na ło wej
po ko na ła We ro ni kę Ma cie jew -
ską z Ko ni na. – Dla Mar ty to
pierw szy me dal se nior skich
mi strzostw Pol ski, któ ra za stą -
pi ła tym sa mym na po dium

Mar tę Wą tor. W po je dyn ku
pół fi na ło wym Pu da by ła bli sko
trium fu nad Ka ta rzy ną Kę -
dzio rą, osta tecz nie jed nak bar -
dziej do świad czo na ry wal ka
by ła gó rą – przy znał tre ner na -
szej za wod nicz ki Krzysz tof
Wą tor.

In na na sza za wod nicz ka,
Mar ta Wą tor za koń czy ła ry wa li -
za cję na wal ce ćwierć fi na ło wej
kie dy to ule gła póź niej szej wi ce -
mi strzy ni, po zna nian ce Ire nie
Więc kow skiej. – Wa rto jesz cze
nad mie nić, że do ści słej gru -
py 24 za wod ni czek za kwa li fi ko -
wa ło się 9 na szych dziew -
cząt – do dał Wą tor.

Wą tor wraz z Pu dą oraz Ka -
ro li ną Wal czak i Li dią Soł tys
się gnę ła tak że po brąz w ry wa -
li za cji dru żyn, po ko nu jąc dru gi
ze spół TMS Za głę bie w skła -
dzie: An ge li ka Wą tor, Pa me la
War szaw ska, Ka ta rzy na Rak
i Kin ga Dróżdż. – Je śli cho dzi
o tur niej dru ży no wy, to po ci -
chu li czy łem na dwa me da le
i gdy by śmy mie li tro chę wię cej
szczę ścia, to mo gło się tak stać.
Jed nak pierw szy ze spół w pół -
fi na le uległ 45:37  za wod nicz ką

AZS -AWF War sza wa, a dru -
gi 45:32 ze spo ło wi AZS -AWF
Po znań  i tym sa mym oba ze -
spo ły spo tka ły się w bra to bój -
czej wal ce o brą zo wy me dal.
Po je dy nek był nie zwy kle za cię -
ty i za koń czył się wy ni -
kiem 45:44. Mi strzo stwa Pol ski
po ka za ły, że na sze sza blist ki
ma ją bar dzo du ży po ten cjał i je -
stem prze ko na ny, że na przy szło -
rocz nych mi strzo stwach po wal -
czy my o me da le ze szla chet niej -
sze go krusz cu – pod su mo wał
zma ga nia pań tre ner TMS Za -
głę bie.

W ry wa li za cji męż czyzn
po brąz się gnął za wod ni k Za głę -
bia Ma ciej Re gu lew ski, któ ry
w ćwierć fi na le po ko nał Kry stia -
na Stęp nia. W wal ce o fi nał uległ
jed nak Ja ku bo wi Ce ra no wi czo -
wi i osta tecz nie za jął w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej trze cie miej sce.
Re gu lew ski wraz z ko le ga mi
klu bo wy mi: Grze go rzem Do mi -
ni kiem, Mi cha łem  Ko cha nem,
Da mia nem Sku bi szew skim
w ry wa li za cji dru ży no wej za jął
pią te miej sce.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Me da le szer mie rzy pod czas Mi strzostw Pol ski se nio rów

Brą zo wi sza bli ści
TMS Za głę bie

Eugenia Bujak, reprezentantka Grupy
Kolarskiej Zagłębie, znów dostarczyła
swoim fanom powodów do radości.
Nasza czołowa zawodniczka
wywalczyła brązowy medal podczas
torowych mistrzostw Polski Elity
Gie nia sta nę ła na naj niż szym stop niu

po dium pod czas za wo dów, któ re od by -

ły się na to rze w Prusz ko wie na dy stan -
sie 3000 m na do cho dze nie. Na sza re -
pre zen tant ka ule gła je dy nie re pre zen ta -
cyj nym ko le żan kom: Mał go rza cie Woj -
ty rze i Ka ta rzy nie Paw łow skiej. Me da le
zo sta ły roz da ne tak że w ka te go rii U -23,
gdzie po dium by ło ta kie sa me. Tym cza -
sem Eu ge nia przy go to wu je się już
do ko lej ne go star tu, mi strzo stw Eu ro py
Eli ty.  KP

Pierw szy ze spół TMS Za głę bie sta nął na po dium se nior skich MP w ry wa li za cji ko biet

Znakomicie spisała się podczas MP Eugenia Bujak

Gie�nia�znów�napu�dle „Oczko”�pływaków
Górnika
21 me da li wy wal czy li za wod ni -
cy Gór ni ka So sno wiec pod czas
roz gry wa nych w Niem czech za -
wo dów  pły wac kich – In ter na tio -
na les Schwim m fest der Kre is -
spar kas se An halt -Bit ter feld.

Re pre zen ta cja klu bu w skła -
dzie: Wik to ria Pa stusz ka, Pa try -
cja Tu rza, Ju lia Za bo ro wicz,
Oli wia Wi śniew ska i Ja kub
Maj zdo by li w su mie 21 me da li
(14 zło tych, 5 srebr nych i 2 brą -

zo we). Star ty na szych za wod ni -
ków od by wa ją się w ra mach
wie lo let niej współ pra cy mię dzy
Gór ni kiem So sno wiec, a nie -
miec kim klu bem Bit ter fel der
SV.   Re wanż od bę dzie się 14
paź dzier ni ka na pły wal ni
przy ul. Że rom skie go w So -
snow cu pod czas  Mię dzy na ro -
do wych Za wo dów bę dą cych za -
ra zem Me mo ria łem  Eu ge niu -
sza Zan dec kie go. KP

Finał�lekkoatletycznej
ekstraklasy�i�ligi

W Krakowie odbyły się zawody finału ekstraklasy
lekkoatletycznej. Zawodnicy MKS-MOS Płomień
Sosnowiec zajęli w nim 11 miejsce.
Drużynowym mistrzem Polski zostali  zawodnicy
AZS-AWF Kraków, którzy obronili tytuł sprzed
roku. W Częstochowie rozegrano z kolei zawody
finałowe ligi juniorów

W Kra ko wie na si za wod ni cy za no to wa li na stę pu ją -
ce wy ni ki: Aga ta Je lon kie wicz, rzut mło tem
(4kg) – 58.03 m – 153.0 pkt.; Krzysz tof Brzo zow ski,
pchnię cie ku lą – (7,26kg) 17.63 m –  147.0 pkt.; An -
na Wlo ka, pchnię cie ku lą (4kg) – 15.15 m –  138.0
pkt.; Ur szu la Nęc ka, 3000 me trów – 9: 26.36 – 137.0
pkt.; San dra Mi cha lak, 3000 me trów ko -
biet – 9: 31.77 –  131.0 pkt.; Piotr Tar now ski, 110 me -
trów przez płot ki – 14.49 s – 130.0 pkt.; Dag ma ra
Sta la, rzut mło tem (4kg) – 51.60 m –  124.0 pkt.; Ma-
te usz Ci chec ki, 200 me trów – 21.70 s – 122.0 pkt.;
Ka mi la Ci ba, 100 me trów – 12.43 s – 103.0 pkt.;
szta fe ta ko biet 4x400 me trów – 3:55.31 – 116.0
pkt.; szta fe ta męż czyzn 4x100 me trów – 42.78
s    – 112.0 pkt.; szta fe ta ko biet 4x100 me -
trów – 48.63 s – 110.0 pkt. 

W zma ga niach li gi ju nio rów na si re pre zen tan ci
za ję li 8 miej sce, bę dąc za ra zem naj lep szą eki pą z gro -
na dru żyn z na sze go wo je wódz twa. Pod czas tych za -
wo dów so sno wi cza nie osią gnę li na stę pu ją ce re zul ta -
ty: Aga ta Je lon kie wicz rzut mło tem – 59,15 m (175
pkt.), Krzysz tof Brzo zow ski pchnię cie ku -
lą – 19,58 m (175 pkt.), Ma te usz Pio trow ski rzut młot
em – 58,54 m (143 pkt.), szta fe ta 4x400 me trów męż -
czyzn – 3: 25,64 (141 pkt.) Na ta lia Włosz czyk  rzut
dys kiem – 41,25 m  (138 pkt.),   Jo an na Ki jan ka
pchnię cie ku lą – 11,92 m (128 pkt.). KP So sno wiec cy pły wa cy wrócili z zawodów z workiem medali i dyplomów
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WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

KINO

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 14 października 2011 r. Wśród
au to rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po -
nem „Krzy żów ka nr 9”) roz lo so wa ne zo sta ną na gro dy,
któ re pro si my od bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Poziomo: 1 – Szozda lub Szurkowski, 5 – słodkie danie z
jaj, 8 – plakat, 9 – barierka wokół pokładu, 10 –
szlachecki herb polski, 11 – koleżanka widelca, 12 –
lepiszcze, 14 – angielska rasa psa myśliwskiego, 16 –
pocisk wypełniony materiałem wybuchowym, 17 –
samica wilka, 19 – rybki akwariowe, 21 – samiec świni,
22 – bożyszcze, 25 – za nią dostaje się napiwek, 28 –
leśny owoc, 29 – niektórzy palą w niej papierosa, 30 –
ptak z rodz. lelków, 32 – groźny kot, 34 – miękko
wyprawiona skóra, 35 – historia, 36 – włoska piosenkarka,
37 – imię jednego z Beatlesów, 38 – śląskie ciasto, 39 –
utwór opiewający bohaterskie czyny.
Pionowo: 1 – japoński reżyser, 2 – potrzebne
podejrzanemu, 3 – Onufry z bielmem, 4 – strój nocny, 5
– zapora kolejowa, 6 – oddział, 7 – utwór dramatyczny,
13 – najważniejszy na oddziale w szpitalu, 15 –
przewoźnik w Wenecji, 18 – ceniony w sokolnictwie, 20
– Peron – uwielbiana przez Argentyńczyków, 23 –
sympatyczny przybysz z Kosmosu, 24 – paryski handlarz
obrazami, 26 – dawna sypialnia, 27 – boczne skrzydło
kamienicy, 28 – główny zapaśnik w walce byków, 31 –
nocą usłane gwiazdami, 33 – najszybszy bieg konia.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NUMER 8/2011: GUIDO KNOPP -  „HOLOKAUST”
Nagrody otrzymują: Jerzy Jedrusik, Marian Skonecki i Lidia Tolik.

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

krzyżówka�nr��9

KI NO HE LIOS, ul.Mo drze jow -
ska 32b,
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

REPERTUAR PRASOWY KINA
HELIOS SOSNOWIEC 
30.09. – 06.10.2011 r.

PREMIERA: 
„1920 BITWA WARSZAWSKA”
3D 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30,
15.30, 17.00, 18.00, 19.30,
Historyczny, od 12 lat, Polska, 140
min. 20.30, 22.00, 22.45.

POZOSTAŁE TYTUŁY: 
„INKARNACJA” 18.30, 20.45.
thriller, od 15 lat, USA, 115 min.
„JOHNNY ENGLISH

REAKTYWACJA” - 10.00, 12.15,
14.30, 16.45, 19.00, 21.15.
komedia, od 12 lat, Wielka Brytania,
108 min.
„HECA W ZOO” – 9.15, 14.00,
16.15. komedia, od 7 lat, USA, 104
min. „SMERFY” 3D – 1.45.
animacja, b/o, USA, 86 min.

W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
„SMERFY” 3D, „BITWA
WARSZAWSKA” 3D.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni -
ków ma my do wy gra nia 14 po je -
dyn czych bi le tów do ki na. Za pra -
sza my do na szej re dak cji (So sno -
wiec, ul. 3 Ma ja 22, pok. 9)
z naj now szym wy da niem „Ku rie ra
Miej skie go” Nr 9.

11 paź dzier ni ka godz. 16.00 – So sno wiec kie Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki
ser decz nie za pra sza na ko lej ny wy kład z cy klu Mię dzy li te ra tu rą a sztu ka mi pla -
stycz ny mi – „Świat an ty ku – grec kie tra ge die i rzym skie akwe duk ty wy znacz ni kiem
cy wi li za cji”. 
15 paź dzier ni ka g. 19.00 – MDK „Ka zi mierz” – kon cert ze spo łu RE DAK CJA.
18 paź dzier ni ka godz. 17.00 – So sno wiec kie Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki
ser decz nie za pra sza na wy kład z cy klu „Fi lo zo fia nie tyl ko dla męż czyzn – ko bie ta fi -
lo zof to nie mit”.
22 paź dzier ni ka godz. 10.00– Ener ge tycz ne Cen trum Kul tu ry, ul. Bę dziń -
ska 65 – Otwar te Ogól no pol skie Sza ra dziar skie Mi strzo stwa Mia sta So snow ca. So sno -
wiec ki Klub Sza ra dziar ski „Aria da” ob cho dzi dzie sią te uro dzi ny i z tej oka zji po raz
pierw szy zor ga ni zo wa ne zo sta ną in dy wi du al ne Sza ra dziar skie Mi strzo stwa So snow ca. 
24 paź dzier ni ka godz. 18.00 – w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry przy ul. Bę dziń -
skiej 65 od bę dzie się kon cert na rzecz bu do wy do mu ho spi cyj ne go w So snow cu. Wy -
stą pi Sta ni sław Soy ka – wo ka li sta jaz zo wy i po po wy, pia ni sta, gi ta rzy sta, skrzy pek,
kom po zy tor, aran żer i po eta. Za wsze z da la od roc ko we go es ta bli sh men tu, śpie wa pro -
ste pio sen ki o mi ło ści, tę sk no cie i speł nie niu, ale nie ucie ka też przed wiel ki mi pro ble -
ma mi współ cze sno ści. Pa tro nat ho no ro wy nad kon cer tem ob jął pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski oraz bi skup Grze gorz Ka szak. Bi let -ce gieł ka kosz tu je 35 zł.

Kamil Durczok, Piotr Mucharski

Wygrać�życie
data premiery: 22 września 2011
Wyd. ZNAK

Książka ta – powiedział w wywiadzie Kamil Durczok – będzie
rodzajem posługi dla tych, którzy będą musieli zmierzyć się
z rakiem. Będzie dla tych, którzy mają kogoś chorego blisko siebie
albo sami na taką chorobę zapadają. Ale także dla tych
wszystkich, którzy chcą wiedzieć, kim jest człowiek w chorobie
i jakie stany świadomości mu towarzyszą.
„GALA”

Choroba nowotworowa jest w Polsce nadal tematem tabu. Kamil
Durczok w rozmowie z Piotrem Mucharskim pokazuje, że
opowieść o zmaganiach z rakiem nie musi być sensacyjną
wiwisekcją. W szczery i przejmujący sposób opowiada o lęku
przed chorobą, sile nadziei – i zachęca do profilaktyki. Rozmowę
wzbogacają głosy onkologów: profesora Bogusława
Maciejewskiego i profesora Krzysztofa Składowskiego oraz
Marianny Durczok, żony Kamila. Książka ta jest dedykowana
Marcinowi Pawłowskiemu i jemu poświęcony jest epilog. 

Mario Vargas Llosa

Marzenie�Celta
Tłumaczenie Marzena Chrobak
data premiery: 6 października 2011
Wyd. ZNAK

Co by się stało, gdyby Roger Casement nie spotkał nigdy Josepha Conrada? 
Może nie trafiłby do więzienia, może jego własna podróż do jądra ciemności nie byłaby taka tragiczna?
Słynny twórca raportu z czarnego Kongo, który uświadomił światu barbarzyństwo uprawiane przez białego
człowieka w Afryce, znalazł się w niełasce. Dlaczego? Odpowiedzi jest kilka, ale ta najprawdziwsza kryje
w sobie niechlubną tajemnicę.
Bohater powieści podczas śledztwa w Afryce odkrywa nie tylko bestialskie okrucieństwo ludzi, którzy
w imię moralnej przewagi katują i mordują swoich podwładnych, „swoją własność”. Za tymi karygodnymi
czynami kryje się coś znacznie więcej…
Mario Vargas Llosa zainspirowany Jądrem ciemności Josepha Conrada zaczął studiować życie Rogera
Casementa. Dochodzenie, które przeprowadził, zaowocowało Marzeniem Celta. 
Mario Vargas Llosa (ur. 1936 roku w Peru), laureat literackiej Nagrody Nobla 2010, jeden
z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, autor wielu powieści (m. in. Szelmostw niegrzecznej
dziewczynki, Miasta i psów, Ciotki Julii i skryby, Rozmowy w Katedrze, Pochwały macochy i Wojny końca
świata), publicysta i polityk, kandydat do fotela prezydenta Peru w 1990 roku. 

co? gdzie? kiedy?

Krzysztof Składowski

Wspólnie
pokonajmy�raka.
Onkolog�onadziei.
Rozmowy przeprowadziły Joanna
Gromek-Illg i Maria Makuch
data premiery: 22 września 2011 
Wyd. ZNAK

Co zrobić, aby wygrać z rakiem? Ta książka daje
na to odpowiedź!
Rak. Straszne słowo i straszna choroba. Każdy z nas
chyba obawia się, że pewnego dnia usłyszy taką
diagnozę w odniesieniu do siebie lub swoich
bliskich. I co wtedy?
Ta książka odpowiada właśnie na to pytanie oraz
na wiele innych, których chorzy zagubieni
w szpitalnych korytarzach często nie mają komu
zadać.
Wstęp do książki napisał Kamil Durczok, który
również był pacjentem profesora Składowskiego.

           reklama



Z „Ku rie rem” po mie ście

01.09. – od by ły się ob cho dy 72. rocz ni cy wy bu -
chu II woj ny świa to wej, w któ rych udział wzię li
kom ba tan ci, przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych oraz so sno wiec cy ucznio wie i miesz kań cy
mia sta. Zło żo no kwia ty pod po mni kiem Ko bie -
tom wal czą cym w sze re gach AK, pod ta bli cą
upa mięt nia ją cą śmierć żoł nie rzy Za głę biow skiej
Bry ga dy GL -PPS w dniu 11 mar ca 1944 oraz
pod Po mni kiem Żoł nie rza Wrze śnia na Cmen ta -
rzu Ko mu nal nym. 
8. 09. – w Gim na zjum nr 15 przy ul. Ostro gór -
skiej 21 od by ła się uro czy stość wrę cze nia ak -
tów nada nia stop nia awan su za wo do we go na -
uczy cie la dy plo mo wa ne go, zor ga ni zo wa na
przez Ślą skie Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi -
cach. W uro czy sto ści udział wzię li m. in.: za stęp -
ca pre zy den ta So snow ca Agniesz ka Cze chow -
ska –Ko peć,  prze wod ni czą cy RM Ar ka diusz
Chę ciń ski oraz  na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji
Piotr We so łow ski. 

Łącz nie sto pień awan su za wo do we go na uczy -
cie la dy plo mo wa ne go otrzy ma ło 183 na uczy cie -
li, w tym 47 na uczy cie li z so sno wiec kich szkół
i pla có wek oświa to wych. 
11. 09. – w so sno wiec kim Mu zeum od by ły się
uro czy sto ści Za głę biow skie go Mio do bra nia. Pod -
czas spo tka nia otwar to wy sta wę Ks. Jan Dzier -
żon (1811-1906), wy stą pił ze spół folk lo ry stycz ny
„Dą bie” oraz od był się po kaz mio do bra nia po łą -
czo ny z de gu sta cją i sprze da żą pro duk tów. 
12. 09. – w Te atrze Za głę bia od był się kon cert
ze spo łu De Mo no po łą czo ny z li cy ta cją przed -
mio tów po da ro wa nych przez zna ne oso by. Pie -
nią dze ze bra ne na au kcji zo sta ły prze zna czo ne
na za kup spe cja li stycz ne go sprzę tu dla Wo je -
wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 5 im.
Św. Bar ba ry. 
13. 09. – w klu bo ka wiar ni Pod Spodem od by ło
się VI Spo tka nie Po dróż ni cze „W dro dze”. Tym
ra zem o Tur cji opo wia dał Woj tek Ufel. 
15. 09. – po dłu giej i cięż kiej cho ro bie zmarł Wi -
told Du dek, dłu go let ni pre zes Od dzia łu TKKF

w So snow cu. Wi told Du dek był tre ne rem pił ki
noż nej (w la tach 90. z pił kar ka mi KS „Czar ni”
zdo był Mi strzo stwo Pol ski i Pu char Pol ski) oraz
zna ko mi tym or ga ni za to rem im prez spor to wo -
-re kre acyj nych dla miesz kań ców So snow ca.
Miał 68 lat. Po że gna nie Wi tol da Dud ka od bę -
dzie się  16 wrze śnia o godz. 15.00 na Cmen ta -
rzu Ko mu nal nym w Cze la dzi przy ul. Woj ko wic -
kiej.    
16. 09. – w Ze spo le Szkół Elek tro nicz nych i In -
for ma tycz nych w So snow cu od by ła się kon fe -
ren cja nt. Pre zy den cji Pol ski w Ra dzie Unii Eu ro -
pej skiej oraz Tar gi Pro gra mów Eu ro pej skich.
18. 09. – na te re nie ogród ków dział ko wych
w dziel ni cy Za gó rze zor ga ni zo wa no pie czon ki
za głę biow skie, Ho no ro wym go ściem zor ga ni zo -
wa ne go przez Pio tra Ha ła si ka i Ka zi mie rza Ka -
rol cza ka spo tka nia był wi ce mar sza łek Sej mu,
Je rzy Wen der lich.
20. 09. – w Cen trum In for ma cji Miej skiej
na Pla cu Stu le cia od by ło się pierw sze po wa ka -
cyj ne spo tka nie mie sięcz ni ka SO SNart. Te ma -

tem roz mów był fe lie ton, a go ściem au tor fe lie -
to nów i jed no cze śnie re dak tor pi sma – To masz
Ko stro. W trak cie spo tka nia ogło szo ny zo stał
kon kurs na cykl fe lie to nów o te ma ty ce bli skiej
pi sma kul tu ral ne go SO SNart. 
24. 09. – w Przed się bior stwie Ko mu ni ka cji
Miej skiej od był się dzień otwar ty. By ła to nie po -
wta rzal na oka zja do obej rze nia za rów no za byt -
ko wych au to bu sów, jak i naj no wo cze śniej szych,
z na pę dem hy bry do wym. Dzień otwar ty naj -
więk sze go w wo je wódz twie prze woź ni ka au to -
bu so we go, któ rym jest so sno wiec ki PKM, zor -
ga ni zo wa ny zo stał z oka zji 20 – le cia ist nie nia
fir my. Uro czy ste go otwar cia im pre zy do ko nał
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski oraz pre zes za rzą -
du PKM Ma rek Pi ku ła.
26. 09. – w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry
przy ul. Bę dziń skiej 65 wy sta wio no ope rę ko -
micz ną pt. L'oc ca sio ne fa il la dro – Gio ac chi ni
Ros si nie go. Or ga ni za to ra mi by ło m. in. To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Sztuk Pięk nych z sie dzi bą w So -
snow cu. U
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HO RO SKOP

bA RAN (21.03. – 20.04.) – Po god naje sień
spra wi, że po ja wi się na gle wTwo im ży ciu ktoś,
kto przy wró ci Ci wia rę wsie bie. Po znasz lu dzi,
zktó ry mi świet nie ukła dać Ci się bę dzie współ -
pra ca. Mo żesz też za ło żyć uda ną spół kę lub pod -
pi sać umo wę, oja kiej ostat nio ma rzy łeś. Bę -
dziesz bar dzo za bie ga ny. Mo że na wet do paść
Cię stres. 
byk (21.04. – 20.05.)– Wfir mie za po wia da ją
się zmia ny. Udo wod nij, że za słu gu jesz naawans.
Uda Ci się wresz cie upo rząd ko wać wła sne ży cie
uczu cio we. Masz wiel ką szan sę sfi na li zo wać
swój wiel ki ży cio wy pro jekt. Znaj dziesz po tęż ne -
go spon so ra lub oso bę, któ ra bę dzie wie dzia ła,
jak sprze dać Two je po my sły. 
blIź NIę tA (21.05. – 21.06.) – Je sień to naj lep -
szy czas naupo ra nie się zza le gło ścia mi. Uwol -
nisz się odja kie goś złe go uczu cia, któ re za tru wa -
ło Ci ży cie. Prze sta niesz na rze kać naswo ją pra -
cę, bo bę dziesz miał oka zję ro bić rze czy, któ re
Cię nie mę czą iprzy nio są sa tys fak cję. Ktoś waż -
ny do ce ni Two ją fa cho wość. Nie an ga żuj się jed -
nak wżad ne nie pew ne in te re sy.
RAk (22.06. – 22.07.) – Po czu jesz się pew niej,
je śli nie wpad niesz wpa ni kę. I tak ze wszyst kim
zdą żysz. To dla Cie bie okres twar dej po sta wy.
Odcza su docza su po wiedz sta now cze „nie”.
Oto cze nie to do ce ni. Part ner po stę po wać bę dzie
wo bec Cie bie rów nież bar dzo zde cy do wa nie.
Prze ko nasz się, że Two je ostat nie de cy zje za wo -
do we by ły wy jąt ko wo traf ne. 
leW (23.07. – 23.08.) – Szef zrzu ci naCie bie
ka wał ro bo ty zain nych. Nie bój się. Dasz ra dę
ipra co daw ca to do ce ni. Wszyst ko, cze go te raz
moc no za pra gniesz, po win no się już nie ba wem
speł nić. Po sta raj się nie ro bić te raz żad nych wiel -
kich zmian, bo po peł nisz po waż ny błąd. Je śli po -
zo sta niesz przytym, co wcze śniej ro bi łeś, spo tka
Cię mi ła nie spo dzian ka. 
pAN NA (24.08. – 23.09.) – Na resz cie cze ka
Cię awans lub pod wyż ka. Nie wierz wto, że je że li
czar ny kot prze bie gnie Ci dro gę, to pech gwa ran -
to wa ny. To bie kot mo że przy nieść je dy nie szczę -
ście, któ re wnaj bliż szym cza sie bę dzie Ci sprzy -
ja ło. Bę dziesz miał te raz du ży wpływ naspra wy
zwią za ne zTwo im ży ciem pry wat nym. Po ko -
nasz wszyst kie pro ble my.
WA gA (24.09. – 23.10.)– Naswo jej za wo do -
wej dro dze spo tkasz oso by, onie zwy kle sil nych
oso bo wo ściach. Awan tu ra go to wa, lecz nie pod -
da waj się. To Ty wy grasz. Uzy skasz tak że peł ne
po ro zu mie nie zuko cha ną oso bą. Po dej mie cie
wspól nie waż ną de cy zję, dzię ki któ rej wWa -
szym związ ku wresz cie za pa nu je spo kój! Mo że
podko niec ro ku zło te ob rącz ki? 
skoR pIoN (24.10. – 22.11.)– Ko niec zbez ro -
bo ciem. Wnaj bliż szych dniach do sta niesz wia -
do mość ono wej pra cy. Nie bę dą to ko ko sy, ale
odcze goś trze ba za cząć. Two ja dru ga po ło wa
bę dzie zCie bie dum naiszczę śli wa, gdyż wdo -
mu by łeś nie dowy trzy ma nia. Au to ma tycz nie
opusz czą Cię też wszel kie do le gli wo ści! 
stRze lec (23.11. – 21.12.) – Wnad cho dzą -
cych ty go dniach po sta raj się nie być al fą iome -
gą, bo mo że się oka zać, że nie bę dziesz miał cza -
su naswo je za wo do we obo wiąz ki, atyl ko sku -
pisz się naudzie la niu rad ko le gom. Zwol nij tro -
chę tem po, bo zprze mę cze nia mo gą po ja wić się
bez sen ne no ce. Podko niec mie sią ca po pra wisz
wy raź nie swój pre stiż. 
ko zIo Ro żec (22.12. – 21.01.) – Wnaj bliż -
szym cza sie na staw się naod mo wę ze stro ny
sze fa. NaTwój awans jesz cze po ra nie na de szła.
Ten okres nie bę dzie jed nak dłu gi. PrzedTo bą
wiel ka pró ba, zktó rej po wi nie neś wyjść zwy cię -
sko, mu sisz jed nak udo wod nić swo im prze ło żo -
nym, że natym, oco się sta rasz, do brze się
znasz ina praw dę Ci za le ży. 
Wod NIk (22.01. – 19.02.) – Bądź wnaj bliż -
szym cza sie wy jąt ko wo ostroż ny. Za bez piecz ha -
słem kom pu ter, gdyż ktoś bę dzie chciał ukraść
Two je po my sły, aby ło by szko da. Cze ka Cię wie le
spo tkań. Tak służ bo wych, jak i tych zwią za nych
zuczu ciem. Bę dzie Ci bra ko wa ło cza su. Skup się
natym co naj waż niej sze, bo mo żesz się wy pa lić
naja kichś bła host kach. 
Ry by (20.02. – 20.03.)– PrzedTo bą wie le
służ bo wych wy jaz dów. Nie ste ty bę dą za ha czać
oweek en dy inie da się te go unik nąć. Bę dzie to
mia ło też do bre stro ny, gdyż Two ja nie obec ność
zde cy do wa nie po pra wi at mos fe rę wdo mu. Za -
przy jaź nisz się te raz ze swo im sze fem al bo
zkimś bar dzo wpły wo wym. Wy jaz dy nawszyst -
kich fron tach przy nio są sa me ko rzy ści. VE NA

KONKURS WYDAWNICTWA „ZNAK”
KM NR 9/2011:

GDZIE ROZGRYWA SIĘ AKCJA
POWIEŚCI „Marzenie Celta”?

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.

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr.
tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/266-04-94, 

TEATR
14.10. godz. 19.00 Dorota Masłowska
"Między nami dobrze jest" PRMIERA
15.10. godz. 18.00 Dorota Masłowska
"Między nami dobrze jest" abon. ważne
16.10. godz. 18.00 Dorota Masłowska
"Między nami dobrze jest" abon.
ważne
18.10. godz. 10.00 "Królewna
Śnieżka" wg baśni braci Grimm 
20.10. godz. 10.00 "Królewna
Śnieżka" wg baśni braci Grimm 
godz. 19.00 Francis Veber "Plotka" 

21.10. godz. 10.00 i 19.00 Francis
Veber "Plotka" 
22.10. godz. 18.00 Dorota Masłowska
"Między nami dobrze jest" abon.
ważne

23.10. godz. 18.00 Dorota Masłowska
"Między nami dobrze jest" abon.
ważne
25.10. godz. 10.00 S.Mrożek "Tango" 
26.10. godz. 10.00 S.Mrożek "Tango" 
28.10. godz. 19.00 Jan Szurmiej
"Cymes! Cymes!" 
29.10. godz. 18.00 Zbigniew Książek
"Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych" abon. ważne
30.10. godz. 18.00 Zbigniew Książek
"Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych" abon. ważne
UWA GA!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my
do wy gra nia:
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl pt.

„Tan go” w dniu 7 paź dzier ni ka (pią tek)
o godz. 19.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl pt.
„Cy mes, Cy mes” w dniu 28 paź dzier -
ni ka (pią tek) o godz. 19.00.
Pierw sza oso ba, któ ra przyj dzie z naj -
now szym wy da niem „Ku rie ra Miej -
skie go” nr 9 do na szej re dak cji (So sno -
wiec, ul. 3 Ma ja, po kój nr 9), po da
swo je imię i na zwi sko, otrzy ma bez -
płat ne za pro sze nie, któ re bę dzie
do ode bra nia w ka sie Te atru. 
Wa run kiem ode bra nia bi le tu jest za pła -
ce nie za 1 po dwój ne za pro sze nie sym -
bo licz nej kwo ty 2 zł. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za zmia ny w re per tu arze.

ELO�z�orkiestrą
symfoniczną
Gru pa ELO okre śla na jest mia -
nem jed nej z naj bar dziej twór -
czych i ory gi nal nych grup lat 70.
i 80., a jej człon ko wie bez a pe la -
cyj nie sta li się pre kur so ra mi syn -
te zy roc ka i mu zy ki kla sycz nej.
Tra sy kon cer to we ELO po Pol -
sce w 2008 i 2009 ro ku oka za ły
się wiel kim suk ce sem, a za -
chwy co na pu blicz ność w każ -
dym mie ście na gra dza ła „elek -
try ków” owa cja mi na sto ją co.
Już w li sto pa dzie bę dzie my mie -
li oka zję po now nie wziąć udział
w nie zwy kłym sym fo nicz nym
pro jek cie, któ rym jest wy stęp le -
gen dar nej ELO w to wa rzy stwie
pol skiej or kie stry sym fo nicz nej.

Hi sto ria Elec tric Li ght Or -
che stra to tak na praw dę hi sto ria
dwóch ze spo łów. W po ło wie
lat 80. gru pa po dzie li ła się
na ELO i ELO Part II. W cią gu
ca łej ka rie ry na gra li 12 stu dyj -
nych al bu mów, za któ re otrzy -
ma li dzie więć zło tych, pla ty no -
wych i mul ti pla ty no wych płyt.

Obec nie ar ty ści wy stę pu ją
pod na zwą Elec tric Li ght Or che -
stra The For mer Mem bers.
W skład gru py wcho dzą: Mi ke
Ka miń ski i Lo uis Clark, któ rzy
wy stę po wa li za rów no w ELO,
jak i ELO Part II oraz Eric Troy -
er, Phi lip Ba tes i Gor don Town -
send – ma ją cy swój du ży udział
w osią gnię ciach ELO Part II.

Od kwiet nia te go ro ku z gru pą
wy stę pu je rów nież ba si sta Glen
Burt nik, któ ry za stą pił zmar łe go
na po cząt ku 2009 ro ku Kel -
ly’ego Gro ucutt’a.

Je że li chcesz prze żyć coś
nie sa mo wi te go – usły szeć re we -
la cyj ne ELO, wspo ma ga ne
przez naj lep sze sym fo nicz ne or -
kie stry Pol ski – nie mo że Cię
za brak nąć na ich li sto pa do wych
kon cer tach. Ser decz nie za pra -
sza my na kon cert ze spo łu 22 li -
sto pa da do Do mu Mu zy ki i tań -
ca w Za brzu. Tra dy cyj nie dla
na szych Czy tel ni ków ma my za -
pro sze nie. U

GA�EL�FOR�CE
DAN�CE�
Mistrzowie Tańca
Irlandzkiego
ponownie
w Polsce!!!

Ga el for ce Dan ce
wra ca ją, aby za spo -
ko ić nie do syt pol -
skiej pu blicz no ści,
któ ra wprost uwiel -
bia ich sza lo ne, peł ne
ener gii, spek ta ku lar -
ne wy stę py, dzię ki
któ rym do gru py
przy lgnę ło okre śle nie
„fer ra ri tań ca ir landz -
kie go”. 
Ga el for ce Dan ce to
ze spół skła da ją cy się
z naj lep szych tan ce rzy i mu zy ków, któ rzy swo im spek ta klem ta -
necz no -mu zycz nym opar tym na ir landz kim folk lo rze od 16 lat
pod bi ja ją ser ca wi dzów na ca łym świe cie. 
Wi do wi sko cha rak te ry zu je się naj wyż szym świa to wym po zio -
mem. W je go przy go to wa niu bio rą udział ta kie mię dzy na ro do we
gwiaz dy jak cho re ograf Ri chard Grif fin, kom po zy tor Colm O'Fo -
ghlú, czy „Mistrz Mu si ca lu” – śpie wak Pe ter Cor ry, wie lo krot nie
wy stę pu ją cy na West En dzie. Naj bar dziej za pie ra ją ce dech w pier -
siach są sce ny zbio ro we, w któ rych po dzi wia my pre cy zyj ne li nie
tan ce rzy oraz ab so lut ną jed ność wy ko ny wa nych przez nich kro -
ków i wy stu ki wa ne go, z kom pu te ro wą wręcz pre cy zją, ryt mu. Nie
trze ba być eks per tem, aby do strzec w tej do sko na le zgra nej gru -
pie wiel ki ta lent, pa sję, za an ga żo wa nie oraz la ta cięż kiej pra cy.
A wszyst ko dla pu blicz no ści, któ ra je dy ne co mo że zro bić, to zgo -
to wać ar ty stom kil ku na sto mi nu to we owa cje na sto ją co. Za pra sza -
my 10 li sto pa da do Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu. Dla na szych
Czy tel ni ków ma my za pro sze nie! U

Nakręć�film
iwygraj!
Ka me ra, apa rat fo to gra ficz ny, a na wet
te le fon ko mór ko wy. Sprzęt nie jest tu
istot ny. Waż ny bę dzie pro dukt fi nal ny,
czy li film krót ko me tra żo wy, przed sta -
wia ją cy hi sto rię miesz kań ców So snow -
ca, wy da rzeń zwią za nych z mia stem czy
wspo mnień so sno wi czan. Pro duk cje
we zmą udział w Fe sti wa lu Fil mów Krót -
ko me tra żo wych „Ci ty Vi deo Re -
play”. – Waż ny jest te mat, czy li po ka za -
nie hi sto rii mia sta i je go miesz kań ców,
opo wieść miesz kań ców, ja ki był So sno -
wiec, ja kim go pa mię ta ją i jak się zmie -
niał – mó wi pod in spek tor Alek san dra
Gra bow ska w Wy dzia le Kul tu ry i Sztu ki
w Urzę dzie Mia sta w So snow cu. 
W kon kur sie mo gą wziąć udział eki py
zło żo ne z mi ni mum trzech osób, z cze go
dwie mu szą pre zen to wać róż ne po ko le -
nia. Mak sy mal nie film ma trwać 15 mi -
nut, a naj krót szy co naj mniej trzy mi nu -
ty. Ko pię fil mu w for mie cy fro wej wraz
z kar tą zgło sze nia na le ży do star czyć
do 15 paź dzier ni ka do godz. 16 na pły -
cie CD lub CD Rom do sie dzi by Fun da cji
„Dla Ro dzi ny”, znaj du ją cej się przy ul.
Skau tów 1 w So snow cu. 
Wszyst kie fil my zo sta nę pod da ne pre se -
lek cji, a póź niej oce nio ne przez ju ro rów.
W ju ry za sią dą fil mo wiec Kry spin Plu ta,
Ra fał Ły sy, na czel nik Wy dzia łu In for ma -
cji i Pro mo cji w so sno wiec kim UM oraz
przed sta wi ciel Aka de mii Sztuk Pięk -
nych. Pod su mo wa nie kon kur su i roz da -
nie na gród od bę dzie się 21 paź dzier ni ka
w klu bie Kie pu ry. War to grać, bo pierw -
szą na gro dą jest ka me ra cy fro wa, a dru -
gą na wi ga cja sa te li tar na GPS. Or ga ni za -
to ra mi fe sti wa lu są Urząd Mia sta i Fun -
da cja „Dla Ro dzi ny”. sk
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Si�bex�–�od�po�wiedź�dla�chcą�cych�bu�do�wać
Naj więk sza w po łu dnio wej Pol sce
wy sta wa po świę co na bu dow nic -
twu i wy po sa ża niu wnętrz – tar gi
SI BEX Je sień – mia ły miej sce 17
i 18 wrze śnia w cen trum wy sta -
wien ni czym Expo Si le sia w So -
snow cu. Te go rocz na edy cja sku pi -
ła ofer ty po nad 160 firm i by ła
skie ro wa na szcze gól nie do tych,
któ rzy chcą wy bu do wać wła sny
dom. 

Si bex te ma tycz nie obej mo wał
m.in. otwo ro wą sto lar kę (drzwi,
okna, pa ra pe ty etc.), wy po sa że -
nie wnętrz, ogro do we aran ża cje,
scho dy i pod ło gi, sys te my grzew -
cze, da chy, ogro dze nia i in ne.
– Je ste śmy w trak cie bu do wy

do mu i na tar gach zna leź li śmy

wie le przy dat nych in for ma cji,
po nad to Si bex to ko pal nia in spi -
ra cji je śli cho dzi o wy po sa ża nie
wnętrz – mó wi Jo lan ta Ni kliń -
ska, któ ra na so sno wiec kie tar gi
przy je cha ła z mę żem.

Wśród cie ka wo stek pre zen -
to wa nych na tar gach moż na by -
ło zo ba czyć m.in.: me ble
z pian ki po li ure ta no wej, szkla -
ne ka lo ry fe ry, ręcz nie for mo -
wa ne ce gły. Eks po zy cję uroz -
ma ica ły tak że po kaz sztu ki de -
kar skiej przy go to wa ny przez
Ślą skie Sto wa rzy sze nie De ka -
rzy oraz po kaz farb i tyn ków
de ko ra cyj nych. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Uczestnicy targów mogli
odnaleźć wiele propozycji,
m.in. związanych
z wyposażeniem wnętrz
naszych mieszkań 


