
– Nie wiem co po wie dzieć. Za tka -
ło mnie. Je stem uśmiech nię tym
ba na nem, któ ry się cie szy z te go,
że jest jak jest. Jest wzru sze nie, bo
się nie spo dzie wa łam te go – po -
wie dzia ła Far na. I po chwi li do da -
ła: – Dzię ku ję To bie, i To bie, i To -
bie też – zwra ca jąc się do pu blicz -
no ści na wi dow ni so bot nie go
show oraz do te le wi dzów. 

W pół fi na ło wych zma ga niach
wia do mo by ło, że je dy nym ry wa -

lem dru ży ny z So snow ca jest eki -
pa Li be ra. An drzej Pia secz ny, ze
swo ją dru ży ną awans do fi na łu
za pew nił so bie już w ubie głym
ty go dniu. 

Wy gra nej Far ny i ze spo łu
z pew no ścią po mo gła obec ność
Ha li ny Mlyn ko vej, któ ra by ła spe -
cjal nym go ściem dru ży ny z So -
snow ca. Po pu lar na wo ka list ka za -
śpie wa ła wspól nie z ze spo łem
Far ny prze bój ze spo łu Bra -
cia – „Nad prze pa ścią”. Dru gim
utwo rem wy ko ny wa nym, przez
so sno wi czan, pod czas so bot nie -
go wy stę pu by ła pio sen ka
AC/DC – „You sho ok Me all ni -
ght long”. Obie pre zen ta cje przy -
pa dły do gu stu nie tyl ko wi dzom,
ale i ju ry.

– Dla mnie je steś pol ską Ade -
le – mó wi ła do jednej z solistek
zespołu Far ny Ali cja Wę go rzew -
ska. Tak że po zo sta li człon ko wie
ju ry: Woj ciech Ja giel ski, Ti tus
oraz Ka sia Zie liń ska nie szczę dzi -
li po chwał. Choć ry wa le – ze spół
Li be ra nie po zo sta wał bez szans. 

Zwłasz cza że po dru giej pre -
zen ta cji wstęp nych wy ni ków gło -
so wa nia sms -owe go to wła śnie
ry wal so sno wiec kie go ze spo łu
był na pro wa dze niu. Szcze gól nie
po za śpie wa niu pierw sze go utwo -
ru – „I kis sed a girl”, z re per tu aru
Ka te Per ry. Wy ko na nie przy pa dło
do gu stu zwłasz cza Ka si Zie liń -
skiej. 

Tuż przed ogło sze niem wy ni -
ków trój ka po zo sta łych uczest ni -
ków pro gra mu wy ko na ła pio sen ki
swo ich kon ku ren tów. Li ber i Ewa
Far na za śpie wa li „Jesz cze bli żej”
An drze ja Pia secz ne go, Ewa Far -

na „Mi ja my się” z re per tu aru Li -
be ra i Syl wii Grzesz czak, a tre ner
z Kielc „Ci cho” Ewy Far nej.

Osta tecz nie ry wa la mi ze spo łu
Piaska bę dzie eki pa z So snow ca,
i war to już te raz przy go to wać się
do oglą da nia i gło so wa nia
na nasz ze spół w so bot ni wie czór 
10 listopada. Przy po mi na my, po -
czą tek w TVP 2 o go dzi nie 20.00. 

Jak bę dzie w fi na le? Wie le
za le ży od wspar cia, na ja kie mo -
że li czyć eki pa z So snow ca.
Ewa Far na o swo ich szan sach
mó wi tak: – Pia sek w fi na le jest
nie do po ko na nia. Zda ję so bie

z te go spra wę. Nie mam ta kich
my śli, że by wal czyć o wy gra ną.
Pia sek to zu peł nie in ny le vel niż
ja.  

Czy to tyl ko ko kie te ria ze stro -
ny Far ny zo ba czy my w naj bliż szą
so bo tę! Już te raz za pra sza my
do oglą da nia i gło so wa nia! RED
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Obligacje o wartości 55 mln zł
wyemituje samorząd Sosnowca.
Umowę na organizację,
gwarantowanie i obsługę
programu emisji władze miasta
podpisały w październiku
z przedstawicielami ING Banku
Śląskiego

Równo w południe, 18
października 2012 r., w ziemi,
przed wejściem do Wydziału Nauk
o Ziemi UŚ, została zakopana „kapsuła
czasu”. W tym miejscu, równo za 25
lat, 18 października 2037 r.
o godz. 12.00, skrzynia ma zostać
odkopana

2 4

Rozpoczęły się prace zmierzające do
uatrakcyjnienia sosnowieckich Stawików.
Zmiany, które mają wpłynąć na rozwój
obiektu zapoczątkowała wycinka 74 drzew
wokół akwenu wodnego, która została
przeprowadzona przez Miejski Zakład Usług
Komunalnych

Sosnowiecka drużyna Farny w finale Bitwy na Głosy!

Widzowie nie zawiedli naszych

W wielkim finale show
TVP 2 – Bitwa na Głosy,
znajdzie się sosnowiecka ekipa
Ewy Farny. To czego dokonała
młoda wokalistka, rodem
z Cieszyna, ale sercem
z Sosnowca, zaskoczyło chyba
nawet ją samą. Ucieszył się
za to na pewno Zespół Szkół
Specjalnych nr 4 w Sosnowcu,
który od początku wspiera Ewę
i jej drużynę

Ewa Farna chętnie pozowała z fanami w sosnowieckiej Plejadzie

Kurier
Wsparcie z Sosnowca

Przypomnijmy, że Ewa Farna i jej
drużyna od początku Bitwy na Głosy
mogą liczyć na wsparcie Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu. – Ponieważ
Ewa wybrała nasze miasto i nagroda
z programu przeznaczona zostanie
dla sosnowieckiej Szkoły 
Specjalnej nr 4, wspieramy ją i jej
drużynę. Na bieżąco informujemy
o programie i zachęcamy
do głosowania na zespół
z Sosnowca m. in.: przypominając
o programie wysyłając sms-y
do wszystkich, którzy są zalogowani
w miejskim systemie sms-owym.
Organizujemy także spotkania z Ewą
i jej drużyną, tak jak miało to miejsce
w przypadku spotkania w Plejadzie.
Pomagamy też producentom
programu w tworzeniu materiałów
filmowych – informuje Michał
Starzyński z Wydziału Informacji
i Promocji Miasta.

3W tej kadencji to jedno
z najtrudniejszych zadań (ustawa
śmieciowa – przyp. red), które musimy
zrealizować. Uważam, że nasz Wydział
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, jest jednym z najlepiej
przygotowanych w województwie 
– mówi Arkadiusz Chęciński,
I zastępca prezydenta Sosnowca
w wywiadzie dla KM
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Co zna la zło się w kap su le cza su? Przede wszyst kim li sty
„do sa me go sie bie za ćwierć wie ku” uczniów II LO im. 
E. Pla ter, IV LO im. St. Sta szi ca oraz sa mo rzą du stu denc -
kie go Wy dzia łu Na uk o Zie mi, czy li głów nych or ga ni za -
to rów tej im pre zy. Oprócz li stów, tak że mun du rek szkol ny,
obo wią zu ją cy w „Sta szi cu”, ma te ria ły o szko łach, obec ne
ga ze ty, ma te ria ły zło żo ne przez urzęd ni ków, straż ni ków
miej skich, a tak że pa gaj sym bo li zu ją cy tra dy cyj ny re ga to -
wy po je dy nek dwóch so sno wiec kich szkół. 

Li ce ali ści po mysł sa mo rzą du stu denc kie go, któ ry na ro -
dził się już pół to rej ro ku te mu, przy ję li z en tu zja zmem. – Na -
pi sa łam list do sie bie sa mej, w któ rym pi szę mię dzy in ny mi
o mo ich ce lach, o przy szło ści. Ale ja kie to ce le, to ta jem ni -
ca, ich nie ujaw nię – za strze ga We ro ni ka Na wrot, uczen ni -
ca IV LO im. St. Sta szi ca. – List jest za adre so wa ny do mnie,
więc na pew no się nie zgu bi – stwier dzi ła. 

Po mysł za ko pa nia kap su ły cza su spodo bał się tak że
„pla te ra nom”. – Tro chę po mysł jest ame ry kań ski, ale i tak
oce niam go bar dzo po zy tyw nie – mó wi We ro ni ka Pa cho -
lec, uczen ni ca II LO im. E. Pla ter. Li ce alist ka na pi sa ła
w su mie trzy li sty. Obo wiąz ko wo do sie bie sa mej, ko le żan -
ki z kla sy i przy ja ciół ki. – Pi sa łam pod wpły wem du żych
emo cji o tym, co się dzie je te raz w mo im ży ciu. Je stem cie -
ka wa, czy mo je pla ny zo sta ną zre ali zo wa ne za 25 lat, czy
sta nie się zu peł nie ina czej – stwier dzi ła. 

Skrzy ni z li sta mi strze że ty ra no zaur, więc uczest ni cy
li czą, że za ćwierć wie ku od zy ska ją swo je li sty i po now nie
się spo tka ją. 

Tekst i foto: sk

Mo je wcze sne dzie ciń stwo, oduro dze -
nia aż do dzie wią te go ro ku ży cia upły -
nę ło wBel gii. Pa mię tam z te go okre su
mo ją Ma mę Sta ni sła wę, ja ko bar dzo
mło dą, i nie wąt pli wie atrak cyj ną ko -
bie tę, któ ra w mia rę moż li wo ści trosz -
czy ła się o nas, czy li o mnie i mo je go
młod sze go o czte ry la ta bra ta Je rze go.
Młod szy o dwa la ta brat Zyg munt
zmarł w 1940 ro ku na za pa le nie płuc.
Czas wo jen ny w Bel gii cha rak te ry zo -
wał się bra kiem pod sta wo wych to wa -
rów – żyw no ści. Cho dzi li śmy głod ni.
Ten głód, to ssa nie w żo łąd ku do dziś
pa mię tam. Ma ma się nie pod da wa -
ła – ho do wa ła drób (ku ry). Mie li śmy
ko zę. W miej sco wo ści Zwart gerg,
w któ rej się uro dzi łem, w ogród ku (ja -
kieś 200 – 300 m kw.) Ma ma sa dzi ła
fa so lę. Pod czas me cha nicz nych wy -
kop ków ziem nia ków cho dzi ła zbie rać
ziem nia ki po zo sta wio ne przez ma szy -
nę. Ro dzi ce zbie ra li wę giel na hał dzie
ko pal nia nej. Oj ciec, Edward, na ro we -
rze wy pusz czał się doHo lan dii popro -
wiant, pozbo że. Straż gra nicz na strze -
la ła do nie go. Tak prze ży li śmy czas
woj ny.

Ro dzi ce za har to wa ni w pol skich
wa run kach, w Po rąb ce i Za gó rzu
(dzi siaj to So sno wiec) po tra fi li wal -
czyć o prze ży cie.

Oj ciec Ma my, An to ni Ję dru sik, był
przed sta wi cie lem jed nej z naj star -
szych ro dzin w Za gó rzu. W mło do ści
za trud nio ny był ja ko gór nik w ko pal -
ni, ale po cięż kim wy pad ku na do le
pra co wał do ryw czo ja ko woź ni ca.
Wo ził wę giel np. do Sie wie rza, a po -
nad to miał kil ka mórg zie mi w Za gó -
rzu – Met zu, co po zwo li ło mu na ho -
do wa nie dwóch krów, ko nia, kur itp.
i na to, by ro dzi na nie przy mie ra ła
z gło du. Na tym te re nie po wsta ło du że
osie dle miesz ka nio we. Dzi siaj Mec,
ja ko na zwa przy stan ku au to bu so we go
przy po mi na o prze szło ści.

Gdy Ma ma mia ła pięć lat, zmar ła
w cza sie po ro du jej mat ka Agniesz ka
Ję dru sik z do mu Ci chy. Po cho dzi ła
ze wsi To po la le żą cej ko ło Ka zi mie -
rzy Wiel kiej na Kie lec czyź nie. Za -
nim dzia dek ją po znał, pra co wa ła
w szpi ta lu w Dą bro wie Gór ni czej.
Umie ra jąc osie ro ci ła czwo ro dzie ci,
trzy cór ki i sy na. Ma ma by ła naj star -

szą z có rek i na nią spadł cię żar do -
mo wych prac. Mia ła trud ne ży cie.

Mo ja dru ga bab cia, Pau li na (mat -
ka Oj ca), któ ra zna ła Sta ni sła wę Ję -
dru sik ja ko dziec ko, wie lo krot nie
opo wia da ła mi o mo jej Ma mie z po -
dzi wem. Mó wi ła: „Sta sia, czy to la to
czy zi ma, czę sto bo so o świ cie no si ła
cięż kie bań ki z mle kiem z Za gó rza

do Po rąb ki”. Dzia dek An to ni, roz wo -
żąc wę giel do oko licz nych miej sco -
wo ści, czę sto wy jeż dżał na kil ka dni.
Na jed nej ze swo ich dzia łek (bli żej
Po rąb ki) wy ko pał bie da szyb, z któ re -
go wy do by wał wę giel. W la tach 30.
ubie głe go wie ku Po li cja wy sa dzi ła
w po wie trze (za sy pa ła) je go szy bik.

Ma ma szko łę pod sta wo wą skoń -
czy ła w Za gó rzu. Z Oj cem po zna ła
się, gdy mia ła osiem na ście lat, kie dy
wra cał z woj ska na prze pust kę. Po -
bra li się w 1937 ro ku, a na stęp nie wy -
emi gro wa li do Bel gii.

Pa rę lat po śmier ci mo jej bab ki
Agniesz ki, któ rej z oczy wi stych po -
wo dów nie po zna łem, dzia dek An to -
ni oże nił się. O swo jej ma co sze Ja -
dwi dze Ję dru sik, Ma ma za wsze się
do brze wy po wia da ła. To ona, a nie
dzia dek, wy cho wa ła dzie ci swo je go
mę ża z pierw sze go mał żeń stwa jak
wła sne i ser decz nie za ję ła się ro dzi -
ną. Po zna łem ją. Zmar ła w la tach 60.
po śmier ci swo je go mę ża.

Do wie dzia łem się odMa my, że za -
raz po śmier ci mo jej bab ki Agniesz ki,
jej ro dzi nazwró ci ła się dodziad ka An -
to nie go z pro po zy cją prze ję cia (ad op -
cji) ca łej czwór ki osie ro co nych dzie ci,
ale on nie wy ra ził na to zgo dy.

Mo ja Ma ma uro dzi ła się w 1918
ro ku w So snow cu. Zmar ła w 2007
ro ku w Cie szy nie. Po cho wa na zo sta -
ła obok mo je go Oj ca na so sno wiec -
kim cmen ta rzu przy uli cy Zu zan ny.

prof. Adam Gie rek

Kapsuła czasu
wylądowała 
w ziemi
Równo w południe, 18 października 2012 r., w ziemi,
pod olbrzymim tyranozaurem, przed wejściem
do Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
została zakopana „kapsuła czasu”. W tym miejscu,
równo za 25 lat, 18 października 2037 r.
o godz. 12.00, skrzynia ma zostać odkopana,
a skarby, które jej powierzono, mają zostać odebrane

Widziane z Brukseli

Moja Mama
Pracując w Brukseli jako poseł do Parlamentu Europejskiego często
przywołuję wspomnienia, w których krzyżują się belgijskie
i sosnowieckie ślady rodziny Gierków

Siedzą – Stanisława Gierek
i Edward Gierek. Stoją –
Krystyna Zębala-Gierek i Adam
Gierek

Mi ko łaj ko wa im pre za „BCC Dzie ciom”, or ga ni zo wa -
na przez Ka to wic ką Lo żę Bu si ness Cen tre Club,  od bę dzie
się już po raz dzie wią ty w Expo Si le sia 30 li sto pa da. W im -
pre zie we zmą udział dzie ci z pla có wek opie kuń czo -wy -
cho waw czych i świe tlic śro do wi sko wych z te re nu wo je -
wódz twa ślą skie go. Dzie cia ki mo gą li czyć na sze reg atrak -
cji i wspa nia łą za ba wę. Im pre zę po pro wa dzi sam Świę ty
Mi ko łaj, wspo ma ga ny przez swo ich po moc ni ków. Wszy -
scy uczest ni cy za ba wy otrzy ma ją tak że świą tecz ne pacz -
ki. Już dziś za pra sza my do wzię cia udzia łu w im pre zie,
nad któ rą pa tro nat spra wu je pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski. mz

Eu ro po seł Ta de usz Cy mań ski otwo rzył swo je
biu ro po sel skie w sie dzi bie Ce chu Rze miosł
Róż nych przy ul. Ko ściel nej 16 w So snow cu
na dru gim pię trze. W in au gu ra cji dzia łal no -
ści  biu ra  eu ro po sła, któ ry jest kan dy da tem
na pre mie ra So li dar nej Pol ski, udział wzię li
m.in. po słan ka Be ata Kem pa, Mi chał Wój cik,

szef struk tur re gio nal nych So li dar nej Pol ski oraz
Prze my sław Wy dra, prze wod ni czą cy So li dar nej
Pol ski w Za głę biu. 

Biu ro eu ro po sła jest czyn ne co dzien nie,
od po nie dział ku do śro dy w godz. od 10.00
do 14.00, a w czwart ki i piąt ki w godz. od 14.00
do 18.00. Miesz kań cy mo gą li czyć na bez płat ne

po ra dy praw ne w pierw szy i trze ci po nie dzia łek
mie sią ca w godz. od 10.00 do 13.00 oraz dru gi
i czwar ty czwar tek mie sią ca w godz. od 16.00
do 18.00. 

W trze ci czwar tek mie sią ca, w godz. od 16.00
do 18.00, miesz kań ców bę dzie przyj mo wał rad ny
Prze my sław Wy dra. mz

Mikołaj dla dzieci 
w Expo Silesia 

Nowe biuro europosła 

Kie dy wy da wa ło się, że rad ni po prą uchwa łę Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go w spra wie ogło sze nia ob sza -
ru wo je wódz twa stre fą wol ną od or ga ni zmów zmo dy -
fi ko wa nych ge ne tycz nie, zde cy do wa ny sprze ciw wy -
ra ził Ka rol Wi niar ski, rad ny klu bu PO. – Po pie ra nie
uchwa ły sej mi ku wo je wódz twa ślą skie go sprzed po -
nadsied miu lat nie ma żad ne go lo gicz ne go uza sad nie -
nia. Nado da tek uczy nie nie na sze go wo je wódz twa stre -
fą wol ną od GMO wy ma ga ło by za ka zu han dlu żyw -
no ścią mo dy fi ko wa ną ge ne tycz nie, co jest sprzecz ne
z umo wa mi mię dzy na ro do wy mi, któ rych sy gna ta riu -
szem jest nasz kraj. By ło by to moż li we je dy nie wów -
czas, gdy by śmy mie li twar de do wo dy prze ma wia ją ce
za jej szko dli wo ścią. Tym cza sem trwa ją ce odwie lu lat
ba da nia nie po twier dzi ły tej lan so wa nej przez eko lo gów
idzia ła czy PSL te zy – wy ja śniał Wi niar ski. Je go ar gu -
men ty po par li iroz wi nę li rad ni le ka rze, Ma ciej Or now -
ski i Da niel Mi kla siń ski, co osta tecz nie prze są dzi ło
osprze ci wie wo bec przy ję ciu uchwa ły.

Rad ni wy słu cha li tak że spra woz da nia pre zen to wa -
ne go przez Ry szar da Łu kaw skie go, za stęp cy pre zy -
den ta mia sta, do ty czą ce go bu do wy sys te mu go spo dar -
ki od pa da mi. Pro jekt, któ ry ma zo stać zre ali zo wa ny
do 2014 r., skła da się w su mie z sied miu kon trak tów,

a je go war tość wy no si 89 mln zł, wtym44,2 mln zł to
środ ki unij ne, 23,5 mln zł po życz ka, a 21,3 mln zł to
środ ki wła sne gmi ny. Te ren skła do wi ska od pa dów,
któ ry znaj du je się przyul. Gre na die rów, zo stał po dzie -
lo ny natrzy ob sza ry, naktó rych mie ścić się bę dzie plac
skła do wa nia od pa dów bu dow la nych i ko mu nal -
nych,IIkwa te ra skła do wi ska, kon te ne ry doskła do wa -
nia azbe stu oraz natrze cim ob sza rze po wsta nie Za kład
Prze twór stwa i Uniesz ko dli wia nia Od pa dów Ko mu -
nal nych. Sa mo skła do wi sko od pa dów bę dzie kosz to -
wać po nad12 mln zł, aZPIU OK po nad58 mln zł. Bu -
do wa za kła du ru szy ła już podko niec wrze śnia. – Naj -
waż niej sze w tym przed się wzię ciu jest osią gnię cie
efek tu eko lo gicz ne go, za kła da ją ce go ogra ni cze nie
stru mie nia od pa dów tra fia ją cych bez po śred nio
na skła do wi sko o co naj mniej 46 pro cent po peł nym
ro ku eks plo ata cji – pod kre ślał Ry szard Łu kaw ski

Pla no wa ny 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 i 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 ima ga zyn
od pa dów bu dow la nych. 

Dru gie spra woz da nie jakie omawiano w trakcie
sesji, dotyczyło re ali za cji pro gra mu in for ma ty za cji

Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas, na któ ry gmi na prze zna -
czy ła 1mln 200 tys. zł, przed sta wi li dr Mi chał Kacz -
mar czyk, pro rek tor uczel ni i dr To masz Mi cha lec ki,
szef dzia łu IT. 

– Dzię ki re ali za cji te go pro jek tu uda ło się zna cze -
nie roz sze rzyć za kres kształ ce nia z wy ko rzy sta niem 
e -le ar nin gu, czy li kształ ce nia na od le głość. Obec nie
kształ ci my oko ło 70 stu den tów z Ukra iny. Pol scy stu -
den ci tak że ko rzy sta ją z no wo cze snych roz wią -
zań – wy ja śniał Mi chał Kacz mar czyk. 

Wcza sie se sji rad ni uczci li tak że mi nu tą ci szy odej -
ście prof. Wło dzi mierza Wój ci ka. Wła dze mia sta ipo -
seł Ja ro sław Pię ta wrę czy li li sty gra tu la cyj ne na uczy -
cie lom, któ rzy zo sta li uho no ro wa ni na gro dą Ślą skie go
Ku ra to ra Oświa ty, me da la mi Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej oraz na gro dą Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej, któ -
rą otrzy mał To masz Szyj kow ski, dy rek tor IV LO im.
St. Sta szi ca wSo snow cu. – Po pu lar nie mó wi się, że na -
uczy ciel to nie za wód, ale roz po zna nie.Icoś wtym jest.
Pra cu je my, bo lu bi my tę pra cę, przy no si nam sa tys fak -
cję i cie szę się, że na sze wy sił ki zo sta ły do strze żo -
ne – przy znał dy rek tor li ceum, od bie ra jąc gra tu la cje.

Tekst i foto: sk

30. sesja Rady Miejskiej 

Budowa zakładu ruszyła
Sprzeciw wobec uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczący
zakazu upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz
zmiany budżetowe wzbudziły największe zainteresowanie radnych
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radni zapoznali się także ze
sprawozdaniami m.in. z realizacji projektu pn. „Budowa
kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu oraz
realizacji programu informatyzacji w Wyższej Szkoły Humanitas

Kapsuła czasu zostanie odkopana za 25 lat

Tomasz Szyjkowski, drugi z lewej, dyrektor IV LO, podziękował
za uznanie m.in. posłowi Jarosławowi Pięcie, przewodniczącemu
RM Mateuszowi Rykale oraz prezydentowi Kazimierzowi
Górskiemu
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– Re mont obej mie rów nież chod nik, któ ry
bę dzie słu żył nie tyl ko pie szym ale tak że ro -
we rzy stom. Ścież ka ro we ro wa zo sta nie wy -
ło żo na tzw. bez fa zo wą kost ką, czy li ma te ria -
łem któ ry nie po wo du je drgań pod czas jaz -
dy ro we rem, mię dzy kost ka mi nie ma bo -
wiem szcze lin – mó wi Woj ciech Gu zik, na -
czel nik Wy dzia łu Dróg i Za rzą dza nia Ru -
chem Dro go wym.

Pra ce, któ re po trwa ją do koń ca li sto pa da
za mkną się kwo tą ok. 1,2 mln zł. Pod czas
re mon tu ruch od by wać się bę dzie jed nym
pa sem.

Dro go wcy „wzię li się” tak że za na pra wę
na wierzch ni jezd ni ul. Wi ta Stwo sza. Pra ce,
któ re ma ją po trwać do po ło wy li sto pa da wy -
ko na Miej ski Za kład Ulic i Mo stów. Ich koszt
200 tys. zł.

W paź dzier ni ku za koń czył się z ko lei re -
mont frag men tu uli cy Mi ko łaj czy ka odskrzy -
żo wa nia zul. Przy ja ciół Żoł nie rza doogro dów
dział ko wych, a co za tym idzie przy wró co na
zo sta ła tam sta ła or ga ni za cja ru chu. Przy po mi -
na my, że w związ ku z re mon tem na wierzch ni
obo wią zy wał ruch wa ha dło wy.

To nie ko niec do brych wia do mo ści dla
kie row ców. 16 paź dzier ni ka Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych iAu to strad za koń czy -
ła re mont wia duk tu w cią gu uli cy Ba czyń -
skie go. Ruch w kie run ku Mi lo wic i cen trum
So snow ca od by wa się już bez prze szkód.

Do użyt ku od da ny zo stał tak że wia dukt
w cią gu DK -94 nad ul. Bra ci Mie ro szew -

skich – nit ka w kie run ku Ka to wic, na któ -
rym w ostat nich mie sią cach trwa ły pra ce re -
mon to we.

Re mont wia duk tu (nit ka w kie run ku Ka -
to wic) pro wa dzi ła bę dziń ska fir ma Ba ni mex,
to sa ma, któ ra w 2011 ro ku od po wia da ła za
pra ce nad nit ką w kie run ku Kra ko wa. Ro bo -
ty po le ga ły na umoc nie niu na sy pu i zbro je -
nia, uło że niu no we go as fal tu oraz za mon to -
wa niu no wych ba rier i ba lu strad. Koszt in we -
sty cji to 2 mln zł.

Roz strzy gnię ty zo stał tak że prze targ
na prze bu do wę wia duk tu na skrzy żo wa niu
dro gi kra jo wej nr 86 z ul. Ma ło bądz ką w So -
snow cu.

Od kil ku ty go dni z kład ki nad to ra mi ko -
le jo wy mi mo gą za to ko rzy stać miesz kań cy
Ma czek. 

Re mont kład ki jest wy ni kiem po ro zu -
mie nia, któ re mia sto i PKP PLK So sno -
wiec za war ły w grud niu 2011 ro ku. Kosz -
ty prac zo sta ły po dzie lo ne po po ło wie.
Pier wot nie pra ce, któ re roz po czę ły się w
sierp niu te go ro ku mia ły po trwać do koń ca
wa ka cji, ale osta tecz nie ter min ten uległ
prze su nię ciu. – Opóź nie nie w bu do wie zo -
sta ło spo wo do wa ne ko niecz no ścią wpro -
wa dze nia zmian w do ku men ta cji pro jek to -
wej, a tak że trud no ścia mi przy roz biór ce
sta rej kon stuk cji oraz kra dzie ża mi ele men -
tów kład ki w trak cie ro bót – tłu ma czy
Krzysz tof Łań cuc ki, rzecz nik PKP Pol -
skich Li nii Ko le jo wych. KP

Rozpoczął się remont ulicy Narutowicza od ronda Ludwik do skrzyżowania z ulicami
Wawel oraz Klimontowską. Najważniejszymi elementami prac będzie frezowanie
nawierzchni, wymiana krawężników, wzmocnienie jezdni siatką i ułożenie nowej
nawierzchni

Drogowcy na Narutowicza

Dez or ga ni za cja ru chu tram wa jów do pro wa dza do fu rii
zwłasz cza pa sa że rów tram wa jów, któ rzy spie szą się do pra -
cy, szko ły, na stu dia lub umó wio ne spo tka nie i mu szą się…
spóź nić. – Już kil ka ra zy zda rzy ło się, że kie row ca sa mo cho -
du bez tro sko za par ko wał na to rach. Pa sa że ro wie nie wie dzie -
li, co ro bić. Czy cze kać, aż kie row ca się znaj dzie, czy szu -
kać in ne go trans por tu. Po ja wia ją się naj pierw ner wy, po tem
sły chać wy zwi ska, a na sa mym koń cu jest re zy gna cja i szu -
ka nie in nych środ ków trans por tu – mó wi An na Pi la szew ska,
miesz kan ka So snow ca. 

W ubie głym ro ku aż 155 ra zy sa mo cho dy za blo ko wa ły
tram wa jom prze jazd, więc wła ści wie co dru gi dzień mia ło miej -
sce ta kie wy da rze nie wre gio nie. Czas ta kich za trzy mań wy no si
śred nio 22 mi nu ty. Koszt man da tu dla kie row cy to ok. 300 zł,
ho lo wa nie sa mo cho du to ko lej ne ok.450zł. Dote go mo że dojść
opła ta za par king po li cyj ny, czy li ok. 30 zł za do bę, a koszt za -
trzy ma nia ru chu tram wa jo we go wy no si oko ło170zł zakaż de5
mi nut. Re kor dzi sta, któ ry wstrzy mał wze szłym ro ku ruch na78
mi nut, za pła cił 2600 zł. 

Naj wię cej ta kich sy tu acji, w któ rych tram wa je nie mo gły
prze je chać z po wo du źle za par ko wa ne go sa mo cho du, od po -
cząt ku te go ro ku za no to wa no w Ka to wi cach (81), Cho rzo -
wie (12) i So snow cu (10). Dla te go w pierw szym eta pie kam -
pa nii w tych trzech mia stach KZK GOP i Tram wa je Ślą skie
pro wa dzą ak cję in for ma cyj ną, któ ra po trwa do po ło wy li sto -
pa da. W So snow cu sa mo cho dy naj czę ściej blo ku ją to ro wi -
sko na ul. Ma ła chow skie go. 

Kam pa nię in for ma cyj ną za in au gu ro wa no w Ka to wi cach
na uli cy Ko ściusz ki, gdzie w tym ro ku już kil ka dzie siąt ra zy
sa mo cho dy wstrzy ma ły ruch tram wa jo wy. Spół ka na po kaz
za blo ko wa ła tram waj li nii 16. Dla ja dą cych nim pa sa że rów
pod sta wio ny zo stał za stęp czy skład, więc prze rwa w po dró -

ży trwa ła re kor do wo krót ko, bo za le d wie 4 mi nu ty. Jed nak
zwy kle w ta kich sy tu acjach prze rwa jest dłuż sza, a na trans -
port za stęp czy nie za wsze moż na li czyć. 

Ak cja pro wa dzo na bę dzie eta pa mi w ko lej nych mia stach
re gio nu. Pierw szy etap po trwa do 15 li sto pa da. Przez ca ły
okres jej trwa nia na uli cach Ko ściusz ki i Ko cha now skie go
w Ka to wi cach, Wol no ści i Chro bre go w Cho rzo wie oraz
Ma ła chow skie go w So snow cu po ja wią się pa tro le stra ży
miej skiej, po li cji i nad zo ru ru chu. Bę dą umiesz czać ulot ki in -
for ma cyj ne za szy ba mi sa mo cho dów, upo mi nać kie row ców,
któ rzy nie od po wied nio par ku ją, a tak że na gra dzać upo min -
ka mi tych, któ rzy zro bi li to po praw nie. Po upły wie te go okre -
su kie row cy nie mo gą li czyć na li tość służb. Cze ka ich man -
dat, ho lo wa nie sa mo cho du i od szko do wa nie na rzecz prze -
woź ni ka z po wo du spo wo do wa nia opóź nie nia w ru chu. mz

Po�ja�wił�się�no�wy�po�mysł�na roz�wój�szpi�ta�la?
Tak. Ob ra nie kie run ku na prze kształ ce -
nie szpi ta la w spół kę gmin ną, da je na -
dzie ję wyj ścia na pro stą. Za dłu że nie szpi -
ta la mo gło by zo stać czę ścio wo spła co ne
ze środ ków bu dże tu pa stwa. Cho dzi
o zwrot ok. 12 mln zło tych. To nie ba ga -
tel na kwo ta. Ta kie roz wią za nie prze wi du -
je usta wa. Jest to ogrom na szan sa na to,
by nasz szpi tal, cią gle mo der ni zo wa ny,
stał się sztan da ro wym pro jek tem w re gio -
nie. Z jed nej stro ny So sno wiec da lej bę -
dzie wła ści cie lem pla ców ki, a z dru giej
zmie ni się for ma or ga ni za cyj no -praw -
na szpi ta la, któ ra po zwo li na roz wój tej
nie zwy kle waż nej pla ców ki dla do bra na -
szych miesz kań ców. 

Do tej�opo�ry,�mó�wiąc�o szpi�ta�lu,�część�po�-
li�ty�ków�mó�wi�ła�wprost�–�po�raż�ka.
Jesz cze kil ka mie się cy te mu mo gli by śmy
tak mó wić, my śląc o pro ble mach z re -
struk tu ry za cją Szpi ta la Miej skie go. Jed -
nak z per spek ty wy cza su, po wy bo rze no -
we go dy rek to ra i je go pierw szych de cy -
zjach, mam na dzie ję, że nie bę dzie moż -
na mó wić o po raż ce, a o suk ce sie. Te raz
wi dzę pe wien opty mizm i po zy tyw ne
zmia ny, któ re już ma ją miej sce w szpi ta lu. 

No�co�mo�że�my�li�czyć�w naj�bliż�szym�cza�-
sie,�je�śli�my�śli�my�o ze�wnętrz�nym�wspar�-
ciu?

Li czy my na to, że otrzy ma my pie nią dze
na II etap budowy ka na li za cji oraz sze reg
in we sty cji dro go wych. Nie tra cę na dziei, że
brak do fi nan so wa nia na obec nym eta pie,
za mie ni się nawspar cie wnaj bliż szej przy -
szło ści.

Jest�Pan�czę�stym�go�ściem�w Urzę�dzie
Mar�szał�kow�skim.�Czy�to�się�prze�kła�da
na po�zy�tyw�ną�re�ali�za�cję�in�te�re�sów�mia�-
sta?�
Zga dza się. Dbam o do bry kli mat i lob bu -
ję na rzecz So snow ca. Roz ma wiam i spo -
ty kam się z pa nem mar szał kiem, któ ry jest
bar dzo otwar ty na roz wią za nie pro ble -
mów Za głę bia i nie jest na sta wio ny tyl ko
na re ali za cję in te re sów Ślą ska, jak się czę -
sto uwa ża. Otrzy ma li śmy do fi nan so wa nie
m.in. na ki no Mu za, czy bu do wę ska te par -
ku. Ma my po waż ną kon ku ren cję ze stro ny
in nych gmin, ale li czę, że uda nam się
prze for so wać jesz cze kil ka pro jek tów. 

W naj�bliż�szym�cza�sie�cze�ka�nas�praw�dzi�-
wa�re�wo�lu�cja�śmie�cio�wa,�za spra�wą�usta�-
wy�sej�mo�wej...
Jest to fak tycz nie re wo lu cja w za kre sie go -
spo da ro wa nia od pa da mi i wiel kie za da nie
dla gmi ny, bo mu si my się stać ope ra to rem
ca łe go sys te mu. W tej ka den cji to jed no
z naj trud niej szych za dań, któ re mu si my
zre ali zo wać. Uwa żam, że nasz Wy dział
Go spo dar ki Ko mu nal nej iMiesz ka nio wej,

jest jed nym z naj le piej przy go to wa nych
w wo je wódz twie. Na si urzęd ni cy czę sto
wręcz po ma ga ją ko le gom z in nych miast,
któ rzy się donas zgła sza ją. Ma my obec nie
przy go to wa ne wszyst kie uchwa ły, któ re
mu si my przy jąć. Prze ka za li śmy je rad nym,
któ rzy te raz bę dą nad ni mi pra co wać
i wpro wa dzać ewen tu al ne po praw ki. Pro -
wa dzi my tak że spo tka nia in for ma cyj ne
zza rząd ca mi nie ru cho mo ści, miesz kań ca -
mi i przed się bior ca mi. No wa opła ta śmie -
cio wa naj póź niej za cznie obo wią zy wać
wdru giej po ło wie przy szłe go ro ku, po dob -
nie ca ły sys tem, któ ry mu si za cząć funk cjo -
no wać naj póź niej w tym wła śnie ter mi nie. 

Po�roz�ma�wiaj�my�o po�li�tycz�nym�suk�ce�sie
z Pa�na udzia�łem,�bo�chy�ba�w ta�kich�ka�te�go�-
riach�moż�na mó�wić�o ko�ali�cji�w So�snow�cu?
Fak tycz nie, to po li tycz ny suk ces, któ ry ma -
my obec nie w So snow cu. Po wie lu la tach
uda ło się dojść do po ro zu mie nia dwóm
naj waż niej szych si łom po li tycz nym
i wspól nie za rzą dzać mia stem, bez nie po -
trzeb nych kłót ni ibez sen sow nych dys ku sji.
Li czy się prag ma tyzm. My ślę, że miesz -
kań cy oce nią na sze dzia ła nia po zy tyw nie. 

A po�za�po�li�tycz�ny�suk�ces?
Jest ich wie le, a ta ki z ostat niej chwi li:
Pa trząc na pod le ga ją ce mi sfe ry dzia łań,
cie szę się, że uda ło się po ro zu mieć z wła -
dza mi PKP i wy re mon to wać kład kę

w Macz kach. Dzię ki wy sił ko wi wszyst -
kich, zwłasz cza miesz kań ców i wspól nej
do brej wo li za in te re so wa nych stron, uda -
ło się coś, co wcze śniej wy da wa ło się nie
do wy ko na nia. Mam na dziej ę, że suk ce -
sem oka że się tak że Go spo dar cza Bra ma
Ślą ska, a przede wszyst kim So sno wiec ki
Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny, któ ry bę -
dzie się roz wi jał. I da wał do dat ko we szan -
se na roz wój na sze go mia sta. 

Funk�cjo�nu�je�my�w cza�sie�dość�trud�nym�dla
ca�łe�go�kon�ty�nen�tu.�Jak�kry�zys,�któ�ry�do�ty�-
ka�pań�stw�Unii�wpły�wa�na So�sno�wiec,�i ja�-
kie�nie�sie�za�gro�że�nia?
Rze czy wi ście. Dwa naj bliż sze la ta, czy -
li 2013 i 2014 bę dą dla So snow ca trud ne.
Z jed nej stro ny kry zys, z dru giej, koń czy
się jed na unij na per spek ty wa fi nan so wa,
a na do bre nie roz po czę ła się jesz cze dru -
ga. Za tem bę dzie my mieć do czy nie nia
z pew ną lu ką fi nan so wą. Eko no mi ści
prze wi du ją, że na pew ną sta bi li za cję
moż na li czyć w przy szłym ro ku, a na nie -
wiel kie od bi cie do pie ro w 2014 ro ku. 

Nie�mo�gę�nie�za�py�tać�o wy�wiad,�któ�ry�od�-
bił�się�w So�snow�cu�nie�ma�łym�echem.�Po�-
seł�Ja�ro�sław�Pię�ta�w roz�mo�wie�z na�szą�Re�-
dak�cją,�wspól�ne�rzą�dze�nie�mia�stem�przez
SLD�i PO�okre�ślił�ru�cha�mi�po�zor�ny�mi.�Czy
to�uza�sad�nio�na kry�ty�ka�ze�stro�ny�pań�skie�-
go�ko�le�gi�par�tyj�ne�go?�

Uwa żam, że pan po seł Ja ro sław Pię ta jest
za ab sor bo wa ny pra cą w War sza wie i być
mo że nie do strze ga pew nych spraw
i dzia łań, któ re są po dej mo wa ne w mie -
ście. Mam na dzie ję, że z cza sem bę dzie
oce niał po zy tyw nie po dej mo wa ne wspól -
nie dzia ła nia i de cy zje, któ re uda ło się
prze pro wa dzić do tych czas. 
Nie wąt pli wie ma my spo ro za dań do wy -
ko na nia, ale do tych cza so we dzia ła nia
w sa mo rzą dzie po zwa la ją na lek ki opty -
mizm, któ rym, mam na dzie ję, za ra zi się
tak że pan po seł Pię ta. Po trze bu je my lob -
bin gu na rzecz So snow ca, tak że w pol skim
par la men cie, i bu do wa nia po zy tyw ne go
wi ze run ku na sze go wspól ne go mia sta. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Rewolucja śmieciowa to jedno z najtrudniejszych zadań tej kadencji - mówi Arkadiusz Chęciński

Lobbowanie na rzecz Sosnowca 
to podstawa
Rozmowa z Arkadiuszem Chęcińskim (Platforma Obywatelska), pierwszym zastępcą prezydenta miasta

Przynajmniej metr od torowiska… Kierowco, daj innym przejechać, apelują władze Tramwajów Śląskich i KZK GOP 

Teraz ulotki, potem mandaty
„Parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska” - to wspólna akcja Tramwajów Śląskich i KZK GOP, która ma
uświadomić kierowców, że parkując w pośpiechu samochód, często zostawiają go na torowiskach lub zbyt blisko
torowiska. Efekt? Zatrzymanie ruchu tramwajów, dla kierowcy mandat, często i holowanie pojazdu, a także
odszkodowanie na rzecz przewoźnika

W trakcie pokazu zablokowano tramwaj linii nr 16
w Katowicach

Tramwaje Śl.
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– Pięt na ście ty się cy ko biet co ro ku
do wia du je się, że ma ra ka pier si.
Pięć ty się cy umie ra, bo oka zu je się,
że no wo twór zo stał roz po zna ny
za póź no. Ba da nia pro fi lak tycz ne
ma ją nie ba ga tel ne zna cze nie. Mó -
wi my onich bar dzo czę sto, ale cią -
gle wy da je nam się, że zbyt ma ło
w kon tek ście wie lu przy pad ków,
kie dy do wia du je my się, że ko bie ty
od kry ły gu za o śred ni cy czte rech,
pię ciu cen ty me trów. Bę dzie my
więc w dal szym cią gu prze pro wa -
dzać sze reg ak cji in for ma tycz nych
ikon fe ren cji, by in for ma cje do tar ły
do ko biet, jak i do męż czyzn. Ol -
brzy mią ro lę w wal ce z ra kiem od -
gry wa świa do mość, że waż ne jest
wy ko ny wa nie ba dań pro fi lak tycz -
nych. Sa mo ba da nie pier si jest tań -

sze, nam naj bliż sze i nie bo le sne.
Sza now na mło dzie ży, mu si my po -
jąć za sa dy sa mo ba da nia pier si
iwy ko ny wać je co mie siąc – ape lo -
wa ła Ja dwi ga Kru pa, prze wod ni -
czą ca so sno wiec kie go sto wa rzy -
sze nia. – Kon fe ren cja ma na ce lu
pod nie sie nie świa do mo ści na te -
mat waż no ści ipo trze by pro fi lak ty -
ki no wo two ro wej. Tyl ko wcze sne
wy kry cie da je szan sę na wy le cze -
nie – pod kre śla ła ama zon ka. 

Kon fe ren cja zo sta ła ofi cjal nie
otwar ta przez Ka zi mie rza Gór -
skie go, pre zy den ta mia sta, któ ry
ob jął ho no ro wy pa tro nat nad
spotkaniem. 

– Sa mo rząd ma swo je za da nia,
mię dzy in ny mi dba łość o służ bę
zdro wia. Od kil ku lat je ste śmy za -

chę ca ni do te go, by współ pra co -
wać z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi. Współ pra ca z Ama zon ka -
mi to czy sta przy jem ność, a na sza
współ pra ca ukła da się zna ko mi -
cie – przy znał pre zy dent. - W dzi -
siej szych cza sach, kie dy spo łe -
czeń stwo ode szło od zdro we go
try bu ży cia, tem po ży cia wzro sło,
co po wo du je, że w myśl dow ci pu,
nie ma zdro wych, są tyl ko źle
zdia gno zo wa ni. Nie za sta na wia -
my się nad tym, ale uży wa my co -
raz więk szej ilo ści środ ków che -
micz nych, tru ją cych i moc no de -
gra du ją cych, je my nie zdro wą
żyw ność. Te ma tów do dys ku sji
nie bra ku je. Trze ba zna leźć zło ty
śro dek mię dzy tym, co no wo cze -
sne i tym, co waż ne dla czło wie ka
i je go zdro wia, bo bez zdro wia na -
sze ży cie tra ci sens. A wy je ste ście
or ga ni za cją, któ ra sens ży cia przy -
wra ca na no wo i da li ście ten sens
ży cia wie lu so sno wi cza nom
od no wa – do dał. 

Za po dej mo wa ne przez ama -
zon ki dzia ła nia dzię ko wał tak że
Zbi gniew Sza le niec, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta, ży cząc im ko lej -
nych suk ce sów. 

Pre lek cje wy gło si li dr n. med.
Adam Wę dry cho wicz, któ ry mó -
wił o pro fi lak ty ce zdro wia. Z ko lei

dr Da riusz Du sza, or dy na tor Od -
dzia łu Chi rur gii Ogól nej Szpi ta la
Miej skie go w So snow cu, przed sta -
wił pre lek cję pt. „Ro dza je ba dań
w pro fi lak ty ce ra ka pier si”. Na za -
koń cze nie fi zjo te ra peut ka Mo ni ka
Ko wal ska, pod kre śla ła zna cze nie
ru chu fi zycz ne go na stan zdro wia.

W kon fe ren cji obok władz
mia sta, udział wzię li m.in. Ewa
Ma lik i Wi told Kle pacz, za głę -
biow scy po sło wie, rad ni Jan Bo -
sak i Zyg munt Wit kow ski, rad ny
i le karz Ma ciej Or now ski oraz in -
ni so sno wiec cy le ka rze, pie lę -
gniar ki, przed sta wi cie le ZUS, Sa -
ne pi du, ho spi cjum i Ca ri ta su,
mło dzież li ce al na, a tak że ama -
zon ki z wo je wódz twa ślą skie go. 

W tym sa mym dniu w ra mach
pro jek tu „Pier si w mie ście” od był
się event na Pla cu Stu le cia, pod -
czas któ re go miesz kan ki So snow -
ca mo gły sko rzy stać z dar mo -
wych ba dań mam mo gra ficz nych,
fun do wa nych w ra mach Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia oraz
z pie nię dzy po zy ska nych na ten
cel z Wy dzia łu Zdro wia Urzę du
Miej skie go. W su mie 84 pa nie
prze ba da ły pier si i mia ły szan sę
na kon sul ta cję z le ka rza mi.

Tekst i foto: Sylwia Kosman

Ob li ga cje o war to ści 55 mln zł wy emi tu je
sa mo rząd So snow ca. Umo wę na or ga ni za -
cję, gwa ran to wa nie i ob słu gę pro gra mu emi -
sji wła dze mia sta pod pi sa ły w paź dzier ni ku
z przed sta wi cie la mi z ING Ban ku Ślą skie -
go. Pod pi sa na umo wa jest dla ING Ban ku
Ślą skie go czwar tą do ty czą cą emi sji ob li ga -
cji ko mu nal nych w So snow cu w cią gu ostat -
nich lat. Łącz na war tość za an ga żo wa nia
ban ku na rzecz So snow ca wy no si obec nie
bli sko 240 mln zł. Ter min wy ku pu no wych
ob li ga cji to mak sy mal nie 10 lat. 

Emi sja ma na ce lu głów nie zbi lan so wa -
nie bu dże tu mia sta w bie żą cym ro ku, czy li
sfi nan so wa nie de fi cy tu bu dże to we go
zwią za ne go z za pla no wa ny mi in we sty cja -
mi i spła tą zo bo wią zań za cią gnię tych w la -
tach po przed nich. Uzy ska ne z emi sji środ -
ki zo sta ną wy ko rzy sta ne na in we sty cje,
nie wy klu czo ne, że tra fią do So sno wiec kie -
go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go,
wspo mo gą bu do wę sa li kon cer to wej

przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych czy zo -
sta ną prze zna czo ne na in fra struk tu rę dro -
go wą w ra mach Go spo dar czej Bra my Ślą -
ska. 

W ostat nich la tach ING Bank Ślą ski zor -
ga ni zo wał rów nież pro gra my emi sji ob li ga -
cji dla in nych ślą skich miast, m.in. dla Za brza
(dwa pro gra my o łącz nej war to ści 65 mln zł),
Ru dy Ślą skiej (46,5 mln zł), Cho rzo wa (30
mln zł) oraz Pie kar Ślą skich (20 mln zł).

Bank ob słu gu je tak że bu dżet woj. ślą skie -
go. We wrze śniu za rząd wo je wódz twa za warł
z ban kiem umo wę kre dy to wą, opie wa ją cą
na 77,8 mln zł. Środ ki ma ją zo stać prze zna -
czo ne na fi nan so wa nie in we sty cji w wo je -
wódz twie, m.in. na bu do wę, mo der ni za cję
i roz bu do wę obiek tów kul tu ry, sztu ki i na uki
oraz pla có wek me dycz nych. Umo wa obo wią -
zu je do koń ca 2020 r. Obec nie ING Bank Ślą -
ski ob słu gu je po nad 500 jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go w za kre sie kre dy to wa nia
w ca łym kra ju. sk

Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca, wstrzy mał się od gło -
su. – Do dnia dzi siej sze go nie otrzy -
ma łem in for ma cji, o któ rą po pro si -
łem na ostat nim zgro ma dze niu – ja -
ką me to do lo gię za sto so wa no do ob -
li cze nia do dat ko wej skład ki – ar gu -
men tu je pre zy dent So snow ca i do da -
je, że zło żył wnio sek o szcze gó ło we
wy ja śnie nie spo so bu roz li cze nia na -
kła dów na in we sty cje Tram wa jów
Ślą skich. 

Prze ciw ko przy ję ciu uchwa ły opo -
wie dział się tak że rad ny So snow -
ca, Woj ciech Ku la wiak. Ale sprze ciw
So snow ca nie wie le dał, bo in ni re pre -
zen tan ci Za głę bia, czy li przed sta wi -
cie le Dą bro wy Gór ni czej i Bę dzi na,
a tak że Ślą ska, gło so wa li za do pła ta -
mi. 

W uza sad nie niu do przy ję tej
uchwa ły, KZK GOP po da je, że nie do -
bór w pla nie fi nan so wym na kwo tę 17
mln 337 tys. zł zo stał spo wo do wa ny

przez mniej sze o 1 mln zł wpły wy
z kar i man da tów, mniej sze o 8 mln zł
wpły wy ze sprze da ży bi le tów oraz
prze su nię cie na rok 2013 re fun da cji
wy dat ków na Ślą ską Kar tę Usług Pu -
blicz nych i Sys tem Dy na micz nej In for -
ma cji Pa sa żer skiej. Pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski, ra zem z rad ny mi, nie za -
mie rza ją jed nak, bez uza sad nie nia,
wy dawać pie nię dzy z gmin ne go bu -
dże tu. 

– W dal szym cią gu ocze ku ją
na po waż ne wy li cze nia ze stro ny
KZK GOP. Obec nie one są dość ogól -
ni ko we, a wy ni ka ją z te go, że na peł -
nie nia są sza co wa ne raz w ro ku, przez
pra cow ni ków wy na ję tych przez KZK
GOP, a nie są tak do kład ne jak na sze,
kie dy we ry fi ku je my da ne kil ka ra zy
w ro ku. Wy li cze nia KZK GOP nie
od zwier cie dla ją rze czy wi stych kosz -
tów funk cjo no wa nia li nii. Po win no
wyjść 50-pro cen to we wy li cze nie
skład ki z te go ty tu łu. Jest sto pro cent

na ży cze nie ko le gów ze Ślą ska. Dziś
do te go do cho dzą kosz ty pro po zy cji,
li czo ne w ta kich sa mych pro por cjach.
Na le ży to zwe ry fi ko wać, po nie waż li -
nie ma ło do cho do we, gdzie nie ma
w ogó le in we sty cji, bę dą fi nan so wa ły
in we sty cje w li niach, któ re są mo der -
ni zo wa ne. Tak nie mo że być, bo bied -
ny fi nan su je bo ga te go – mó wi pre zy -
dent. – Cze kam w dal szym cią gu
na do ku men ty, ale ocze ku ję rze tel -
nych i do kład nych wy li czeń, bo wy li -
cze nia w obec nym kształ cie mo gą do -
pro wa dzić do roz bi cia w ra mach
KZK GOP – do da je.

W prze cią gu naj bliż szych ty go dni
wła dze KZK GOP zo bo wią za ły się
do przy go to wa nia od po wied nich do -
ku men tów. Prze wod ni czą cy za rzą du
KZK GOP, Ro man Urbań czyk, ma
być go ściem na po sie dze niu ko mi sji
rad nych, gdzie bę dzie miał oka zję od -
po wie dzieć na wszyst kie py ta nia i roz -
wiać wąt pli wo ści w tym te ma cie. sk

Od 1 lu te go 2013 ro ku znik nie ko niecz ność
od bio ru pasz por tu wUrzę dzie Wo je wódz kim
w Ka to wi cach. Od te go dnia wszy scy miesz -
kań cy So snow ca, Dą bro wy Gór ni czej oraz
Po wia tu Bę dziń skie go bę dą mo gli zło żyć
wnio sek i ode brać pasz port w So snow cu.

Do tych czas w so sno wiec kim punk cie
pasz por to wym moż na by ło tyl ko zło żyć
wnio sek o pasz port, a po je go od biór trze ba

by ło je chać do Ka to wic. W związ ku z tym, że
rów nież 1 lu te go zni ka re jo ni za cja miesz kań -
cy My sło wic czy Ja worz na tak że bę dą mo gli
spra wy pasz por to we „za ła twić” w So snow cu.

Biu ro pasz por to we bę dzie mie ści ło się
w tym sa mym miej scu, w któ rym obec nie
jest te re no wy punkt pasz por to wy czy li
w bu dyn ku daw ne go Szpi ta la nr 2 przy ul 3
Ma ja 33. KP

Sosnowiec musi dopłacić prawie 2 mln do budżetu KZK GOP 

Biedny sfinansuje 
bogatego?
Dopłaty do budżetu KZK GOP okazały się nieuniknione. Wszystkie gminy muszą wnieść kolejne miliony do
budżetu. Dokładnie ponad 17 mln złotych. Sosnowiec musi zapłacić prawie 2 mln zł. Zgromadzenie KZK GOP
przyjęło ostatecznie uchwałę zmieniającą plan finansowy na 2012 r. Na 29 zebranych reprezentantów gmin
członkowskich, aż 23 głosowało za przyjęciem uchwały, a jedynie 3 było przeciw

Nie zapominaj, 
badaj piersi
XII konferencję naukową o profilaktyce raka piersi pt.: „Profilaktyka przede wszystkim”, zorganizowało 15 października w Urzędzie
Miejskim Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”

Wyemitują obligacje 

Paszport załatwisz w Sosnowcu

Dy rek to rom Na gro da Pre zy den -
ta Mia sta So snow ca przy zna -
na zo sta ła za ini cja ty wę i du że
za an ga żo wa nie w pro wa dze niu
pla ców ki oświa to wej. Na uczy -
cie lom za do tych cza so wą wzo ro -
wą pra cę dy dak tycz ną, wy cho -
waw czą i or ga ni za cyj ną. W su -
mie Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
na gro dził 18 dy rek to rów oraz 42
na uczy cie li.

Pre zy dent Mia sta zło żył rów -
nież sym bo licz ną ró żę na rę ce
pe da go gów, któ rzy otrzy ma li
Na gro dę Ślą skie go Ku ra to ra
Oświa ty, zo sta li uho no ro wa ni
Na gro dą Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej oraz od zna cze ni me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do -
wej. W uro czy sto ści wzię li

udział m.in. se na to ro wie i po sło -
wie RP, przed sta wi ciel Ślą skie -
go Ku ra to ra Oświa ty, przed sta -
wi cie le wyż szych uczel ni funk -
cjo nu ją cych na te re nie mia sta,
związ ków za wo do wych oraz or -
ga ni za cji i sto wa rzy szeń współ -
pra cu ją cych z pla ców ka mi
oświa to wy mi.

Ar ty stycz ną nu tą prze wod nią
by ła mu zy ka zna nych kom po zy -
to rów wy ko ny wa na przez ab sol -
wen tów so sno wiec kich szkół oraz
mu zy ka przez nich kom po no wa -
na. Au tor ski pro gram mu zycz ny
za pre zen to wał ze spół HALF
CAT.  Na to miast utwo ry Ja na Se -
ba stia na Ba cha wy ko na ło trio stu -
den tów Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach. KP

Uczcili Dzień
Edukacji Narodowej
15 października w Teatrze Zagłębia odbyła się miejska
uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnionym
dyrektorom i nauczycielom wręczone zostały Nagrody
Prezydenta Miasta Sosnowca 

Amazonki od lat apelują o regularne badanie piersi
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Odpo nadmie sią ca Szpi tal Miej ski ma no we go sze -
fa. To już czwar ty dy rek tor w cią gu ostat nie go pół -
ro cza. Tym ra zem jed nak wy bra ny w kon kur sie
spo śród kil ku kan dy da tów. Prze ciw ni cy za rzu ca ją,
że to ko lej ny par tyj ny no mi nant, a je dy na róż ni ca,
że jest to czło wiek Plat for my, anie So ju szu. Rze czy -
wi ście, dy rek tor Ar tur No wak miał po par cie człon -
ków PO bę dą cych człon ka mi ko mi sji kon kur so wej.
Ale nie dla te go, że był czy też jest człon kiem Plat -
for my – Ar tur No wak to eme ry to wa ny woj sko wy
ioso ba nie na le żą ca dożad nej par tii po li tycz nej. Co
wię cej, wśro do wi sku so sno wiec kiej PO był jesz cze
kil ka ty go dni te mu oso bą prak tycz nie nie zna ną. Po -
par cie za pew nił mu spo sób pa trze nia napro ble ma -
ty kę za rzą dza nia szpi ta lem ioce naje go kil ku let niej
pra cy w Cen trum Pe dia trii. Po nad to, wy nik gło so -
wa nia w ko mi sji kon kur so wej wy raź nie po ka zu je,
że prze ko nał dosie bie nie tyl ko za stęp cę pre zy den -
ta mia sta Zbi gnie wa Sza leń ca i prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Zdro wia, Ro dzi ny iOpie ki Spo łecz nej Da -
nie la Mi kla siń skie go, ale też kil ku po zo sta łych jej
człon ków.

No wy dy rek tor stoi przed dwo ma ogrom nie
trud ny mi za da nia mi, któ re bę dzie mu siał re ali zo -
wać jed no cze śnie. Pierw szym jest stop nio we do -
pro wa dze nie do rów no wa gi fi nan so wej szpi ta la.
Nie ste ty ze wzglę du nadru gą fa lę kry zy su nie mo -
że my li czyć na zna czą ce zwięk sze nie wy so ko ści
kon trak tu z NFZ. Je śli w nad cho dzą cym ro ku uda
się utrzy mać go na te go rocz nym po zio mie, to bę -
dzie moż namó wić osuk ce sie. Po zo sta je więc ogra -
ni cza nie kosz tów. W przy pad ku ad mi ni stra cji nie
bę dzie to za da nie eks tre mal nie trud ne. Mon stru al -
na roz bu do wa biu ro kra cji przez dy rek to ra Swo bo -
dę da je no we mu kie row nic twu spo re moż li wo ści
dzia ła nia. Przy ję ty ostat nio przez Ra dę Spo łecz ną
szpi ta la, ana stęp nie przez Ra dę Mia sta, no wy sche -
mat or ga ni za cyj ny re du ku je licz bę sta no wisk ad mi -
ni stra cyj nych o 20%. O wie le trud niej sze do prze -
pro wa dze nia bę dą ogra ni cze nia pła co we i re duk cje
za trud nie nia wśród bia łe go per so ne lu. Ale bez tych
dzia łań osią gnię cie rów no wa gi fi nan so wej, a tym
sa mym ura to wa nie szpi ta la, bę dzie nie moż li we. 

Dru gie z re ali zo wa nych dzia łań to prze kształ -
ce nie szpi ta la w spół kę ko mu nal ną. Nie zy ska ła
po li tycz ne go po par cia kon cep cja tzw. pry wa ty -
za cji za rząd czej po le ga ją ca na od da niu kie ro wa -
nia szpi ta lem spół ce pry wat no -pu blicz nej
przy po zo sta wie niu w rę kach mia sta wła sno ści
bu dyn ku i sprzę tu. Nie wszy scy rów nież po pie -
ra ją obec nie pro po no wa ną zmia nę for my or ga ni -
za cyj nej, mi mo że nie ma ona nic wspól ne go z ja -
ką kol wiek pry wa ty za cją. Rze czy wi ście, sa mo
prze kształ ce nie nie da je bez po śred nich ko rzy ści
fi nan so wych. Ale dzię ki te mu mo że my otrzy mać
ok. 12 mln zł z bu dże tu pań stwa na spła tę po ży -
czek udzie lo nych przez mia sto szpi ta lo wi do koń -
ca 2009 ro ku. No wa for ma wła sno ści da je też
więk sze moż li wo ści po zy ski wa nia do dat ko wych
przy cho dów. Przy oka zji uda się rów nież ra dy -
kal nie ogra ni czyć za dłu że nie szpi ta la wo bec
pod mio tów ze wnętrz nych, co zmniej szy rocz ne
kosz ty ob słu gi za dłu że nia się ga ją ce 2 mln zł. To
wszyst ko spra wia, że opór wo bec tej zmia nie jest
cał ko wi cie nie zro zu mia ły. Na szczę ście tym ra -
zem pre zy dent Ka zi mierz Gór ski wy da je się
w peł ni prze ko na ny, a co naj waż niej sze zde ter mi -
no wa ny do zre ali zo wa nia te go pro jek tu. I to mi -
mo nie chę ci czę ści człon ków swo je go ma cie rzy -
ste go ugru po wa nia. 

Zbyt wcze śnie jest mó wić o ura to wa niu
szpi ta la. Nie czas też na chwa le nie no we go dy -
rek to ra. Opty mi stycz ne za po wie dzi, a ich rze -
czy wi sta re ali za cja zbyt czę sto w prze szło ści
oka zy wa ły się ra dy kal nym prze ci wień stwem.
Część z po zy tyw nych wi docz nych już zmian
w funk cjo no wa niu szpi ta la, to efekt de cy zji po -
dej mo wa nych przez je go po przed nicz kę,
a obec nie za stęp czy nię, Ane tę Kaw kę.
O pierw szych efek tach pra cy no we go dy rek to -
ra bę dzie my mo gli mó wić po kil ku mie sią cach,
o peł nym suk ce sie naj wcze śniej za dwa la ta.
Ale po raz pierw szy od wie lu mie się cy po ja wi -
ło się świa teł ko w tu ne lu. I wszyst ko jak na ra -
zie wska zu je na to, że nie jest to nad jeż dża ją cy
po ciąg. Ka rol Wi niar ski 

W ostat nim cza sie, a są dzę że tak bę dzie rów nież w naj bliż -
szej przy szło ści, jed nym z do mi nu ją cych te ma tów w obie gu
spo łecz nym jest i bę dzie te mat do ty czą cy wdra ża nia usta wy
o czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. Wdra ża nie, ba, re ali zo -
wa nie ca łe go wy ni ka ją ce go z usta wy sys te mu obo wią zy wać
nas bę dzie od pierw sze go lip ca 2013 ro ku. Chciał bym w tym
fe lie to nie prze ka zać jak naj wię cej in for ma cji, mam jed nak
świa do mość te go że bę dzie to bar dzo trud ne, tym bar dziej,
że na obec nym eta pie jest jesz cze du żo nie wia do mych, któ -
re z pew no ścią mo gły by in te re so wać spo łe czeń stwo mia sta.
Fe lie ton ten trak tu ję ja ko je den z ka na łów in for mu ją cych
miesz kań ców o po dej mo wa nych przez gmi nę dzia ła niach
bę dąc prze ko na nym o tym, że w naj bliż szym cza sie znacz -
nie wię cej niż do tych czas in for ma cji do ty czą cych te go pro -
ble mu do cie rać bę dzie do miesz kań ców. Aby ca ły sys tem
mógł się spraw dzić ist nie je po trze ba kon sul ta cji, roz mów
czy za cią ga nia opi nii, nie tyl ko z sa mo rzą dow ca mi, wła ści -
cie la mi czy za rząd ca mi nie ru cho mo ści, ale przede wszyst -
kim prze ko na nie o słusz no ści pro po no wa nych roz wią zań w
przy go to wy wa nym pra wie miej sco wym miesz kań ców So -
snow ca. Usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach na kła da sze reg obo wiąz ków nie tyl ko na gmi nę, ale
rów nież na wła ści cie li nie ru cho mo ści. Obo wiąz kiem gmi -
ny jest wy pra co wa nie re gu lu ją cych ca ły sys tem uchwał, któ -
re sta no wić bę dą pra wo miej sco we. To wła śnie w tych do -
ku men tach uwzględ nio ne zo sta ną wy ma ga nia w za kre sie
utrzy ma nia po rząd ku na ob sza rach nie ru cho mo ści oraz te -
re nach prze zna czo nych do użyt ku pu blicz ne go, uwzględ nia -
ją c przy tym obo wiąz ki dla wła ści cie li i za rząd ców nie ru cho -
mo ści. To ca ły pa kiet obo wiąz ków roz po czy na jąc od zbie -
ra nia z te re nu wła snej nie ru cho mo ści od pa dów za bez pie cze -
nia nie ru cho mo ści w od po wied nią ilość po jem ni ków i utrzy -
ma nia ich w na le ży tym sta nie, czy też wy zna cze nie miej sca
na ich lo ka li za cję. Wy da wać by się mo gło, że są to oczy wi -
sto ści i roz wią za nie tych pro ble mów nie po win no stwa rzać
żad ne go za gro że nia. Trud no jed nak do koń ca z ta ką opi nią
się zgo dzić, po nie waż za ło że nia no we go sys te mu ja ko cel
nad rzęd ny za kła da se lek tyw ną zbiór kę od pa dów. W związ -
ku z tym pro po nu je się trój po jem ni ko wy sys tem zbiór ki od -
pa dów i tak: po jem ni ki na szło, od pa dy mo kre, od pa dy su -
che. W związ ku z ta ki mi za ło że nia mi po dzia łu wy ma ga ją
tak że po zo sta łe od pa dy ta kie jak: zu ży te ba te rie czy aku mu -
la to ry, zu ży ty sprzęt elek trycz ny czy elek tro nicz ny oraz

AGD, prze ter mi no wa ne le ki czy che mi ka lia, zu ży te opo ny,
wszel kie od pa dy bu dow la ne i re mon to we, od pa dy wiel ko -
ga ba ry to we i me ble, czy od pa dy zie lo ne, któ re nie bę dą kom -
po sto wa ne we wła snym za kre sie. Na le ży tu za uwa żyć, a do -
cie ra ją ta kie opi nie, że na tle za bez pie cze nia nie ru cho mo ści
w od po wied nie po jem ni ki i obar cze nie za to od po wie dzial -
no ścią wła ści cie li i za rząd ców nie ru cho mo ści wzbu dza nie -
po kój u tych ostat nich, a pod ło żem ich nie za do wo le nia są
kosz ty za ku pu tych po jem ni ków, któ re wca le nie bę dą ma łe.
Bę dąc przy kosz tach, ma jąc przy tym świa do mość, że wpro -
wa dze nie ca łe go sys te mu bę dzie ob cią ża ło fi nan so wo
miesz kań ców mia sta chcia łoby się w chwi li obec nej udzie -
lić od po wie dzi na to naj bar dziej in te re su ją ce spo łe czeń stwo
py ta nie, mia no wi cie ja kiej wiel ko ści bę dą to kosz ty? Po -
nie waż w chwi li obec nej ta ką wie dzą na ten te mat nie dys -
po nu je mo gę je dy nie stwier dzić, że bę dą one więk sze niż
te, z któ ry mi na co dzień sty ka my się do tych czas. Oso bi -
ście mam za strze że nia do przy go to wy wa nych pro po zy cji,
przede wszyst kim do usta le nia jed nej obo wią zu ją cej dla
wszyst kich miesz kań ców mia sta staw ki. Uwa żam, że jej
zróż ni co wa nie uza leż nio ne od gę sto ści za miesz ka nia
miesz kań ców by ło by pro po zy cją bar dziej słusz ną, a są dzę
że i spra wie dli wą. Osta tecz ne de cy zje w tej i po zo sta łych
kwe stiach pod ję te zo sta ną w nie dłu gim cza sie, a in for ma -
cja na ten te mat róż ny mi ka na ła mi do trze do miesz kań ców
mia sta. Na ko niec te go fe lie to nu do rzu cę uwa gę na jesz cze
je den pro blem, któ ry z pew no ścią znaj dzie się w re gu la mi -
nie sta no wią cym pra wo miej sco we, mia no wi cie na pro po -
no wa ne tam obo wiąz ki osób utrzy mu ją cych zwie rzę ta do -
mo we. Czy nię to dla te go po nie waż wprze szło ści na ła mach
„Ku rie ra Miej skie go” za ją łem się tym te ma tem. Chciał bym
wie rzyć w to, że za pi sa ne tam obo wiąz ki dla osób utrzy mu -
ją cych zwie rzę ta, ma ją ce na ce lu mi ni ma li zo wa nie za gro żeń
lub uciąż li wo ści dla współ miesz kań ców mia sta, w tym mi -
ni ma li zo wa nie za nie czysz czeń te re nu prze zna czo nych do
użyt ku pu blicz ne go przy nie sie wy mier ne efek ty. W za ło że -
niach wpro wa dze nie sys te mu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd -
ku zgod nie z obo wią zu ją cą od pierw sze go lip ca 2013 ro ku
usta wą i przy go to wy wa nym, a są dzę w nie dłu gim cza sie
przy ję tym przez Ra dę Mia sta, pra wem miej sco wym jest
mię dzy in ny mi po pra wa po rząd ku i czy sto ści na te re nie mia -
sta. Wpływ na te ocze ki wa ne zmia ny bę dzie mia ło ca łe miej -
skie spo łe czeń stwo. Tomasz Bańbuła

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

Światełko w tunelu Nowe wyzwania

Nie ma kłótni i sprzeczek o drobne sprawy, ale wiele spraw zostało zaniedbanych i zepchniętych na margines, uważa radny Jan Bosak

Za dużo polityki…
Rozmowa z Janem Bosakiem, radnym klubu Platformy Obywatelskiej

Któ�rą�z de�cy�zji,�ja�ką�po�win�ny�pod�jąć�wła�-
dze�mia�sta,�uwa�ża�Pan�za naj�waż�niej�szą
czy�naj�pil�niej�szą?�
Jed ną z waż niej szych de cy zji, któ rą ja for -
su ję już od dłuż sze go cza su, jest uchwa le -
nie miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, któ ry obej mo wał by ca łe
lub pra wie ca łe mia sto. Nie ste ty, wła dze
mia sta pod cho dzą do te go te ma tu bar dzo
opie sza le i z nie chę cią. Plan funk cjo nu je
dla ob sza ru oko ło 30 pro cent po wierzch -
ni. Bo li mnie to, że o So snow cu mó wi się,
że w mie ście rzą dzi in we stor. 

Przy cho dzi więc in we stor dopre zy den -
ta i na da je ton wska zu jąc, co i w ja kim
miej scu chce zro bić. W in nym mie ście po -
ja wia się in we stor ipa trzy, co moż nazro bić
w mie ście i do sto so wu je in we sty cje do te -
go, co moż na zro bić na da nym ob sza rze.
WSo snow cu po wsta ło więc wie le in we sty -
cji, skle pów, któ re napew no by nie po wsta -
ły wnie któ rych miej scach, dziel ni cach na -
sze go mia sta, gdy by plan obo wią zy wał.
Po za tym wie le dłu gich mie się cy cze ka się
napod ję cie de cy zji przez urzęd ni ków, wy -
da nie po zwo le nia na bu do wę, co nie jest
sa tys fak cjo nu ją ce dla miesz kań ców i in we -
sto rów. Czę sto po dej mo wa ne de cy zje
wzbu dza ją sprze ciw miesz kań ców, któ rzy
skła da ją skar gi i wal czą o swo je ra cje. Nie

jest wy klu czo ne, że wie le spraw skoń czy
się osta tecz nie w są dzie. 

In�ny�za�nie�dba�ny�te�mat�to?�
Ko lej nym prze spa nym te ma tem jest brak
ka na li za cji w mie ście. Dzi wi mnie, że in -
nym gmi nom uda ło się po zy skać środ ki
ze wnętrz ne i wy ko nu ją ka na li za cję. Po -
trze by w mie ście są sza co wa ne na oko -
ło 600 mln zło tych, a my le d wie zło ży li -
śmy wnio sek na su mę po nad 100 mln zł
i nie wia do mo, czy co kol wiek do sta nie -
my. Uwa żam, że jest to po raż ka, bo pod -
czas gdy in ni sta ra li się o pie nią dze, my
nie zro bi li śmy nic. Za nie dba li śmy tak że
pro gram bu do wy ście żek ro we ro wych.
Kie dy in ne gmi ny apli ko wa ły o środ ki
do pro gra mów re gio nal nych i obec nie już
ma ją ścież ki ro we ro we, to my świa do mie
nie przy stą pi li śmy do te go pro gra mu, bo
przy mie rza li śmy się do bu do wy sie ci sze -
ro ko pa smo wej. La ta mi nę ły, in ne mia sta
ma ją ścież ki ro we ro we i też bu du ją sieć
sze ro ko pa smo wą. Tym cza sem my ma my
sieć sze ro ko pa smo wą w po wi ja kach i nie
ma my ście żek ro we ro wych. 

Kon�tro�wer�sje�bu�dzi�tak�że�wnio�sek�rad�-
nych�o do�fi�nan�so�wa�nie�me�to�dy�in�vi�tro�ze
środ�ków�gmi�ny…

Wpraw dzie Czę sto cho wa przy go to -
wa ła ta ki pro gram, jed nak że mam po -
waż ne wąt pli wo ści co do za sto so wa nych
roz wią zań praw nych. Nie ma obo wią zu -
ją ce go ak tu praw ne go w tej spra wie,
więc ja kie kol wiek na sze dzia ła nia są nie -
uza sad nio ne. Nie ma tu taj zna cze nia mo -
je pry wat ne zda nie, czy je stem prze ciw,
czy je stem za, ale po pro stu nie ma my
de le ga cji, by pra co wać nad ta kim pro gra -
mem. 

Ko�lej�na trud�na de�cy�zja�to�do�to�wa�nie�spół�-
ek�spor�to�wych…
Uwa żam, że po win na być wy pra co wa -
na stra te gia roz wo ju spor tu. O ko niecz no -
ści jej opra co wa nia mó wi łem już kil ka lat
te mu. U nas jest wszyst ko po sta wio ne
na gło wie, roz wią zu je my pro ble my
na bie żą co, bez prze my śla nych roz wią -
zań. Czy sport za wo do wy po wi nien być
współ fi nan so wa ny w ta ki spo sób jak jest
to obec nie? Po pie ram roz wią za nie kom -
plek so we, czy li wy czysz cze nie dłu gów
spół ek do ze ra po to, by mo gły roz po cząć
dzia łal ność z czy stym kon tem. Ta kie do -
fi nan so wa nie mia ło by sens. Klu by mia ły -
by szan sę po zy skać spon so rów, a mia sto
po win no okre ślić po ziom fi nan so wa nia
spół ek w każ dym ko lej nym ro ku ich

dzia łal no ści. Tym cza sem prze le wa nie ko -
lej nych środ ków przez gmi nę co kil ka
mie się cy na kon ta spół ek nie roz wią zu je
pro ble mu. 

Pomówmy�trochę�o�pozytywach...�
W do brym kie run ku idzie ure gu lo wa nie
spraw „śmie cio wych”, cho ciaż jest to wy -
mu szo ne przez obo wią zu ją cą usta wę.
Wpro wa dzo ne roz wią za nia umoż li wią
mię dzy in ny mi li kwi da cję dzi kich wy sy -
pisk śmie ci. Na pew no do brą pro po zy cją
jest tak że oczi po wa nie psów. Bę dzie
moż na ła twiej mię dzy in ny mi spra wo wać
kon tro lę nad zwie rzę ta mi i ich wła ści cie -
la mi. 

Cie szą mnie tak że in we sty cje dro go -
we, re mon ty mo stów, cho ciaż one nie -
ko niecz nie są re ali zo wa ne z gmin nych
środ ków. Po wsta nie So sno wiec kie go
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go bę -
dzie moż na uznać za suk ces, ale do pie -
ro wów czas kie dy za cznie pręż nie
funk cjo no wać. Obec nie wy żej niż Park
Na uko wo -Tech no lo gicz ny ce nię wy ko -
na nie po łą cze nia dro go we go ulic Trau -
gut ta do Bra my Ślą skiej i CTL Macz ki
Bór. Do tej po ry po mi mo ist nie nia te re -
nów in we sty cyj nych, by li śmy za blo ko -
wa ni przez brak in fra struk tu ry. Te raz te

dział ki ma ją szan se być za go spo da ro -
wa ne i jest szan sa, że po ja wią się in we -
sto rzy. 

Czy�współ�pra�ca�SLD�–�PO�przy�nosi�po�zy�-
tyw�ne�kon�se�kwen�cje?
Odmo men tu po łą cze nia sił, wie le rze czy się
zmie ni ło. Pod ję to mię dzy in ny mi de cy zje
do ty czą ce szpi ta la, po łą cze nia spół ek MZU -
iM iMZUK. Nie wiem, naile to da po żą da -
ne efek ty, ale po czy nio no cho ciaż pró bę ra -
cjo na li zo wa nia wy dat ków. Jest też psy chicz -
ny spo kój. Nie ma kłót ni i sprze czek odrob -
ne spra wy. Po ja wia się też py ta nie, czy pod -
ję te de cy zje by ły słusz ne, jak cho ciaż by te
do ty czą ce re struk tu ry za cji oświa ty. Ma te ria -
ły, któ re otrzy mu ję odna czel ni ka Wy dzia łu
Edu ka cji, nie za wsze są wia ry god ne ipre cy -
zyj ne. Po wo du ją, że moż namieć nie wła ści -
wy ogląd na da ną spra wę. Cie szę się, że
w koń cu uda ło się wy re mon to wać kład kę
w Macz kach, choć przez dłu gi czas wy da -
wa ło się, że spra wa jest pa to wa. Jed no cze -
śnie uwa żam, że upra wia się zadu żo po li ty -
ki wspra wach, któ re zpo li ty ką nie wie le ma -
ją wspól ne go. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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Dni Ubezpieczonego

           reklama

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

W dru gim ty go dniu paź dzier ni ka
w Od dzia le ZUS w So snow cu od by -
wa ła się ak cja in for ma cyj na dla ubez -
pie czo nych pod ha słem „Dni Ubez -
pie czo ne go”. Zo sta ła ona po prze dzo -
na kon fe ren cją pra so wą, pod czas któ -
rej Bar ba ra Ja kub ska, za stęp ca dy rek -
to ra ds. do cho dów, wy ja śnia ła ideę
zor ga ni zo wa nia przed się wzię cia.
Otóż z ba dań wy ni ka, że ubez pie cze -
ni są naj licz niej szą, ale i naj mniej
świa do mą swo ich praw i obo wiąz ków
gru pą klien tów ZUS. 

Mo ty wem prze wod nim „Dni
Ubez pie czo ne go” by ło kon to w ZUS,
czy li miej sce, do któ re go wpły wa ją
skład ki, gdzie są co ro ku wa lo ry zo -
wa ne, i z któ re go kie dyś bę dzie wy -
pła ca na eme ry tu ra. Na ten te mat mó -
wi ła An na Świę cho wicz, na czel nik
wy dzia łu ubez pie czeń i skła dek.
Na kon cie ewi den cjo nu je się in for -
ma cje prze ka zy wa ne przez płat ni ka
skła dek, a tak że prze bieg ubez pie -
czeń: okres i ty tuł ubez pie cze nia,
pod sta wy wy mia ru skła dek, in for ma -
cje o człon ko stwie w otwar tym fun -
du szu eme ry tal nym oraz in for ma cje
o wy so ko ści na leż nych i wpła co nych
skła dek. Na to miast od ma ja 2011 r.,

czy li ob ni że nia pro cen to we go udzia -
łu skła dek prze ka zy wa nych do OFE,
w ra mach kon ta ubez pie czo ne go,
ZUS pro wa dzi sub kon to, gdzie gro -
ma dzo ne są skład ki, któ re przed
zmia ną tra fi ły by do OFE. Róż ni ca
mię dzy kon tem a sub kon tem po le ga
na tym, że środ ki zgro ma dzo ne
na sub kon cie w przy pad ku roz wo du,
unie waż nie nia mał żeń stwa oraz
śmier ci oso by, dla któ rej ZUS pro wa -
dzi kon to, pod le ga ją po dzia ło wi,
a środ ki zgro ma dzo ne na in dy wi du -
al nym kon cie - nie. 

W trak cie „Dni Ubez pie czo ne go”
moż na by ło do wie dzieć się, ja ką wie -
dzę „ubez pie cze nio wą” na le ży po sia -
dać.

Otóż naj waż niej sze jest to, aby
spraw dzić, czy pra co daw ca lub zle ce -
nio daw ca zgło sił pra cow ni ka do
ubez pie czeń spo łecz nych. Bo wiem,
je śli te go nie zro bił, w ra zie cho ro by
mo gą być pro ble my z otrzy ma niem
świad czeń z ZUS. Ma to oczy wi ście
rów nież wpływ na pra wa do ewen tu -
al nej ren ty lub eme ry tu ry. Istot ne jest
też zgło sze nie do ubez pie cze nia zdro -
wot ne go. Je śli pra co daw ca te go nie
zro bił, pra cow nik nie mo że ko rzy stać
z pu blicz nej opie ki zdro wot nej ani
otrzy mać re cep ty na le ki re fun do wa -
ne. 

Do brze jesz cze spraw dzić, czy
pra co daw ca od pro wa dza skład ki
od wła ści wej pod sta wy, czy nie za ni -
ża jej. 

Moż na zwró cić się z wnio skiem
o ta ką in for ma cję do ZUS -u lub bez
wy cho dze nia z do mu za po znać się

z da ny mi za pi sa ny mi na in dy wi du al -
nym kon cie po przez in ter net na Plat -
for mie Usług Elek tro nicz nych – pue.
zus. pl. War to do dać, że dzię ki do stę -
po wi do kon ta ubez pie czo ne go w por -
ta lu pue. zus. pl, moż na na pod sta wie
zgro ma dzo nych tam da nych i pro gno -
zo wa nych przez sie bie przy szłych do -
cho dów, wy li czyć wy so kość hi po te -
tycz nej eme ry tu ry. 

Za łóż my, że pan Ko wal ski pra cu je
i jest ubez pie czo ny, ale ma uczą ce się
dzie ci i nie pra cu ją cą za wo do wo żo nę.

Oso by te bę dą mo gły ko rzy stać
z pu blicz nej opie ki zdro wot nej, ale
pod wa run kiem, że pan Ko wal ski
zgło si je do ubez pie cze nia zdro wot ne -
go. Dla te go o tym też na le ży pa mię -
tać. Pan Ko wal ski mu si pa mię tać rów -
nież o tym, by w ra zie, gdy na bę dą sa -
mo dziel ne pra wo do ubez pie cze nia,
wy re je stro wał je z ZUS po przez swo -
je go pra co daw cę. 

Je śli na stą pi zmia na da nych ad re -
so wych, a tak że iden ty fi ka cyj nych lub
ewi den cyj nych, na le ży po wia do mić
o tym swo je go pra co daw cę, a je że li
pra co daw ca nie ist nie je – mo że zgło -
sić ten fakt za po śred nic twem Plat for -
my Usług Elek tro nicz nych – pue. zus.
pl. 

Waż ne jest też, aby ubez pie czo ny
pa mię tał o wy bo rze Otwar te go Fun -
du szu Eme ry tal ne go, bo je śli te go nie
zro bi, zo sta nie wy lo so wa ny przez
ZUS. Nie wąt pli wie le piej sa me mu de -
cy do wać o swo ich pie nią dzach. Po -
za tym gdy pod jął pra cy za gra ni cą,
niech spraw dzi, w któ rym kra ju po wi -
nien być ubez pie czo ny. 

MIEJSKI ZAKŁAD ZASOBÓW LOKALOWYCH
ZAKŁAD BUDŻETOWY W SOSNOWCU

ul. Partyzantów 10a, 41-200 Sosnowiec
tel. 290-18-62, fax 290-18-64

Informujemy, iż dla najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec mających problemy
z terminowym wnoszeniem opłat czynszowych za użytkowanie lokali mieszkalnych zostały
stworzone następujące programy pomocowe:
• Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją,
• Program ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne osobom będącym w trudnej sytuacji

materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Sosnowiec,
• Umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu najmu lokali

komunalnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Działem Windykacji
(budynek C, pokój 33) lub pod nr tel. 290-18-28, 290-18-38.

JEŻELI MASZ PROBLEM Z PŁATNOŚCIAMI NIE CZEKAJ – 
ZGŁOŚ SIĘ DO DZIAŁU WINDYKACJI!!!

Od li sto pa da li nia 835 z kie run ku Ka to wic
od ron da Lu dwik po je dzie uli ca mi An der sa,
Jed no ści i no wą dro gą ze stre fy eko no micz nej
wy je dzie na ron do na skrzy żo wa niu ulic
11 Li sto pa da i Klo no wej, a na stęp nie uli ca -
mi 11 Li sto pa da i Bra ci Mie ro szew skich do -
trze na Za gó rze. To ozna cza, że li nia nie bę -
dzie ob słu gi wa ła do tych cza so wej tra sy bie -
gną cej uli ca mi Na ru to wi cza i 3 Ma ja. Ko lej -
na zmia na do ty czy kur sów li nii 835 w dni
wol ne. Do tej po ry au to bu sy tej li nii kur so wa -
ły je dy nie w dni ro bo cze. – Zmia ny do ty czą -
ce li nii 835 zo sta ną wdro żo ne w ży cie
na wnio sek władz mia sta. Przed sta wi cie le
urzę du za wnio sko wa li po wy bu do wa niu no -
wej dro gi i no wych przy stan ków au to bu so -
wych, któ re przy niej po wsta ły: „Dań dów ka
Jed no ści Szko ła” i „Dań dów ka KSSE”. Po -
nad to w tej sy tu acji sko mu ni ko wa ne zo sta ną
tak że obiek ty wy dzia łu far ma cji Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go znaj du ją ce się
przy ul. Ja giel loń skiej, Ostro gór skiej i Jed no -
ści. Wszyst kie su ge stie zo sta ły wzię te
pod uwa gę za zgo dą i wie dzą tak So snow ca,
jak i Dą bro wy Gór ni czej, bo zmia ny, któ re
ma ją miej sce, do ty czą tak że in nych au to bu -
sów kur su ją cych na tra sie Ka to wi ce – So sno -
wiec – Dą bro wa Gór ni cza – wy ja śnia An -
na Ko tras, rzecz nik KZK GOP.

Do dat ko wo w ist nie ją cej za to ce au to bu so -
wej ul. Sien kie wi cza, na wy so ko ści CH Pla za,
uru cho mio ny zo sta nie przy sta nek au to bu so -
wy „So sno wiec Wspól na”, któ ry od 1 li sto pa -

da ob słu ży li nie nr 26, 106, 150, 835 i 926 ja -
dą ce w kie run ku dwor ca PKP i osie dla Pia -
stów.

No wa tra sa835 spra wi ła, że KZK GOP do ko -
nał zmian wfunk cjo no wa niu tzw. „osiem set ek”.

I tak ze wzglę du na do dat ko we po łą cze nie
po łu dnio wej czę ści Za gó rza z Ka to wi ca mi (li -
nia 835 ob słu ży przy stan ki Za gó rze Pe kin i Za -
gó rze Dro ga do Kli mon to wa) prze sta nie kur -
so wać li nia nr 825.

Z ko lei w ce lu skró ce nia cza su prze jaz du
mię dzy Dą bro wą Gór ni czą a Ka to wi ca mi
w dni wol ne bę dzie kur so wa ła li nia nr 801,
na to miast li nia nr 811 bę dzie kur so wa ła tyl ko
w dni ro bo cze. – Do dat ko wo roz kła dy jaz dy
li nii przy spie szo nych bę dą le piej do pa so wa ne
we wspól nych re la cjach. Po nad to na li -
niach 808 i 835 bę dą kur so wa ły au to bu sy,
któ re za bio rą więk szą licz bę pa sa że rów – do -
da je Ko tras. KP

Uwaga! Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

Nowa trasa 835
Od 1 listopada nastąpiły zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. Jedna z nich dotyczy
nowej trasy linii nr 835, która zaczęła obsługiwać teren Specjalnej Etrefy Ekonomicznej
w Sosnowcu Dańdówce

Podsumowując: 
• linia 835 zostanie skierowana w Sosnowcu

ulicami Braci Mieroszewskich, 11 Listopada,
Jedności, nawrót na nowej pętli, Jedności, 
W. Andersa. Dodatkowo w kierunku Katowic
zostanie uruchomiony nowy przystanek
Sosnowiec Wspólna;

• linia 801 będzie kursowała w dni wolne; 
• linia 811 nie będzie kursowała w dni wolne;
• linia 825 zostanie zlikwidowana; 
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Urzą dze nie sy mu lu ją ce wbez piecz -
ny spo sób po ka za ło, jak nie zmier nie
waż ne jest pra wi dło we za pi na nie
pa sów. W trak cie prze pro wa dza nej
ak cji po li cja „wy ła py wa ła” oso by
po dró żu ją ce bez za pię tych pa sów
bez pie czeń stwa. Za miast man da tu
kie row cy mu sie li przejść szko le nie
w sy mu la to rze da cho wa nia sa mo -
cho du oso bo we go. Dzię ki te mu
mie li oka zję spraw dze nia nawła snej
skó rze co dzie je się z pa sa że ra mi
pod czas da cho wa nia po jaz du. 

– Ta kie do świad cze nie bar dziej
do cie ra do świa do mo ści kie row -
ców, niż ka ra nie man da tem – mó -
wi Zdzi sław Mi chal ski, je den
z uczest ni ków ak cji. – To strasz ne
co dzie je się w środ ku po jaz du.
Wszyst kie przed mio ty la ta ją
naoko ło. Wza pię tych pa sach cięż -
ko się utrzy mać, a co do pie ro, gdy
nie są za pię te. Czło wiek, któ ry

pod czas da cho wa nie nie ma za pię -
tych pa sów nie ma szans, by wyjść
z te go bez ura zu. Nie za po mi naj -
my, że w rze czy wi sto ści wszyst ko
dzie je się o wie le szyb ciej i gwał -
tow niej. Każ de mu da cho wa niu to -
wa rzy szy sil ne ude rze nie. Jest to
dla mnie bar dzo po ucza ją ce do -
świad cze nie. Dzia ła moc no nawy -
obraź nię. Ta kie ak cje po win ny być
prze pro wa dza ne obo wiąz ko wo
pod czas kur su szko le nia kie row -
ców. Na pew no już ni gdy nie ru szę
sa mo cho dem do pó ki wszy scy nie
za pną pa sów – pod kre śla. 

Cen trum Edu ka cji Za wo do wej
„CAR GO” or ga ni zu je po dob ne
de mon stra cje w wie lu mia stach
Ślą ska i Za głę bia. Już po nad 6 tys.
nie sfor nych kie row ców mia ło
oka zję uczest ni czyć w po ka zach.

Tekst i foto: Be ata Du dek

Za gra ża ją ce bez pie czeń stwu osób
ko rzy sta ją cych z uro ku te go miej -
sca to po le i kasz ta no wiec za stą pią
no we drze wa ikrze wy. – Te mat wy -
cin ki drzew po ru sza ny był już wie -
lo krot nie. Pro jekt po wstał w 2008
ro ku, ale głów nie ze wzglę dów fi -
nan so wych cze kał na re ali za cję,
któ ra na stą pi ła w paź dzier ni -
ku – in for mu je Ra fał Ły dek, dy rek -
tor Miej skie go Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w So snow cu.

W su mie do wy cin ki za kwa li -
fi ko wa no 74 drze wa, któ rych war -
tość den dro lo gicz na by ła ni ska.
W tym gro nie zna la zły się tak że
drze wa w złym sta nie zdro wot -
nym. Wy cię to 65 to pol ber liń -
skich oraz jed ne go kasz ta now ca
bia łe go w wie ku ok. 30-40 lat
z wi docz ny mi ozna ka mi sta rze -
nia – za sy cha ją ce ko na ry, ubyt ki
ko ry, wy próch nie nia pni, itp.

No we na sa dze nia z uwzględ -
nie niem re kre acyj ne go cha rak te -
ru bę dą mia ły miej sce wio sną
przy szłe go ro ku.

– Pro jekt zie le ni za kła da po sa -
dze nie luź no roz lo ko wa nych grup
drzew – łącz nie50 sztuk ga tun ków:
klon je sio no list ny isre brzy sty, bo żo -
drzew gru czoł ko wa ty, brzo za bro -
daw ko wa ta, lesz czy na po łu dnio wa,

głóg ostro go wy, ma gno lia So ulan -
ge`a, ja błoń pur pu ro wa, śli wa wi -
śnio wa, wierz ba pła czą ca, li pa sre -
brzy sta, dąb czer wo ny, gru jecz nik
ja poń ski, jo dła ka li for nij ska, so sna
czar na, cho ina ka na dyj ska – i krze -
wów ozdob nych (57 sztuk de re nia
bia łe go) sta no wią cych es te tycz -
nąopra wę stre fy brze go wej zbior ni -
ka wod ne go – wy li cza Ły dek.

Upo rząd ko wa nie drze wo sta nu
i wy eli mi no wa nie za gro żeń to po -
za aspek tem wi zu al nym ma być
im pul sem do pro wa dze nia prac
zmie rza ją cych do wy ko rzy sta nia
po ten cja łu ja ki drze mie w Sta wi -
kach. – Pew ne jest, że po sze rzo -
na zo sta nie pla ża, cze go od daw -
na do ma ga ją się miesz kań cy mia -
sta. Pla no wa ne są tak że in ne ele -
men ty, któ re ma ją uatrak cyj nić to
miej sce. Chce my, aby Sta wi ki god -
nie go ści ły od wie dza ją cych je
miesz kań ców. Na se zon wio sen -
no -let ni przy go to wu je my kil ka no -
wo ści. Za mie rza my otwo rzyć
szkół kę że glar ską, funk cjo no wać
bę dzie wy po ży czal nia sprzę tu
wod ne go. Pro wa dzi my rów nież
roz mo wy z in we sto rem, któ ry jest
za in te re so wa ny uru cho mie niem
wy cią gu dla nar cia rzy wod -
nych – do da je szef MO SiR -u. KP

– 19 ty się cy ki lo me trów li nii, 6500
po cią gów co dzien nie wy jeż dża ją -
cych na to ry. W cią gu trzech ostat -
nich lat zmo der ni zo wa li śmy po -
nad 1000 km to rów, co przy nio sło
pod nie sie nie pręd ko ści do 160 km
na go dzi nę, a na li niach lo kal nych
od 120 do 140 ki lo me trów. Zmo -
der ni zo wa ne to ry i no wy ta bor
przy no szą efekt w po sta ci ob ni że -
nia ha ła su emi to wa ne go przez
nad jeż dża ją cy po ciąg. Skład po ru -
sza ją cy się z pręd ko ścią do 160 km
na go dzi nę, w cią gu 10 se kund po -
ko nu je od ci nek oko ło 450 me -
trów. I na gle po ja wia ją się oso by
w miej scach, w któ rych w ogó le
nie po win ny się po ja wić. Śred nio
co ro ku gi nie oko ło 240 osób
w wy ni ku zde rze nia z po cią giem.
W wie lu przy pad kach miej sca są
przez nas wy raź nie ozna ko wa ne,
przej ścia są za bro nio ne. Ale na wet
wte dy, kie dy ro gat ki są za mknię te

i tak są po ko ny wa ne przez lu -
dzi – mó wił Da niel Dy gu daj, dy -
rek tor Za kła du Li nii Ko le jo wej
w So snow cu, pre zen tu jąc na do -
wód film, w któ rym spie szą cy się
lu dzie bez myśl nie prze cho dzą pro -
sto pod za mknię ty mi ro gat ka mi
lub w miej scach za bro nio nych. 

Ko le ja rzy wspie ra nie tyl ko
Służ ba Ochro ny Ko lei, ale tak że
po li cja i Straż Miej ska. Funk cjo -
na riu sze bez względ nie bę dą ka -
rać man da tem oso by prze cho dzą -
ce przez to ry w miej scach nie do -
zwo lo nych w wy so ko ści od 200
do 500 zł za prze cho dze nie
w miej scach nie do zwo lo nych. 

– Kam pa nia jest toż sa ma
z kam pa nią pro wa dzo ną przez
Wy dział Ru chu Dro go we go KWP
w Ka to wi cach „Rok pie sze go”.
Pie si sta no wią du żą gru pę osób,
któ re gi ną na pol skich dro gach.
Ape lu ję o ko rzy sta nie z kła dek, te

dwie, trzy mi nu ty ura tu ją nam ży -
cie, zdą ży my do do mu, gdzie po -
wi ta nas ro dzi na. W prze ciw nym
ra zie bę dzie nas opła ki wać – prze -
ko ny wał pod ko mi sarz Mi ro sław
Dy bich z Wy dzia łu Ru chu Dro go -
we go Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Ka to wi cach. 

Pod czas kon fe ren cji zo sta ło
tak że za pre zen to wa ne Mo bil ne
Cen trum Mo ni to rin gu, czy li spe -
cjal nie przy sto so wa ny do nad zo ru
i kon tro li te go, co dzie je się
na przej ściach sa mo chód, wy po -
sa żo ny w ka me ry sta cjo nar ne
i mo bil ne, któ re śle dzą każ dy
ruch na to rach i na na szych uli -
cach. To je den z dzie wię ciu ta kich
sa mo cho dów w kra ju i je dy ny
w wo je wódz twie ślą skim, któ rym
po słu gu ją się funk cjo na riu sze
SOK.

Tekst i foto: sk

„Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj”. Pod takim hasłem ruszyła w październiku kampania prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zero tolerancji dla osób przechodzących przez tory
kolejowe w miejscach niedozwolonych będą wykazywać pracownicy kolei, służb policyjnych i Straży Miejskiej.  Dlaczego? W pierwszej połowie 2012 r. aż 147 osób zginęło na torach w wyniku zderzenia
z pociągiem, a 45 osób zostało ciężko rannych. W ruchu kolejowym wypadki spowodowały opóźnienie aż 3 tys. 387 pociągów, a opóźnienia złożyły się w sumie na 86 tys. 402 minuty opóźnienia. Czyli
każdego dnia 19 pociągów spóźniło się  co najmniej o 25 minut każdy z powodu wypadków z udziałem pieszych. Te drastyczne dane przedstawił podczas konferencji prasowej Mirosław Siemieniec,
rzecznik prasowy PKP Linie Kolejowe

Śmierć lub mandat grożą osobom, które będą przechodziły przez tory w miejscach niedozwolonych

Zatrzymaj się i żyj! 

Daniel Dygudaj (z lewej) oraz funkcjonariusze policji, straży miejskiej i SOK będą walczyć
z nielegalnym przechodzeniem przez tory

Kontrolowane dachowanie 
zamiast mandatu

Nowe oblicze
Stawików
Rozpoczęły się prace zmierzające do uatrakcyjnienia
sosnowieckich Stawików. Zmiany, które mają wpłynąć na rozwój
obiektu zapoczątkowała wycinka 74 drzew wokół akwenu
wodnego, która została przeprowadzona przez Miejski Zakład
Usług Komunalnych.

16 października przy ul. B. Prusa przed Szkołą Podstawową nr 42 odbyła się symulacja dachowania samochodu osobowego. Akcję
zorganizowała firma „CARGO” z Jaworzna wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Komendą Miejską Policji
w Sosnowcu oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Transportu i Edukacji Komunikacyjnej „NA DRODZE”. 

Ak cja „Zi ma” ru szy ła. Po raz pierw szy po sy py war ki wy je cha ły na uli -
cę w no cy z 27 na 28 paź dzier ni ka, kie dy spadł pierw szy śnieg. 37 ton
so li zo sta ło wy sy pa nych na głów ne dro gi w mie ście oraz mo sty przez
czte ry po sy py war ki. Ośro dek dys po zy cyj ny Ak cji „Zi ma” za czął dzia -
łać od 26 paź dzier ni ka. – Od te go dnia je ste śmy przy go to wa ni do okre -
su zi mo we go. W peł nej go to wo ści – za pew nia Grze gorz Bar czyk, dy -
rek tor Miej skie go Za kła du Ulic i Mo stów w So snow cu. 

W ak cji „Zi ma” mo gą zo stać wy ko rzy sta ne 7 po sy py wa rek i ko lej -
ne dwie wy na ję te, trzy wła sne cią gni ki i je den wy po ży czo ny, z tym, że

dwa ma ją moż li wość po sy py wa nia oraz dwie ko par ko -ła do war ki, jed -
na ła do war ka oraz rów niar ka do wal ki z za spa mi.

Obec nie pra cow ni cy MZU iM dys po nu ją w su mie oko ło 300 to na -
mi so li oraz 150 to na mi pia sku. Nie ma tak że naj mniej szych pro ble mów
z uzu peł nie niem za pa sów so li i pia sku, a w bu dże cie za bez pie czo no od -
po wied nie środ ki. 

Zgło sze nia do ty czą ce sta nu ulic są przyj mo wa ne przez ca łą do bę,
przez sie dem dni w ty go dniu, pod nr tel. 501 456 203 oraz 32 291
79 27. mz

W pełnej gotowości 
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miasto

– Bar dzo ład na, ład nie śpie wa i ład -
nie się ubie ra. A co naj waż niej sze,
re pre zen tu je So sno wiec, dla te go jej
ki bi cu je my – szep ta ły na sto let nie
fan ki. – Wpro gra mie do szła bar dzo
da le ko. Jest już w fi na ło wej trój ce.
Li czę nato, że wy gra – mó wi Do mi -
ni ka Adam kow ska, uczen ni ca
Szko ły Pod sta wo wej nr 42 w So -
snow cu. – Ewa nam im po nu je, bo
świet nie śpie wa, a tak że eks pe ry -
men tu je ze swo im wy glą dem – do -
da je jej ko le żan ka, Pau li na No wa -
kow ska. 

Na po twier dze nie tych słów,
Ewa, za miast bu rzy czer wo nych
wło sów, za pre zen to wa ła się już
w na tu ral nym ko lo rze. – Trze ba
zmie niać wy gląd i nie bać się
eks pe ry men tów – mó wi ła

z uśmie chem mło da gwiaz da,
któ ra przez dwie go dzi ny roz ma -
wia ła z fa na mi, roz da wa ła au to -
gra fy oraz śpie wa ła ze swo ją eki -
pą. Dru ży nę, któ ra wal czy w pro -
gra mie „Bi twa na gło sy” o zwy -
cię stwo, wy bra ła pod czas ca stin -
gu, któ ry od był się w So snow cu.
To wła śnie mia sto po sta no wi ła
re pre zen to wać Ewa Far na, któ ra
sa ma po cho dzi z Cie szy na.
Z róż nych po wo dów. Bo Ha li -
na Mlyn ko wa re pre zen to wa ła już
Cie szyn, a Far na m.in. w So -
snow cu wy gra ła je den z waż niej -
szych dla niej pierw szych kon -
kur sów wo kal nych. Tu taj ma też
naj wier niej szych fa nów i lu bi
kon cer to wać. I tu taj hucz nie ob -
cho dzi ła swo je 18. uro dzi ny. 

„Szes nast kę” two rzą mło dzi
lu dzie, któ rych ta len ty Ewa wy ło -
wi ła nie tyl ko w So snow cu, ale
tak że w in nych czę ściach kra ju.
Co so bo tę zma ga nia dru żyn
w mu zycz nym pro gra mie moż -
na oglą dać w te le wi zyj nej „dwój -
ce”. Przez ca ły ty dzień człon ko -
wie dru ży ny ćwi czą pio sen ki,
któ re po tem pre zen tu ją na sce nie.
Dru ży na, któ ra zwy cię ży, bę dzie
mo gła prze zna czyć pie nią dze
na wy bra ny cel cha ry ta tyw ny.
Dru ży na Far ny, je śli zaj mie
pierw sze miej sce, prze zna czy pie -
nią dze na rzecz Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 4 w So snow cu.

Dro ga do zwy cię stwa jest nie
tyl ko świet ną za ba wą, ale tak że wy -
ma ga spo ro pra cy. Sa ma Ewa Far -

na uwa ża, że nie jest sro gą tre ner -
ką. – Na pew no nie je stem bar dzo
sro ga. Je ste śmy gru pą, któ ra się
świet nie ba wi tym, co ro bi i nie je -
stem ostra. Praw da? – py ta ła człon -
ków swo je go ze spo łu – Ewa Far na. 

– Jak to nie? Przy pi la nas
do krze seł i ka że śpie wać, śpie wać
i śpie wać. Ale tak na praw dę to na -
praw dę jest su pe rat mos fe ra – twier -
dzą człon ko wie ze spo łu. 16-let nia
so sno wi czan ka, Eli zaWie trzyń ska,
przy zna je że pró by do pro gra mu
zaj mu ją pra wie ca ły ty dzień. – Co -
dzien nie, od po nie dział ku do
czwart ku, ćwi czy my oko ło czte rech
go dzin dzien nie w So snow cu. W
pią tek już wy jeż dża my do War sza -
wy, awso bo tę odra nama my pró bę
ge ne ral ną w stu diu – opo wia da Eli -

za. – Naj trud niej jest po go dzić ta -
niec z jed no cze snym śpie wa niem.
Każ dy z nas słu cha in nej mu zy ki,
dla te go cięż ko się prze sta wić. Rów -
nie cięż ko jest tań czyć w stu diu
na scho dach, któ re są do syć śli skie
i to nie la da wy czyn, że by nic się nie
sta ło – do da je. Człon ko wie nie oba -
wia ją się tak że kry ty ki ju ro -
rów. – Kry ty ka kon struk tyw na jest
jak naj bar dziej uza sad nio na. Po -
za tym naj faj niej sze jest to, że mo -
głem po znać wie lu faj nych lu dzi.
Pa nu je bar dzo faj naat mos fe ra. Ma -
my bli ski kon takt ze wszyst ki mi.
Mnie oso bi ście za chwy cił Piotr Ru -
bik ja ko oso ba, któ ra bar dzo się
wszyst kim przej mu je, prze ży wa
każ dy wy stęp swo jej dru ży ny i jest
bar dzo otwar ty – do da je. In -
nazuczest ni czek,23-let nia An ge li -
ka Szcze pi nazKra ko wa, uwa ża, że
naj trud niej szą sztu ką jest po go dze -
nie udzia łu w pro gra mie z in ny mi
obo wiąz ka mi. – Cięż ko wszyst ko
po go dzić, pró by, stu dia, pra cę, spo -
tka nia z bli ski mi. Du żo wy sił ku
wkła da my w pró by, ale ro bi my to
z uśmie chem. Naj bar dziej stre su ją -
cym dla nas mo men tem nie jest wy -
stęp na ży wo, ale pró ba ge ne ral na,
kie dy ju ro rzy przy cho dzą i wi dzą
wy stęp po raz pierw szy. I wów czas
za miast się sku piać na tym, co ro bi -
my, to pró bu je my roz szy fro wy wać
każ dy gry mas naich twa rzach – do -
da je. 

Ja kie pio sen ki za śpie wa ze -
spół Ewy w pro gra mie, mu si być
nie spo dzian ką do koń ca. Te go
gwiaz da zdra dzić nie mo gła.
Zdra dzi ła za to, że przy go to wu je
się do wy da nia ko lej nej pły -
ty. – To bę dzie mo ja pierw sza do -
ro sła pły ta, a po nie waż chcę, że -
by by ła do bra, więc mu szę
nad nią tro chę po pra co wać. Ry -
nek mu zycz ny ma swo je wy ma -
ga nia, do któ rych ja nie chcę się
do sto so wać, więc cze ka mnie
spo ro pra cy – stwier dzi ła Far na.
Wo ka list ka od paź dzier ni ka roz -
po czę ła tak że stu dia praw ni cze
na Uni wer sy te cie War szaw -
skim. – To są am bit ne stu dia,
więc mu szę się uczyć. Książ ki
wo żę ze so bą w sa mo cho dzie
Wy kształ ce nie jest w ży ciu waż -
ne, bo chcę mieć al ter na ty wę,
więc do pó ki to moż li we, chcę się
uczyć – nie ukry wa ła Far na.
Choć jej naj waż niej szym ma rze -
niem jest śpie wa nie i wy da wa nie
ko lej nych płyt. – Ja za 20 lat?
Wy obra żam so bie, że bę dę sta ra,
gru ba i brzyd ka… Że w koń cu
za miast prysz czy bę dę mia ła
zmarszcz ki na twa rzy… Ale tak
na praw dę mam na dzie ję, że bę dę
mia ła mę ża, dzie ci, psa, bę dę
miesz kać w le sie i… że bę dę da -
lej śpie wać – stwier dzi ła.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Kosman

Ewa Farna ze swoją „szesnastką” liczy na wsparcie w „Bitwie na Głosy” 

Do zwycięstwa jeden krok 

Ewa Farna chętnie rozdawała gadżety promujące Sosnowiec Rozdała dziesiątki autografów

Autografy, plakaty, zdjęcia, wspólną zabawę oraz krótki występ zafundowała ekipa Ewy Farny z telewizyjnego show „Bitwa na głowy”, która wraz z gwiazdą pojawiła się w Centrum
Handlowym „Plejada” w Sosnowcu

II Ogól no pol ski Tur niej Tań ca To -
wa rzy skie go Dan ce Cup 2012
po raz ko lej ny uczy nił z So snow ca
ta necz ną sto li cę Za głę bia. Tur niej
ten jest kon se kwent ną kon ty nu acją
Shock Dan ce. Za tem: ta sa ma
idea – tyl ko in na na zwa. Ta sa ma
ran ga – tyl ko no wy szyld.

W tym ro ku, na par kie cie ha li
Do rJan, w szran ki ry wa li za cji sta -
nę ły 234 pa ry ta necz ne z róż nych
stron Pol ski, a tak że z Czech, Wę -
gier i ze Sło wa cji. Wal czą ce o pu -
cha ry wkil ku kla sach ika te go riach
wie ko wych.

Po nad1000 wi dzów emo cjo no -
wa ło to dwu na sto go dzin ne wi do -
wi sko. Świę to dźwię ków, wdzię ku,
ru chu, barw nych i so czy stych kre -
acji tan ce rek. Eks pre syw ny prze -
kaz, pa sja i ta necz na nar ra cja ma -
gne ty zo wa ły lu dzi. Elż bie ta Ma -
jew ska, któ ra ko cha ta niec z per -
spek ty wy wi dow ni, za sta na wia się,
co wpły wa na sę dziow skie wy bo -
ry. Wszyst kie pa ry tak ład nie tań -
czą i tak ład nie wy glą da ją, że nie
ro zu miem, dla cze go jed na z nich
od pa da w eli mi na cjach, a dru ga
awan su je wy żej. Jak ju ro rzy ogar -
nia ją uwa gą ten roz tań czo ny, mie -
nią cy się par kiet? 

Ta kich dy le ma tów nie ma
z pew no ścią Aga ta Strze lec -
ka – tan cer ka kla sy A, któ ra ze
wzglę du na cza so wą nie dy spo zy -
cję, nie wy star to wa ła ze swo im
part ne rem w te go rocz nym tur nie -
ju. Za to uważ nie oglą da ła po ten -
cjal ną kon ku ren cję. – Ju ro rzy mie li
trud ny wy bór, bo pa ry tań czy ły
na wy so kim i dość wy rów na nym
po zio mie. Jed ni by li fa wo ry ta mi
w sam bie, in ni w ji vie. Sa ma mia -
ła bym pro blem, któ rą z tych fi na ło -
wych, uznać za bez a pe la cyj ne go
mi strza – pod kre śla ła tan cer ka. 

Wy bo ry sę dziów są za wsze
moc no su biek tyw ne. Co oczy wi -
ste. Zro bić wra że nie, dać się za -
uwa żyć, wy bić na tle in nych – oto
cho dzi. To pro sta za sa da… ale nie
tak pro sto ją wy tań czyć. 

Po ziom ar ty stycz ny i po ziom
or ga ni za cyj ny, to dwa róż ne świa -
ty. Ca łe szczę ście i dla tan ce rzy,
i dla pu blicz no ści, że pod czas te go
tur nie ju, te rze czy wi sto ści prze ni -
ka ły się spraw nie ibez kom pli ka cji.
To nie pierw sza ta ka ta necz na im -
pre zawSo snow cu (ba,15 zko lei!),
inie pierw sze zde rze nie klu bu Kie -
pu ry z tak du żym, po waż nym i od -
waż nym przed się wzię ciem. Mi -

chał Gó ral – dy rek tor Ener ge tycz -
ne go Cen trum Kul tu ry mó wi,
że: – Przy go to wa nia do im pre zy tej
ran gi trwa ją pół ro ku. Bar dziej in -
ten syw ne 2 mie sią ce. A przez
ostat ni ty dzień, w wi rze pra cy
jest 20 osób oraz wo lon ta riu -
sze. I choć do świad cze nie wie le
uła twia, to nie dzia ła, jak sa mo graj.
Lo gi stycz nie trze ba wszyst ko
za każ dym ra zem od no wa bu do -
wać, do grać, po wią zać. To cią gle
jest pra ca od pod staw.

Im pre zy tej ran gi za wsze są
pod da wa ne wni kli wej oce nie in -
nych. Pol skie To wa rzy stwo Ta -
necz ne ma po rów na nia, a więc
iocze ki wa nia. Am bi cje tur nie jo we
ma też wie le miast. A to za ostrza
ape ty ty i „pod krę ca” stres or ga ni -
za to rom. Bo moż na za pra co wać
„napo dium”, al bo od paść weli mi -
na cjach na dłu go.

Opi nia An drze ja Ja ku bow skie -
go – głów ne go ju ro ra tur nie ju
i człon ka PTT – bu du je do brą mar -
kę So snow co wi „Je stem wy ma ga -
ją cy. Oce niam z per spek ty wy oso -
by, któ ra sę dzio wa ła wie le mi -
strzostw, wtym świa to we. Eu ro pej -
ski po ziom ma cie. Od par kie tu,
mu zy kę, na gło śnie nie, pro wa dze -

nie, po ta kie za ku li so we szcze gó ły,
któ rych nie wi dać, a któ re też sta -
no wią opro fe sjo na li zmie or ga ni za -
to rów. Mam na my śli za ple cze,
szat nie, to a le ty, wa run ki dla tan ce -
rzy, ba zę noc le go wą dla sę dziów.
Nie zwy kłem sło dzić, więc po -
wiem krót ko. Ktoś my ślał
nad wszyst kim”.

I ta kie my śle nie prze kła da się
naza in te re so wa nie par ta necz nych.
Są im pre zy, o ist nie niu któ rych or -
ga ni za to rzy przy po mi na ją, by skło -
nić do wy stę pów. A ta – jak twier -
dzi głów ny ju ror – ma po zy cję
i pew ną fre kwen cję. 

Na paź dzier ni ko wym tur nie ju
nie za bra kło ro dzi mej re pre zen ta -
cji. 19 par by ło wi zy tów ką So -
snow ca i Stu dia Tań ca To wa rzy -
skie go w Klu bie Kie pu ry. 7 z nich
sta nę ło na po dium w swo ich ka te -
go riach wie ko wych. To mło dzi za -
wod ni cy, któ rzy wprzy szło ści wy -
tań czą nie je den „do ro sły” pu char.
Doj rze ją do naj wyż szej kla sy kra -
jo wej. 

Adam Szen dzie lorz ma tych za -
wod ni ków pod swo ją pie czą. Nie
kry je za do wo le nia z po pi sów swo -
ich pod opiecz nych. „Nie czu łem
się roz cza ro wa ny ni czy im wy stę -

pem. Za to kil ka par prze ro sło mo -
je ocze ki wa nia. To bar dzo mi łe
uczu cie dla tre ne ra. To też wi docz -
ny efekt – nie tyl ko ich umie jęt no -
ści – ale i ra dze nia so bie z emo cja -
mi, stre sem, podostrza łem ju ro rów
iwzro ku wi dzów. Te go też się trze -
ba na uczyć”.

Na pierw sze tur nie je – ci naj le -
piej ro ku ją cy – tra fia ją po 3 la tach
sys te ma tycz nych tre nin gów.
W róż nym wie ku dzie ci za czy na ją
przy go dę z tań cem to wa rzy -
skim. 8- 9 lat to do bry czas, by już
„wy star to wać” pod okiem spraw -
dzo ne go tre ne ra. 

– Z do świad cze nia wiem, jak
ła two się po my lić w oce nie. Cza sa -

mi dziec ko wy da je się na po cząt ku
cał kiem prze cięt ne, a po tem roz -
kwi ta. Pa sja, kon se kwen cja, za pał
wy do by wa ją ta lent. Prze ko na łem
się o tym wie lo krot nie, to też
wszyst kim chęt nym dzie ciom da ję
szan sę. Da ję czas i im, i so bie. By
się uważ nie przyj rzeć i prze ko nać
o ich pre dys po zy cjach - mó wi
Adam Szen dzie lorz.

Jed no jest pew ne. Tu też „pa ry -
te ty” nie są za cho wa ne. Ale – ina -
czej, niż w po li ty ce - płeć pięk na
jest w zde cy do wa nej więk szo ści.
Jak jed na ma mu sia przy pro wa dzi
do stu dia tań ca sy na, to czte ry in ne
– swo je cór ki. Ta niec to wa rzy ski
jest więc moc no sfe mi ni zo wa ny.
Na pró bach i tre nin gach tyl ko. Bo
już na par kie cie tur nie jo wym jest
1:1. Czy li  re mis… rów ny zwy cię -
stwu dla naj lep szych par. 

Li dia Tar czyń ska (TVP Ka to wi ce)

W tanecznym rytmie
Było wszystko, co być powinno. Erotyczna rumba, zmysłowa samba, dynamiczny jive, kusząca cha-cha, pełne pasji i ognia pasodoble. To w stylu
latynoamerykańskim. Styl standardowy płynął na falach walców - angielskiego i wiedeńskiego. Poruszał liryką tanga. Dynamizował fokstrotem -
„najtrudniejszym spacerem świata”. I ożywiał podskokami quickstepa

W klasie A I miejsce zajęli

• Kornelia Durka i Michał
Marzec z Kluczborka (w stylu
latynoamerykańskim)

• Radosław Tomaka i Wioletta
Kiwior z Rzeszowa (w stylu
standardowym)

W klasie D ( 14-15 lat)

• Maja Jokiel i Łukasz
Sieraczyński z Sosnowca (styl
standardowy i latynoamerykański)
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20 paź dzier ni ka ucznio wie Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
i pod opiecz ni Śro do wi sko we go
Do mu Sa mo po mo cy w So -
snow cu w ra mach pro jek tu
„Przej ście do ko lo ru” po ma lo -
wa li część przej ścia pod ziem ne -
go przy ul. Pił sud skie go na wy -
so ko ści Eg zo ta rium.

Przej ście by ło ma lo wa ne we -
dług pro jek tu gra fi ka, a za ra zem
oli fre no pe da go ga Pio tra Za tor skie -
go. – Pro jekt two rzy łem in spi ru jąc
się twór czo ścią nie peł no spraw -
nych iich spoj rze niem naświat. In -
spi ro wa łem się tak że miej scem, bo
ma lo wa li śmy eg zo tycz ne go stwo -
ra, któ ry mie ści się tuż przyEg zo -
ta rium – pod kre ślał Za tor ski.

I etap obej mo wał ma lo wa nie
czę ści przej ścia obej mu ją ce go
frag ment tu ne lu od zejść zlo ka li -
zo wa nych od stro ny Eg zo ta rium
do pierw szych wejść na przy stan -
ki tram wa jo we. Uczniów ZSS nr4
wspar li tak że miesz kań cy mia sta.
To ko lej ny mu ral w wy ko na niu
uczniów tej pla ców ki w So snow -
cu. Je den znich moż napo dzi wiać
na bu dyn ku szko ły, dru gi znaj du -
je się naścia nie Dzien ne go Do mu
Po mo cy Spo łecz nej przy ul. Gro -
ta Ro wec kie go. – Nasz po mysł
ozdo bie nia przej ścia pod ziem ne -
go spo tkał się z życz li wym przy -

ję ciem przez wła dze mia sta, któ re
wspar ły ini cja ty wę, a tak że prze -
zna czy ły środ ki naza kup ma te ria -
łów. Chcie li by śmy w ten spo sób
ozdo bić ko lej ne przej ścia. Spo re
za in te re so wa nie miesz kań ców,
któ rzy po mo gli nam w ma lo wa -
niu przej ścia przy Pił sud skie go
po ka zu je, że ta for ma ozdo bie nia
przejść pod ziem nych mo że się
przy jąć. Przej ścia są dość smut ne,
adzię ki na szym ma lun kom mo gą
nie co roz we se lić lu dzi. NaPił sud -
skie go wy ko na li śmy część pra cy,
ale jesz cze tam wró ci my aby do -
koń czyć dzie ła – mó wi z uśmie -
chem Iwo naDu rek -Sy pek, dy rek -
tor ZSS nr4.

Za nim do prac przy stą pi li
ucznio wie i miesz kań cy od po -
wied ni pod kład przy go to wa li pra -
cow ni cy Miej skie go Za kła du Ulic
i Mo stów. Po tem pędz le w dłoń
wzię li ucznio wie, któ rym ta len tów
nie bra ku je. – Ucznio wie ma ją
w so bie wie le ta len tów. Trze ba je
tyl ko z nich wy do być. Jed no cze -
śnie chce my aby oso by nie peł no -
spraw ne in te gro wa ły się ze spo łe -
czeń stwem. Na szym prze sła niem
by ło po ka za nie, że świat dzię ki
nie peł no spraw nym mo że się
uśmie chać. Po re ak cji lu dzi trze ba
przy znać, że cel osią gnę li -
śmy – do da ła Du rek -Sy pek. KP

Uczniowie ZSS pomalowali
przejście przy Egzotarium

Miej sce nie co dzien ne, czy li Ga le ria „Ład niej”, zo sta ła
otwar ta w pa sa żu han dlo wym, pro wa dzą cym do dwor ca
głów ne go PKP, w po bli żu „pa tel ni”. Ga le ria i bu tik w jed -
nym, po wsta ła z ini cja ty wy Ze spo łu Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu. W uro czy stym otwar ciu,
prócz władz szko ły, uczest ni czy li m.in. Agniesz ka Cze -
chow ska -Ko peć, oraz Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp cy pre -
zy den ta oraz praw dzi wi znaw cy mo dy, czy li Han na Ga -
jos, kry tyk mo dy i re dak tor na czel na „Ryn ku Mo dy” oraz
Je rzy Ant ko wiak, ce nio ny kre ator mo dy i le gen dar ny pro -
jek tant Mo dy Pol skiej. – Miej sce to jest o ty le nie zwy kłe,
że szan sę na po ka za nie i sprze daż swo ich prac ma ją
ucznio wie, a po dob nych ini cja tyw w Pol sce się nie spo ty -
ka – mó wił pod czas otwar cia Je rzy Ant ko wiak. 

Punk tem kul mi na cyj nym wie czo ru by ło uro czy ste
od sło nię cie ta bli cy in for ma cyj nej, sym bo li zu ją ce otwar -
cie Ga le rii „Ład niej”, mi nipo kaz mo dy w wy ko na niu

uczen nic ZSPi SU, któ re za pre zen to wa ły ko lek cję pt.
„Afry ka”. Mo del ki przed sta wi ły stro je i fry zu ry in spi ro -
wa ne kul tu rą czar ne go lą du. 

Dla cze go ga le ria jest miej scem nie ty po wym? 
–W tym miej scu znaj dą się eks po zy cje ar ty stów pla sty -

ków z róż nych dzie dzin sztu ki, a tak że au tor stwa uczniów
ZSPi SU. Bę dzie moż na za ku pić pra ce po wsta łe w szkol -
nych pra cow niach, przez co umoż li wia my uczniom wej -
ście na ry nek pra cy. Or ga ni zo wa ne bę dą warsz ta ty, pre lek -
cje i szko le nia na te mat sty lu, fry zur, ko sme ty ki, wi za żu,
kre owa nia wi ze run ku, fo to gra fii, aran ża cji wnętrz z wy ko -
rzy sta niem szkla nych i ce ra micz nych form –za po wia da Jo -
an na Kor win -Ru pa la, opie kun ka butiku. Ga le ria jest czyn -
na od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 12.00
do18.00.

Tekst i foto: sk

Galeria „Ładniej” otwarta! 

Cuda ze szkła i ceramiki
I Za głę biow ski Fe sti wal Ce ra mi ki i Szkła, zor -
ga ni zo wa ny przez Ze spół Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu, Pra cow nię Ar -
ty stycz ną w Dą bro wie Gór ni czej oraz Mło dzie -
żo wy Ośro dek Pra cy Twór czej w Dą bro wie
Gór ni czej, od był się w dniach od 19 do 27 paź -
dzier ni ka. Fe sti wal stał się wspa nia łą oka zją
pro mo cji ce ra mi ki oraz szkła i szan są dla lo kal -
nych twór ców, któ rzy mo gli za pre zen to wać
swo je dzie ła szer szej pu blicz no ści.

Nie co dzien ną atrak cją to wa rzy szą cą fe sti wa -
lo wi był nie prze wi dy wal ny i spek ta ku lar ny po kaz
wy pa łu wtech ni ce ra ku. Po kaz prze pro wa dził Se -

ba stian Piet kie wicz, ce ra mik, pla styk, sce no graf,
pro jek tant, wi tra ży sta, en tu zja sta tra dy cyj nej ja -
poń skiej, ra do snej ce ra mi ki oraz wy pa łów al ter -
na tyw nych. Uczest ni cy fe sti wa lu mie li szan sę
tak że uczyć się to cze nia nako le garn car skim. Od -
by ły się tak że warsz ta ty le pie nia z gli ny i warsz -
ta ty two rze nia mo zai ki szkla nej oraz na uka gra -
we ro wa nia, kier masz wy ro bów ce ra micz nych
i szkla nych. Mi ło śni cy mo zai ki mie li oka zję
uczest ni czyć wotwar tych warsz ta tach two rze nia
mo zai ki szkla nej oraz gra we ro wa nia. Pięk ne mo -
zai ki z ko lo ro wych szkie łek two rzy ły m. in. pię -
cio let nia An to ni na Pa cek oraz dzie wię cio let nia

Ka ta rzy na Pta siń ska pod okiem na uczy cie li
ZSPi SU, Elż bie ty Trze wi czek -Piet kie wicz i Mo -
ni ki Gór czyń skiej -La biś, któ re kształ cą w za wo -
dzie tech nik tech no lo gii szkła. – To nie jest trud -
na tech ni ka. Bar dzo nam się po do ba – przy zna ły
uczest nicz ki, któ re pra co wa ły wGa le rii „Ład niej”
i przy go to wa ły pięk ne mo zai ki. 

Fe sti wal za koń czył „Ple ner Ce ra micz ny”
wZe spo le Szkół Pro jek to wa nia iSty li za cji Ubio -
ru, pod czas któ re go od by ły się m. in. warsz ta ty
i po ka zy to cze nia na ko le garn car skim, le pie nia
zmas pla stycz nych oraz al ter na tyw ne wy pa ły ce -
ra mi ki w ży wym ogniu. mz

Scho rze nia na rzą du wzro ku na le -
żą do naj częst szych za bu rzeń
u dzie ci w wie ku przed szkol nym.
Sza cuje się, iż do ty czą one 15-20
proc. wszyst kich roz po czy na ją -
cych na ukę dzie ci. Wpły wa ją nie
tyl ko na sa mą zdol ność dziec ka
do pra wi dło we go wi dze nia, ale
rów nież po wo du ją pro ble my w na -
uce, roz wój dys lek sji, za bu rze nia
ko or dy na cji i trud no ści pod czas
ak tyw no ści fi zycz nej. W skraj nych
przy pad kach mo gą stać się przy -
czy ną alie na cji lub de pre sji, gdy
dziec ko nie do rów nu je swo im ró -
wie śni kom. 

– Szcze gól nie istot nym wy da je
się fakt, iż scho rze nia te mo gą po -
zo stać nie zau wa żo ne. Dzie je się
tak, po nie waż dzie ci rzad ko skar żą
się na słab sze wi dze nie, nie ma jąc
po rów na nia czę sto trak tu ją swój
spo sób wi dze nia ja ko pra wi dło wy.
Na to miast wcze sna ko rek cja wzro -
ku da je szan sę napeł ne wy le cze nie.
Dla te go tak waż ne jest prze pro wa -
dza nie prze sie wo wych ba dań na -
rzą du wzro ku, przede wszyst kim
ostro ści wzro ku oraz pra wi dło we go
usta wie nia ga łek ocznych, pod czas
ba dań bi lan so wych – pod kre śla An -

na Sto żek ze Stu denc kie go Ko ła
Na uko we go, któ re prze pro wa dza ło
ba da nia.

– Od wie dzi ły śmy łącz nie pięt -
na ście przed szko li na te re nie wo je -
wódz twa ślą skie go, w tym pla ców -
ki z So snow ca. Per so nel dzie ląc się
zna mi wła sny mi do świad cze nia mi
i ob ser wa cja mi, wie lo krot nie sam
wy ra żał ko niecz ność prze pro wa -
dza nia prze sie wo wych ba dań oku -
li stycz nych wśród dzie ci. Wie le po -
zy tyw nych opi nii ze stro ny przed -
szko li po twier dzi ło w na szych
oczach isto tę pro ble mu iutwier dzi -
ło nas w słusz no ści spra wy – do da -
je Li lia na Wi słoc ka.

Po cząt ko wo za mia rem ini cja to -
rów ak cji by ło wy gła sza nie krót kie -
go wy kła du wraz z pre zen ta cją
mul ti me dial ną na ze bra niach z ro -
dzi ca mi. Oka za ło się, że ro dzi ce
nie zbyt licz nie przy by wa ją na ta kie
spo tka nia, skut kiem cze go wspo -
mnia ny wy kład wy gło szo no je dy -
nie w dwóch przed szko lach w So -
snow cu. – Pre zen ta cja by ła zwię zła,
barw na, ob ja śnia ją ca je dy nie naj -
waż niej sze ter mi ny. Po za koń cze -
niu ro dzi ce chęt nie za da wa li py ta -
nia. Roz da wa no rów nież ulot ki in -

for ma cyj ne oraz wmia rę moż li wo -
ści udzie la no od po wie dzi na za da -
wa ne py ta nia. Wnie któ rych przed -
szko lach zo stał stwo rzo ny „punkt
oku li stycz ny”. Zgro ma dzo ne tam

oku la ry, la tar ki, ta bli ce i za baw ki
mia ły oswo ić dzie ci z ba da niem
oku li stycz nym – mó wi Sto żek.

Wie le prze pro wa dzo nych ba -
dań su ge ru je, że dla sku tecz nej pre -

wen cji nie do wi dze nia istot ne jest,
aby pierw sze ba da nie kon tro l ne
mia ło miej sce mię dzy trze cim
a pią tym ro kiem ży cia dziec ka,
awięc wokre sie, wktó rym uczęsz -
cza ono do przed szko la. 

W każ dym z przed szko li zo sta -
ło prze pro wa dzo ne wśród ro dzi ców
ba da nie an kie to we, któ re go ce lem
by ło uzy ska nie da nych na te mat sta -
nu pro fi lak ty ki cho rób na rzą du
wzro ku wśród dzie ci w wie ku
przed szkol nym. Ba da niem ob ję -
to 603 ro dzi ców dzie ci w wie ku 2-
10 lat. Oka za ło się, że tyl ko 43,45
proc.dzie ci w ana li zo wa nej gru pie
by ło przy naj mniej raz ba da ne przez
oku li stę. Stwier dzo no, że dla 39,15
proc.dzie ci by ła to wi zy ta pro fi lak -
tycz na, dla55,04 proc. pierw sza wi -
zy ta by ła kon se kwen cją zgła sza -
nych do le gli wo ści lub nie po ko ją -
cych ob ja wów.

– Ła two za uwa żyć, że tyl ko bli -
sko po ło wa dzie ci zo sta ła ob ję ta
pro fi lak tycz nym ba da niem na rzą du
wzro ku. Py ta nie na su wa się sa mo:
ile dzie ci znie zdia gno zo wa ną inie -
le czo ną wa dą wzro ku by ło w od -
wie dzo nych przez nas przed szko -
lach? – py ta Sto żek.

Te ma ty ka dzia łań pre wen cyj -
nych w za kre sie nie do wi dze nia
u dzie ci w wie ku przed szkol nym
odwie lu lat jest przed mio tem za in -
te re so wa nia or ga ni za cji zdro wot -
nych na ca łym świe cie.

– Jak wy ka za ły na sze ba da nia
pro blem w Pol sce jest nie zwy kle
istot ny. Ro dzi ce nie ro zu mie ją pro -
ble mu lub ba ga te li zu ją za le ce nia le -
kar skie, co ści śle zwią za ne jest zbra -
kiem wie dzy –pod kre śla Sto żek
ido da je. – Na szym głów nym ce lem
jest roz po wszech nie nie ak cji pro fi -
lak ty ki nie do wi dze nia wśród dzie ci
na te re nie ca łe go Gór ne go Ślą ska.
Nie mniej istot ne jest dla nas zwięk -
sze nie świa do mo ści ro dzi ców od no -
śnie ko niecz no ści prze pro wa dza nia
wspo mnia nych ba dań. W przy szło -
ści bę dzie my zwra cać się z proś bą
do Urzę dów Miast o roz pa trze nie
pro po zy cji wpro wa dze nia te go ty pu
ak cji we wszyst kich przed szko lach
nate re nie da ne go mia sta. Być mo że
w przy szło ści uda się wpro wa dzić
pro fi lak tycz ne ba da nia oku li stycz ne
w każ dym przed szko lu – mó wi
naza koń cze nie.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

Uwaga! Nasze dzieci
źle widzą!
Członkowie  Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki SUM w Katowicach pod kierownictwem dr hab. n. med. Doroty Pojdy-Wilczek przeprowadzili akcję
promującą profilaktykę niedowidzenia wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Celem było m.in. zwiększenie świadomości rodziców na temat wad wzroku i chorób oczu u dzieci. W badaniach wzięła także
udział grupa sosnowieckich przedszkolaków

mat. prasowe UM Sosnowiec



historia

listopad 2012 nr 1010

Mia ła ona miej sce 13 grud nia 2004 ro ku.
Ar cy księż na przy ję ła wów czas za pro sze -
nie ów cze snej Ra dy Pro gra mo wej Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku na spo tka nie
ze słu cha cza mi. Or ga ni za cji spro wa dze -
nia jej do So snow ca pod ję ły się wła dze
mia sta z Pre zy den tem Ka zi mie rzem Gór -
skim na cze le. 

Uro czy ste po wi ta nie do stoj ne go go -
ścia wraz z oso ba mi to wa rzy szą cy mi od -
by ło się w Urzę dzie Miej skim, skąd Ar -
cy księż na uda ła się na spo tka nie ze słu -
cha cza mi UTW do In sty tu tu Na uk o Zie -
mi. – Peł na ży cia i oso bi ste go uro ku ta
Wiel ka Da ma i god na dzie dzicz ka wiel -
kie go ro du eu ro pej skie go w szczel nie
wy peł nio nej uni wer sy tec kiej au li za pre -

zen to wa ła pięk ną lek cję pol skie go pa -
trio ty zmu. Nie za po mnia ną dla tych, któ -
rzy by li uczest ni ka mi te go hi sto rycz ne -
go wy da rze nia. I nic dziw ne go, że wciąż
brzmia ły mi w uszach po nad cza so we
sło wa Ma rii Ko nop nic kiej „Oj czy zna
mo ja – to ta zie mia dro ga, gdzie uj rzał
Słoń ce i gdziem po znał Bo ga” – wspo -
mi na Kry sty na Ka lem ba, słu chacz ka
UTW i opo wia da o jesz cze jed nym ele -
men cie wią żą cym So sno wiec z po sta cią
Ar cy księż nej.

– Wiel ki po wrót Ar cy księż nej w 2001
ro ku do Żyw ca, po nie zwy kle dłu giej
emi gra cji, prze rósł na sze naj więk sze
ocze ki wa nia. W bar dzo krót kim cza sie
po ko cha li śmy ją wszy scy. Szcze gól nym

uczu ciem ob da rzy ły ją dzie ci. To wła śnie
one z oka zji 87. rocz ni cy uro dzin Ar cy -
księż nej wzru sza ją co śpie wa ły i gra ły
swo jej Ma ry sień ce. To wów czas „Sto lat”,
bez choć by jed nej fał szy wej nu ty za -
grał 6-let ni Le on. Wzru szo na Ar cy księż -
na dzię ku jąc za pięk ny dzień po wie dzia -
ła: – Jesz cze ni gdy w swo im dłu gim ży ciu
nie mia łam tak pięk nych uro dzin. 

Spraw cą ca łe go przed się wzię cia był
bar dzo od da ny Ar cy księż nej bur mistrz
Żyw ca Adam Szla gor. Pod nio słym
zwień cze niem tej uro czy sto ści był spe -
cjal nie przy go to wa ny po lo nez Igna ce go
Chmie lew skie go wy ko na ny przez pia nist -
kę Te re sę Ka mień ską z So snow ca – do da -
je Ka lem ba. KP

Pod ko niec paź dzier ni ka br. wo je -
wódz kie struk tu ry Wod ne go Ochot -
ni cza Po go to wia Ra tun ko we go świę -
to wa ły pół wie ku swo je go po wsta -
nia, cho ciaż zor ga ni zo wa ne po cząt -
ki ra tow nic twa wod ne go na te re nie
obec ne go wo je wódz twa ślą skie go
się ga ją aż 1926 ro ku. Ra tow nic two
wod ne w So snow cu by ło two rzo ne
od 1962 ro ku, a I zjazd or ga ni za cyj -
ny od był się 20 paź dzier ni ka 1969
ro ku, aby w dniu 24 ma ja 1972 ro ku
do ko nać re je stra cji Wod ne go Ochot -
ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go
w So snow cu w ów cze snym Pre zy -
dium Miej skiej Ra dy Na ro do -
wej – Wy dział Spraw Oby wa tel -
skich. Śro do wi sko so sno wiec kich ra -
tow ni ków mia ło rów nież nie ma ły
wkład w bu do wę struk tur wo je wódz -

kich. Na pod wa li nach stwo rzo nych
w ro ku 1962 przez Je rze go Wud -
czew skie go (Miej ski Ko mi tet Upo -
wszech nia nia Pły wa nia) roz wi ja li ra -
tow nic two wod ne Li dia Ki lian, An -
to ni Mo niusz ko, Wie sław Bu rza wa
(Obec ny Pre zes UKS Hu ra gan), Mi -
chał Za przał ka, Krzysz tof Skó ra, Be -
ata Fol tyń ska i wie lu in nych. Nie
mniej szy wpływ na re gio nal ny i so -
sno wiec ki roz wój ra tow nic twa wod -
ne go mie li przed sta wi cie le są sied -
nich Od dzia łów WOPR: Ja nusz
Pręt kie wicz (Dą bro wa Gór ni cza)
i An drzej La to sik (Bę dzin). Nie daw -
ne ob cho dy ju bi le uszo we uświet ni ła
uro czy stość wrę cze nia sztan da ru dla
Ślą skie go WOPR i wrę cze nie od zna -
czeń m.in. so sno wiec kim dzia ła -
czom. MW

Ju bi le usz WOPR Sosnowieckie epizody Marii Krystyny Habsburg
2 października zmarła w Żywcu w wieku 89 lat, arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg. Pogrzeb arcyksiężnej odbył się w czwartek 11
października w katedrze w Żywcu. Na łamach „Kuriera” przypominamy wizytę arcyksiężnej w Sosnowcu

Ta ką na zwę no si ła od kryw ko wa
po cząt ko wo ko pal nia wę gla ka -
mien ne go, któ rą w 1822 r. za ło żył
w swo ich do brach, we wsi Mi lo -
wi ce, Jó zef Błe szyń ski. Za trud -
nia ła ona 66 ro bot ni ków i wy do -
by wa ła ok. 10 tys. ton su row ca
rocz nie. Za opa try wa ła w wę giel
po bli ską hu tę cyn ku, na le żą cą
rów nież do wła ści cie la ma jąt ku.
Po unie ru cho mie niu hu ty, w la -
tach 30. XIX w. wy do by cie wę gla
gwał tow nie spa dło. Ko pal nia zo -
sta ła czę ścio wo unie ru cho mio na,
a po nad to wy buchł w niej po żar.
Do bra mi lo wic kie odzie dzi czył
w 1835 r. stry jecz ny brat Jó ze fa,
Igna cy Błe szyń ski. Sprze dał je Ja -
no wi Ku bicz ko wi (1838), któ ry
uru cho mił oba za kła dy, a na stęp -
nie w 1841 r. wy dzier ża wił je kra -
kow skim kup com Jo achi mo wi
Gryn ber go wi i Mau ry ce mu Jó ze -
fo wi Roz en ta lo wi. Od 1855 r. hu -
tę i ko pal nię dzier ża wi li: ku piec
z My sło wic Abra ham Kuź nic ki
oraz bra cia Ja kub i Izra el Pnio we -
ro wie. Wpro wa dzi li oni eks plo ata -
cję pod ziem ną, przy uży ciu ma -
szy ny pa ro wej. Pierw szy szyb wy -
do byw czy miał 58 m głę bo ko ści
i no sił na zwę „An na”. Zbu do wa -
no wów czas ko tłow nię oraz sor -
tow nię. Ko lej ny wła ści ciel Mi lo -
wic (od 1861) syn Ja na Ku bicz ka,
Ju lian sprze dał w 1865 r. ma ją tek
wraz z za kła da mi prze my sło wy mi
(obok hu ty i ko pal ni po wsta ła
rów nież fa bry ka dru tu i gwoź dzi)
Szmu lo wi Ham bur ge ro wi – wła -
ści cie lo wi mły na pa ro we go
w Ma ło bą dzu. W okre sie je go
go spo da ro wa nia (przez bli sko 4
la ta) wy do by cie w ko pal ni znacz -
nie wzro sło. W 1868 r. wy no si ło
ono 24,8 tys. ton, gdy w 1864
r. – 13,6 tys. ton przy za trud nie -
niu 102 ro bot ni ków. W ko pal ni
dzia ła ły 4 ma szy ny pa ro we o mo -
cy 82 KM. Pod ko niec 1868 r. Mi -
lo wi ce na był ku piec Szy mon Kuź -
nic ki z My sło wic. W ce lu prze pro -
wa dze nia dal szych in we sty cji
w ma jąt ku utwo rzył on fir mę pn.
„Dom Han dlo wy S. Ku znitz ky
i spół ka”, do któ rej obok nie go
we szli Mar kus Fe ige i Zyg munt
Pring she im z Wro cła wia. Spół ka
zmo der ni zo wa ła ko pal nię (hu tę
cyn ku i gwoź dziar nię zli kwi do -

wa no). W la tach 70. za kład po sia -
dał 3 ma szy ny (od wad nia ją cą,
wy cią go wą i po moc ni czą) o mo -
cy 105 KM. Za ło ga li czy ła 283
oso by, a wy do by cie wy no si ło 41,6
tys. ton w 1870 r., a w 1873
r. – 71 tys. ton. Dal szy roz wój ko -
pal ni, w la tach 80. XIX w. wią zał
się z bu do wą hu ty „Alek san der”,
któ ra mia ła być głów nym od bior -
cą wę gla. Wy drą żo no no we szy -
by, zmo der ni zo wa no trans port
pod ziem ny, zbu do wa no więk szą
ko tłow nię. Wy do by cie wzro sło
do 153 tys. ton w 1886 r. i 190 tys.
ton w 1890 r.

W związ ku z na pły wem wód
pod ziem nych i ko niecz no ścią za -
in sta lo wa nia do dat ko wych pomp
od wad nia ją cych, co zwięk sza ło
kosz ty, pro duk cja znacz nie zma -
la ła. 
W 1892 r. wy do by to tyl ko 56 tys.
ton wę gla. Za trud nie nie wy no si ło
wów czas ok. 400 ro bot ni ków.
Aby uzy skać fun du sze na dal sze
in we sty cje wdo wa po Szy mo nie
Kuź nic kim i po zo sta li współ wła -
ści cie le utwo rzy li spół kę ak cyj ną
pn. To wa rzy stwo Ko palń i Hut
w Mi lo wi cach. W 1895 r. ak cje
spół ki w ca ło ści wy ku pi ło To wa -
rzy stwo Ko palń i Za kła dów Hut -
ni czych So sno wiec kich – naj -
więk sze przed się bior stwo gór ni -
cze w Za głę biu Dą brow skim re -
pre zen tu ją ce ka pi tał fran cu -

sko – bel gij ski. Dy so po no wa ło
ono nie zbęd ny mi środ ka mi
do roz bu do wy i mo der ni za cji za -
kła du. Wy bu do wa no no we szy by:
„Re nault” (póź niej „Wik tor”),
„Ło bo da”, „Drzew ny”, no wą sor -
tow nię, elek trow nię, a na po -
wierzch ni bu dy nek biu ro wy, ma -
ga zyn, warsz ta ty me cha nicz ne
z kuź nią, łaź nię, dom noc le go wy,
dom dla urzęd ni ków. W ko pal ni
za trud nio no fa chow ców o wy so -
kich kwa li fi ka cjach – za wia dow -
cą (dy rek to rem) był Jan Brzo -
stow ski, ab sol went In sty tu tu Gór -
ni cze go w Pe ters bur gu. W la -
tach 90. XIX w. ko pal nia prze -
mia no wa na zo sta ła na „Mi lo wi -
ce”. Do na zwy „Wik tor” po wró -
co no przej ścio wo w la -
tach 1920 – 1926. Ko pal nia osią -
gnę ła naj wyż szy po ziom wy do -
by cia wśród za kła dów na le żą cych
do To wa rzy stwa So sno wiec kie go. 
W 1894 r. wy no si ło ono 178 tys.,
w 1900 r. 298 tys., a w 1913 r. pra -
wie 648 tys. ton. Pro duk cja wę gla
w la tach 1894 – 1913 wzro sła aż
o 263 %. W 1900 r. za trud nie nie
wy no si ło tu taj 800 osób, a w 1914
r. – 1400.

Po wy bu chu I woj ny świa to -
wej ko pal nię czę ścio wo zde wa sto -
wa li Niem cy, lecz szyb ko wzno -
wi li pro duk cję. Fi nan so wa nie za -
kła du prze ję ły ban ki nie miec kie.
Wy do by cie wę gla w okre sie oku -

pa cji by ło znacz nie niż sze niż
przed woj ną. Po od zy ska niu nie -
pod le gło ści ko pal nia „Mi lo wi ce”
znaj do wa ła się w złym sta nie
tech nicz nym – wy eks plo ato wa ne
ma szy ny i urzą dze nia wy ma ga ły
mo der ni za cji. Od bu do wa za kła du
przez je go wła ści cie la – To wa rzy -
stwo Ko palń i Za kła dów Hut ni -
czych So sno wiec kich – po stę po -
wa ła po wo li. Pom py do od wad -
nia nia po cho dzą ce z po cząt -
ku XX w. wy mie nio no na no wo -
cze śniej sze, o na pę dzie elek trycz -
nym, do pie ro w la tach 30. Do naj -
waż niej szych in we sty cji dwu dzie -
sto le cia mię dzy wo jen ne go na le -
ża ło: za in sta lo wa nie no wych
kom pre so rów, po łą cze nie ko pal ni
ka blem z elek trow nia „Mo drze -
jów” (1926), za in sta lo wa nie tur -
bo pom py elek trycz nej, roz po czę -
cie bu do wy (1938) trak cji elek -
trycz nej na głów nym chod ni ku
(ukoń czo no ją w koń cu 1939). 
W 1919 r. ko pal nia wy pro du ko -
wa ła 370 tys. ton wę gla, w 1920
r. – 388,7 tys., w 1921 r. – 442,5
tys. a w 1922 r. – 572,4 tys. ton.
Ko lej ne la ta przy nio sły spa dek
wy do by cia, co spo wo do wa ne by -
ło m. in. kur cze niem się ryn ku
zby tu na rzecz bar dziej kon ku ren -
cyj nych ko palń gór no ślą skich,
któ re w 1922 r. zna la zły się w gra -
ni cach Pol ski. Za sad ni czy wpływ
na po ziom pro duk cji w la tach 30.

wy warł wiel ki kry zys go spo dar -
czy, któ ry ob jął ca ły świat ka pi ta -
li stycz ny. Naj niż sze wy do by cie
w ko pal ni „Mi lo wi ce” przy pa dło
na rok 1932 r. i wy nio sło 206,8
tys. ton, gdy w 1929 r. – 427,8 tys.
ton (naj wyż szy po ziom pro duk cji
przed kry zy sem), a w 1930
r. – 321,2 tys. Wy raź niej szy
wzrost na stą pił do pie ro w 1937
r. – 378 tys. ton i 1938 r. – 472 tys.
ton. Przez ca ły okres mię dzy wo -
jen ny ko pal nia nie zdo ła ła osią -
gnąć wiel ko ści pro duk cji
sprzed I woj ny świa to wej. 
W za leż no ści od ko niunk tu ry
w gór nic twie zmie niał się rów -
nież stan za trud nie nia. Sta ty sty ki
po da ją, iż w 1927 r. w ko pal ni
pra co wa ło 1755 osób, w 1929
r. – 1183, 1933 r. – 1097, w 1935
r. – 895, 1937 r. – 953. W sierp -
niu 1939 r. za trud nie nie wy no si -
ło 1355 osób. Po wy bu chu II woj -
ny świa to wej ko pal nia prze ję ta
zo sta ła przez wła dze nie miec kie.
Za rzą dzał nią po cząt ko wo nie ja ki
Fel kel, a na stęp nie od 1943
r. – Se ibert. Tuż przed wy zwo le -
niem ko pal nię unie ru cho mio no.
Ro bot ni cy za bez pie czy li jed nak
za kład przed li kwi da cją utrzy mu -
jąc m. in. pom py w ru chu. Pro -
duk cję wzno wio no w po ło wie lu -
te go. Od 1945 r. ko pal nia na le ża -
ła do Dą brow skie go Zjed no cze -
nia Prze my słu Wę glo we go.

W grud niu 1945 r. za trud nia -
ła 1337 praw ni ków fi zycz nych
i umy sło wych. Pro duk cja wę gla
wy no si ła w 1945 r. – 217,6 tys.
ton, a w 1946 r. już 331,3 tys. ton.
In we sty cje, po cząt ko wo nie wiel -
kie, z cza sem wzra sta ły. W la -
tach 1949 – 1950 po głę bio no
szyb „An na” i prze ro bio no go
na wy do byw czy. Od 1950 r. za -
czę to wpro wa dzać sys tem eks plo -
ata cji ścia no wej i sto so wać me -
cha nicz ne ura bia nie wę gla.
W 1961 r. zauto ma ty zo wa no
prze no śni ki ta śmo we, roz bu do -
wa no łaź nię i lam piar nię. Pro duk -
cja wę gla znacz nie wzro -
sła – do 1.333,6 tys. ton w 1970 r.
Ko pal nia wy do by wa ła tak że ben -
to nit, su ro wiec ma ją cy za sto so wa -
nie w hut nic twie. Od 1957 r.
przy ko pal ni dzia łał za kład pre fa -
bry ka tów pro du ku ją cy pu sta ki,
a póź niej obu do wę żel be to no wą
i pły ty do na kry wa nia ście ków.
Z dniem 1 stycz nia 1973 r. „Mi lo -
wi ce” po łą czo no z ko pal nią „Cze -
ladź” na da jąc no we mu za kła do wi
na zwę „Mi lo wi ce – Cze ladź”.
Po trzech la tach (1976) ko pal nię
tę włą czo no do „Czer wo nej
Gwar dii” (daw ny „Sa turn”)
w Cze la dzi. W stycz niu 1990 r.
przy wró co no jej na zwę „Sa turn”,
a w koń cu 1996 r. zli kwi do wa no.

Michał Węcel 

KOPALNIA „WIKTOR”
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Spół dziel nie Uczniow skie dzia ła ją ce
w szko łach pod sta wo wych, gim na -
zjal nych i po nad gim na zjal nych w ca -
łym kra ju przy stą pi ły do XV już edy -
cji „Ogól no pol skie go Kon kur su
na naj le piej pra cu ją cą spół dziel nię
uczniow ską w kra ju o Pu char Kra jo -
wej Ra dy Spół dziel czej w ro ku szkol -
nym 2011/2012”. 

W tym ro ku, po dob nie jak w po -
przed nich la tach, aż trzy so sno wiec kie
spół dziel nie uczniow skie zna la zły się
w kra jo wej czo łów ce i za ję ły III miej -
sce. Na gro dzo ne spół dziel nie uczniow -
skie to: Spół dziel nia Uczniow ska „Ła -
kom czuch” ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 29, Spół dziel nia Uczniow ska „Ku -
buś” ze Szko ły Pod sta wo wej nr10 oraz
Spół dziel nia Uczniow ska „Ma ły Ła -
such” ze Szko ły Pod sta wo we j nr 15. 

Do kon kur su przy stą pi ło 271
spół dziel ni uczniow skich z ca łe go
kra ju. Do oce ny na szcze blu cen tral -
nym za kwa li fi ko wa ło się 16 spół -
dziel ni, w tym 9 spół dziel ni ze szkół
pod sta wo wych i gim na zjów oraz 7
spół dziel ni ze szkół po nad gim na zjal -
nych.

Pod czas uro czy sto ści fi na ło wej,
któ ra od by ła się 6 paź dzier ni ka
w Kra ko wie opie kun ki na gro dzo -
nych spół dziel ni ode bra ły dy plo my
oraz na gro dy dla spół dziel ni
uczniow skich w po sta ci dru ka rek la -
se ro wych. 

Opie kun ka mi na gro dzo nych so -
sno wiec kich spół dziel ni zo sta ły: Ewa
Wę grzyń ska, Be ata No wak -Dziu dzi,
Vio let ta Dziu ba, Be ata Ry com bel
oraz Elż bie ta Or don. U

Z „Ku rie rem” po mie ście

01.10. – w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu otwarto
wystawę pt. „Moje miasto, mój dom, moja historia” połączoną
z obchodami Międzynarodowego Dnia Seniora. Uroczystość została
zorganizowana wspólnie z zaprzyjaźnionym Domem Pomocy
Społecznej nr 2 w Sosnowcu.
01.10 – Jerzy Łakomski, sosnowiecki artysta fotograf, decyzją
Uchwały Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, jako
jeden z nielicznych fotografów w Polsce, został odznaczony
Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego wraz z odznaką za zasługi
dla Rzemiosła Polskiego. Jerzy Łakomski jest założycielem
i właścicielem zakładu z galerią autorską FotoŁakomscy w Sosnowcu,
wielokrotnie był komisarzem Sosnowieckich Spotkań
Artystycznych – Pleneru Fotograficznego i z powodzeniem jednoczy
środowisko fotograficzne Sosnowca, należy do Związku Polskich
Artystów Fotografów oraz Związku Rzemiosła Polskiego.
04.10. – w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się uroczysta
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013. Tegoroczny wykład
inauguracyjny, pt. „Kryzys w strefie euro i skutki dla Polski”  wygłosił
prof. dr hab. Dariusz Rosati.  
05.10. – w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja pt.
„Kształcenie uczniów niepełnosprawnych na przykładzie miasta
Sosnowca”, organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Sosnowcu.
05.10. – zostało podpisane V Porozumienie pomiędzy Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, a Powiatowym Urzędem Pracy
i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży – Filią Młodzieżowego Biura
Pracy OHP w Sosnowcu. Przedmiotem porozumienia jest wspólna
realizacja działań w ramach programu: „Praca dla absolwenta”,
zmierzających do zapobiegania bezrobociu wśród absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych. 
06.10. – drużynie z Sosnowca pod przewodnictwem Ewy Farny
kibicowała na żywo młodzież z VI LO im. Janusza Korczaka. Uczniowie
pojechali do warszawskiego studia nagrań by dopingować nie tylko
ekipę Ewy, a w szczególności swoich kolegów: Kamila Kubasa (ucznia
klasy III a) i Urszulę Babecką (absolwentkę VI LO). 
06.10. – „Z młodym kierowcą po doświadczenie” to akcja, która

zorganizowana została pod patronatem medialnym Urzędu Miasta
Sosnowca, a gościem specjalnym był Mistrz Polski, kierowca rajdowy,
Kajetan Kajetanowicz.
12.10. – w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki odbył się
wernisaż wystawy retrospektywnej prof. Romana Kalarusa pt.
„KALARUS I JUŻ”. Minirecital i oprawę muzyczną zapewnił zespół
HIPNOZA JUST DUET.
13.10. – 103. urodziny obchodziła sosnowiczanka Jadwiga
Ziółkowska. Z tej okazji w imieniu Miasta nagrodę jubileuszową
wręczył Pani Jadwidze zastępca prezydenta Ryszard Łukawski.
Życzenia  złożyła również przedstawicielka sosnowieckiego oddziału
ZUS. Dostojnej Jubilatce składamy serdeczne życzenia.
15.10.– w auli ECK przy ul. Będzińskiej 65 odbył się koncert na rzecz
budowy hospicjum stacjonarnego. Gwiazdą koncertu była Edyta
Geppert. 
18.10. – gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej była Małgorzata
Warda, autorka m.in. popularnej wśród czytelników, wydanej w 2012 r.
„Dziewczynki, która widziała zbyt wiele”. 
22.10. – w Energetycznym Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65
wystąpiła Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jana Wincentego
Hawela. Koncert dedykowany był IX Międzynarodowemu Konkursowi
Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.
29.10. – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury przy ul. Będzińskiej 6
odbyło się spotkanie autorskie z Mirosławem Słomczyńskim,
dziennikarzem i publicystą, członkiem Rady Programowej Oddziału
TVP w Katowicach. Organizatorami spotkania było Wydawnictwo Druk-
Reklama PROGRES oraz Klub Kiepury. U

Sosnowieckie spółdzielnie uczniowskie ponownie w krajowej czołówce

6 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta: Agnieszka Czechowska-Kopeć i Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC
Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz

Jubileusz pożycia małżeńskiego 
obchodzili Państwo:

Czesław i Genowefa Aniołkowie,
Henryk i Zofia Balińscy, Donat
i Krystyna Białasowie, Józef
i Barbara Biedowie, Mieczysław
i Henryka Biedroniowie, Edward
i Kazimiera Brzęccy, Stefan
i Anna Bublowie, Witold
i Danuta Byścowie, Jan i Edyta
Chwastkowie, Ireneusz
i Marianna Chwaszczowie, Jerzy
i Kazimiera Czarneccy, Stanisław
i Władysława Czarneccy,
Zdzisław i Wanda Czekajowie,
Andrzej i Stanisława Sokół,
Halina i Zenon Godlewscy,
Wanda i Wacław Gurbielowie.

Waldemar i Irena Ćmachowscy,
Henryk i Elżbieta Dudkowie,
Mieczysław i Janina Dudkowie,
Stanisław i Zofia Dudkowie,
Kazimierz i Mieczysława
Dybałowie, Kazimierz i Teresa
Dybowscy, Stefan i Henryka
Dygoniowie, Bogusław i Jadwiga
Frączkiewiczowie, Józef i Sabina
Gęsiakowie, Władysław i Grażyna
Gilowie, Roman i Anna
Glinkowie, Waldemar i Krystyna
Grudniowie, Jan i Marianna
Hajdasowie, Mieczysław i Teresa
Huptysowie, Bolesław i Helena
Jurkowscy, Włodzimierz i Helena
Ptak. 

Stefan i Zofia Kamińscy,
Stanisław i Pelagia
Karbowniczkowie, Janusz
i Marianna Klamkowie, Tadeusz
i Agata Kłębkowie, Józef
i Stanisława Knapikowie, Antoni
i Krystyna Kocielscy, Władysław
i Stefania Kołodziejczakowie,
Lucjan i Lila Kosylarzowie, Emil
i Halina Kowalczykowie,
Aleksander i Danuta Kozubowie,
Stanisław i Halina Krawczykowie,
Stanisław i Wanda Kuca, Józef
i Janina Kuleszowie, Jan i Joanna
Kulisiowie, Jerzy i Jadwiga
Kurdzielowie, Janina i Jan
Komarowie, Alfreda i Zdzisław
Puchałowie. 
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Józef i Maria Kwilmanowie, Tadeusz i Marianna Leszczyńscy, Jerzy i Marianna Łazarscy,
Zdzisław i Elżbieta Łątkowie, Marian i Irena Małasowie, Stanisław i Maria Małysowie,
Jerzy i Zenobia Mariankowscy, Edward i Helena Masłowscy, Bolesław i Irena Mazurkowie,
Ryszard i Teresa Migasowie, Tadeusz i Łucja Millerowie, Władysław i Maria Młynarczykowie,
Aleksander i Teresa Motykowie, Marian i Halina Nocuniowie, Kazimierz i Irena Nowiccy,
Mieczysław i Kazimiera Pankalla.

Waldemar i Lidia Papiorkowie, Ryszard i Klara Perekowie, Cyprian i Stanisława Podgórscy,
Bronisław i Marianna Posełkowie, Edward i Daniela Pruciowie, Tadeusz i Anna Psujowie,
Marian i Krystyna Retmanowie, Andrzej i Anna Rodkowie, Wiesław i Anna Rozmaici,
Janusz i Stanisława Rupalowie, Jan i Janina Ruszkiewiczowie, Jerzy i Sabina Rychterowie,
Ludwik i Barbara Sadowi, Zbigniew i Krystyna Sitkowie, Czesław i Zofia Skrzypińscy,
Adela i Mieczysław Bordowie.

Józef i Krystyna Skwarkowie, Janusz i Zuzanna Słowińscy, Jerzy i Elżbieta Soćkowie,
Stanisław i Anna Staszowscy, Bolesław i Jadwiga Strąkowie, Czesław i Elżbieta Styczniowie,
Jan i Teresa Szczerbowie, Stanisław i Marta Tkaczykowie, Józef i Helena Traczowie,
Włodzimierz i Maria Tuszyńscy, Stanisław i Urszula Urbańscy, Janusz i Marianna Wardyniowie,
Genowefa i Edward Adamczykowie, Stanisław i Maria Widachowie, Zdzisław i Lila Witasowie,
Jerzy i Teresa Zwierzyńscy.

Kazimierz i Janina Włochowie, Zbigniew i Janina Wojtalowie, Bronisław i Józefa Woźnicowie,
Czesław i Zdzisława Wójcikowie, Włodzimierz i Ewa Wójcikowie, Władysław i Stanisława
Zagórscy, Lucjan i Teresa Zalasowie, Franciszek i Gabriela Zatwardniccy, Stanisław i Władysława
Zawadzcy, Stanisław i Wanda Zientarowie, Henryk i Elida Zingerowie, Zbigniew i Krystyna
Ziomkowie, Bogdan i Henryka Żakowie, Ryszard i Alicja Łukasiewiczowie, Henryk i Barbara
Mużykowscy.

Fi lia nr 5 Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w So snow cu, Szko ła
Pod sta wo wa nr 20 w So snow cu,
Pa ra fia św. Jac ka w So snow cu,
Rad ny Ra dy Miej skiej – Alek san -
der Ka lań ski oraz pa tron ho no ro -
wy – To wa rzy stwo Przy ja ciół
Dzie ci Od dział Miej ski So sno -
wiec za pra sza ją do udzia łu w 4.
edy cji cha ry ta tyw ne go kon kur su
pla stycz ne go „Gdy ty zo sta niesz
anio łem, to zie mia ra jem bę dzie”. 

Na gro dzo ne pra ce prze ka za -
ne zo sta ną na kier masz do Ho -
spi cjum św. To ma sza w So snow -
cu. Uzy ska ny do chód po mo że w
bu do wie ho spi cjum sta cjo nar ne -
go. Kon kurs ad re so wa ny jest do
przed szko la ków, uczniów szkół
pod sta wo wych, gim na zjów,
szkół śred nich oraz do osób do -
ro słych. 

Przed szko la ki oraz dzie ci z
klas I -III – wy ko nu ją kart ki świą -
tecz ne, na to miast po zo sta li uczest -
ni cy prze strzen ną po stać anio ła do -
wol ną tech ni ką. Pra ce opi sa ne
(imię, na zwi sko, szko ła, te le fon
kon tak to wy, opie kun) na le ży do -
star czyć oso bi ście lub prze słać
pocz tą na ad res bi blio te ki – Fi lia nr
5 Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej,
ul. Ma li ny 14a; 41-200 So sno wiec.

Pra ce moż na też skła dać oso -
bi ście. Wię cej in for ma cji moż na
uzy skać pod nr te le fo nu: 32 363
35 44, 604 105 658, 504 903 700.

Pra ce kon kur so we nie bę dą
zwra ca ne ich au to rom. Ter min nad -
sy ła nia i do star cza nia prac upły wa
27 li sto pa da br. Pra ce bę dzie oce -
niać fa cho we ju ry, w skład któ re go
wej dą: Ar ka diusz Ko niusz, przed -
sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Twór -

ców Kul tu ry Za głę bia Dą brow skie -
go, To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci
Od dzia łu Miej skie go w So snow cu,
So sno wiec kie go Cen trum Sztu ki, a
naj lep sze bę dą wy sta wio ne w Au li
MBP przy ul. Ko ściel nej 11. Wy -
sta wa naj lep szych prac kon kur so -
wych oraz ogło sze nie wy ni ków
kon kur su na stą pi 13 grud nia br. o
godz. 12.00 w Au li MBP przy ul.
Ko ściel nej 11 w So snow cu.

Na gro dy rze czo we dla lau re -
atów zo sta ną przy zna ne w sze ściu
ka te go riach wie ko wych. Oso by
na gro dzo ne zo sta ną po wia do mio -
ne te le fo nicz nie.

Ewen tu al ne pi sem ne po twier -
dze nie uczest nic twa – do od bio ru
w sie dzi bie bi blio te ki.

Ser decz nie za pra sza my Wszyst -
kich do wzię cia udzia łu w kon kur -
sie.U

15 paź dzier ni ka w Szko le Pod sta -
wo wej nr 18 od by ła się je sien -
na edy cja XV ju bi le uszo we go
Kon kur su pod na zwą „Przy ro da
w li te ra tu rze dla dzie ci”. Za wo dy
zgro ma dzi ły 30 re cy ta to rów z so -
sno wiec kich szkół i przed szko li.
Uczest ni cy w pięk nych ko lo ro -
wych stro jach we wszyst kich bar -
wach je sie ni pre zen to wa li się
wspa nia le. 

Kon kurs miał na ce lu: roz bu -
dza nie wśród dzie ci za in te re so -
wa nia li te ra tu rą; zwró ce nie uwa -
gi na pięk no naj bliż sze go oto cze -
nia, kształ to wa nie wraż li wo ści,
po bu dza nie wy obraź ni; za in spi ro -
wa nie naj młod szych do po dej mo -
wa nia dzia łań pro eko lo gicz nych;
pro mo cję mło dych ta len tów oraz
in te gra cję śro do wi ska ró wie śni -

cze go (szkół i przed szko li) z te re -
nu na sze go mia sta.

Pre zen to wa nie swych re cy ta -
tor skich umie jęt no ści nawięk szym
fo rum na pew no do da ło dzie ciom
wia ry w sie bie i wła sne si ły, zmo -
bi li zo wa ło do zdro wej ry wa li za cji.

Pod czas kon kur su do ce nio no
umie jęt no ści re cy ta tor skie dzie ci
i ich ogrom ny wkład pra cy
w przy go to wa nie do kon kur so -
wych zma gań. Każ dy lau re at
otrzy mał dy plom, ksią żecz kę,
zna czek od bla sko wy z lo go Urzę -
du Miej skie go oraz słod ki po czę -
stu nek. Nie bra ko wa ło wy róż nień
i na gród po cie sze nia. Po ziom
kon kur su był bar dzo wy rów na ny.

Zdo byw ców pierw szych lo kat
za pro szo no 26 paź dzier ni ka
do Szko ły Pod sta wo wej nr 18

na EKO im pre zę, gdzie przed szer -
szym fo rum mo gli za pre zen to wać
swe umie jęt no ści.

Ju ry w skła dzie: Mał go rza ta
Słom ska z Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska UM, Pa try cja Wroń -
ska – kie row nik fi lii nr 1 MBP,
To masz Wło dar ski z Nad le śnic -
twa Sie wierz oraz Ma ciej Zie liń -
ski ze Stra ży Miej skiej, mia ło
„twar dy orzech do zgry zie nia”. 

Lau re ata mi kon kur su zo sta li:
w ka te go rii grup przed szkol nych:
Adam Gem za, Le na Kwa pisz
i Da ria Ada mik, na to miast w ka -
te go rii klas I -III: Ju lia Będ kow -
ska, Pa try cja Stęp niak i Ali cja Ko -
nop ka.

Na uczy cie la mi ko or dy nu ją cy -
mi by ły Edy ta Uchnast oraz Mag -
da le na Ko kot. U

27 pAźDzieRNiKA W Auli WyDziAŁu
NAuK o zieMi uNiWeRSyTeTu
ŚląSKiego oDbyŁy Się uRoczySTe
obchoDy 15-leciA iSTNieNiA
i DziAŁAlNoŚci SoSNoWiecKiego
hoSpicJuM iM. ŚW. ToMASzA Ap

W trak cie spo tka nia Spo łecz ność
Gim na zjum nr 16 w So snow cu otrzy -
ma ła ty tuł „Przy ja cie la Ho spi cjum”,
któ ry z rąk dy rek to ra Ho spi cjum ode -
bra ła dy rek tor Gim na zjum nr 16
w So snow cu Iwo na Szu mi las -Ka siń -
ska. Tę ho no ro wą sta tu et kę szko ła
otrzy ma ła za pro pa go wa nie idei opie -
ki ho spi cyj nej wśród mło de go po ko -
le nia oraz wie lo let nią współ pra cę
i wspar cie, któ re wy ra ża ło się po -
przez: udział w Kam pa nii „Po la Na -
dziei”, ak cjach „Kap su ła Cza su”,
„Ho spi cjum też ży cie”, udział w cha -
ry ta tyw nych kon cer tach bo żo na ro -
dze nio wych oraz zbiór kach ar ty ku -
łów spo żyw czych i środ ków czy sto ści
dla pod opiecz nych ho spi cjum. Ty tuł
„Przy ja ciel Ho spi cjum” zo bo wią zu je
i za chę ca do dal szej współ pra cy, bo -
wiem lu dzi do bre go  i szla chet ne go
ser ca nie bra ku je. U

28 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia
małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta:
Arkadiusz Chęciński i Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca
kierownika USC - Barbara Tkacz

Jubileusz pożycia małżeńskiego 
obchodzili Państwo:

Przyjaciel Hospicjum

Konkurs charytatywny 
„Gdy ty zostaniesz aniołem, 
to ziemia rajem będzie”

„Przyroda w literaturze dla dzieci”
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Na sza za wod nicz ka (na zdję ciu
pierw sza z le wej) wraz z Ka ta rzy -
ną Paw łow ską, Mał go rza tą Woj -
ty rą i Edy tą Ja siń ską się gnę ła
po srebr ny me dal Mi strzostw Eu -
ro py Eli ty w wy ści gu dru ży no -
wym na do cho dze nie. Po lki w fi -

na le zmie rzy ły się z Li twin ka mi,
któ re osta tecz nie wy gra ły ten po -
je dy nek z cza sem – 3:25.37 s.,
czas Po lek – 3:27.086. Pol skie za -
wod nicz ki tym sa mym usta no wi -
ły no wy re kord Pol ski w tej kon -
ku ren cji. KP

Sosnowiecki Klub Karate reprezentowali: Martyna Karlik, Karolina
Koprowska, Julia Dybowska, Sabrina Kosobudzka, Angelika
Krysztoforska, Piotr Mól, Kacper Mieczkowski, Dawid Pałka, Jakub
Labocha, Jan Szczotka, Michał Słomka, Mikołaj Brzostowski i Marcel
Rudzki.

Nasi reprezentanci zajęli następujące lokaty: II miejsce – Kacper
Mieczkowski w kata, III była Angelika Krysztoforska w kumite,
również III miejsce zajął Marcel Rudzki w kumite oraz Mikołaj
Brzostowski, także w kumite. Ten ostatni stanął na podium także
podczas rozegranych w Szczecinku XXIII Mistrzostwa Polski
Młodzieżowców w wieku 18–21 lat. Brzostowski w kumite 75 kg
zdobył brązowy medal. KP

4. Rajd Niepodległości
11 li sto pa da, po raz
czwar ty, od bę dzie się
Rajd Nie pod le gło ści. Sa -
mo cho dy po ja wią się
w trzech mia stach: w Ja -
worz nie, My sło wi cach
oraz w So snow cu. Or ga -
ni za to rzy – Sto wa rzy sze -
nie S4 za pra sza ją chęt -
nych do zgła sza nia się
do raj du. Start i me ta zo -
sta ła wy zna czo na na Pla -
cu Wol no ści, przed UM
w My sło wi cach. Szcze -
gó ły na stro nie in ter ne to -
wej: www.s4.net.pl. Za -
pra sza my

W Za wad ce ko ło Wa do wic od by -
ły się II Mi strzo stwa Pol ski Mło -
dzi ków, w któ rych Szy mon Po -
ręb ski wy wal czył brą zo wy me dal.

Z ko lei w Żyw cu, w Mię dzy wo je -
wódz kich Mi strzo stwach Ma kro -
re gio nu Ma te usz się gnął po srebr -
ny me dal, a Szy mon sta nął na naj -

niż szym stop niu po dium. Ko lej ne
suk ce sy przy pa dły w udzia le
łucz ni kom z So snow ca w Ści naw -
ce Śred niej pod czas Ogól no pol -

skie go Tur nie ju o Pu char Gór Sto -
ło wych. Szy mon był pierw szy,
a Ma te usz za koń czył ry wa li za cję
na dru gim miej scu. KP

Przy go to wa nia do im pre zy idą
peł ną pa rą. Od lat je ste śmy chwa -
le ni za or ga ni za cję im pre zy, któ ra
oce nia na jest bar dzo wy so ko i je -
stem prze ko na na, że i tym ra zem
bę dzie po dob nie – pod kre śla Be -
ata Rak, pre zes TMS Za głę bia,
a od nie daw na tak że pre zes Ślą -
skie go Związ ku Szer mier cze go.
TMS jest jed nym ze współ or ga ni -
za to rów za wo dów obok Pol skie -
go Związ ku Szer mier cze go, Ślą -
skie go Związ ku Szer mier cze go

oraz Miej skie go Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w So snow cu. 

– Or ga ni za cyj nie je ste śmy
chwa le ni za ten tur niej na ca łym
świe cie, spor to wo tak że za wo dy
za wsze sto ją na wy so kim po zio -
mie. Ob sa da jest sil niej sza niż
na Mi strzo stwach Świa ta. Tam bo -
wiem fe de ra cje zgła sza ją po czte -
ry oso by, a tu taj mo że ich przy je -
chać na wet dwa na ście. Po lki dwu -
krot nie by ły w fi na łach. Do tych -
czas w fi na ło wej ósem ce zna la zła

się Pa me la War szaw ska, re pre zen -
tant ka TMS Za głę bie So sno -
wiec – mó wi Le szek Chło sta, tre -
ner TMS Za głę bie.

W te go rocz nych zma ga niach
weź mie udział 13-oso bo wa re pre -
zen ta cja na sze go klu bu. W tym
gro nie znaj du je się aż 10 dziew -
cząt – An ge li ka Wą tor, Kin ga
Drożdż, Ka ro li na Wal czak, Pa me -
la War szaw ska, Syl wia Bi jak, Ka -
ro li na Cie ślar, An na Cios, Jo an -
na Wą tor, Nad ia Kró li kow ska

i Pau li na Wi de ra. Ho no ru mę skiej
so sno wiec kiej sza bli bro nić bę dą
Mi chał Ko chan, Ka mil Ma rzec,
Ma te usz Ka wa li ło. – Na pew no
naj więk sze na dzie je wią że my ze
star tem An ge li ki Wą tor. Nie ma co
ukry wać, że na chwi lę obec ną wy -
żej w ran kin gach są na sze dziew -
czę ta. W szer mier ce zda rza ją się
jed nak ta kie okre sy, że po do mi na -
cji pa nów, przy cho dzi czas na ko -
bie ty. W da nych rocz ni kach znaj -
dzie się bar dziej uta len to wa na gru -
pa i to prze kła da się na wy ni ki.
W ubie głym ro ku wy stę py na -
szych za wod ni ków by ły gru bo po -
ni żej ocze ki wań, mam na dzie ję, że
tym ra zem bę dzie zde cy do wa nie
le piej. Przy je dzie do nas świa to wa
czo łów ka w tej ka te go rii wie ko -
wej, wal ki na pew no stać bę dą
na wy so kim po zio mie – do da je
Chło sta.

17 li sto pa da na plan szy ry -
wa li zo wać bę dą pa nie, dzień
póź niej pa no wie. – Za pra szam
ser decz nie wszyst kich ki bi ców,
nie tyl ko fa nów szer mier ki na te
za wo dy. To do sko na ła oka zja
na po zna nie tej nie zwy kle wi do -
wi sko wej dys cy pli ny. Wstęp
na za wo dy jest bez płat ny – pod -
kre śla pre zes Rak. 

Po ni żej szcze gó ło wa roz pi ska
za wo dów.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pucharowe zmagania młodych szablistów

Światowa czołówka
zawita do Sosnowca
Już po raz dziewiąty Sosnowiec będzie gospodarzem zawodów Pucharu Świata Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn do lat 20.
W dniach 17-18 listopada w hali przy Żeromskiego stoczą swoje walki najlepsi na świecie zawodnicy w tej odmianie szermierki.
W tym gronie nie zabraknie naszych reprezentantów, zawodników TMS Zagłębie

Puchar Świata w szabli

juniorów do lat 20 –

harmonogram

17 listopada (sobota)
godz. 10.00 Walki eliminacyjne -
szabla kobiet
godz. 16.30 Walki finałowe
godz. 18.00 Uroczyste wręczenie
pucharów oraz nagród

18 listopada (niedziela)
godz. 10.00 Walki eliminacyjne -
szabla mężczyzn
godz. 16.30 Walki finałowe
godz. 18.00 Uroczyste wręczenie
pucharów i nagród

Bujak
wicemistrzynią
Europy
Sosnowiczanka Eugenia Bujak wraz z koleżankami z reprezentacji
sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Europy w kolarstwie
torowym

Podium
sosnowieckich
karateków
W Leżajsku odbyła się II Edycja Międzynarodowego Turnieju
OPEN POLISH IKO GALIZIA CUP. Na starcie stanęło blisko 300
zawodników z 41 ośrodków m.in.: z Ukrainy, Węgier, Hiszpanii,
Słowacji, Białorusi oraz Polski, w tym reprezentanci
Sosnowieckiego Klubu Karate Kyokushin

Sukcesy łuczników z Sosnowca
Miło nam donieść o kolejnych sukcesach sosnowieckich łuczników: Szymona i Mateusza Porębskich – uczniów Gimnazjum nr 15,
którzy na co dzień trenują w klubie sportowym w Rudzie Śląskiej. Łucznicy otrzymują stypendia sportowe naszego miasta

Pamela Warszawska (na zdjęciu wraz z trenerem Leszkiem Chłostą) swego czasu była już
w czołowej ósemce zawodów Pucharu Świata. W tym roku także liczy na dobry wynik
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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

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesłać pod adresem redakcji do 20 listopada 2012 r.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań (wraz z
wyciętym kuponem „Krzyżówka nr 10”) rozlosowane
zostaną nagrody, które prosimy odbierać osobiście w
Redakcji.

Poziomo: 1 – intruz, 5 – tam za ladą stoi magister, 8 – ze
zdjęciami, 9 – odkrył Amerykę, 10 – wiązanka kwiatów,
11 – region u naszych południowych sąsiadów, 12 –
terytorium, 14 – jedno z katowickich kin, 16 – wrocławski
kabaret, 17 – z rodziny kotów, 19 – wyszło z worka, 21 –
samochód lub koszulka, 22 – przyjaciółka Małego Księcia,
25 – ustala się go na podstawie wieloletnich obserwacji
pogody, 28 – opiekun, 29 – trzy minuty na ringu, 30 –
dawna waluta w Portugalii, 32 – wokół oczu sowy, 34 – 1,
2 lub 3, 35 – chmury, 36 – pierwiastek o symbolu Fe, 37 –
jezioro na Poj. Iławskim, 38 – rzadkie imię męskie (np.
Fiedler), 39 – południowoeuropejska wódka ze śliwek.

Pionowo: 1 – zawiadomienie o śmierci w prasie, 2 –
oszołomienie, 3 – krzesło bez oparcia, 4 –
przyodziewek, 5 – kłopot, 6 – kalebasa, 7 – zajmuje się
gwiazdami, 13 – dziobak lub kolczatka, 15 – kanibal,
18 – tam Mućki i Krasule, 20 – najpopularniejszy
Grek, 23 – kłopoty z pamięcią, 24 – dramat Sofoklesa,
26 – zawartość pluszowego misia, 27 – gdy kolejne
zdania zaczynają się od tego samego słowa, 28 –
niejeden w autobusie, 31 – krasa, 33 – kozodój. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 9/2012: ŁUKASZ MODELSKI – „DZIEWCZYNY WOJENNE”
Nagrody otrzymują: Iwona Kaczmarzyk i Jan Orczyk.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  10

KI NO HE LIOS, ul. Mo drze jow ska32b,
http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na0323631414, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl

09.11.-15.11.2012 r.

PREMIERY: „HOTEL TRANSYLWANIA” 9.45*,
13.45, 17.45, 21.45. ani ma cja, b/o, USA, 91 min.,
„HO TEL TRAN SYL WA NIA” 3D  11.45, 15.45,
19.45. ani ma cja, b/o, USA, 91 min., „PO KŁO SIE”
10.15*, 12.30, 14.45, 17.00, 19.15, 21.30. dra mat, od
15 lat, Pol ska, 102 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: „SI LENT HILL: APO KA -
LIP SA” 3D 20.30, 22.30.  hor ror, od 15 lat, Fran -
cja/USA, 94 min.  PRO MO CJA! W SO BO TĘ I NIE -
DZIE LĘ BI LE TY NA TEN FILM W CE NIE 17
ZŁ/OS.** „SKY FALL”  10.30*, 13.15, 16.00, 18.45,
21.30. ak cja, od 12 lat, USA/Wiel ka Bry ta nia, 143 min
FIL MY DLA DZIE CI: „ASTE RIX I OBE LIX: W
SŁUŻ BIE JEJ KRÓ LEW SKIEJ MO ŚCI” 11.30,
16.00. ko me dia, od 7 lat, Fran cja/Hisz pa nia/Wę -

gry/Wło chy, 109 min. PRO MO CJA! W SO BO TĘ I
NIE DZIE LĘ BI LE TY NA TEN FILM W CE NIE 14
ZŁ/OS.
„ASTE RIX I OBE LIX: W SŁUŻ BIE JEJ KRÓ LEW -
SKIEJ MO ŚCI” 3D 9.15*, 13.45, 18.15.
ko me dia, od 7 lat, Fran cja/Hisz pa nia/Wę gry/Wło chy,
109 min.  PRO MO CJA! W SO BO TĘ I NIE DZIE LĘ
BI LE TY NA TEN FILM W CE NIE 17 ZŁ/OS.**

* WY ŁĄCZ NIE W SO BO TĘ I NIE DZIE LĘ
W TYM TY GO DNIU RE PER TU ARO WYM FIL -

MA MI ZA STRZE ŻO NY MI SĄ:
- „SI LENT HILL: APO KA LIP SA” 3D;
- „ASTERIX I OBELIX: W SŁUŻBIE JEJ
KRÓLEWSKIEJ MOŚCI” 3D;
- „HOTEL TRANSYLWANIA” 3D.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków ma my dowy -
gra nia14 po je dyn czych bi le tów doki 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” Nr10.

09 listopada godz. 18.00 - SCS – Zamek
Sielecki Galeria EXTRAVAGANCE  - wernisaż
poplenerowej wystawy fotografii w ramach XV
Spotkań Artystycznych: „110 - lecie Sosnowca”
oraz „Śladami Jana Kiepury z okazji 110.
rocznicy urodzin”. Wystawa potrwa do 9
listopada.
12 listopada godz. 18.00 - ul. Będzińska 65,
Energetyczne Centrum Kultury (aula) - koncert z
okazji Święta Niepodległości. Wystąpi Śląska
Orkiestra Kameralna: Massimiliano Caldi –
dyrygent, Kaja Danczowska – skrzypce.
Prowadzenie koncertu Kamila Kiełbińska. Bilety
w cenie: 25 zł normalny,15 zł ulgowy.
13 listopada godz. 12.00 - Biblioteka Główna,
ul. Zegadłowicza 2 - Władysław Szafer. In
Memoriam – wernisaż wystawy poświęconej
postaci polskiego botanika urodzonego w
Sosnowcu.
16 listopada godz. 17.00 - ul. Będzińska 65,
Energetyczne Centrum Kultury (aula) -
Sosnowiecka Jatka Kabaretowa ”Sójka”.
Gwiazda wieczoru Kabaret Limo. Bilety w cenie
30 zł. 
23 listopada godz.18.00 - Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11 - wykład prof. Jana
Miodka – polskiego językoznawcy, dyrektora
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego, członka Komitetu
Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i
Rady Języka Polskiego, popularyzatora wiedzy
o języku polskim. 
24 listopada - ul. Będzińska 65, Energetyczne
Centrum Kultury (aula) - V Ogólnopolski
Festiwal KiepuraFest Sosnowiec 2012. O
godz.10.00 - eliminacje finałowe V
Ogólnopolskiego Festiwalu KiepuraFest
Sosnowiec 2012; godz.18.00 - koncert z
udziałem laureatów oraz gwiazdy wieczoru
Mieczysława Szcześniaka z zespołem. Bilety w
cenie: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy.
30 listopada -  Miejski Dom Kultury
„Kazimierz” -  Andrzejki dla seniorów. U

Wojciech Mann

Kroniki wariata z kraju i ze świata
Wyd. ZNAK

Można – jak to ma w zwyczaju Żelazny Karzeł Wasyl –
wielokrotnie pożegnać się z życiem. Skręcając się ze śmiechu przy
lekturze tej książki.
W tych szalonych, brawurowo napisanych kronikach znajdziecie:
− intymne porady aż dwóch specjalistów: Gandalfa i Mgra
Czupurnego 
− przygody Żelaznego Karła Wasyla
− spostrzeżenia pana Henia
− pamiętnik Doktora Wyciora
− najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata.
Kto pamięta tych bohaterów z fal radiowej Trójki i innych anten,
będzie szczęśliwy, spotykając ich ponownie, kto nie pamięta −
tym bardziej nie będzie zawiedziony. To już klasyka polskiego
humoru. 
Nic w tej książce nie jest takie, jakie się wydaje. Nade wszystko
zaskakuje Wojciech Mann − nawet widzów i czytelników
przyzwyczajonych do jego błyskotliwych gagów.

co? gdzie? kiedy?
Szymon Hołownia

Last minute. 
24 h chrześcijaństwa na świecie
Wyd. ZNAK

Miłośnik egzotycznych lotnisk i najgorszych hoteli
Szymon Hołownia – przemierzył setki tysięcy
kilometrów, aby odkryć dla nas chrześcijaństwo na nowo. 
Kardynał Maradiaga, kandydat na papieża, pilotował dla
niego śmigłowiec w Hondurasie. Od księdza komandora
US Navy na Guam dowiedział się, że w amerykańskiej
armii też można zostać świętym. Miejsca spotkania z
koptyjką Mariam nie ujawni nigdy – w Egipcie wydano
na nią wyrok śmierci za porzucenie islamu.
Dotknij chrześcijaństwa w jego niezwykłej
różnorodności. Poczuj się częścią wspaniałej wspólnoty,
żywej 24h na dobę.
Złotówka ze sprzedaży każdego egzemplarza książki
zostanie przeznaczona na sierociniec Kasisi Children’s
Home w Zambii.

           reklama
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bARAN (21.03. – 19.04.)– Weź się w
garść. Mądry człowiek nie opłakuje
przegranej, lecz szuka jak wyleczyć
odniesione rany. A to była tylko potyczka.
Niestety przyjdzie Ci zmierzyć się z kolejnymi
problemami. Koniecznie utrzymaj dobre
relacje z rodziną. Jej wsparcie okaże się
niezbędne.
byK (20.04. – 20.05.)–Przed Tobą walka z
przeziębieniem i anginą. Dlatego powinieneś
zadbać o własną odporność. Będziesz
jednak miał wsparcie i opiekę najbliższych. W
połowie miesiąca dobre wiadomości.
Wcześniejsza pracowitość i upór opłaciły się i
będą teraz przynosić efekty.
bliźNięTA (21.05. – 21.06.) – Nie
poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest ani
lepsze, ani gorsze od Twoich marzeń, jest
tylko zupełnie inne. Spotkanie, na które
wybierasz się, nie zmieni wiele w Twoim
nastawieniu, ale przynajmniej poprawi Ci
humor. Poznasz kilka ciekawych osób.
RAK (22.06. – 22.07.) – Zabrakło Ci
pomysłu na poprawienie swojej sytuacji. Nie
chowaj głowy w piasek. Rozmowy to trochę
za mało. Przejdź do czynów. Jeżeli jesteś w
stabilnym związku, to zadbaj o zdrowie.
Chłodne, jesienne dni nie sprzyjają dłuższym
przechadzkom. Grożą katarem.
leW (23.07. – 22.08.)– Twoja dobra
passa utrzyma się prawie przez cały miesiąc.
Możesz spokojnie zaryzykować realizację
jakiegoś szalonego pomysłu. Kibicować w
tym będzie Ci spora grupa przyjaciół.
Rodzinie może się to nie spodobać, ale z tym
także sobie poradzisz. Głowa do góry.
pANNA (23.08. – 22.09.) – Tym razem już
nie unikniesz konfrontacji. Nie pomoże Ci
nawet chowanie się za gromadzone od
pewnego czasu „pilne” zajęcia domowe i
wyszukiwanie drobnych dolegliwości.
Zdobądź się na odwagę i zawalcz z
przeciwnościami losu. Możesz liczyć na
pomoc bliskiej osoby.
WAgA (23.09. – 22.10.)– Jesteś już blisko
celu, więc nie bój się postawić następnych
kroków. Twoje marzenia są w Twoim
zasięgu. Nie przyjmuj żadnych upominków,
gdyż nie będą one bezinteresowne. W
najbliższych dniach możesz spodziewać się
zaskakującej propozycji.
SKoRpioN (23.10. – 21.11.)–
Niepotrzebnie rozpamiętujesz każde słowo i
każdy gest. Tracisz tylko spokój. Lepiej
popatrz w przyszłość. Wciąż masz kapitał i
wystarczająco dużo siły, by nic nie stracić ze
swojej pozycji. Rozpamiętywanie
drobiazgów nie prowadzi do niczego
dobrego.
STRzelec (22.11. – 20.12.) – Pod koniec
miesiąca czekają Cię dość zaskakujące
zmiany. I nieprzyjemna sytuacja wśród
znajomych. Jeżeli się pospieszysz, to jest
jeszcze szansa na poprawę stosunków
między Wami. Nadszedł okres grypowy,
więc pora wyjąć z szafy cieplejsze ubrania.
KozioRoŻec (21.12. – 20.01.)– Rodzina
ma już serdecznie dosyć Twoich zmiennych
nastrojów. Przemyśl swoje postępowanie i
zapanuj nad emocjami. Tylko w ten sposób
możesz uratować już i tak napiętą sytuację.
Nie zapomnij o szczepieniu przeciw grypie.
Zaoszczędzisz na receptach.
WoDNiK (21.01. – 20.02.) – Żeby się nie
pogubić, przemyśl ostatnie dni i reakcje
wszystkich zainteresowanych. Po prostu
kochaj z umiarem. Przedmiot Twojego
zainteresowania powinien jeszcze
poczekać, gdyż w pierwszej kolejności
potrzebować Cię będzie rodzina. 
Ryby (21.02. – 20.03.) – Nałóż sobie
więcej dyscypliny. Lepiej być o trzy godziny
za wcześnie niż o pięć minut za późno.
Będziesz zaskoczony ryzykownym
pomysłem swojego znajomego, ale
propozycja spodoba Ci się. Jego zapałem
zarazisz nawet innych. Na efekty trzeba
będzie jednak poczekać. VeNA

J.K. Rowling

Trafny wybór
Wyd. ZNAK

Barry nie żyje. Ta niespodziewana śmierć pogrąża Pagford w chaosie. Na jaw wychodzą
tajemnice mieszkańców. Urocze miasteczko z brukowanym rynkiem i wiekowym opactwem już
nigdy nie będzie takie jak dotąd.
Wybucha wojna bogatych z biednymi, nastolatków z rodzicami, wojna żon z mężami i nauczycieli
z uczniami. Kto przejmie władzę po Barrym? Jak daleko się posunie w tym zaciekłym konflikcie? 
Pełna czarnego humoru, błyskotliwa i prowokująca wielka powieść o małym miasteczku.

Ka mil Ja nic ki

Pierw sze da my II Rzecz po spo li tej
Wyd. ZNAK

Ma ria wy wo ła ła skan dal bez pre ce den su. Pre zy dent Pol ski po ślu bił młod szą o 28 lat ko bie tę. I to
ko go! Żo nę wła sne go ad iu tan ta i se kre tar kę swo jej pierw szej mał żon ki, któ ra zmar ła za le d wie kil -
ka mie się cy wcze śniej! 
Mi cha li na w mło do ści wła sno ręcz nie kon stru owa ła bom by i do brze wie dzia ła, cze go ocze ku je
od ży cia. Gdy jej mąż od rzu cił pro po zy cję ob ję cia urzę du pre zy den ta, wy star czył jej je den te le -
fon. Na tych miast zmie nił zda nie i po tul nie zgo dził się na wszyst ko. 
Mąż re wo lu cjo ni sta po rzu cał Ma rię na dłu gie mie sią ce. Ona nie za mie rza ła przej mo wać się ro lą
pierw szej da my. Za wsze i każ de mu mó wi ła praw dę pro sto w oczy. Czy to jej scy sja z ad iu tan tem
mar szał ka Pił sud skie go do pro wa dzi ła do za ma chu sta nu i roz le wu krwi?
Pierw sze da my II Rzecz po spo li tej. To one uosa bia ły ma gię, czar i ele gan cję dwu dzie sto le cia mię -
dzy wo jen ne go – Pol ski utra co nej dla nas na za wsze.

4.11. godz. 16.00 Alicja w krainie czarów
PREMIERA
6.11. godz. 10.00 Alicja w krainie czarów
6.11. godz. 19.30 John Cale – koncert
Festiwal Ars Cameralis
7.11. godz. 19.00 PIASKOWNICA
Studencka Środa (bilet za 15 zł)
8.11. godz. 10.00 Alicja w krainie czarów
9.11. godz. 18.00 Sztuka kochania 
9.11. godz. 19.00 Recital Michała Bajora
10.11. godz. 18.00 Prywatna klinika
11.11. godz. 18.00 KORZENIEC
13.11. godz. 10.00 Szewczyk Dratewka
14.11. godz. 10.00 Szewczyk Dratewka

18.11. godz. 19.00 Jan Malecha Quartet
(PL) / Marc Ribot Ceramic Dog Trio (USA)
Festiwal Muzyki Improwizowanej – Jazz 
i Okolice / Jazz & Beyond
22.11. godz. 10.00 Alicja w krainie czarów
23.11. godz. 10.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE 
23.11. godz. 19.00 CYMES! CYMES!
24 sb godz. 18.00 SZALONE NOŻYCZKI
(gościnnie Teatr Polski w Bielsku-Białej)
27.11. godz. 10.00 Szewczyk Dratewka
28.11. godz. 10.00 TANGO
29.11. godz. 10.00 ALICJA W KRAINIE
CZARÓW
30.11. godz. 19.00 NIECH ŻYJE BAL

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

Dla naszych czytelników mamy do wylosowania:
1 podwójne zaproszenie na spektakl „piaskownica” w dniu 07. 11. o godz. 19.00.
1 podwójne zaproszenie na spektakl „cymes! cymes!” w dniu 23. 11. o godz. 19.00.

Już 4 listopada rozpoczynamy
niedzielne warsztaty taneczne
dla dzieci i młodzieży!
Warsztaty są bezpłatne i będą
prowadzone w 2 grupach:
16.00 grupa wiekowa 5-10 lat,
17.00 grupa wiekowa 10-18 lat.
Zajęcia poprowadzi
instruktorka tańca Daria
Kudelska
Zapisy do grup na recepcji
Fantasy Park lub pod adresem
sosnowiec@fantasypark.pl
zApRASzAMy

Dla na szych czy tel ni ków
ma my za pro sze nie do
kręgielni.

Pierwsze osoby, która przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul.3 Maja, pokój nr9), podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

Fantasy Park
„DARMoWe WARSzTATy TANeczNe DlA Dzieci i MŁoDzieŻy!

„Ali cja w kra inie cza rów” to
naj now sza pro po zy cja Te atru
Za głę bia. Pre mie ra spek ta klu
od by ła się 4 li sto pa da. „Ali cja w
kra inie cza rów” to wbrew po zo -
rom spek takl nie tyl ko dla dzie -
ci, mło dzie ży, ale i do ro słych.
Ba zu je oczy wi ście na dwóch
tek stach, czy li „Ali cji w kra inie
cza rów” i „Po dru giej stro nie lu -
stra” L. Car rol la. Przy go dy
głów nej bo ha ter ki nie za wsze są
lek kie, przy jem ne i za baw ne.
Ali cja pro wa dzi nas bo wiem w
świat fan ta sty ki, ta jem ni cy, ale
tak że stra chu i gro zy. Re ży ser
spek ta klu pró bu je na sce nie wy -
cza ro wać świat nie kon wen cjo -
nal ny, dziw ny, pe łen nie ty po -
wych zja wisk i po sta ci. Jest więc
hu mor, gro te ska, za ba wa, ale tak -
że re flek sja nad kon dy cją ludz ką,

któ ra jak świat Ali cji, nie jest jed -
no wy mia ro wa i jed no znacz na. 

Re ży se rem spek ta klu jest Sta -
ni sław Mel ski, a sce no gra fia i
ko stiu my to dzie ło Zo fii de In es.
Cho re ogra fię przy go to wał Ar ka -
diusz Busz ko, mu zy kę Piotr Ma -
tu szew ski, a przy go to wa nie wo -
kal ne to za słu ga Ada ma Snop ka.
Wy stę pu ją m.in. Agniesz ka
Bień kow ska (mysz, ostry ga), Ry -
szar da Ce liń ska (kró lo wa), Be ata
Deut sch man (kot, ostry ga), Kry -
sty na Gaw roń ska (ku char ka),
Edy ta Osto jak (PWST) w ro li
Ali cji, Mi chał Ba ła ga (ka pe lusz -
nik), Prze my sław Ka nia (kró lik),
Zbi gniew Le ra czyk (król). 

Naj now szy spek takl, przy go -
to wa ny przez za głę biow skich ak -
to rów, moż na zo ba czyć 6, 8, 22 i
29 li sto pa da. sk

Praw dzi wy show mu zy ki orien -
tal nej przy go to wa li ar ty ści
z mia sta part ner skie go So snow -
ca, czy li Ca sa blan ki, któ rzy
przez kil ka dni go ści w Za głę -
biu. Mu zy cy za gra li za dar mo
dla miesz kań ców 10 i 12 paź -
dzier ni ka. Wy stą pi li w Ener ge -
tycz nym Cen trum Kul tu ry

oraz  w Cen trum Edu ka cji i Wy -
cho wa nia Mło dzie ży Ka na.
Mu zy cy gra li m.in. na lut niach,
skrzyp cach, per ku sji i gi ta rach.
Przy go to wa li tak że warsz ta ty
mu zycz ne dla uczniów i na -
uczy cie li Ze spo łu Szkół Mu -
zycz nych oraz eg zo tycz ny po -
czę stu nek. sk

Premiera w Teatrze Zagłębia 

Poznaj świat 
Alicji

Zagrali egzotycznie 
jak w Casablance 

Je go głów nym ce lem jest zwró ce -
nie uwa gi na zna cze nie Świa to -
we go Dzie dzic twa w ich kra jach
i na ca łym świe cie pod czas roz wi -
ja nia pod sta wo wych umie jęt no ści
ży cio wych i kom pe ten cji, ta kich
jak czy ta nie, pi sa nie, na uka ję zy -
ków ob cych (ję zy ka oj czy ste go
i ję zy ków ob cych).

Efek tem pro jek tu bę dzie wy -
da nie wspól nej książ ki – Prze -
wod ni ka Tu ry stycz ne go, skła da ją -
ce go się z dwóch czę ści do ty czą -
cych Kul tu ral ne go i Przy rod ni -
cze go Świa to we go Dzie dzic twa,
na pi sa ne go i zi lu stro wa ne go
przez uczest ni ków pro jek tu
na pod sta wie od by tych wy cie czek
do miejsc znaj du ją cych się na li -
ście UNE SCO. Wszyst kie pra ce
pro jek to we wy ko na ne przez

uczest ni ków są za miesz cza ne
na wspól nej stro nie in ter ne to wej
re ali zo wa ne go pro jek tu http://co -
me niu sen.eu/

W trak cie wi zy ty go ście po -
zna li pol ski sys tem edu ka cji, od -
wie dzi li uczniów w sa lach lek cyj -
nych pod czas za jęć po zna jąc
w ten spo sób pra cę szko ły, a tak -

że obej rze li mię dzy in ny mi przy -
go to wa ne przez uczniów przed -
sta wie nie „Lit tle Red Ri ding Ho -
od”. Go ście zwie dzi li Ko pal nię
So li w Wie licz ce, Kra ków, Miej -
sce Pa mię ci i Mu zeum Au chwitz -
Bir ke nau – ja ko miej sca znaj du ją -
ce się na li ście UNE SCO oraz na -
sze mia sto So sno wiec. U

Zagraniczni nauczyciele w SP 29
W dniach 15-19 października Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu gościła delegacje nauczycieli
ze szkół w Debreczynie (Węgry), Paryżu (Francja) i São João da Madeira (Portugalia), z którymi
w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest projekt „Our Natural
and Cultural World Heritage”

Od3 li sto pa da, potrwa ją cej bli sko pięć mie się cy mo der -
ni za cji, po now nie do stęp nadla wszyst kich chęt nych jest
kry ta pły wal nia wKli mon to wie.

Za kres prac re mon to wych pro wa dzo nych
w obiek cie w Kli mon to wie obej mo wał: wzmoc nie -
nie i mo der ni za cję niec ki ba se no wej, wy mia nę pły -
tek na pla ży wo kół niec ki, wy dzie le nie po miesz cze -
nia si łow ni i po miesz czeń to wa rzy szą cych sau nie

oraz mo der ni za cję ca łe go ukła du fil tra cji wo dy ba -
se no wej. Do dat ko wo wy re mon to wa no oraz wy po sa -
żo no po miesz cze nie tzw. ka wia ren ki we wnątrz pły -
wal ni.

Ba sen jest ogól no do stęp ny w go dzi nach: od po nie -
dział ku do piąt ku 7.30-11.15 oraz 19.00-21.45, w so -
bo ty 6.00-7.45 oraz 11.00-21.45, a w nie dzie le 6.00-
21.45. KP

Pływalnia po remoncie
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Pa le opark w So snow cu? Do te go
wspa nia łe biu row ce, ho te le SPA,
obiek ty spor to we. Przy naj mniej
z ta ki mi ma rze nia mi wy bra li się
przed sta wi cie le za głę biow skich
i ślą skich miast na naj więk sze tar -
gi bran żo we w Eu ro pie, Expo Re -
al 2012 w Mo na chium, któ re od -
by ły się w dniach do 8 do 10 paź -
dzier ni ka. Wśród po nad 700 wy -
staw ców z ca łe go świa ta, zna la zły
się tak że ofer ty miast Me tro po lii
Si le sia oraz sa mo rzą du wo je -
wódz twa ślą skie go. Mia sta Si le sii
oraz Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ślą skie go wy na ję ły naj -
więk szą po wierzch nię wśród pol -
skich wy staw ców. W su mie 270
me trów kwa dra to wych. 

Po nad to sto isko ślą skich i za -
głę biow skich miast znaj do wa ło
się w naj bar dziej pre sti żo wej ha li
tar gów A1, gdzie rów nież wy sta -
wia ją się ta kie gi gan ty jak cho -
ciaż by Lu fthan sa, Sie mens, czy
sa mo mia sto Mo na chium. 

Me tro po lia Si le sia w su mie za -
pre zen to wa ło 97 nie ru cho mo ści
po ło żo nych na te re nie 14 miast.
Naj wię cej, bo 18 ofert in we sty cyj -
nych, przy go to wał So sno wiec. Za -
in te re so wa nie mógł wzbu dzić
szcze gól nie te ren zre kul ty wo wa nej
hał dy od pa dów gór ni czych po by -
łej ko pal ni KWK Po rąb ka – Kli -
mon tów. Na jej te re nie bo wiem zo -
sta ły od kry te ska mie nia ło ści zwie -
rząt bez krę go wych, któ re ży ły
na tym te re nie oko ło320 mln lat te -
mu. Zda niem pra cow ni ków Mu -
zeum Przy rod ni cze go In sty tu tu
Sys te ma ty ki i Ewo lu cji Zwie rząt
PAN wKra ko wie to cen ne zna le zi -
sko mo że być pod sta wą do utwo -
rze nia na tym te re nie Pa le opar ku. 

Dru gie z naj więk szych miast
Za głę bia, czy li Dą bro wa Gór ni -
cza, wy sta wi ła na sprze daż Ki no
Ars, te re ny daw nej oczysz czal ni
ście ków „Strze mie szy ce” oraz
dział kę po ło żo ną w gra ni cach naj -
więk sze go par ku Miej skie go

w po bli żu Cen trum Tar go wo
Kon fe ren cyj ne go Expo Si le sia. 

By tom chciał sprze dać Sta -
dion Miej ski, a Ka to wi ce m.in.
nie ru cho mość przy ul. gen. Pu ła -
skie go pod bu do wę no we go biu -
row ca lub ho te lu. 

Po ten cjal nych in we sto rów mia -
ły za in te re so wać po ka zy fil mów,
pre zen ta cje i im po nu ją ce ma kie ty.
Ofer ty zo sta ły do kład nie opi sa ne
i przy go to wa ne w sied miu ję zy -
kach: nie miec kim, an giel skim, ro -
syj skim, fran cu skim, hisz pań skim,
chiń skim i arab skim.

Gmi nę So sno wiec re pre zen to -
wa li Elż bie ta Mu sia lik, kie row -
nicz ka Re fe ra tu Pro mo cji Go spo -
dar czej w Wy dzia le Roz wo ju
i Fun du szy Eu ro pej skich oraz re -
fe rent Piotr Plu ta. 

Na te go rocz nej edy cji tar gów
EXPO RE AL w Mo na chium za -
pre zen to wa ło się ok. 1700 wy -
staw ców, któ rych sto iska od wie -
dzi ło 38 tys. osób. mz

17 paź dzier ni ka Miej ski Dom Kul tu ry im. Ja na Kie -
pu ry był miej scem uro czy stej ga li lau re atów IV edy -
cji ogól no pol skie go kon kur su „Mistrz Tu ry sty ki,
Roz ryw ki i Ga stro no mii 2012”. Je go or ga ni za to -
rem by ła Ofi cy na Wy daw ni cza Re gio ny, któ ra
wy ła nia naj lep szych w tej bran ży w 32 ka te go -
riach. Zgło sze nia po szcze gól nych firm i obiek tów
do ko nu ją urzę dy gmin, po wia tów, miast, re dak cje,
or ga ni za cje po za rzą do we oraz izby tu ry sty ki. Ja -
ko iż jest to kon kurs kon su menc ki gło sy zbie ra ne
by ły rów nież na bran żo wych tar gach tu ry stycz -
nych.

Ce lem ca łe go przed się wzię cia jest uho no ro wa nie
naj le piej dzia ła ją cych pod mio tów w sfe rze tu ry sty ki,
ga stro no mii i roz ryw ki w po szcze gól nych re gio nach
kra ju. Ka pi tu ła kon kur su przy ty po wa niu naj lep -

szych bra ła pod uwa gę ofer tę z ja ką po szcze gól ne
fir my wy cho dzą na prze ciw po trze bom swo ich klien -
tów, ich atrak cyj ność oraz no wa tor skie roz wią za nia
zwią za ne z sze ro ko ro zu mia nym wy po czyn kiem,
roz ryw ką i ga stro no mią.

Pod czas ga li wrę czo no zło te, srebr ne i brą zo we
kom pa sy, a tak że wy róż nie nie ro ku, de biut ro ku oraz
na gro dę se zo nu.

Po raz ko lej ny cham pio na 2012 w ka te go rii „re -
stau ra cje” otrzy mał so sno wiec ki lo kal „Czar ci
Młyn”. Na to miast w ka te go rii „klu by mu zycz ne” de -
biu tem ro ku na gro dzo no so sno wiec ki Klub Mu zycz -
ny „Za Mo stem”.

Wczę ści ar ty stycz nej wy stą pi ła „Ślon sko fe raj na”. 
Pa tro nat me dial ny nad im pre zą ob ję ła re dak cja

„Ku rie ra Miej skie go”. BD

Kompasy dla najlepszychPrzyciągną inwestorów? 


