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„Kazimierz Juliusz” fedruje dalej 

Największe badania dotyczące komunikacji
publicznej w Polsce będą prowadzone od początku tego
miesiąca. Ankieterzy zapukają do czterech tysięcy
mieszkań i domów w Sosnowcu. Będą pytać m. in.
o sposób podróżowania, czas podróży i oczekiwania
mieszkańców. Wyniki zostaną wykorzystane do stworzenia
dokumentacji i koncepcji dotyczącej realizacji
DTŚ Katowice – Dąbrowa Górnicza. 

Płomień zapłonął
w Milowicach, w hali, która
pamięta najlepsze lata
sosnowieckiej siatkówki. Czy to
przyniesie zawodnikom szczęście?
Pierwszy mecz przegrali, 
ale nie stracili
bojowego ducha.

www.kuriermiejski.com.pl

Nienachalna uroda,
błyskotliwa inteligencja,
niewyparzony język, cięte
komentarze i bezkresne
poczucie humoru... Maria
Czubaszek gościła
w Maczkach. 

POŻEGNANIE
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Prezydent stanął za górnikami murem i walczył o utrzymanie kopalni

25 września, w wieku 64 lat, zmarł znany zagłębiowski dziennikarz,
regionalista – Ireneusz Łęczek. Pochodził z Będzina, ale większość
życia mieszkał w Sosnowcu. Był autorem wielu książek
historycznych dotyczących historii Zagłębia Dąbrowskiego.
Ukończył Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1981 – 1991 był sekretarzem redakcji „Wieczoru”.
Następnie pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Trybuny
Robotniczej”. W latach 1998 – 2004 był dyrektorem oddziału
śląskiego „Trybuny Warszawskiej”. Był twórcą i prezesem radia
„Rezonans” w Sosnowcu, a także jednym z inicjatorów powołania
w Sosnowcu Stowarzyszenia „Kuźnica”. Przez wiele lat
współpracował również z „Kurierem Miejskim”. Pogrzeb Ireneusza
Łęczka odbył się 29 września na sosnowieckim cmentarzu
komunalnym. Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu
śmierci składa redakcja „Kuriera Miejskiego”.

Syl wia Ko sman

De cy zja o za mknię ciu ko pal ni
„Ka zi mierz Ju liusz” zo sta ła wy -
co fa na! Ko pal nia bę dzie da lej fe -
dro wać aż do wy czer pa nia do -
stęp nych po kła dów wę gla. Na tę
wia do mość gór ni cy i ich ro dzi ny
cze ka li dłu gie dni, oku pio ne stra -
chem, że nie bę dą mie li pra cy
i nie bę dą mie li za co żyć.
– Nie pod da my się, do pó ki nie
utrzy ma my ostat niej ko pal ni.
Zro bię wszyst ko, co w mo jej mo -
cy, aby ura to wać ko pal nię „Ka zi -
mierz Ju liusz” i nie do pro wa dzić
do jej za mknię cia. Rów nie waż -
na jest dla mnie kwe stia ure gu lo -
wa nia sy tu acji miesz kań za kła do -
wych, któ re po win ny tra fić w rę -
ce do tych cza so wych na jem ców.
Miesz kań cy po win ni mieć gwa -
ran cję, że miesz ka nia bę dą mo gli
ku pić za sym bo licz ną zło tów -
kę – za po wie dział Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca, kie -
dy in for ma cja o za mia rze li kwi -
da cji ko pal ni, sta ła się fak tem.
Pod kre ślał on, że na gły plan jest
o ty le dziw ny, że jesz cze na po -
cząt ku 2013 ro ku, kie dy to za po -
śred nic twem po słan ki Ewy Ma -
lik wy stę po wa no do Mi ni ster stwa

Go spo dar ki o in for ma cje do ty -
czą ce sy tu acji ko pal ni, nikt nie
mó wił o ko niecz no ści tak dra -
stycz nych kro ków, a sa ma od po -
wiedź mi ni ster stwa by ła w uspo -
ka ja ją cym to nie.

Pre zy dent jesz cze w lip cu te go
ro ku na pi sał do pre mie ra Do nal -
da Tu ska list otwar ty, w któ rym
wy ra ził sprze ciw wo bec pla nów
li kwi da cji ostat niej w So snow cu
i Za głę biu Dą brow skim ko pal ni.

Pre zy dent wska zy wał, że do tej
po ry nie od by ło się żad ne spo tka -
nie władz cen tral nych, wo je -
wódz kich i sa mo rzą do wych, któ -
re go ce lem by ła by dys ku sja
o prze my śle na te re nie Za głę bia
Dą brow skie go i So snow ca. 

– Nie ukry wam, że oba wia li -
śmy się, że po wtó rzy się sce na -
riusz wy da rzeń z ko pal ni „Niw ka
–Mo drze jów”, kie dy ko pal nia zo -
sta ła obar czo na dłu giem hol din -

gu i po grze ba na z 4 mi liar da mi
dłu gu – mó wi pre zy dent. 

Pod ko niec sierp nia sta ło się
ja sne, że ko pal nia „Ka zi mierz
Ju liusz” ma zo stać za mknię ta…
mie siąc póź niej. Wy da rze nia
po sy pa ły się la wi no wo. – Nie
wy obra żam so bie, że w ta ki spo -
sób i w ta kim tem pie moż na zli -
kwi do wać ja ki kol wiek za kład
pra cy, a tym bar dziej ko pal nię.
Jesz cze kil ka mie się cy te mu za -

pew nia no nas, że ko pal nia nie
zo sta nie zli kwi do wa na wcze -
śniej niż w 2017 ro ku, więc skąd
na gle ta ka de cy zja? – py tał pre -
zy dent. 

Pod ko niec sierp nia pre zy dent
spo tkał się w Mi ni ster stwie Go -
spo dar ki i roz ma wiał z wi ce mi ni -
strem Je rzym Pie tre wi czem
w spra wie dal szych lo sów ko pal -
ni. Przez ca ły czas wspie rał gór -
ni ków pod czas na ra sta ją cych pro -
te stów. Kil ku krot nie spo ty kał się
z gór ni ka mi i związ kow ca mi
pod czas ma ni fe sta cji, a tak że
uczest ni czył w „mar szu głod -
nych”. W spo tka niu zor ga ni zo wa -
nym z miesz kań ca mi dziel ni cy
w spra wie pro ce du ry wy ku pu
miesz kań za kła do wych, przed sta -
wił sy tu ację praw ną lo ka li i moż -
li wo ści wy ku pu miesz kań. Po in -
ter wen cji pre zy den ta i Mag da le -
ny Po chwal skiej, pre zes RPWiK
w So snow cu, ure gu lo wa no na leż -
no ści z ty tu łu opłat za wo -
dę. – Nie za mie rza my do pu ścić
do te go, aby sie ci wo do cią go we
i ka na li za cyj ne sta ły się zwy kłym
ma jąt kiem, któ ry Spół ka Re -
struk tu ry za cji Ko palń sprze da te -
mu, kto za pła ci wię cej. Te sie ci
po win ny tra fić do mia sta i o to

tak że bę dę za bie gał – za pew nił
pre zy dent Gór ski. 

Z ini cja ty wy pre zy den ta zo sta -
ło rów nież zor ga ni zo wa ne po sie -
dze nie spe cjal nej ko mi sji rad nych,
któ re by ło w ca ło ści po świę co ne
te ma to wi ko pal ni. Kie dy gór ni cy
roz po czę li strajk pod zie mią, pre -
zy dent ra zem z wo je wo dą, Pio -
trem Li twą, zje cha li na po -
ziom 650 me trów, by spo tkać się
z pro te stu ją cy mi gór ni ka mi.
Wcze śniej, w ce chow ni, pre zy dent
ostro skry ty ko wał spo sób li kwi do -
wa nia ko pal ni.- To nie jest zwy kła
fa bry ka cu kier ków, któ rą moż -
na po pro stu za mknąć! – stwier -
dził Ka zi mierz Gór ski, pod kre śla -
jąc, że w pierw szej ko lej no ści mu -
si być za ła twio na kwe stia
za le głych wy płat i miesz kań za -
kła do wych, jak rów nież re gu la cja
prze bie ga ją ce go przez mia sto ko -
lek to ra ście ków Bo brek, któ ry
na od cin ku w Ka zi mie rzu od pro -
wa dza też wo dy z te re nu za kła du
gór ni cze go.  Mia sto do star czy ło
tak że pro te stu ją cym gór ni kom po -
sił ki oraz ko ce, a dla wszyst kich
gór ni czych ro dzin za pew nio no
wspar cie psy cho lo gicz ne.

Nie poddamy się, dopóki nie utrzymamy ostatniej kopalni - zapowiadał prezydent
Kazimierz Górski i słowa dotrzymał.

Hanna Michta

czytaj więcej na str. 5
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93 tysiące ton śmieci rocznie to moc przerobowa nowego zakładu przetwarzania odpadów

Mieszkańcy Niwki doczekają się dwóch ważnych inwestycji drogowychPacjenci następnego szpitalnego oddziału będą leczeni
w komfortowych warunkach

I rondo, i skrzyżowanieKolejne inwestycje Pra wie 10 mi lio nów zło tych bę -
dzie kosz to wa ła bu do wa ron da
u zbie gu ulic Woj ska Pol skie go,
Tu wi ma, Wy go dy i Kon sty tu cji.
Wy ko naw cą ron da bę dzie spół -
ka Skan ska. Umo wa zo sta ła
pod pi sa na 12 wrze śnia, a środ ki
na bu do wę ron da w du żym
stop niu prze zna czy Urząd Mar -
szał kow ski.
– Ron do w re jo nie ulic Woj ska
Pol skie go, Tu wi ma i Wy go dy
jest ko niecz no ścią. W tej chwi li
ruch w tym miej scu jest
ogromny, przez co kie row cy
wy jeż dza ją cy z uli cy Tu wi ma
i Wy go dy ma ją du że pro ble my
z bez piecz nym włą cze niem się
do ru chu. Pie si rów nież nie ma -
ją ła twe go ży cia. Obie ca li śmy
prze bu do wę i do trzy mu je my
sło wa – wy ja śnia Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca.

Plan prze bu do wy skrzy żo wa -
nia za kła da m.in. wy bu do wa nie
ron da o śred ni cy ze wnętrz -
nej 37 me trów i we wnętrz nej 22
me trów, roz biór kę do tych cza so -
wych i bu do wę no wych jezd ni
na uli cach do cho dzą cych
do ron da, prze bu do wę frag men -
tu to ro wi ska tram wa jo we go
wraz z trak cją i przy stan kiem,
prze nie sie nie znaj du ją cej się
przy skrzy żo wa niu ka plicz ki
i prze bu do wę za to ki au to bu so -
wej. 

Kie row cy są za do wo le ni, że
ron do wresz cie po wsta -
nie. – Obec ny układ dro go wy
nie speł nia już swo jej ro li.
W tym miej scu zro bi ło się
po pro stu nie bez piecz nie. Jest
już zbyt du ży ruch, a nie cier pli -
wi kie row cy ro bią co raz wię cej
błę dów al bo po pro stu szar żu -

ją – prze ko nu je Adam Kna pik
z Niw ki. 

Bu do wa ron da ozna cza tak że
zmia nę dla pie szych. To ro wi sko
tram wa jo we, któ re znaj du je się
w re jo nie skrzy żo wa nia, zo sta -
nie prze su nię te. Obec nie,
miesz kań cy, któ rzy za mie rza ją
je chać tram wa jem w kie run ku
cen trum mia sta, mu szą przejść
przez ca łą uli cę. Po mi mo zna -
ków kie row cy nie ustę pu ją im
pierw szeń stwa, dla te go to ro wi -
sko zo sta nie prze su nię te w ta ki
spo sób, by zmie ścił się pe ron.
Przy sa mym ron dzie po wsta ną
tak że wy sep ki dla pie szych, by
bez piecz niej mo gli przejść
na drugą stro nę uli cy. Prze nie -
sio na zo sta nie tak że za byt ko wa
ka plicz ka, po cho dzą ca z dru giej
po ło wy XIX wie ku. – Ka plicz -
ka zo sta nie po sa do wio na na zie -
lo nym skwe rze, któ ry po wsta nie
przed ko mi sa ria tem po li cji.
W ra mach tej in we sty cji no wy
as falt zo sta nie po ło żo ny na uli -
cach w trój ką cie Tu wi ma,
Stocz niow ców i Kon sty tu cji,
a tak że na uli cy Wy go -
da. – Wie my, jak waż ne dla kie -
row ców i pie szych jest to skrzy -
żo wa nie, dla te go zro bi my
wszyst ko, by pra ce prze bie ga ły
w spo sób jak naj mniej do le gli -
wy i by się skoń czy ły w ter mi -
nie – mó wi Ja ro sław Szmit ka
z fir my Skan ska. Ron do na być
go to we już w ma ju w przy -
szłym ro ku. 

Praw do po dob nie na po cząt ku
li sto pa da bę dzie wia do mo, kto
zaj mie się prze bu do wą skrzy żo -
wa nia ulic Woj ska Pol skie go
i Ko pal nia nej. Wstępnie prace
są szacowane na około

3mln 600 tys. zł. Wia do mo, że
zo sta nie prze su nię ty wy lot uli cy
Ko pal nia nej w kie run ku cen -
trum Niw ki oraz dobudowane
le wo skrę ty z ul. Woj ska Pol skie -

go w Ko pal nia ną oraz z ul. Woj -
ska Pol skie go w ul. Wat ta. Za -
mon to wa ne zo sta nie rów nież
no we oświe tle nie oraz wy bu do -
wa ne miej sca po sto jo we.   SK

Szpi tal Miej ski przy ul. Ze ga dło wi -
cza w So snow cu mo że po chwa lić
się ko lej ną za koń czo ną in we sty cją.
Za 1 mi lion 300 tys. zło tych zo stał
wy re mon to wa ny Od dział Psy chia -
trycz ny dla Cho rych So ma tycz nie,
ga bi net la pa ro sko pii oraz la bo ra to -
rium. Od dział, któ ry dys po nu je 40
łóż ka mi dla pa cjen tów, zo stał ofi -
cjal nie otwar ty 17 wrze śnia. 

– Jest to spe cy ficz ny od dział,
któ ry wy ma ga szcze gól nych roz -
wią zań, zwłasz cza w za kre sie tro -
ski o bez pie czeń stwo pa cjen tów.
W od dzia le nie ma wy so ko spe cja -
li stycz nej apa ra tu ry, za to wa run ki
po by tu pa cjen tów są bar dzo istot ne
dla po wo dze nia pro ce su te ra peu -
tycz ne go. Ra zem z wy re mon to wa -
nym w ro ku ubie głym Od dzia łem
Psy chia trycz nym sta no wi on ba zę
lecz ni czą w So snow cu. Nie ma ko -
niecz no ści prze wo że nia pa cjen tów
do od le głych ośrod ków w Lu bliń -
cu, Ryb ni ku, czy Tosz ku – mó wił
Ar tur No wak, pre zes za rzą du So -
sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go. 

Wia do mo, że w naj bliż szych
mie sią cach zo sta nie prze pro wa dzo -
na mo der ni za cja Od dzia łu Chi rur -
gii Ogól nej i ku pio ny no wy sprzęt.
In we sty cja bę dzie kosz to wać po -
nad 3 mln zło tych. 

– Jesz cze w tym ro ku za mie rza -
my prze pro wa dzić re mont izby
przy jęć w szpi ta lu w Za gó rzu.
Na roz wój szpi ta la prze zna cza my
od kil ku lat znacz ne środ ki fi nan -
so we, ponieważ służ ba zdro wia i jej
roz wój to dla nas kwe stia prio ry te -
to wa – pod kre śla Zbi gniew Sza le -
niec, za stęp ca pre zy den ta So snow -
ca, od po wie dzial ny m.in. za ochro -
nę zdro wia. Obec ny na otwar ciu
od dzia łu, Ar ka diusz Chę ciń ski,
czło nek za rzą du wo je wódz twa ślą -
skie go, wska zy wał, że in we sty cje
w służ bę zdro wia to po żą da ny kie -
ru nek. – Zmia ny i in we sty cje
w Szpi ta lu Miej skim, Szpi ta lu Wo -
je wódz kim im. Św. Bar ba ry oraz
Cen trum Pe dia trii im. Ja na Paw -
ła II do wo dzą, jak wie le do bre go
dzie je się w so sno wiec kiej służ bie
zdro wia – pod su mo wał. 

Przed za rzą dem szpi ta la cze ka
jesz cze jed no po tęż ne wy zwa -
nie – bu do wa no we go blo ku ope ra -
cyj ne go, któ ra bę dzie kosz to wać
oko ło 30 mi lio nów zło tych. 

W cią gu ostat nich czte rech lat
szpi tal wy dał na mo der ni za cję
swo ich od dzia łów i za kup no wo -
cze sne go sprzę tu po nad 56 mln
zło tych. SK

Syl wia Ko sman

Za kład Prze twa rza nia i Uniesz ko dli wia -
nia Od pa dów Ko mu nal nych przy ul. Gre -
na die rów już dzia ła. Uro czy ście zo stał
otwar ty 8 wrze śnia. Rocz nie so sno wiec ki
za kład bę dzie mógł przy jąć oko ło 93 ty -
się cy ton od pa dów ko mu nal nych. Bu do -
wa za kła du kosz to wa ła oko ło 57 mln zło -
tych, a re ali za cji za da nia pod ję ło się kon -
sor cjum firm na cze le z Mo sto sta lem
War sza wa oraz Ac cio na In fra estruc tu ras
z Ma dry tu. W ra mach in we sty cji wy bu -
do wa no m. in.: sor tow nię od pa dów, kom -

po stow nię od pa dów zie lo nych, kom po -
stow nię od pa dów or ga nicz nych ule ga ją -
cych bio de gra da cji wy dzie lo nych z od pa -
dów zmie sza nych ko mu nal nych i zbie ra -
nych se lek tyw nie, ma ga zyn od pa dów
nie bez piecz nych wy dzie lo nych ze stru -
mie nia od pa dów ko mu nal nych i punkt
przyj mo wa nia od pa dów bez po śred nio
od in dy wi du al nych do staw ców, in sta la cję
do de mon ta żu od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych oraz in fra struk tu rę tech nicz ną za -
pew nia ją cą pra wi dło we funk cjo no wa -
nie. – Po przez se gre go wa nie, prze twa rza -
nie oraz za go spo da ro wa nie zmniej szy się

o mi ni mum 46 pro cent ilość od pa dów tra -
fia ją cych na skła do wi sko, a tym sa mym
skła do wa nie nie bę dzie już sta no wi ło pod -
sta wo wej me to dy ich za go spo da ro wa nia.
Od zy ska ne frak cje ma te ria ło we, na da ją ce
się do po now ne go wy ko rzy sta nia, znaj dą
za sto so wa nie ja ko su row ce wtór ne, kom -
post oraz pa li wo al ter na tyw ne – wy ja śniał
pod czas otwar cia za kła du, Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca.

Mo ce prze ro bo we ma ją po zwo lić tak -
że na prze twa rza nie od pa dów z in nych
miast. Od stycz nia ma ją tra fiać na ul. Gre -
na die rów śmie ci z My sło wic. – Otwar cie

tej in sta la cji umoż li wi pra wi dło we go spo -
da ro wa nie od pa da mi w So snow cu przez
naj bliż sze kil ka dzie siąt lat. To ra zem
z wy sy pi skiem sys tem na czyń po łą czo -
nych. Dzię ki tej in we sty cji wy sy pi sko bę -
dzie się jed nak mniej wy peł niać – do dał
Ka zi mierz Gór ski. 

Z ro ku na rok śmie ci jest co raz wię -
cej. – Mu si my być od po wie dzial ni za nas
i przy szłe po ko le nia. Pro du ku je my co raz
wię cej śmie ci, dla te go mu si my ogra ni -
czyć ich skła do wa nie. Naj lep szym roz -
wią za niem jest se gre ga cja śmie ci i po -
now ne ich prze two rze nie. Ten za kład ma

wła śnie ta ką ro lę – pod kre śla ła Ga brie la
Le nar to wicz, pre zes Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach.

Dzię ki re ali za cji pro jek tu, za kład jest
w sta nie przy jąć i eko lo gicz nie za go spo -
da ro wać wszyst kie od pa dy, po cho dzą ce
w pierw szej ko lej no ści z So snow ca oraz
in nych miast i tym sa mym speł nić wy mo -
gi unij ne w za kre sie zwięk sze nia udzia łu
od pa dów se gre go wa nych w ogól nej ilo ści
od pa dów. – Zmniej szy się ilość śmieci  de -
po no wa nych na skła do wi sku. In we sty cja
po zwo li na osią gnię cie od po wied nich po -
zio mów od zy sku i re cy klin gu od pa dów
opa ko wa nio wych – po twier dził Hen ryk
Man tu ra, pre zes Miej skie go Za kła du Skła -
do wa nia Od pa dów w So snow cu. 

Wła sne skła do wi sko od pa dów oraz in -
sta la cja do ich prze twa rza nia i uniesz ko -
dli wia nia two rzą w So snow cu kom plek -
so wy sys tem go spo dar ki od pa da mi. Wy -
bu do wa ny za kład jest jed nym
z ele men tów pro jek tu „Bu do wa kom -
plek so we go sys te mu go spo dar ki od pa da -
mi w So snow cu”. Koszt re ali za cji ca łe -
go pro jek tu to 101 mln zł. Oko ło 54 mln
zł z tej kwo ty po cho dzi ze środ ków unij -
nych, przy zna nych w ra mach Fun du szu
Spój no ści z pro gra mu „In fra struk tu ra
i Śro do wi sko”.

zd
ję

ci
a:

 a
rc

 U
M

 w
 S

os
no

w
cu

zdjęcia: arc U
M

 w
 Sosnow

cu

Budowa rond   a i przebudowa skrzyżowania  będą
kosztować ponad 13 mln złotych. 

Zakład umożliwi prawidłowe gospodarowanie odpadami przez najbliższe kilkadziesiąt lat. 
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Syl wia Ko sman

Re fe ren dum w spra wie spa lar ni nie bę -
dzie. Ani w spra wie spa lar ni, ani po zo sta -
łych czte rech py tań, pod któ ry mi pod pi -
sy zbie ra li przed sta wi cie le stowarzyszenia
„Niezależni”. Wstęp nie koszt re fe ren dum
osza co wa no na po nad pół mi lio na zło -
tych. 

Pod czas se sji nad zwy czaj nej me ry to -
rycz ne ar gu men ty przepla ta ły się ze
wza jem nym ob ra ża niem rad nych ko ali -
cji i opo zy cji. Dys ku sja sta ła się oka zją
do wy mia ny ostrych po glą dów i oskar -
żeń, wy śmia nia ra cji stro ny prze ciw nej
i za pę dze nia roz mów cy do na roż ni ka.
Ze wzglę du na zbli ża ją ce się wy bo ry sa -
mo rzą do we, Ma te usz Ry ka ła, prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej, za rzą dził, że
nie bę dzie do cza su wy bo rów no wych
władz mia sta, ogra ni czał cza su wy po -
wie dzi rad nych. 

– Od wie lu ty go dni to czy się dys ku sja,
czy ma po wstać spa lar nia, czy nie. Sły -
sze li śmy róż ne, czę sto wza jem nie wy klu -
cza ją ce się od po wie dzi na dość pro ste
w su mie py ta nie. Nie bę dzie po wsta wa ła
w tej chwi li. Po wy bo rach spra wa mo że
się oczy wi ście zmie nić. Uwa żam, że re -
fe ren dum przy nie sie od po wiedź na py ta -
nie, czy spa lar nia ma po wstać, czy też nie.
Je śli od po wiedź bę dzie jed no znacz na, to
bę dzie wią zać wła dze mia sta – za in au gu -
ro wał dys ku sję Ma ciej Ada miec, szef klu -
bu rad nych „Nie za leż ni”. – Za py ta li śmy
tak że o czte ry in ne rze czy, któ re miesz -
kań ców in te re su ją i któ re naj czę ściej po -
wta rza ją się w roz mo wach – do dał. 

W su mie ze bra no 24 ty sią ce 348 pod -
pi sów, a sa mo głosowanie mia ło się od -

być 16 li sto pa da, ra zem z wy bo ra mi sa -
mo rzą do wy mi. – Sły szy my in for ma cje,
że są to kosz ty, że przez re fe ren dum bę dą
mu sia ły po wstać do dat ko we ko mi sje, że
są pro ble my z lo ka li za cją. Te ar gu men ty
nie są praw dzi we – twier dził Ma ciej Ada -
miec. 

Je go ar gu men ty zbi ja li rad ni ko ali cji
SLD i PO. 

– Tu nie cho dzi o re fe ren dum, cho dzi
o to, że pe wien kan dy dat mu si za ist nieć,
a że by za ist nieć, trze ba zro bić otocz kę.
Po ośmiu la tach ob ser wo wa nia dzia łal no -
ści kan dy da ta, któ ry wie lo krot nie mnie
ata ko wał, mam pra wo po wie dzieć, że ten
kan dy dat to cy nicz ny i po pu li stycz ny fa -
cet, któ ry na cią ga na sze spo łe czeń stwo,
pró bu je mą cić, tak by w tej męt nej wo dzie
wy pły nąć – stwier dził Da niel Mi kla siń -
ski, szef klu bu PO. – Je stem prze ko na ny,
że gdy by kan dy dat prze stał być kan dy da -
tem i zdo był in ne sta no wi sko, to ta spa -
lar nia, o któ rą tak wal czy, że by jej nie by -
ło, gdy by ja kaś fir ma za pro po no wa ła mu
ja kieś me ry to rycz ne wspar cie te go pro -
jek tu, to pew nie po parł by ten in te res, bo
zna ny jest z te go, że lu bi in te re sy – utrzy -
my wał Mi kla siń ski. 

Ta wy po wiedź do cze ka ła się na tych -
mia sto wej ri po sty Ada ma Wol skie go
z klu bu „Nie za leż nych”. – Nie ele ganc kie
by ło to, co pan przede chwi lą zro bił. Nie
od niósł się pan do idei re fe ren dum. Mó -
wił pan kom plet nie nie na te mat. Był to
stek bzdur i po mó wień. Je stem za że no wa -
ny tą wy po wie dzią – pod su mo wał. 

Po mysł zor ga ni zo wa nia re fe ren dum
po parł tak że rad ny Prze my sław Wy dra
z „So li dar nej Pol ski”. – W ubie głej ka -
den cji po ja wi ła się ini cja ty wa re fe ren dum

w spra wie śmie ci. Uzna łem wte dy ar gu -
men ta cję rad nych, po pie ra ją cych ten po -
mysł. Prze ko na ło mnie to, że by zmo ty wo -
wać miesz kań ców do ak tyw no ści. W wy -
bo rach sa mo rzą do wych ma my jed ną
z naj niż szych fre kwen cji w Pol sce. Mam
na dzie ję, że to re fe ren dum zmo bi li zu je
miesz kań ców i więk sza gru pa pój dzie
na wy bo ry – podkreślał. 

W spra wie prze pro wa dze nia re fe ren -
dum głos za brał tak że pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski. 

– Ener gię na zbie ra nie pod pi sów trze -
ba by ło spo żyt ko wać na in ne te ma ty i roz -
wią zy wa nie fak tycz nych pro ble mów. Po -
za tym idea re fe ren dum jest ta ka: al bo
ktoś mó wi tak al bo nie. Tym cza sem jak
zo sta ło sfor mu ło wa ne py ta nie: czy jest
pan/pa ni prze ciw ko an ga żo wa niu władz
gmi ny na rzecz bu do wy spa lar ni? Co to
ozna cza? Na wet je śli miesz kań cy po wie -
dzą nie, to dają to zie lo ne świa tło pry wat -
ne mu przed się bior cy na bu do wę spa lar ni.
A gmi na ma się po pro stu nie an ga żo wać
i nie prze szka dzać. Mo że wła śnie o to
cho dzi? Po za tym ja ki jest sens bu do wa -
nia spa lar ni, sko ro otwo rzy li śmy za kład
skła do wa nia i prze twa rza nia od pa dów
przy ul. Gre na die rów? – py tał pre zy dent.
Za po wie dział tak że, że po zwie do są du
Paw ła Woj tu sia ka. Rad ny „Nie za leż nych”
wcze śniej stwier dził, że Gór ski miał na -
zwać lu dzi zbie ra ją cych pod pi sy pod re fe -
ren dum „ho ło tą”. – To już po szli ście
po ban dzie. Pój dzie pan do są -
du – grzmiał prezydent. – Ostat nie spo -
tka nie w Za gó rzu po ka za ło, ja ki mi me to -
da mi się po słu gu je cie. Na ko pal ni jed -
na z osób krzy cza ła, że koń czy szko łę
gór ni czą, a ja li kwi du ję mu ko pal nię i nie
bę dzie miał pra cy. W Za gó rzu ta sa ma
oso ba by ła ren ci stą, któ ra twier dzi ła, że
nie da się żyć. Ten czło wiek szedł też póź -
niej pod sztan da ra mi „Nie za leż nych”
pod hol ding. To kim on w koń cu jest?
Uczniem czy ren ci stą? Po tem się do wie -

dzia łem, że on nie ma nic wspól ne go
z gór nic twem. Stać i lu dziom mą cić
w gło wach mo że każ dy. Wszyst ko, co ro -
bi cie, to two rze nie pro ble mów w mie ście,
a nie ich roz wią zy wa nie – do dał.

Z ko lei radna Ewa Szo ta z klu bu PO
wska zy wa ła, że w re fe ren dum bra ku je
dwóch py tań. – Chęt nie po par ła bym to re -
fe ren dum, ale za bra kło mi dwóch py tań:
czy jest pan/pa ni za bu do wą w So snow cu
naj no wo cze śniej sze go w Eu ro pie aqu -
apar ku? Czy jest pan/pa ni za tym, aby
kan dy dat na pre zy den ta z ugru po wa nia,
któ re jest ini cja to rem re fe ren dum, zo stał
pre zy den tem So snow ca już w pierw szej
tu rze? To by ło by clue ca łe go re fe ren -
dum – iro ni zo wa ła. 

Do da ła tak że, że ja kiś czas te mu je den
z rad nych Klu bu „Nie za leż ni” miał po -
wie dzieć: „My lu dziom obie ca my
wszyst ko, aby dojść do wła dzy, a jak tę
wła dzę osią gnie my, to bę dzie my od pie…
(rad na nie do koń czy ła) ta ki mup pet show,
że ni gdy jej nie od da my”. Za po wie dzia ła
jed nak, że na zwi ska rad ne go nie ujaw ni,
aby go pu blicz nie nie ośmie szyć i nie po -
grą żyć.

– Nie ste ty to za po wie dzia ne show już
trwa i na bie ra na si le. Nie po koi mnie to,
że te raz za to show miesz kań cy mie li by
za pła cić 546 000 zł, bo ty le ma kosz to wać
re fe ren dum – do da ła rad na Szo ta.

Te sło wa zi ry to wa ły Ma cie ja Adam -
ca. – Nie sły sza łem do tych czas ta kich
wy po wie dzi, jak dziś. Je śli jest do wód
na to, że ktoś tak trak tu je miesz kań ców,
to war to to po wie dzieć. Je śli nie ma na to
do wo dów, bar dzo pro szę prze stać opo -
wia dać ka lum nie i bzdu ry. Są to po mó -
wie nia – ri po sto wał. 

Wie le kon tro wer sji wzbu dzał spo sób
zbie ra nia pod pi sów. – Po nad 20 ty się cy
osób po da ło swo je da ne. Nie wia do mo,
gdzie one te raz są, gdzie są prze cho wy -
wa ne, kto ma do nich do stęp. Gdzie
ochro na da nych oso bo wych? – pytał Ar -

ka diusz Chę ciń ski, czło nek za rzą du wo -
je wódz twa ślą skie go. 

W tej licz bie jed nak rad ni opo zy cji
widzieli ar gu ment za tym, by re fe ren dum
zor ga ni zo wać. – 24 ty się cy 348 osób po -
par ło tę ini cja ty wę. Przy po mi nam, że
na pre zy den ta te go mia sta gło so wa ło 20
ty się cy osób. Nie lek ce waż my wo li po -
nad 24 ty się cy miesz kań ców. Sa ma skład -
ka, ja ką pła ci my za człon ko stwo w GZM,
wy no si obec nie 200 ty się cy zło tych,
a wcze śniej wy no si ła 400 ty się cy zło tych
rocz nie – ape lo wał rad ny Pa weł Woj tu -
siak z „Nie za leż nych”. 

Sa mą ideę prze pro wa dze nia re fe ren -
dum część rad nych uzna ła za waż ną i po -
trzeb ną. 

– Do brą in ten cję do ty czą cą referendum
na temat spalarni spa li li ście na pa new ce,
umiesz cza jąc in ne punk ty w re fe ren dum.
Je stem za szcze pie nia mi dzie ci, ścież ka mi
ro we ro wy mi, ale i po zo sta niem w GZM.
Do rzu ca jąc te za gad nie nia, któ re moż -
na za ła twić pod czas de ba ty nad bu dże tem,
spa li li ście istot ny te mat, w któ rym chciał -
bym, że by spo łe czeń stwo się wy po wie -
dzia ło – zwró cił uwa gę To masz Bań bu ła,
prze wod ni czą cy klu bu SLD. 

– Jak to jest, że ta kie te ma ty za wsze
po ja wia ją się przed wy bo ra mi? Ja chciał -
bym, że by śmy o waż nych spra wach dys -
ku to wa li w cza sie ca łej ka den cji,
a zwłasz cza po wy bo rach – za sta na wiał
się rad ny Jan Bo sak z klu bu PO. 

Osta tecz nie rad ni nie pod ję li uchwa ły.
Ośmiu opo wie dzia ło się za prze pro wa -
dze niem re fe ren dum, a 18 by ło prze ciw.
Przed se sją nad zwy czaj ną od by ła się se sja
zwy czaj na. Rad ni wy słu cha li m.in. in for -
ma cji o prze bie gu wy ko na niu bu dże tu
za pierw sze pół ro cze te go ro ku, o zmia -
nach w za go spo da ro wa niu prze strzen nym
gmi ny i oce nach po stę pów w opra co wa -
niu pla nów miej sco wych oraz spra woz da -
nia z dzia łal no ści VII ka den cji Mło dzie -
żo wej Ra dy Mia sta.

62. sesja Rady Miejskiej i 63. nadzwyczajna sesja RM

Spalona inicjatywa
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Syl wia Ko sman

To, co tu taj wi dzi my, bu dzi wiel ką na -
dzie ję i jest zwień cze niem dłu giej pra -
cy. W tym miejscu re ha bi li ta cja bę dzie
mo gła prze bie gać w bar dzo do brych
wa run kach, z wy ko rzy sta niem naj no -
wo cze śniej sze go sprzę tu. To wszyst ko
da je nam na dzie ję, że mło dzi pa cjen ci
bę dą mo gli dojść tu do peł ni zdro -
wia – stwier dzi ła An na Ko mo row ska,
mał żon ka pre zy den ta RP, pod czas wi -
zy ty w so sno wiec kim Cen trum Pe dia -
trii im. Ja na Paw ła II. Pierw sza Da ma
przy je cha ła do So snow ca 18 wrze śnia,
gdzie w szpi ta lu uro czy ście otworzyła
dwa no we od dzia ły – Re ha bi li ta cji
Ogól no ro zwo jo wej oraz Re ha bi li ta cji
Neu ro lo gicz nej. Spo tka ła się tak że
z ma ły mi pa cjen ta mi i ra zem z po słan -
ką, Be atą Ma łec ką –Li be rą, czy ta ła dla
nich baj ki. 

W wy re mon to wa nych po miesz cze -
niach swo je miej sca zna la zły m.in. pra -
cow nia fi zy ko te ra pii oraz po rad nia re -
ha bi li ta cyj na. Uda ło się tak że  ku pić no -
wy sprzęt do re ha bi li ta cji. Od dział
Re ha bi li ta cji Ogól no ro zwo jo wej, któ ry

dys po nu je 20 łóż ka mi, za pew nia kom -
plek so wą re ha bi li ta cję dzie ci ze scho -
rze nia mi or to pe dycz ny mi i reu ma to lo -
gicz ny mi. Z ko lei Od dział Re ha bi li ta cji
Neu ro lo gicz nej, któ ry po sia da 10 łó żek,
pro wa dzi ho spi ta li za cję dzie ci z uszko -
dze nia mi ośrod ko we go i ob wo do we go

ukła du ner wo we go. Dys po nu je sta no wi -
ska mi in ten syw ne go nad zo ru dla pa -
cjen tów wy ma ga ją cych tle no te ra pii.
Przyj mu je tak że pa cjen tów po wy pad -
kach z ura za mi wie lo na rzą do wy mi oraz
po ope ra cjach on ko lo gicz nych i neu ro -
chi rur gicz nych. Pra cow ni cy zaj mu ją się

tak że re ha bi li ta cją dzie ci w śpiącz ce
oraz ich dłu go okre so wą re ha bi li ta cją. 

W uro czy sto ści otwar cia no wych od -
dzia łów szpi ta la uczest ni czy li m.in.
przed sta wi cie le Za rzą du Wo je wódz twa
Ślą skie go – mar sza łek Mi ro sław Se ku -
ła, wi ce mar sza łek Alek san dra Skow ro -

nek oraz czło nek za rzą du, Ar ka diusz
Chę ciń ski oraz prezydent Kazimierz
Górski. Re mont dwóch od dzia łów kosz -
to wał oko ło 8 mln 200 tys. zł, z cze go 5
mln zł po cho dzi ło ze środ ków wła snych
Cen trum Pe dia trii, a po zo sta ła część ze
środ ków PFRON

Pierw sza Da ma w Cen trum Pe dia trii  
zdjęcia: Witold Trólka/UMWŚ

Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP, uczestniczyła w otwarciu nowych oddziałów i czytała dzieciom bajki. 

Ka zi mierz Gór ski z ra mie nia SLD, Mi chał Po -
tocz ny ja ko przed sta wi ciel Pra wa i Spra wie dli -
wo ści, prof. Ma rek Ba rań ski, kan dy dat „No wo -
cze sne go So snow ca” oraz Do mi nik Cha ra sim,
kan dy dat Kon gre su No wej Pra wi cy, ofi cjal nie
ogło si li swój start w wy bo rach i bę dą wal czyć
o fo tel pre zy den ta So snow ca. Zo sta li ofi cjal nie
za pre zen to wa ni pod czas zor ga ni zo wa nych kon -
fe ren cji pra so wych. 

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski za po wie dział,
że kam pa nia bę dzie spo koj na i opar ta o fak -
ty. – Nie ma my się cze go wsty dzić, a wręcz
prze ciw nie. Ra zem z miesz kań ca mi mo że my
być z So snow ca dum ni, bo wspól ny mi si ła mi
uda ło się go spo dar czo od bu do wać mia sto, mi -
mo że nie któ rzy prze wi dy wa li w tym mo men -
cie spa dek licz by miesz kań ców mia sta do 70
ty się cy – stwier dził Ka zi mierz Gór ski. – Te raz
punk tem wyj ścia do roz wo ju nie tyl ko mia sta,
ale i wo je wódz twa, bę dzie kon trakt re gio nal ny,
któ ry za pew ni m.in. roz wój in fra struk tu ry
w po sta ci Dro go wej Tra sy Śred ni co wej oraz in -
fra struk tu ry re kre acyj nej. To jest kon kret,
do któ re go do kła da my nasz pro gram roz wo ju
mia sta na naj bliż sze la ta – do dał. 

Z przed sta wio nych na kon fe ren cji pla nów
wy ni ka, że przy szła ka den cja to go spo dar cze
się ga nie na wschód So snow ca i dal sza roz bu do -
wa stref wo kół dro gi S1. – Oprócz go spo dar ki
rów nie waż ny jest czło wiek, dla te go bę dzie my
sta wia li na po pra wę bez pie czeń stwa, bez po -
śred nio zwią za ną z roz wo jem mo ni to rin gu, któ -
rą umoż li wi sze ro ko pa smo wy in ter net. Do te -
go roz bu du je my układ ko mu ni ka cji pu blicz nej,
co już wi dać po in we sty cjach Tram wa jów Ślą -
skich. Sku pi my się rów nież na tym, aby cią gi
rzek sta no wi ły o atrak cyj no ści re kre acyj nej na -
sze go mia sta – wy mie niał Ka zi mierz Gór ski.

Z ko lei „Wię cej pra cy, in we sty cji, ze ro si twy
i biu ro kra cji” to ha sło PiS w nad cho dzą cych
wy bo rach sa mo rzą do wych, któ re ma prze ko ny -
wać wy bor ców, że po ra na zmia nę war ty
w mie ście i no we roz da nie. – Nasz pro gram nie
ule ga zmia nie. Chce my dzia łać w za kre sie
ochro ny pra cy i zwięk sze nia ilo ści miejsc pra cy.
Na szym zda niem, ko niecz ne jest ścią gnie cie in -
we sto rów do mia sta – mó wi ła pod czas kon fe -
ren cji pra so wej po słan ka PiS, Ewa Ma lik,
przed sta wia jąc kan dy da ta na pre zy den ta So -
snow ca. Zo stał nim Mi chał Po tocz ny, po cho -
dzą cy z dziel ni cy Ję zor, ab sol went Po li tech ni ki

Ślą skiej, Wy dzia łu Me ta lur gii oraz po dy plo mo -
wych stu diów na kie run ku za rzą dza nie. Kan dy -
dat przed sta wił naj waż niej sze punk ty swo je go
pro gra mu wy bor cze go. – Za mie rza my wal czyć
z wy lud nia niem się So snow ca – wska zy wał Mi -
chał Po tocz ny. – Mia sto po win no też po sia dać
plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Mu szą
zo stać ure gu lo wa ne spra wy miesz ka nio we.
Waż na jest też kwe stia bez pie czeń stwa. So sno -
wiec nie jest co raz bez piecz niej szy, ale jest
wprost prze ciw nie – do dał. 

Kan dy da ta na pre zy den ta przed sta wił tak że
Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców „No wo cze sny
So sno wiec”, któ ry po sta wił na pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go Uni wer sy te tu Ślą skie go – Mar ka
Ba rań skie go, sze fa „Związ ku Za głę biow skie -
go”, dzia ła cza spo łecz ne go i po li tycz ne go. 

– Zde cy do wa li śmy się utwo rzyć ten ko mi tet
wy bor czy, po nie waż od kil ku lat ob ser wu je my
ne ga tyw ne zja wi ska. Są one z jed nej stro ny kon -
se kwen cją ne ga tyw nych czyn ni ków, na któ re
nie ma my więk sze go wpły wu, ale z dru giej
stro ny ma my do czy nie nia ze zja wi ska mi, któ -
re są kon se kwen cją pew nych za nie chań – prze -
ko ny wał prof. Ma rek Ba rań ski. – Pro po nu je my
pro gram, któ ry kon cen tru je się na pię ciu głów -
nych punk tach. Na le żą do nich: zbu do wa nie in -
no wa cyj nej struk tu ry go spo dar czej i włą cze nie
w ten sys tem pod mio tów kul tu ry i na uki, zin te -
gro wa nie po li ty ki oświa to wej i współ pra ca in -
sty tu cji edu ka cyj nych z lo kal nym ryn kiem pra -
cy, ak tyw na po li ty ka pro ro dzin na, miesz ka nio -
wa i zdro wot na, wspie ra nie sek to ra pry wat ne go
w ce lu two rze nia miejsc pra cy, po pra wa ja ko ści
ży cia se nio rów i ich ak ty wi za cja oraz no wy styl
za rzą dza nia So snow cem, po le ga ją cy na więk -
szej ak tyw no ści spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. 

Wal kę w li sto pa do wych wy bo rach za po wie -
dział tak że Do mi nik Cha ra sim, któ ry jest kan -
dy da tem Kon gre su No wej Pra wi cy. Jed nym
z głów nych punk tów pro gra mu wy bor cze go
KNP w So snow cu jest ob ni że nie po dat ków
i wal ka z wy lud nia niem mia sta. 

Obec nie swój start w wy bo rach za de kla ro -
wa ło sze ściu kan dy da tów. O sta no wi sko pre zy -
den ta mia sta bę dą ubie gać się tak że Ar ka diusz
Chę ciń ski, czło nek za rzą du wo je wódz twa ślą -
skie go, star tu ją cy z ra mie nia PO oraz rad ny Ma -
ciej Ada miec, szef klu bu rad nych „Nie za leż ni”,
któ rzy już wcze śniej ogło si li, że bę dą kan dy do -
wać. SK

Czterech kolejnych kandydatów będzie ubiegało się o stanowisko prezydenta miasta 

Kampania rusza na dobre
To będzie nie lada gratka dla
miłośników autobusów, zabytków
techniki i dobrej zabawy. 
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej 11
października organizuje dzień 
otwarty. 

W So snow cu przy ul. Le nar to -
wi cza 73 za pla no wa no sze reg
atrak cji i nie spo dzia nek, m.in.
zwie dza nie za jezd ni au to bu so -
wej na we so ło i ta kie punk ty
pro gra mu jak: zaj rzyj au to bu so -
wi pod pod wo zie, od po wiedz
na py ta nia, jak po wsta ją „za byt -
ki tech ni ki” i jak na pra wić „kap -
cia” w au to bu sie czy prze jazd
au to bu sem przez myj nię au to -
ma tycz ną. Uczest ni cy bę dą
mie li tak że oka zję prze je chać
się za byt ko wym „ogór kiem”,
wziąć udział w kon kur sie
wie dzy o Przed się bior stwie
Ko mu ni ka cji Miej skiej w So -
snow cu, zo ba czyć po kaz ra -
tow nic twa dro go we go, przy -
go to wa ny przez Ko men dę
Miej ską PSP w So snow cu
czy od bi cie za kład ni ków
z au to bu su, któ ry prze pro wa -
dzi gru pa re kon struk cyj nej
SPAP z Ka to wic. W stre fie
bez piecz nej jaz dy za pla no -
wa no po kaz jaz dy na tro le -
jach, test ste war da i al ko go -
gle. Zwie dza ją cy bę dą mo gli
zo ba czyć po jaz dy za byt ko we,
naj no wo cze śniej szy ta bor au -
to bu so wy i wy po sa że nie tech -
nicz ne. Nie za brak nie tak że
wy stę pów ar ty stycz nych.

Or ga ni za to rzy za pew nia ją
dar mo wy do jazd, go rą cą gro -
chów kę i świet ną za ba wę.

Wstęp jest wol ny. Im pre -
za roz pocz nie się o godz. 10.00,
a za koń czy oko ło godz. 15.00.
Pa tro nat nad im pre zą ob jął
„Ku rier Miej ski”. SK

PKM
zaprasza

Do kład nie 9 wrze śnia, 9 dnia 9 mie sią ca
o godz. 9.09 z oka zji „Mię dzy na ro do we -
go Dnia FASD”, So sno wiec ru szył z mię -
dzy na ro do wą kam pa nią spo łecz ną, „Too
Young To Drink” – „Zbyt mło dy, by pić”.
To je dy ne mia sto w Pol sce, któ re włą czy -
ło się w sze reg dzia łań, pro wa dzo nych
przez Eu ro pe an FASD Al lia ne.
FASD, czy li Fe tal Al co hol Spec trum Di -
sor des, ozna cza al ko ho lo wy ze spół pło do -
wy, czy li ze spół cho ro bo wy, któ ry jest
skut kiem dzia ła nia al ko ho lu na płód
w okre sie pre na tal nym. Al ko ho lo wy ze -
spół pło do wy jest cho ro bą nie ule czal ną,
któ rej moż na unik nąć, za cho wu jąc abs ty -
nen cję w cza sie trwa nia cią ży. Ban ne ry
i pla ka ty, któ re zo sta ły po wie szo ne na uli -
cach So snow ca, pre zen tu ją zdję cia no wo -
rod ków w bu tel kach z al ko ho lem. W ten
ob ra zo wy spo sób, naj bar dziej bez bron ni
i po szko do wa ni, prze strze ga ją ko bie ty
przed pi ciem al ko ho lu w cza sie cią ży. 

500 pla ka tów zo sta ło prze ka za nych
m.in. do przy chod ni, szkół po nad gim na -
zjal nych, sto wa rzy szeń, in sty tu cji pu blicz -
nych, ap tek i szpi ta li. – Kie dy zwró co no
się do nas z py ta niem, czy przy łą czy my
się do kam pa nii, od ra zu wy ra zi li śmy
zgo dę, zwłasz cza że pro wa dzi li śmy już
kam pa nię an ty al ko ho lo wą o po dob nej te -
ma ty ce. Al ko ho lo wy ze spół pło do wy ro -
dzi bar dzo po waż ne, a cza sa mi wręcz tra -
gicz ne kon se kwen cje – mó wi Zbi gniew
Sza le niec, za stęp ca pre zy den ta So snow -
ca, od po wie dzial ny m.in. za spra wy zdro -
wia. 

Gmi na dwa la ta te mu zor ga ni zo wa ła
kon fe ren cję „Trzeź wa mat ka – zdro we
dziec ko” z udzia łem m.in. le ka rzy i psy -
cho lo gów, a rok te mu prze pro wa dzo no
szko le nia w tym za kre sie m.in. wśród na -
uczy cie li i pe da go gów. Tym ra zem
w szko łach tak że prze pro wa dzo ne zo sta -
ną za ję cia do ty czą ce te ma ty ki zwią za nej
z FASD. Pla no wa ne są tak że spo tka nia
z psy cho lo giem i le ka rzem dla ro dzi ców
i opie ku nów, któ rzy wy cho wu ją dzie ci
z ta ki mi za bu rze nia mi. Skut kiem uszko -
dze nia pło du są póź niej sze kło po ty dziec -
ka w na uce, pro ble my wy cho waw cze
i cho ro by psy chicz ne. Ba da nia w USA do -

wio dły, że co naj mniej je den pro cent dzie -
ci jest do tknię tych tym syn dro mem, a ba -
da nia w Eu ro pie po ka zu ją, że ta kich dzie -
ci jest przy naj mniej dwa pro cent. Głów ny -
mi ce la mi kam pa nii „Too Young To
Drink” jest pod nie sie nie świa do mo ści
o nie bez pie czeń stwach pi cia al ko ho lu
pod czas cią ży, roz po wszech nia nie wie dzy
do ty czą cej ry zy ka spo ży wa nia al ko ho lu
pod czas cią ży oraz wspar cie ko biet w po -
dej mo wa niu wła snych wy bo rów. 

– Ja ko ad op cyj na mat ka trój ki dzie ci
z FASD ob ser wu ję ich co dzien ną wal kę
w szko le i w ich spo łecz nych re la cjach.
Pra cu ję nad tym, aby za po bie gać te mu, by
coś ta kie go przy tra fia ło się in nym dzie -
ciom” – mó wi Dia ne Black, prze wod ni -
czą ca Eu ro pe an FASD Al lian ce, któ ra by -
ła do rad cą kam pa nii lo kal nych władz
w Tre vi so i przy two rze niu stra te gii mar -
ke tin gu spo łecz ne go i pro mo cji zdro wia
kam pa nii „Mat ka pi je, dziec ko pi je”. Pla -
ka ty wzbu dza ją du żo emo cji. – Uwię zio -
ne w bu tel ce dziec ko chy ba naj le piej
uświa da mia, że na le ży się za sta no wić, za -
nim się się gnie na wet po kie li szek wi -
na – uwa ża An na Ku mo rek z So snow ca,
któ ra spo dzie wa się dru gie go dziec -
ka. – Dzie więć mie się cy to nie wiecz ność,
a zdro wie i ży cie dziec ka jest naj waż niej -
sze – do da ła. 

Kam pa nię sze ro ko po par li tak że m.in.
so sno wiec cy rad ni oraz po seł Ja ro sław
Pię ta. W obec nej kam pa nii bie rze udział
po nad 60 or ga ni za cji z 30 kra jów. SK

Sosnowiec jako jedyne miasto w Polsce walczy z FASD

Jesteś w ciąży, nie pij!
arc UM 
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Kon fe ren cja pn. „Sa mo rząd te ry -
to rial ny 2014 – ba rie ry, wy zwa -
nia, po trzeb ne re for my” od by ła
się 9 wrze śnia w Ze spo le Szkół
Mu zycz nych w So snow cu.
Głów nym ce lem kon fe ren cji by -
ło uka za nie pro ble mów, któ re
za gra ża ją roz wo jo wi de mo kra cji
lo kal nej, wska za nie po trze by ko -
dy fi ka cji nie ustan nie no we li zo -
wa ne go pra wa sa mo rzą do we go,
omó wie nie pro ble mów za rzą -
dza nia mia sta mi w wiel kich
aglo me ra cjach, szcze gól nie
w aglo me ra cji gór no ślą skiej oraz
wy ko rzy sta nie środ ków unij nych
do kre owa nia roz wo ju spo łecz -
no -go spo dar cze go we współ pra -
cy z na uką i lo kal nym biz ne sem.
Kon fe ren cja mia ła cha rak ter na -
uko wo -edu ka cyj ny. Dys ku to wa no
na te mat prze pro wa dze nia nie -
zbęd nych zmian w pra wie i fi -
nan so wa niu dzia łal no ści sa mo -
rzą du. Omó wio no ba rie ry i prze -
szko dy, któ re unie moż li wia ją
pra wi dło we działanie sa mo rzą -
du, ist nie ją ce w re la cji rząd – sa -
mo rząd. Uczest ni ka mi kon fe ren -
cji by li sa mo rzą dow cy, kan dy da -
ci na rad nych ze wszyst kich
opcji po li tycz nych, człon ko wie

mło dzie żo wych rad gmin, przed -
sta wi cie le biz ne su oraz gro no
osób, któ rym bli ska jest pro ble -
ma ty ka sa mo rzą do wa. W dys ku -
sji udział wzię li m. in.: prof. Ja -
cek Maj chrow ski – pre zy dent
Kra ko wa, Piotr Uszok – pre zy -
dent Ka to wic, Ka zi mierz Gór -
ski – pre zy dent So snow ca, prof.
Ja cek Wódz z Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w Ka to wi cach, dr Igor
Za cha riasz z Uczel ni Ła zar skie -
go w War sza wie, dr Mar cin Lis,
pro rek tor ds. roz wo ju Wyż szej
Szko ły Biz ne su w Dą bro wie
Gór ni czej, Piotr Wo ja -
czek – pre zes za rzą du Ka to wic -
kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej, Grze gorz Dą brow -
ski – pre zes za rzą du Agen cji
Roz wo ju Lo kal ne go w So snow -
cu. Kon fe ren cję uświet nił wy -
stęp chó ru ka me ral ne go „SAR -
MA TIA ARS BEN DZI NEN -
SIS” z Bę dzi na. Kon fe ren cja
zo sta ła zor ga ni zo wa na przez
Pol skie Sto wa rzy sze nie „Dom
Eu ro pej ski”, od dział So sno -
wiec oraz sto wa rzy sze nie
Rzecz po spo li ta Oby wa tel ska
przy współ pra cy z Urzę dem
Miej skim w So snow cu. red

Samorząd  terytorialny 2014Mieszkańcy zadecydowali, jak podzielić 5 mln złotych

Głos na wagę projektu
25 tys. 692 gło sy od da li miesz kań -
cy So snow ca w pierw szej edy cji
Bu dże tu Oby wa tel skie go. 8 tys. 61
gło sów zo sta ło od da nych za po mo -
cą in ter ne tu, a w gło so wa niu tra dy -
cyj nym po li czo no 17 tys. 631 gło -
sów. Gło sy miesz kań ców za de cy -
du ją o tym, któ re ze 123
za ak cep to wa nych pro jek tów, bę dą
re ali zo wa ne już w przy szłym ro ku.
So sno wi cza nie bę dą mie li re al ny
wpływ na wy da nie 5 mln zł.  

– Pro szę pa mię tać, że po li czo -
ne zo sta ły je dy nie kar ty do gło so -
wa nia. Nie przy pi sy wa li śmy jesz -
cze gło sów po szcze gól nym pro jek -
tom. Te raz przyj dzie czas
na we ry fi ka cję.  Ma my nie co po -
nad dwa ty go dnie, bo ter min upły -
wa 15 paź dzier ni ka. Cze ka nas za -

tem mnó stwo pra cy – mó wi Mi -
chał Mer cik, na czel nik Wy dzia łu
Po li ty ki Go spo dar czej, któ ry jest
od po wie dzial ny za re ali za cję Bu -
dże tu Oby wa tel skie go w So snow -
cu.

W su mie so sno wi cza nie zgło -
si li pier wot nie 175 pro jek tów
do Bu dże tu Oby wa tel skie -
go 2014/15. Po prze pro wa dze niu
we ry fi ka cji przez urzęd ni ków, za -
ak cep to wa no 123 pro jek ty, na któ -
re te raz gło so wa li miesz kań cy.
Każ dy miesz ka niec, któ ry ukoń -
czył szes na ście lat, mógł gło so wać
tyl ko na je den wy bra ny przez sie -
bie pro jekt ze stre fy, w któ rej
miesz ka. Gło so wa nie trwa ło od 22
do 27 wrze śnia, a mia sto zo sta ło
po dzie lo ne na sie dem stref. red

   Syl wia Ko sman

– Pierw szy kon trakt otwo rzył
przed na mi sze reg szans i moż li wo -
ści. Je stem prze ko na ny, że tym ra zem
bę dzie po dob nie, a pro jek ty za war te
w no wym kontr ak cie za dzie sięć lat
bę dą oce nia ne rów nie do brze. Cie szę
się, że w roz wią zy wa niu pro ble mów
i wy zwań sto ją cych przed sa mo rzą -
da mi, nasz re gion nie zmien nie jest li -
de rem – mó wił pod czas pod pi sy wa -
nia kon trak tu mar sza łek Mi ro sław
Se ku ła.

– Ja ko pierw sze wo je wódz two
w Pol sce pod pi sa li śmy kon trakt re gio -
nal ny. To bar dzo do bra wia do -
mość – nie ukry wał Ar ka diusz Chę -
ciń ski, któ ry po dzie lił się tą in for ma -
cją z rad ny mi pod czas nad zwy czaj nej
se sji Ra dy Miej skiej w So snow cu. 

Pie nią dze na in we sty cje ma ją po -
cho dzić z bu dże tu pań stwa, do ta cji
Unii Eu ro pej skiej, sa mo rzą dów oraz
pry wat nych firm i uczel ni. Kon trakt
dzie li in we sty cje na pod sta wo we
i prio ry te to we za ra zem oraz wa run -
ko we, któ re zo sta ną zre ali zo wa ne

wte dy, kie dy się znaj dą na nie pie nią -
dze. W wie lu przy pad kach fi nan so -
wy udział w in we sty cjach bę dą mu -
sia ły za pew nić tak że bu dże ty miast.

Na li ście pod sta wo wej zna la zła
się m.in. bu do wa au to stra dy A1 z Py -
rzo wic do Czę sto cho wy. Tra sa ma
mieć 57 km dłu go ści i bę dzie kosz -
to wać oko ło 3,43 mld zł. 

In ne pla ny obej mu ją od bu do wę
li nii ko le jo wej Tar now skie Gó ry -Py -
rzo wi ce -Za wier cie za po nad 330 mln
zł i In we sty cje Tram wa jów Ślą skich
w ko lej ne re mon ty to ro wisk za oko -
ło 700 mi lio nów zło tych. Pew ne są
tak że pra ce na li nii ko le jo wej
nr 62, 660 na od cin ku Tu nel – Bu -
kow no - So sno wiec Po łu dnio wy. 

Na ra zie ja ko wa run ko we in we sty -
cje okre ślo no m. in. bu do wę Dro go wej
Tra sy Śred ni co wej, od wę zła Ja nów
do wę złów Bór za 600 mln zł oraz
prze bu do wę za 800 mln zł wę złów
na DK 94/86 na tra sie Ka to wi ce – So -
sno wiec – Bę dzin – Cze ladź (DK 86)
oraz Cze ladź, Bę dzin, So sno wiec
do Dą bro wy Gór ni czej (DK 94). 

Na tej sa mej li ście in we sty cji wa -
run ko wych zna la zły się jesz cze Za -
głę biow ski Park Li ne ar ny oraz za -
pew nie nie in fra struk tu ry za po bie ga -
ją cej ne ga tyw nym skut kom
cy wi li za cyj nym w Wo je wódz kim
Szpi ta lu Spe cja li stycz nym im. Św.
Bar ba ry w So snow cu.

PodziAł NA STRefy:
• w strefie i (Stary Sosnowiec, Śródmieście)  – 17 projektów
• w strefie ii (Pogoń, Milowice) – 32 projekty
• w strefie iii (Środula) – 12 projektów
• w strefie iV (zagórze) – 18 projektów
• w strefie V (Klimontów, dańdówka, Kukułek) – 9 projektów
• w strefie Vi (Kazimierz, Juliusz, Maczki, ostrowy Górnicze) 

– 16 projektów
• w strefie Vii (Niwka) – 19 projektów

41 miliardów  złotych dla województwa śląskiego!

Pierwszy Kontrakt
Terytorialny podpisany 
77 przedsięwzięć o wartości prawie 41 miliardów złotych znalazło się w Kontrakcie
Terytorialnym dla woj. śląskiego. To spis najważniejszych inwestycji w regionie, których
realizację zaplanowano do 2023 roku. Kontrakt podpisali 26 września Adam Zdziebło,
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Mirosław Sekuła, marszałek
województwa i Arkadiusz Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego. 

arc Tomasz Żak/UMWŚ

ciąg dalszy ze str. 1

Osta tecz nie, twar de ne go cja cje, pro wa dzo ne
w Ślą skim Urzę dzie Wo je wódz kim, po mię -
dzy związ kow ca mi, przed sta wi cie la mi Ka to -
wic kie go Hol din gu Wę glo we go, stro ny rzą -
do wej oraz pre zy den tem Ka zi mie rzem Gór -
skim, któ ry wcze śniej roz ma wiał z mi ni strem
go spo dar ki Ja nu szem Pie cho ciń skim, trwa ły
po nad 11 go dzin w no cy z 27 na 28 wrze śnia
i za koń czy ły się zwy cię stwem gór ni ków „Ka -
zi mierz Ju liusz”. 

Gór ni cy po trwa ją cym czte ry dni straj ku
na do le ko pal ni, zmę cze ni, ale szczę śli wi, wy -
je cha li na po wierzch nię. Pod pi sa ne po ro zu -
mie nie gwa ran tu je im prze dłu że nie ży wot no -
ści ko pal ni, pra cę w KWH na wa run kach ta -
kich sa mych, jak in ni pra cow ni cy hol din gu
oraz ure gu lo wa nie kwe stii miesz kań za kła do -
wych. De le ga cja rzą do wa zo bo wią za ła się
rów nież do wpro wa dze nia zmian w pra wie
umoż li wia ją cych prze ję cie „Ka zi mie rza -Ju liu -
sza” przez by tom ską Spół kę Re struk tu ry za cji
Ko palń. W tym ce lu ma zo stać zno we li zo wa -
na usta wa o funk cjo no wa niu gór nic twa na la -
ta 2008-2015. SRK ma zo stać do ka pi ta li zo -
wa na kwo tą 100 mln zł. Po prze ję ciu miesz -
kań przez SRK i od dłu że niu ich hi po te ki
lo ka to rom ma przy słu gi wać pra wo pier wo ku -
pu miesz kań za uła mek ich war to ści. 

Wo bec pra cow ni ków zo sta ną ure gu lo wa ne
wszyst kie za le głe zo bo wią za nia do 15 li sto -
pa da. To by ło zresz tą jed no z pod sta wo wych
żą dań, z ja ki mi wy stę po wa li gór ni cy, któ rzy
otrzy ma li tyl ko część wy pła ty. 

Jesz cze kil ka dni wcze śniej nic nie za po -
wia da ło szczę śli we go fi na łu te go kon flik tu.
Za rząd hol din gu trwał na sta no wi sku, że
przy no szą ca co mie siąc 3 mln zło tych strat
ko pal nia, ob cią żo na do dat ko wo po nad 100-
mi lio nym dłu giem, któ re go ba da niem zaj mu -
je się te raz pro ku ra tu ra, mu si być jak naj szyb -
ciej zli kwi do wa na. Wstęp nie, KHW gwa ran -
to wał pra cow ni kom miej sca pra cy w in nych
ko pal niach hol din gu, ale nie za sa dach prze ję -
cia za kła du pra cy i prze ję cia wszyst kich zo -
bo wią zań z te go ty tu łu. Gór ni cy po sta wi li
wszyst ko na jed no kar tę. – Do ma ga my się za -
le głych świad czeń, wy pła ty dru giej czę ści
wy na gro dze nia za sier pień, pew no ści, że zo -
sta ną wy pła co ne „ju bi la ty” i od pra wy – pod -
kre ślał wie lo krot nie Grze gorz Suł kow ski, szef
związ ku za wo do we go „So li dar ność” w ko -

pal ni. – Oprócz gwa ran cji pra cy, któ rych de
fac to nie ma, a jest je dy nie my dle nie oczu, na -
le ży jesz cze ure gu lo wać kwe stię za kła do wych
miesz kań – do da wał. 

Gór ni cy nie za mie rza li się pod dać. Przez
ostat nie ty go dnie or ga ni zo wa li ma sów ki, ma -
ni fe sta cje, „marsz głod nych”, któ ry prze szedł
z So snow ca do Ka to wic, a w koń cu roz po czę -
li strajk pod zie mią. Gór ni ków wspie ra ły żo -
ny, z któ ry mi spo tka ła się pre mier rzą du, Ewa
Ko pacz. – Dzię ku je my za to, że pa ni pre mier
po mo gła nam za ła twić pod sta wo we kwe stie
zwią za ne z bez pie czeń stwem na szej eg zy -
sten cji. Gro zi ło nam bo wiem nie tyl ko wid -
mo bez ro bo cia, ale też bez dom no ści. Cie szy -
my się, że pa ni pre mier oso bi ście po chy li ła
gło wę nad na szy mi pro ble ma mi – mó wi ły
po spo tka niu żo ny gór ni ków. 

Do pie ro jed nak te raz, po pod pi sa niu po ro -
zu mie nia, gór ni cy ode tchnę li z ulgą. 

– Na resz cie, na ta kie wie ści cze ka li śmy!
Pa mię taj my, że to nie ko niec. Bę dzie my się
bar dzo wni kli wie przy glą dać dzia ła niom
Spół ki Re struk tu ry za cji Ko palń, któ ra przej -
mie za rzą dza nie ko pal nią. Bę dzie my chcie li
po znać stra te gię dzia ła nia SRK. W ja ki spo -
sób bę dą ad mi ni stro wać ko pal nią? Co z jej in -
fra struk tu rą i te re na mi? Cie szy też ja sna de -
kla ra cja wi ce mi ni stra go spo dar ki To ma sza
Tom czy kie wi cza, któ ry po wie dział, że miesz -
ka nia gór ni ków są bez piecz ne i nie mu szą się
o nie mar twić. Bę dzie my w dal szym cią gu
mo ni to ro wać tą spra wę i dą żyć do te go, by
zło żo ne za po wie dzi zo sta ły zre ali zo wa ne,
a lo ka to rzy sta li się pra wo wi ty mi wła ści cie -
la mi miesz kań – pod su mo wał Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca. 

W rozwiązywaniu problemów nasz region jest liderem - podkreślał
marszałek Mirosław Sekuła (z prawej). 
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Jo an na Bi niec ka, 
rzecz nik pra so wy ZUS

Każ dy pra cow nik pod le ga obo wiąz ko wo ubez pie cze -
niom spo łecz nym i ubez pie cze niu zdro wot ne mu.
Pra cow ni kiem jest oso ba po zo sta ją ca w sto sun ku pra cy
lub któ ra wy ko nu je pra cę na pod sta wie umo wy agen cyj -
nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o świad cze nie
usług, do któ rej zgod nie z ko dek sem cy wil nym sto su je
się prze pi sy umo wy zle ce nia lub rów nież umo wy o dzie -
ło, je że li ta ka umo wa zo sta ła za war ta z pra co daw cą,
z któ rym da na oso ba po zo sta je w sto sun ku pra cy.
Ubez pie cze nia spo łecz ne to ubez pie cze nie eme ry tal ne,
ren to we, cho ro bo we i wy pad ko we.

Pod sta wę wy mia ru skła dek sta no wi przy chód w ro zu -
mie niu prze pi sów o po dat ku do cho do wym od osób fi -
zycz nych z ty tu łu wy ko ny wa nia pra cy w ra mach sto sun -
ku pra cy, czy li wy na gro dze nie pra cow ni ka. W przy pad ku
pra cow ni ka wy ko nu ją ce go do dat ko wo na rzecz pra co -
daw cy pra cę na pod sta wie umo wy cy wil no praw -
nej – w pod sta wie wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia
eme ry tal ne i ren to we uwzględ nia się rów nież przy chód
z ty tu łu tej umo wy. W pod sta wie wy mia ru skła dek
na ubez pie cze nia eme ry tal ne i ren to we nie uwzględ nia

się wy na gro dze nia za czas nie zdol no ści do pra cy wsku -
tek cho ro by lub od osob nie nia w związ ku z cho ro bą za -
kaź ną oraz za sił ków z ubez pie czeń spo łecz nych. W pod -
sta wie wy mia ru rów nież nie uwzględ nia się okre ślo nych
prze pi sa mi skład ni ków przy cho du, np. na gród ju bi le -
uszo wych, któ re we dług za sad okre śla ją cych wa run ki
ich przy zna wa nia przy słu gu ją pra cow ni ko wi nie czę ściej
niż co pięć lat, od praw pie nięż nych przy słu gu ją cych
w związ ku z przej ściem na eme ry tu rę lub ren tę. 

Płat ni kiem skła dek pra cow ni ka jest pra co daw ca.
Skład ki pła ci czę ścio wo ze środ ków wła snych, czę ścio -
wo z do cho dów pra cow ni ka. Je go obo wiąz kiem jest po -
trą ca nie z do cho dów pra cow ni ka, roz li cza nie oraz opła -
ca nie na leż nych skła dek za każ dy mie siąc ka len da rzo -
wy. Wy so kość skła dek okre śla na jest pro cen to wo
od pod sta wy wy mia ru:
• na ubez pie cze nie eme ry tal ne – 19,52% (skład kę fi -

nan su je z wła snych środ ków w rów nych czę ściach
pra cow nik i pra co daw ca – po 9,76 %),

• na ubez pie cze nia ren to we – 8 % (skład kę fi nan su ją
z wła snych środ ków: w wy so ko ści 1,5% pra cow nik
i w wy so ko ści 6,5% pra co daw ca),

• na ubez pie cze nie cho ro bo we – 2,45% (skład kę fi -
nan su je w ca ło ści z środ ków wła snych pra cow nik),

• skład kę na ubez pie cze nie wy pad ko we, któ rej wy so -
kość jest zróż ni co wa na, fi nan su je z środ ków wła -
snych pra co daw ca,

• na ubez pie cze nie zdro wot ne – 9% (skład ka jest po -
bie ra na z do cho dów pra cow ni ka).
Od 2 stycz nia 2012 r. in for ma cje za war te w imien nych

ra por tach mie sięcz nych pra co daw ca jest zo bo wią za ny
prze ka zy wać pra cow ni ko wi w po dzia le na po szcze gól ne
mie sią ce za ubie gły rok w ter mi nie do 28 lu te go ro ku na -
stęp ne go na pi śmie lub za zgo dą pra cow ni ka w for mie do -
ku men tu elek tro nicz ne go wce lu ich we ry fi ka cji. Na to miast
na żą da nie pra cow ni ka po wi nien prze ka zy wać in for ma cję
nie czę ściej niż raz na mie siąc za mie siąc po przed ni.

ZUS RADZI

Co pracownik wiedzieć powinien? 
PRAWNIK RADZI

Dziedziczenie na podstawie testamentu

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

W po przed nim ar ty ku le opi sa łam za sa dy
dzie dzi cze nia na pod sta wie usta wy. W ni -
niej szym ar ty ku le zo sta ną omó wio ne ge -
ne ral ne za sa dy dzie dzi cze nia na pod sta -
wie te sta men tu. Roz rzą dzić ma jąt kiem
na wy pa dek śmier ci moż na je dy nie przez
te sta ment, któ ry  mo że za wie rać roz rzą -
dze nia tyl ko jed ne go spad ko daw cy.
Spad ko daw ca mo że w każ dej chwi li oso -
bi ście od wo łać za rów no ca ły te sta ment,
jak i je go po szcze gól ne po sta no wie nia,
ale nie mo że te go do ko nać przez przed -
sta wi cie la.
Te sta ment jest nie waż ny, je że li zo stał spo -
rzą dzo ny:
1) w sta nie wy łą cza ją cym świa do me al bo

swo bod ne po wzię cie de cy zji i wy ra że -
nie wo li,

2) pod wpły wem błę du uza sad nia ją ce go
przy pusz cze nie, że gdy by spad ko daw -
ca nie dzia łał pod wpły wem błę du, nie
spo rzą dził by te sta men tu tej tre ści,

3) pod wpły wem groź by.
Na nie waż ność te sta men tu z po wyż szych
przy czyn nie moż na się po wo łać po upły -
wie lat trzech od dnia, w któ rym oso ba
ma ją ca w tym in te res, do wie dzia ła się
o przy czy nie nie waż no ści, a w każ dym ra -
zie po upły wie lat dzie się ciu od otwar cia
spad ku. Spad ko daw ca mo że spo rzą dzić
te sta ment w ten spo sób, że na pi sze go
w ca ło ści pi smem ręcz nym, pod pi sze
i opa trzy da tą. Te sta ment mo że być rów -
nież spo rzą dzo ny w for mie ak tu no ta rial -
ne go. Spad ko daw ca mo że spo rzą dzić te -
sta ment tak że w ten spo sób, że w obec -
no ści dwóch świad ków oświad czy swo ją
ostat nią wo lę ust nie wo bec wój ta, sta ro -
sty, mar szał ka wo je wódz twa, se kre ta rza
po wia tu al bo gmi ny lub kie row ni ka urzę -
du sta nu cy wil ne go. Oświad cze nie spad -
ko daw cy spi su je się w pro to ko le z po da -
niem da ty je go spo rzą dze nia. Pro to kół od -
czy tu je się spad ko daw cy w obec no ści
świad ków. Pro to kół po wi nien być pod pi -
sa ny przez spad ko daw cę, przez oso bę,
wo bec któ rej wo la zo sta ła oświad czo -
na oraz przez świad ków.
W sy tu acji nad zwy czaj nej – np. oba wy ry -
chłej śmier ci – spad ko daw ca mo że spo -
rzą dzić te sta ment szcze gól ny, oświad cza -
jąc ostat nią wo lę ust nie przy jed no cze -
snej obec no ści co naj mniej trzech świad -
ków. Te sta ment szcze gól ny tra ci moc
z upły wem sze ściu mie się cy od usta nia
oko licz no ści, któ re uza sad nia ły nie za cho -
wa nie for my te sta men tu zwy kłe go, chy ba
że spad ko daw ca zmarł przed upły wem te -
go ter mi nu.

Na le ży nad mie nić, iż prze pi sy ko dek su cy -
wil ne go wy łą cza ją z krę gu świad ków m.in.
oso by o ogra ni czo nej zdol no ści do czyn no -
ści praw nych, oso by głu che, nie me, nie wi -
do me, nie pi śmien ne, oso by naj bliż sze
oraz te, któ re uzy sku ją ko rzyść w te sta -
men cie.
Po za wy jąt ka mi prze wi dzia ny mi w ko dek sie
cy wil nym, te sta ment spo rzą dzo ny z na ru -
sze niem po wyż szych za sad jest nie waż ny.
Spad ko daw ca mo że po wo łać do ca ło ści lub
czę ści spad ku jed ną lub kil ka osób. Je że li
spad ko daw ca po wo łał kil ku spad ko bier ców
te sta men to wych, a je den z nich nie chce lub
nie mo że być spad ko bier cą, prze zna czo ny
dla nie go udział, w bra ku od mien nej wo li
spad ko daw cy, przy pa da po zo sta łym spad -
ko bier com te sta men to wym w sto sun ku
do przy pa da ją cych im udzia łów. Zstęp nym,
mał żon ko wi oraz ro dzi com spad ko daw cy,
któ rzy by li by po wo ła ni do spad ku z usta wy,
a któ rzy zo sta li po mi nię ci w te sta men cie
i nie zo sta li w nim wy dzie dzi cze ni, na le ży się
za cho wek. Je go wy so kość wy no si po ło wę
war to ści udzia łu, któ ry by mu przy pa dał
przy dzie dzi cze niu usta wo wym, a je że li
upraw nio ny jest trwa le nie zdol ny do pra cy
al bo je że li zstęp ny upraw nio ny jest ma ło let -
ni – dwie trze cie. Upraw nio ne mu do za -
chow ku przy słu gu je w sto sun ku do spad ko -
bier cy rosz cze nie w for mie pie nięż nej. Rosz -
cze nia upraw nio ne go z ty tu łu za chow ku
przedaw nia ją się z upły wem lat pię ciu
od ogło sze nia te sta men tu.
W ko lej nym ar ty ku le zo sta ną omó wio ne
za sa dy wy ko na nia te sta men tu oraz przy ję -
cia bądź od rzu ce nia spad ku.

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy
ul. Partyzantów 10a uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale
użytkowe, przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych
centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach. 

Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.

Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia
w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY 
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13

tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl



Pro jekt „Se nio rzy De cy du ją II”,
re ali zo wa ny przez Sto wa rzy sze -
nie Ak tyw ne Ko bie ty wraz
z gmi ną oraz  Ra dą Se nio rów
i Se nio rek przy pre zy den cie mia -
sta, aż wrze od róż nych ak cji,
warsz ta tów, wy kła dów, spo tkań
i ini cja tyw. 

Od wa ka cji so sno wiec cy se -
nio rzy pod okiem tre ne rów, wy -
kła dow ców i in struk to rów roz wi -
ja ją swój po ten cjał, kre atyw ność,
zdol no ści or ga ni za cyj ne. Wszyst -
ko po to, by jesz cze le piej po tra fi li
dzia łać w ra mach so sno wiec kiej
Ra dy Se nio rów i Se nio rek.
W sierp niu od by ły się warsz ta ty
kom pu te ro we, dzię ki któ rym se -
nio rzy wie dzą te raz, ja kich no wo -
cze snych na rzę dzi ko mu ni ka cyj -
nych mo gą uży wać w pra cy ra dy.
Dwie z se nio rek -wo lon ta riu szek,
któ re wró ci ły nie daw no z pię cio -
ty go dnio we go wo lon ta ria tu
w Rzy mie, pod czas spo tka nia
w Urzę dzie Mia sta z chę cią dzie -
li ły się swo imi wra że nia mi ze
współ pra cy z wło ską or ga ni za cją
Ana fi. 

Ko lej nym du żym wy da rze -
niem edu ka cyj nym był tre ning
two rze nia pro jek tów spo łecz nych,
któ ry za koń czył się wiel kim suk -
ce sem i dys try bu cją do ta cji o wy -
so ko ści 2,5 tys. zło tych na re ali -
za cję po wsta łych pro jek tów.
Dzię ki tej ini cja ty wie, w so bo -
tę 27 wrze śnia, mo gli śmy wziąć
udział w tzw. Se nio ria dzie, czy li
pieszym i ro we ro wym ma ra to nie,
zor ga ni zo wa nym przez se nio rów -
-au to rów cie ka we go pro jek tu
spo łecz ne go. Ak tu al nie od by wa -
ją się ko lej ne wy da rze nia, mia no -
wi cie ogól no do stęp ne wy kła dy
o ak tyw no ści se nio rów w mie -
ście, spo so bach udzia łu w no -
wych de mo kra tycz nych for mach
współ de cy do wa nia, warsz ta ty ze

sku tecz nych na rzę dzi roz wią zy -
wa nia kon flik tów i pro wa dze nia
spo tkań gru po wych. 

W ostat ni week end wrze śnia
du ża gru pa se nio rów uda ła się tak -
że na oby wa tel ski trek king w Be -
ski dy, do Bren nej, gdzie zdo by ła
Prze łęcz Kar kosz czon kę. Ten
dzień za owo co wał tak że ar cy cie ka -
wą ak cją ar ty stycz ną „O se nio rach,
któ rym uro sły skrzy dła”, w wy ni -
ku któ rej wszy scy se nio rzy skon -
stru owa li swo je wła sne skrzy dła,

sym bo li zu ją ce ich kre atyw ność
i wol ność, nie zbęd ne w ży ciu każ -
de go czło wie ka.  Trek king za koń -
czył się hucz ną im pre zą z ka pe lą
gó ral ską, tań ca mi, tra dy cyj nym
wy ro bem chle ba i gór skie go se ra
oraz wspa nia łą bie sia dą. Przed na -
mi w pro jek cie „Se nio rzy De cy du -
ją II” jesz cze dwa wiel kie wy da -
rze nia – Kon gres Se nio rów, któ ry
od bę dzie się 25 paź dzier ni ka w au -
li Szko ły Mu zycz nej w So snow cu
o godz. 10.00 oraz Li sto pa do wy

Bal Se nio ra z udzia łem zna nej i lu -
bia nej Djki Vi ki. Za pi sy na te dwa
wy da rze nia są przyj mo wa ne w sie -
dzi bie Sto wa rzy sze nia Ak tyw ne
Ko bie ty w So snow cu, przy ul. 3
ma ja 11, co dzien nie w godz.
od 9.00 do 16.30. Pro jekt współ fi -
nan so wa ny jest przez Mi ni ster stwo
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w ra -
mach Rzą do we go Pro gra mu Ak -
ty wi za cji Se nio rów ASOS. 

Mo ni ka So bań ska
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W tym numerze rozpoczynamy cykl, w ramach którego będziemy prezentować sylwetki policjantów pierwszego kontaktu, czyli dzielnicowych Komendy
Miejskiej Policji, pracujących na terenie naszego miasta. Prezentujemy dzielnicowych Komisariatu Policji I. Każdy dzielnicowy posiada służbowy numer
telefonu komórkowego, pod który można dzwonić. Jeśli nie odbiera połączenia, to oznacza, że nie ma go w pracy i nie pełni służby. W takiej sytuacji  należy
skontaktować się z dyżurnym jednostki pod numer telefonu 32 269 11 00 lub 32 266 08 01. 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych, asp. sztab. Robert Warmuz, odbiera telefony pod nr 32 296 12 43. 

Poznaj swojego dzielnicowego 

Asp. szt. RAfAł
GRęboSz
Tel. 694 446 501, 
Rejon służbowy nr 1
Ulice: Zwycięstwa, Al. 3-go
Maja od nr 20
do nr 34 i 21 do nr 39,
Parkowa, Mościckiego,
Urbanowicza,
Śmigielskiego,
Małachowicza, Chłodna,
Żurawia, Warneńczyka,
1-go Maja od nr 2
do nr 26.

Sierż. szt.  MAReK JANuSz
Tel. 694 446 502, 
Rejon służbowy nr 2
Ulice: Warszawska, 3-go Maja
od nr 12 do nr 18 i od nr 1
do nr 19, Piłsudskiego od nr 3
do nr 7A, Targowa,
Głowackiego, Plac 100 -lecia,
Modrzejowska, Dekerta,
Szklarniana, Wyszyńskiego,
Sienkiewicza od nr 2 do nr 28,
Ostrogórska od nr 3 do 5A,
Kościelna od nr 2 do nr 14, nr 1.

Sierż. szt. łuKASz PoliS
Tel. 694 446 504, 
Rejon służbowy nr 3
Ulice: 1-go Maja od nr 7
do nr 17, Rondo Gierka, ul.
Biała, Ceglana,
Kruczkowskiego,
Rozwojowa, Sienkiewicza
od nr 17 do nr 39, Kościelna
od nr 3 do 13, Zegadłowicza,
Ostrogórska od nr 15 do 43,
Radocha od nr 2 do nr 10.

St. asp. JAceK SuWART
Tel. 694 446 505, 
Rejon służbowy nr 4
Ulice: Jagiellońska,
Kościelna od 16 do 56,
Radocha od 25 do 27,
Sienkiewicza od 3 do 13,
Wspólna, Teatralna
od nr 4 do nr 8.

Sierż. szt. MARTA HAłAS
Tel. 694 446 506,
Rejon służbowy nr 5

Ulice: Piłsudskiego od nr 2
do nr 18, Krzywa, Czysta,
Sadowa, Kołłątaja,
Dęblińska,
Mierosławskiego,
Towarowa, Teatralna
od nr 1 do 3, Akacjowa,
Naftowa, Różana, Willowa.

Asp. AleKSANdeR KlizA
Tel. 694 446 508, 
Rejon służbowy nr 6
Ulice: Przejazd, Prosta,
Kierocińskiej, Regulacyjna,
Ciasna, Płocka, Stara,
Sąsiedzka, Składowa,
Kordonowa od nr 2 do nr 4,
Piłsudskiego od nr 24
do nr 94, Sobieskiego.

St. asp. MARciN dRozd
Tel. 694 446 509, 
Rejon służbowy nr 7
Ulice: Kilińskiego, Ordonówny,
Kiepury, Leszno, Mireckiego
do nr 20 i 29, Odrodzenia,
Swobodna, Moniuszki od nr 1
do nr 25, od nr 4 do nr 14,
Piłsudskiego od nr 9 do 29,
Królewska, Kotlarska,
Władysława, Promyka,
Grabowa, Słowiańska,
Jesionowa, Smolna, Dziewicza,
Sedlaka.

St. sierż. dA MiAN Ko Ty zA
Tel. 694 446 503,  
Rejon służ bo wy nr 8
Uli ce: Wy so ka, Kre so wa, Da im -
le ra, Pa wia, Pił sud skie go
od nr 114 do nr 116, od nr 41
do nr 69, Ob jazd, Da le ka, Ja -
strzę bia, Mo niusz ki od nr 27
do nr 39, od nr 20 do nr 39B,
Kor do no wa od nr 6 do nr 32.

od początku października do 4 tysięcy gospodarstw domowych
w Sosnowcu zapukają ankieterzy, by zadać pytanie dotyczące sposobu
i zasięgu wykonywanych podróży przez mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji zbiorowej. W sumie ankieterzy
odwiedzą 12,5 tysiąca gospodarstw domowych w zagłębiu, Jaworznie
i Mysłowicach. będą to najprawdopodobniej największe badania
dotyczące komunikacji publicznej w Polsce.

Uzy ska ne wy ni ki bę dą pod sta wą do spo rzą dze nia stu dium trans -
por to we go, do ku men ta cji i kon cep cji tech nicz nej dla re ali za cji Dro -
go wej tra sy Śred ni co wej Ka to wi ce -Dą bro wa Gór ni cza. Ba da nia, któ -
re po trwa ją do koń ca li sto pa da, obej mą Bę dzin, Cze ladź, Dą bro wę
Gór ni czą, Ja worz no, My sło wi ce, Sław ków, So sno wiec i Woj ko wi ce.

– An kie te rzy prze pro wa dza ją cy wy wia dy w go spo dar stwach do -
mo wych bę dą wy po sa że ni w le gi ty ma cje in den ty fi ka cyj ne – waż ne
je dy nie z do wo dem oso bi stym, po zwa la ją cym na jed no znacz ną per -
so nal ną iden ty fi ka cję. Wy ko na nie ba da nia po zwo li nam na opra co -
wa nie pro gra mów, któ re po pra wią funk cjo no wa nie ko mu ni ka cji
w po szcze gól nych mia stach, jak i re gio nie, a tak że po zwo lą na zop -
ty ma li zo wa nie sys te mu ko mu ni ka cyj ne go pod wzglę dem ru cho wym
i fi nan so wym – tłu ma czy Ra fał Ły sy, na czel nik Wy dzia łu In for ma -
cji, Pro mo cji i Tu ry sty ki w UM w So snow cu.

An kie ty bę dą prze pro wa dzo ne ano ni mo wo bez jakiegokolwiek
za pi su da nych oso bo wych i obej mą wszyst kich do mow ni ków
od uczniów szkół po nad pod sta wo wych. Jak tłu ma czy Jan Gre go ro -
wicz z fir my In kom, któ ra re ali zu je pro jekt na zle ce nie
miast – ankieterzy za py ta ją m.in.: o spo sób po dró żo wa nia, lo ka li za -
cję po cząt ku i koń ca po dró ży, posiadane środki trans por tu oraz o oce -
nę po szcze gól nych środ ków ko mu ni ka cji zbio ro wej. red

An kie te rzy za py ta ją o DTŚ Se nio ria da, kon gres i wiel ki bal 

NAJ WAż NieJ Sze iN foR MA cJe o SPo So bie AN Kie To WA NiA:
• an kie ty bę dą prze pro wa dza ne cał ko wi cie ano ni mo wo, bez

jakiegokolwiek za pi su da nych oso bo wych,
• an kie to wa ni bę dą wszy scy do mow ni cy od uczniów szkół po nad pod -

sta wo wych,
• wszy scy an kie te rzy bę dą wy po sa że ni w in dy wi du al ne le gi ty ma -

cje – waż ne z do wo dem oso bi stym,
• an kie te rzy bę dą od wie dzać go spo dar stwa do mo we w na stę pu ją -

cych go dzi nach:
– wto rek – pią tek, go dzi na: 14.00 – 21.00
– so bo ta, go dzi na: 9.00 – 21.00
• an kie te rzy bę dą prze pro wa dza li wy wia dy do ty czą ce spo so bu wy ko -

ny wa nia po dró ży w dniu po prze dza ją cym an kie to wa nie, a py ta nia
do ty czyć bę dą m. in.: spo so bu po dró żo wa nia (pie szo, sa mo cho dem
oso bo wym, ko mu ni ka cją zbio ro wą miej ską, ko mu ni ka cją zbio ro wą
po za miej ską), lo ka li za cji po cząt ku i koń ca po dró ży, cza su wy ko ny -
wa nych po dró ży.

• Wy wiad bę dzie do ty czył także: po sia da nych środ ków trans por to -
wych (sa mo cho dy, ro we ry), oce ny po szcze gól nych środ ków ko mu ni -
ka cji zbio ro wej, ocze ki wań miesz kań ców co do roz wo ju sys te mu
trans por to we go w ich mie ście i re gio nie.
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Senioriada, czyli zlot pieszy i rowerowy, została zrealizowana w ramach projektu
społecznego.

arc Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
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Mło dzież z Izra ela go ści li
ucznio wie ZSO nr 3 w So snow -
cu. Spo tka nie, któ re od by ło
się 19 wrze śnia, zor ga ni zo wa no
dzię ki pro jek to wi „Za cho wać
pa mięć”, re ali zo wa ne mu przez
Ośro dek Roz wo ju Edu ka cji
w ra mach umo wy mię dzy rzą -
dem Rzecz po spo li tej Pol skiej
a rzą dem Izra ela, re pre zen to wa -
nym przez in sty tut Yad Va shem
w Je ro zo li mie. Stu oso bo wa gru -
pa przy je cha ła z Har Va gai High
Scho ol, Kib butz Daf na, Isra el.

Wizyta roz po czę ła się od wy -
stę pu so sno wiec kiej uczen ni cy,
któ ra za śpie wa ła na ro do wą pieśń
izra el ską. Na stęp nie ucznio wie
bra li udział w trzech warsz ta tach
in te gra cyj nych: „Gwiaz da toż sa -
mo ści”, „Na si bo ha te ro wie” oraz
„Czte ry po ry ro ku”. Ko lej nym
spo so bem po zna nia wza jem nych
kul tur uczniów z obu państw by -
ły warsz ta ty ta necz ne. Izra el czy -
cy uczy li na szych uczniów swo -
ich tra dy cyj nych tań ców, a Po la -
cy od wza jem ni li się na uką
po lo ne za.

Waż nym mo men tem wi zy ty
by ło wspól ne po sa dze nie drze -
wa, któ re ma sym bo li zo wać go -
ścin ność, bez pie czeń stwo i do -
sta tek. 

Ca ła wi zy ta oka za ła się
waż ną lek cją kul tu ry i tra dy cji.
Ucznio wie mie li szansę po znać
wza jem ne róż ni ce kul tu ro we,
oby cza jo we i re li gij ne. Spo tka -

nie za owo co wa ło wie lo ma no -
wy mi przy jaź nia mi, któ re
w dzi siej szej do bie internetu
ma ją szan se prze trwać na dłu -
go. red

budyNeK dAWNeGo PAłAcu
ŚlubóW PRzy SKRzyżoWANiu
ulic 3 MAJA i PARKoWeJ będzie
MiAł NoWeGo GoSPodARzA

Zgod nie z pla na mi mia sta,
obiekt ma być ba zą dla uczniów
Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go i Usta wicz ne go. – Za mie -
rza my wy ko rzy stać to miej sce,
stwo rzyć ga le rię, w któ rej swo -
je pra ce bę dą mo gli po ka zać
ucznio wie. Pla nu je my ich prze -
ko nać do po dej mo wa nia cie ka -
wych dzia łań w ra mach wol ne -
go cza su. Bę dzie my pro mo wać
pra ce zdol nych uczniów i pro -
wa dzić dzia łal ność w róż nych
sfe rach ta kich jak ga stro no mia,
fo to gra fia i fry zjer stwo, czy li
pój dzie my w tym kie run kach,
na któ rych kształ ci my na szych
uczniów – za po wia da Elż bie ta
Czer nik, dy rek tor ka CKZiU
przy ul. Gro ta Ro wec kie go
w So snow cu. 

Są pla ny, by ga le rię „Ład -
niej”, miesz czą cą się w pa sa żu
pod dwor cem PKP, tak że prze -

nieść do daw ne go Pa ła cu Ślu -
bów. Wia do mo, że obiekt wy -
ma ga ge ne ral ne go re mon tu
i bę dzie do sto so wa ny dla po -
trzeb osób nie peł no spraw nych.
Bu dy nek daw ne go Pa ła cu Ślu -
bów po wstał w la tach sześć dzie -
sią tych. Je go ku ba tu ra wy no si
po nad 1600 me trów sze ścien -
nych. W la tach dzie więć dzie sią -
tych roz po czę ła tu funk cjo no wa -
nie Ga le ria Sztu ki Extra va gan -
ce. Od kil ku lat obiekt stoi
jed nak pu sty. Mia sto pró bo wa ło
go sprze dać, ale nie by ło chęt -
nych. Osta tecz nie pod ję to de -
cy zję, by obiekt słu żył
uczniom i miesz kań com. Zo -
stał ogło szo ny już prze targ
na wy ko na nie do ku men ta cji
tech nicz nej bu dyn ku. – Obec -
nie cze ka my na de cy zję ze
stro ny władz mia sta i prze ka za -
nie nam w za rząd obiek tu, co
umoż li wi nam ubie ga nie się
o po zy ska nie środ ków na za go -
spo da ro wa nie wnę trza bu dyn -
ku – stwier dzi ła Elż bie ta Czer -
nik. SK

Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Losy
kobiet walczących o niepodległość. Ta -
ki ty tuł no si naj now sza hi sto rycz no -bio -
gra ficz na wy sta wa przy go to wa na przez
Miej ską Bi blio te kę Pu blicz ną w So -
snow cu, któ rej wer ni saż od był się 23
wrze śnia w Bi blio te ce Głów nej przy ul.
Ze ga dło wi cza 2. Otwar cie wy sta wy po -
prze dzo ne zo sta ło wy kła dem An ny Mi -
kul skiej z Fun da cji Ge ne rał Elż bie ty
Za wac kiej w To ru niu pt.: „Kry sty -
na Skar bek – As wy wia du dru giej woj -
ny świa to wej” oraz pro jek cją fil mu do -
ku men tal ne go o gen. Elż bie cie Za wac -
kiej za ty tu ło wa ne go „Mia łam
szczę śli we ży cie”. 

Od wie ków dzia ła nia o cha rak te rze
mi li tar nym by ły uzna wa ne za wy łącz ną
do me nę męż czyzn. Jed nak że w ob li czu
za gro żeń, w ra mach wyż szej ko niecz no -
ści, za uwa żal ny był udział ko biet
w dzia ła niach zbroj nych. Jak pi sze
Agniesz ka J. Cie śli ko wa w pra cy
„Ochot ni cza Le gia Ko biet” 1918-1922:
„Od nie pa mięt nych cza sów ko bie ty by -
ły przede wszyst kim ofia ra mi wo jen, ale
za wsze by ły i ta kie, któ re chwy ta ły
za broń w obro nie ro dzi ny, mie nia czy
też z po bu dek pa trio tycz nych, wspar tych
cza sa mi bo jo wym tem pe ra men tem”.
W hi sto rii Pol ski zaś szcze gól nie – co
wy ni ka z bar dzo licz nych, bę dą cych na -
szym udzia łem kon flik tów zbroj nych
i utra co nej na dłu go nie pod le gło ści –
od na leźć moż na wie le przy kła dów bo -
ha ter skich po staw Po lek.

Na wy sta wie przed sta wio no, w per -
spek ty wie hi sto rycz nej, udział pol skich
ko biet w dzia ła niach po moc ni czych, sa -
ma ry tań skich i woj sko wych, po cząw szy
od cza sów naj daw niej szych XIII i
XIV wie ku, po przez kon flik ty pol sko -ta -
tar skie, woj ny pol sko -tu rec kie XVII w.,
woj ny na po le oń skie, po wsta nie li sto pa -
do we i stycz nio we, okres walk o nie pod -
le głość i su we ren ność w la tach 1914-
1921, woj sko wą służ bę Po lek w okre sie
mię dzy wo jen nym i w cza sie II woj ny
świa to wej: w kam pa nii wrze śnio wej,
Pol skich Si łach Zbroj nych na Za cho dzie,

w Woj sku Pol skim, w Po wsta niu War -
szaw skim, koń cząc na po wo jen nej kon -
spi ra cji.

Eks po zy cja skła da się z bo ga te go
wy bo ru do ku men tów bio gra ficz nych,
hi sto rycz nych, źró dło wych i pa mięt ni -
kar skich za pre zen to wa nych w ga blo -
tach i 28 fo to ra mach z ma te ria ła mi iko -
no gra ficz ny mi. Zgro ma dzo ne do ku -
men ty po cho dzą za zbio rów wła snych
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w So -
snow cu i Bi blio te ki Ślą skiej w Ka to wi -
cach. 

Wy sta wa kie ro wa na jest za rów no
do mło dzie ży, jak i do ro słych, za in te re -
so wa nych daw ną i now szą hi sto rią na -
sze go kra ju.

Eks po zy cję moż na zwie dzać od 23
wrze śnia do 7 li sto pa da w gma chu Bi -
blio te ki Głów nej przy uli cy Ze ga dło wi -
cza 2 w go dzi nach otwar cia bi blio te ki,
tj.: pn., wt., śr., pt.: 10.00-19.00, czw.,
sob.: 10.00-15.00. 

Ku ra tor wy sta wy – Bar ba ra Kor na -
kie wicz; aran ża cja pla stycz na – Mag da -
le na Mi ska. red

Jak smakuje mgła, w jaki sposób
działały cewki genialnego fizyka Tesli
i pierwsze komputery oraz jak
opanować metody szybkiego liczenia,
przy okazji dbając o nienaganny,
oryginalny i wyrazisty wizerunek? 

Uczest ni cy III Pikniku Wie dzy, któ ry 23
wrze śnia od był się w So sno wiec kim
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym, mie -
li oka zję prze ko nać się, że war to się
uczyć i roz wi jać swo je pa sje i ta len ty.
A co wię cej, że na uka, sma ko wi cie po -
da na, nie mu si być nud na. 

Park prze żył praw dzi we ob lę że nie.
Żąd ni wie dzy i do brej za ba wy tłum nie
przy by li ucznio wie nie tyl ko so sno wiec -
kich szkół, ale tak że miesz kań cy dziel ni -
cy. 

– Je stem na pik ni ku pierw szy raz, ale
bar dzo mi się po do ba. My ślę, że to
świet ny po mysł, by w ta ki spo sób pro -
pa go wać na ukę i wie dzę z róż nych dzie -
dzin – przy zna je An na Ba na sik z So -
snow ca, któ ra przy szła na pik nik z 12-
let nią cór ką. 

Uczest ni cy, jak zwy kle, tłum nie zgro -
ma dzi li się wo kół eki py Pa na Kor ka, któ -
ry prze pro wa dzał zja wi sko we eks pe ry -
men ty. Swo ich od da nych fa nów do cze -
ka ła się tak że dru kar ka 3D. – Du żym
za in te re so wa niem uczniów cie szy ły się
tak że mię dzy in ny mi po kaz wy ła do wań
na cew kach Te sli, pre zen to wa ne me to dy
szyb kie go li cze nia i roz wią zy wa nia za -
dań, sta re za byt ki tech ni ki i kom pu te ry,
któ re star sze po ko le nie do sko na le pa mię -
ta, ale dla uczniów to praw dzi wa eg zo ty -
ka. Każ dy miał oka zję za grać w grę
na sta rych kom pu te rach i prze ko nać się,
jak dzia ła ły – mó wi Jo an na Na po ra -
-Ćma chow ska, na uczy ciel ka przed się -
bior czo ści w VI LO im. J. Kor cza ka
w So snow cu. – Ucznio wie mo gli za po -
znać się tak że z ofer tą edu ka cyj ną uczel -
ni wyż szych, ale co naj waż niej sze prze -
ko nać się, jak wie dza prze kła da się
na prak ty kę co dzien ne go ży cia – do da je.

Du żo emo cji wzbu dził rów nież sy -
mu la tor da cho wa nia oraz… ma ne kin

z or ga na mi we wnętrz ny mi, któ re na le -
ża ło umie ścić we wła ści wych miej -
scach, zgod nie z ana to mią czło wie ka.
Pa nie mo gły tak że zo ba czyć, jak po -
win no wy glą dać ba da nie pier si i na spe -
cjal nie przy go to wa nych pier siach na -
uczyć się przeprowadzać ba da nie krok
po kro ku. 

Swo je sto iska tra dy cyj nie zor ga ni zo -
wa ły już wyż sze uczel nie, ale tak że
m.in. Mło dzie żo we Ob ser wa to rium
w Nie po łom ni cach, Tau ron, Klub Że -
glar ski Za głę bie w So snow cu, Mu -

zeum Ener ge ty ki w Ła zi skach czy
Fun da cja DKMS Ba za Daw ców Ko -
mó rek Ma cie rzy stych Pol ska. Uczest -
ni cy pik ni ku nie tyl ko mie li oka zję
na świet ną za ba wę, po łą czo ną z na uką,
ale do dat ko wo mie li nie po wta rzal ną
szan sę, by za re je stro wać się i zo stać
daw cą ko mó rek ma cie rzy stych. Nie za -
bra kło tak że wy kła dów, m.in. z za kre -
su pu blic re la tions, dla cze go war to zo -
stać ar chi tek tem i jak zre ali zo wać do -
bry biz nes plan w prak ty ce oraz
kon kur sów i qu izów. SK

Zachować pamięć

Tak walczyły kobiety III Piknik Wiedzy zgromadził prawdziwe tłumy 
Ale się działo!

Zamiast ślubów,
promocja talentów

arc ZSO nr 3 w Sosnowcu

Ważnym momentem wizyty było wspólne posadzenie drzewa, które ma symbolizować
gościnność, bezpieczeństwo i dostatek. 

Gdzie ten organ powinien się znaleźć? Zastanawiają się uczennice 
VI LO w Sosnowcu.

arc MBP w Sosnowcu
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Po wo dy do du my…

Mu szę przy znać, że w ca łym mo im
dłu gim ży ciu jest tyl ko kil ka rze czy,
z któ rych je stem dum na. Trzy la ta te mu
mia łam se sję zdję cio wą do „Play boya”.
Wspo mi na łam już, że cza sem je stem
go ściem w pro gra mie „Dru gie śnia da -
nie mi strzów”, któ re prowadzi Mar cin
Mel ler. Wte dy był na czel nym „Play -
boya” i wówczas padła ta propozycja.
Za dzwo nił do mnie z re dak cji mło dy
czło wiek i mó wi mi, że chce ze mną
prze pro wa dzić wy wiad. Na to ja od po -
wia dam, że wiem prze cież o czym pi -
sze „Play boy” i z ra cji wie ku to już ra -
czej nie mam zbyt wie le do po wie dze -
nia. Za pew nił mnie jed nak, że nie
bę dzie my roz ma wiać o sek sie, ale o ży -
ciu. Z te go wzglę du, że dłu go ży ję
i mam już spo ro do po wie dze nia, to się
zgo dzi łam. Kie dy już roz mo wa została
prze pro wa dzo na, a roz ma wia li śmy
mię dzy in ny mi o śmier ci, za dzwo nił
do mnie fo to graf. Po wie dział, że prze -
czy tał wy wiad i za py tał mnie, czy się
zgo dzę, bo jak wia do mo, fo to gra fo wie
ma ją zwy kle ory gi nal ne po my sły, że by -
śmy zro bi li se sję na… Po wąz kach. Mi
się to cał kiem po do ba ło. Umó wi li śmy
się pod głów ną bra mą pro wa dzą cą
na cmentarz. Póź no, bo na strój miał
być po nu ry. Spo tka li śmy się i wi dzę, że
on ta ką du żą pacz kę trzy ma. Po my śla -
łam so bie, mo że cze ko lad ki mi przy -
niósł, kwia ty mo że. Wi dzę jed nak, że
on chce mi coś po wie dzieć, ale tak jak -
by się pe szył, więc po sta no wi łam mu
po móc. Py tam: „Co to jest?”. „To ja pa -
ni po ka żę, bo nie wiem, czy pa ni się
na to zgo dzi”. Po ka zu je, a to był ta ki
czar ny fo lio wy wo rek na za mek. Jak
ko goś prze je dzie sa mo chód, to wła śnie
ta ki wo rek jest po trzeb ny. „Ja so bie tak
po my śla łem”, mó wi fo to graf, „że pa ni
się za pnie, ja tro chę twa rzy tyl ko po ka -
żę, dy mu  pa pie ro so we go”. Mi się na wet
ta kon cep cja spodo ba ła. Bo im mniej
mnie wi dać, tym le piej. We szli śmy
na cmen tarz. „Niech pa ni spoj rzy w le -
wo, te raz w pra wo”, i tak w kółko. A ja
w tym wor ku strasz nie się spo ci łam.
Od te go cza su, a zwy kle to nie fra so bli -
wie do te go pod cho dzi łam i nie ko -
niecz nie pa trzy łam, czy świa teł ko jest
do bre na pa sach, to od te go cza su, jak
się w tym wor ku spo ci łam, kiedy w le -
cie wy cho dzę w War sza wie, to lekko
się ubieram, bo jak mnie trzep nie ja kiś
sa mo chód, to że by się w tym wor ku za -
nad to nie  spo cić. 

Rozkładówka na Powązkach
to by się źle kojarzyła...

Pu en ta tej hi sto rii jest ta ka, że pod czas
pro gra mu „Szkło kon tak to we”, za -
dzwo nił widz i się py ta, czy Ar tur An -
drus wie, że mia łam se sję w „Play -
boyu”. Wia do mo, że z Ar tu rem bli sko
współ pra cu je my. Ar tur od po wia da, że
wie, prze cież na wet to zdję cie za mie ścił
w książ ce. To masz Sia nec ki, któ ry
z nim roz ma wiał, stwier dził: „Ale przy -
zna pan, że pa ni Ma ria to roz kła dów ki
w „Play boyu” nie mia ła”. Na to Ar tur
z wro dzo ną so bie in te li gen cją i dow ci -
pem od po wia da: „Ale pa nie To ma szu,

roz kła dów ka na Po wąz kach to by się
źle ko ja rzy ła…”. Roz kła dów ki
w „Play boyu” nie mia łam, ale se sję tak
i je stem z niej bar dzo dum na. 

dru gi Po wód do du my i (nie)
zgub ne skut ki Pa le nia

Ja kieś trzy la ta te mu te mu, rap tem te le -
fon, ja kaś mi ła pa ni do mnie dzwo ni
i mó wi, że co ro ku mi ni ster kul tu ry
i dzie dzic twa na ro do we go, wów czas
Bog dan Zdro jew ski, przy zna je od zna -
cze nia Glo ria Vic tis. By łam pew na, że
te od zna cze nie, to się po śmier ci przy -
zna je. „Bar dzo mi mi ło”, od po wie dzia -
łam, ale ja jesz cze le d wo, le d wo, ale ży -
ję. Za pi sa łam so bie jed nak da tę i po -
chwa li łam się Ar tu ro wi An dru so wi. On
mi mó wi, że ma po mysł, że by to wy ko -
rzy stać, po nie waż swe go cza su wie le
się mó wi ło o krzy żu na Kra kow skim
Przed mie ściu. „Dzień przed tą uro czy -
sto ścią  przy je dziesz do mnie do ra dia,
na au dy cję w ra dio wej „Trój ce”. Zro bi -
my au dy cję: „Ma ria Czu ba szek przed
krzy żem”, ale jak już do sta niesz od zna -
cze nie, to ty dzień póź niej, zro bi my au -
dy cję „Ma ria Czu ba szek po krzy żu”.
Po mysł mi się spodo bał. Dzień

przed uro czy sto ścią, idę do Ar tu ra na -
grać pro gram. Dzwo ni zno wu te le fon
od tej mi łej pa ni z mi ni ster stwa, któ ra
mnie py ta: „Pa ni Ma rio, ale co się dzie -
je, dla cze go pa ni nie ma? Prze cież my
tu wszy scy cze ka my. Pan mi ni ster cze -
ka”. Krót ko mó wić, po my li łam da ty, bo
wła śnie te go dnia by ła ta uro czy stość
w mi ni ster stwie. Ra dio to jed nak pra -
wie świę tość, au dy cja by ła na ży wo
i nie moż na się w ostat niej chwi li wy -
co fać. Oka za ło się jed nak, że jesz cze
jed na oso ba ma do stać to od zna cze nie,
ale ma te raz wy stęp za gra ni cą i być
mo że uda się zor ga ni zo wać spo tka nie
spe cjal nie dla nas. Rze czy wi ście, za -
dzwo ni ła pa ni z mi ni ster stwa na dru gi
dzień i oka za ło się, że za trzy dni od bę -
dzie się wrę cze nie od zna czeń. Przed
wejściem do ministerstwa wypaliłam
so bie jesz cze pa pie ro sa. Wcho dzę, ga -
bi net pięk ny, a na do da tek, wi dzę, że
jest ogród. Pan mi ni ster nas przy wi tał,
wrę czył od zna cze nia, by ła lam ka szam -
pa na, ca te ring i za czę li śmy ga wo rzyć.
To zna czy pan mi ni ster do nas ga wo -
rzył, a my śmy ki wa li gło wa mi. By ło
bar dzo przy jem nie. Do mo men tu kie dy
rap tem pan mi ni ster, pa trząc na mnie,
po wie dział: „Pa ni Ma rio, czy nie po ra

wy pro wa dzić pa nią na ogró dek?”. Ja
wiem, co to zna czy wy pro wa dzić. Pan
mi ni ster po my ślał so bie, że je stem star -
szą pa nią, pew nie więc po dej rze wa…
Tro chę mi się głu pio zro bi ło, ale jak tu
od mó wić pa nu mi ni stro wi? Ale oka za -
ło się, że pan mi ni ster, ludz ki czło wiek,
znał mój na łóg i to wa rzy szył mi na pa -
pie ro sku. Sa mi mi ni ster nie pa li. Uwa -
żam więc, że wy pa le nie pa pie ro ska
przy nie pa lą cym pa nu mi ni strze to by -
ło coś. 

o waż nych męż czy znach
w życiu

Tych waż nych męż czyzn jest wła ści wie
trzech. Mój mąż, ten sam od 30 lat,
Woj ciech Ka ro lak, Ar tur An drus i Wo -
ody Al len. Z Ar tu rem An dru sem bar -
dzo się lu bi my. To czysto za wo do wa
zna jo mość, a mój mąż, tak że go uwiel -
bia. Wpraw dzie już kie dyś ktoś mnie
za py tał, czy nie prze szka dza mi ta róż -
ni ca wie ku… Zna my się wie le lat z An -
dru sem i bar dzo chęt nie ze so bą współ -
pra cu je my. Trze cim męż czy zną, któ re -
go bar dzo ce nię, jest Wo ody Al len.
Po tra fi się śmiać sam z sie bie i ma po -
czu cie hu mo ru. Za py ta ny kie dyś o to,
czy boi się śmie ci, od po wie dział: „Ja
się śmier ci w ogó le nie bo ję. Ale jak
przyj dzie, to naj le piej, że by mnie
przy tym nie by ło”. 

kuch nia, usia na Pa rów ka mi

Od trzy dzie stu lat jem pa rów ki i ser wu -
ję re gu lar nie mo je mu mę żo wi. My śla -
łam więc, że mój mąż też się w nich
roz sma ko wał. Kie dy oka za ło się, że Ar -
tur An drus bę dzie ze mną prze pro wa -
dzał wy wiad rze kę, to so bie po my śla -
łam, że nie wy pa da mi go ścia po dej mo -
wać ty mi pa rów ka mi, któ re cią gle jem.
Obok mo je go do mu, jest ta ka hin du ska
knajp ka i moż na na wy nos za mó wić da -
nia. Kie dy An drus do nas przy cho dził
i jak był w do mu Ka ro lak, bo on czę sto
wy jeż dża, to zamawiałam dwa da nia.
Wresz cie kie dy już skoń czy li śmy
z książ ką, skoń czy ły się da nia. Sie dzi
więc Ka ro lak, da łam mu pa rów ki, jak
zwy kle, na wet pod grza łam. Ka ro lak tak
sie dzi i się roz ma rzył. „Kie dy Ar tur
do nas zno wu przyj dzie?”, py ta. „Aż tak
się za nim stę sk ni łeś?”, od po wia -
dam. I usły sza łam: „Bo przy naj mniej
jak on przy cho dził, to za wsze mi coś
do bre go skap nę ło…”.

Patyczków jeszcze nie struga,
ale zawsze ma coś do
powiedzenia. 

Fe mi nist ka w sta rym stylu

Nie któ rzy się dzi wią, że przy swo ich
po glą dach je stem fe mi nist ką. Po wiem
jed nak szcze rze, że nie któ re po glą dy
mnie de ner wu ją. Je śli męż czy zna po -
wie ko bie cie szcze rze, że ład nie wy glą -
da, to ja nie wi dzę w tym nic złe go. Fe -
mi nist ki uwa ża ją, ze to do wód sek si -
zmu i są pra wie ob ra żo ne. Nie cho dzi
prze cież o to, by za prze pro sze niem,
męż czy zna klep nął ko bie tę po pu pie,
ale je śli ten męż czy zna po wie, że ta ko -

bie ta mu się po do ba, to nie ma w tym
nic ob raź li we go. 

dla cze go jest te le wi zyj ną
gwiaz dą

Do pie ro jak zro bi łam sta ra i mo ja uro -
da sta ła się co raz mniej na chal na, to
za czę li mnie za pra szać do te le wi zji.
Cza sem na wet my ślę, że za czę sto. Za -
czę łam się za sta na wiać, dla cze go. Po -
wiedz my so bie szcze rze. Ja plo tę róż ne
głu po ty i lu dzie to lu bią. Ktoś jak coś
głu pio po wie, to ten dru gi so bie po my -
śli: „Ja na szczę ście, ta ki głu pi jed nak
nie je stem”. Ale prze cież głu po ty to
nie tyl ko ja mó wię. Na wet du żo waż -
niej sze ode mnie oso by po tra fią pal nąć
du żo go rzej. Pa mię tam, jak kie dyś pa -
ni Mo ni ka Olej nik za pro si ła do „Krop -
ki nad i” pa nią po słan kę, Nel ly Ro ki tę.
Roz mo wa by ła mię dzy in ny mi na te -
mat in vi tro. W pew nym mo men cie pa -
ni Nel ly po wie dzia ła, że ona w ogó le
nie wie rzy w to, że ja kaś ko bie ta mo że
nie mieć dzie ci. Ona sa ma ma cór kę
i ona wie, że je że li dwie oso by od -
mien nej płci, usiądą przy stole, zje dzą
do brą  ko la cyj kę, wy pi ją wi no, to
na pew no ra no ko bie ta bę dzie w sta nie
bło go sła wio nym. Ja wpraw dzie te rze -
czy jak przez mgłę pa mię tam, ale z te -
go co pa mię tam, to jesz cze ja kaś ak cja
po win na być. Wi docz nie nie tyl ko
mnie to za sta no wi ło, ale i dzien ni ka -
rzy. Je den z dzien ni ka rzy TVN 24
na dru gi dzień ją  do padł i py ta, czy ona
na praw dę uwa ża, że do cią ży wy star -
czy do bra ko la cja, wi no i spra wa za ła -
twio na. Ona to po twier dzi ła i na do da -
tek przy zna ła, że jak ko bie ta ma 20 lat,
wy star czy, że obok niej prze mknie
męż czy zna, to ona już jest w cią -
ży. I wte dy so bie po my śla łam, że to
do brze, że ja już nie mam 20 lat. Bo
cza sem na wet mój mąż Ka ro lak, jesz -
cze obok mnie prze mknie. 

Je że li to jed nak nie przez te głu po ty,
któ re mó wię w te le wi zji, mnie za pra sza -
ją, to mo że jed nak coś in ne go mu si być
na rze czy. Przy po mnia ła mi się hi sto ria -
opo wia da na przez Ma cie ja Da mięc kie go,
któ ry był daw no te mu zię ciem zna ne go
ak to ra, Adol fa Dym szy. Pan Dym sza  był
już ta ki do ro sły jak ja te raz, ale wy stę po -
wał jesz cze w Te atrze Sy re na. Za ku li sa -
mi wy jął z kie sze ni scy zo ryk i pa ty -
czek. I za czął stru gać ten pa ty czek. Strasz -
nie za in try go wa ło to pew ne go czło wie ka,
któ ry za py tał wprost: „Mi strzu, ale dla cze -
go pan stru ga ten pa ty czek?”. Wte dy
mistrz mu od po wie dział: „Spójrz, je stem
sta ry, ju tro mo że mnie szlag tra fić, za ło żę
się jed nak o wszyst kie klej no ty, że je śli ju -
tro mnie szlag tra fi, to znaj dzie się ja kiś
idio ta i głu pek, i po wie: „A jesz cze wczo -
raj widziałem, jak patyczek strugał.”. 

Ja za pew niam, że pa tycz ka  jesz cze
nie stru gam, ale my ślę, że w te le wi zji
wie dzą, że to już mój ostat ni mo ment,
że jesz cze przyj dę, mach nę łap ką i coś
po wiem. Więc jesz cze moż na mnie za -
pro sić. Więc kie dy mnie trzep nie sa mo -
chód i już mnie nie bę dzie, to po wie dzą:
„A jesz cze wczo raj u nas by ła i jesz cze
coś mó wi ła”. Za pra sza ją mnie na
mój ostat ni mo ment. 

Wy słu cha ła: Syl wia Ko sman

Świat we dług Czu ba szek
Dzien ni kar ka, au tor ka pio se nek, sa ty rycz ka, sce na rzyst ka, blo ger ka… Ko bie ta wie lu ta len tów, zna na z ostre go ję zy ka, nie zgłę bio ne go po czu cia hu mo ru,
dy stan su do sie bie i wła snych sła bo ści, czy li Ma ria Czu ba szek, by ła go ściem Miej skie go Do my Kul tu ry „Macz ki”. Opo wia da ła o… se sji w„Play boyu”, naj waż -
niej szych męż czy znach w jej ży ciu, na ło gu, dla któ re go war to żyć, ulu bio nych pa rów kach i dla cze go nie stru ga jesz cze pa ty ków. 

Sylwia Kosman
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MIASTO

Najważniejsze inwestycje w Sosnowcu

Expo Silesia w Sosnowcu.

Kampus Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny. 

Skatepark w Kazimierzu Górniczym. Nowi inwestorzy na terenach po kopalni „Milowice”.
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PAGINAMIASTO

Najważniejsze inwestycje w Sosnowcu

Kompleks boisk na placu Papieskim.

Zagospodarowanie parku na Środuli.

Rewitalizacja Stawików.

Przebudowa ulicy Będzińskiej.

Nowi inwestorzy na rekultywowanym obszarze po byłej kopalni piasku na Maczkach. Sala koncertowa przy ul. Wawel.
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REKLAMA

Baterie są wszędzie

Akumulatory górą!

  

  

 
 

Groźna zawartość

 
 

 

Czyste miasto, to piękne miasto – wspólnie dbajmy o Sosnowiec!

Gdzie wyrzucać baterie?

  

 

ABC ekologicznego używania baterii:

Baterie i akumulatory to wyjątkowo popularny odpad niebezpieczny  
– każdy z nas ma ich w domu kilkadziesiąt. I dlatego, że są one tak 
powszechne, często zapominamy, jak bardzo są groźne dla środowiska 
naturalnego.

Bateria – niepozorny odpad 
bardzo niebezpieczny

Więcej informacji i wskazówek na temat właściwego segregowania śmieci i odpowiedzialnego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi znaleźć można na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl i www.ekososnowiec.pl.

Pamiętaj! 
Odpowiednie przetworzenie i neutralizacja szkodliwych 
składników baterii jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od 
strumienia pozostałych odpadów komunalnych. Dlatego 
tak ważne jest, by nie wrzucać ich do zwykłego kosza na 
śmieci.
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REKLAMA

Te liczby robią wrażenie!

Cele nowego Zakładu

Jakie obiekty powstały?

Czyste miasto, to piękne miasto – wspólnie dbajmy o Sosnowiec!

  

8 września 2014 roku o�cjalnie otwarto nowy Zakład Przetwarzania
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. To jedna z kluczowych 
inwestycji gminy Sosnowiec, która będzie służyła mieszkańcom przez 
kolejne dziesięciolecia. 

Zakład Przetwarzania  
i Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych już otwarty!

Więcej informacji, zdjęć i danych na temat nowego Zakładu znaleźć można na stronach internetowych 
www.mzso.sosnowiec.pl i www.sosnowiec.pl.
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„Tra dy cje kuch ni pol skiej w sztu -
ce i kul tu rze” to ty tuł no wej wy -
sta wy, któ rą moż na oglą dać w so -
sno wiec kim Mu zeum. Na wy sta -
wie za pre zen to wa no oby cza je
i tra dy cje, zwią za ne z przy rzą dza -
niem i spo ży wa niem po kar mów.
Przed sta wio no dzie je, ucho dzą -
cych za ty po wo pol skie, wy bra -
nych po traw, ich ewo lu cję oraz
kul tu rę ich spo ży wa nia. Eks po na -
ty wy po ży czo no z 11 mu ze ów,
od osób pry wat nych oraz część
po cho dzi ze zbio rów wła snych
Mu zeum. Eks po zy cja skła da się
z czte rech za sad ni czych czę ści.
W pierw szej za in sce ni zo wa no
kuch nię z re kon struk cją pie ca
chle bo we go, wy stę pu ją ce go
w chłop skich cha tach i mniej -
sze go, prze no śne go oraz opa la -
ne go wę glem, któ ry sta no wił
wy po sa że nie miej skich miesz -
kań sprzed „ery elek trycz nej

i ga zo wej”. Po nad to za pre zen to -
wa no garn ki, bryt fan ki i ron dle,
od że liw nych sa gan ków aż
do me ta lo wych, mie dzia nych,
alu mi nio wych i ema lio wa nych.
Moż na zo ba czyć tak że moź -
dzie rze, dzba ny, urzą dze nia
do pa le nia ka wy, for my
do pasz te tu i ga la re ty oraz pusz -
ki do prze cho wy wa nia ka wy
i her ba ty. Cie ka wost ką jest lo -
dów ka sprzed ery elek trycz no -
ści, w któ rej do chło dze nia
żyw no ści uży wa no brył lo du. 

Dru ga część wy sta wy uka zu -
je spi żar nię oraz spo so by prze -
cho wy wa nia za pa sów i prze twór -
stwo do mo we. Moż na zo ba czyć,
jak wy glą da ły przy bo ry do prze -
twa rza nia mle ka, ta kie jak pra sa
do se ra, ma sel ni ce, bań ki i bu tel -
ki do prze no sze nia oraz fo rem ki
do ma sła oraz sło je ty pu „We -
cka” i gar nek do ich pa ste ry zo -

wa nia. Ko lej ny frag ment wy sta -
wy to część kre den so wa z sza fa -
mi, w któ rej pre zen to wa na jest
za sta wa sto ło wa. Są więc i na -
czy nia cy no we, któ re po prze dza -
ły ser wi sy ce ra micz ne. Kró lu ją
tu jed nak wa zy, ko szycz ki, ser wi -
sy do ka wy i her ba ty oraz sztuć -
ce, wśród któ rych zwra ca ją uwa -
gę te do ra ków, ryb i se rów oraz
spo ra dycz nie dziś sto so wa ne tzw.
ko zioł ki pod sztuć ce. Umiesz -
czo no w tej czę ści wy sta wy tak -
że szkla ne cu kier ni ce, na czy nia
do przy praw, tor tow ni ce i kom -
po tie ry oraz szkla ne kom ple ty
do róż nych al ko ho li z pol skich
hut szkła ra zem z ze sta wem
do pon czu. 

Ostat ni frag ment wy sta wy
obej mu je ja dal nię z pię cio ma
sto ła mi za sta wio ny mi na róż ne
oka zje. Naj oka za lej pre zen tu ją
się te za sta wio ne świą tecz nie,
czy li z oka zji Bo że go Na ro dze -
nia i Wiel ka no cy. Jest m.in. ze -
staw obia do wy, skła da ją cy się
z kom ple tu „Lwów” z fa bry ki
w Ćmie lo wie z okre su 20-le cia
mię dzy wo jen ne go oraz ser wis
do ka wy i her ba ty. 

Ca łą wy sta wę do peł nia ją licz -
ne pra ce ma lar skie i gra ficz ne,
po dej mu ją ce te ma ty kę bie sia do -
wa nia i go to wa nia oraz wy daw -
nic twa ku li nar ne. Wy sta wę moż -
na oglą dać do 31 grud nia. red
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20 wrze śnia na akwe nie wod nym
Sta wi ki od by ło się „Po że gna nie
La ta”. Każ dy mógł spraw dzić się
w ro li ka ja ka rza, zmie rzyć się
w wy ści gu ro wer ków wod nych,
a tak że ob ser wo wać re ga ty wio -
ślar skie, w któ rych wzię ły udział
dru ży ny z so sno wiec kich szkół.

Mi mo że po go da, zwłasz cza
w go dzi nach przed po łu dnio wych,
nie roz piesz cza ła, na Sta wi kach
nie za bra kło ama to rów spor tów
wod nych. Wśród pro po zy cji by -
ła m.in.: na uka na fly bor dzie z in -
struk to rem (la ta nie od rzu to we ze
sku te rem), a tak że wa ke bo ard i za -
wo dów na skim bor dzie, czy li jaz -
dy na to rze do śli zgu w wo dzie.
Naj wię cej emo cji wzbu dzi ły jed -
nak re ga ty wio ślar skie, w któ rych
wzię ło udział osiem 8-osobowych
dru żyn re pre zen tu ją cych so sno -
wiec kie szko ły. Bez kon ku ren cyj -
na w tym gro nie oka za ła się eki -
pa II LO. im. E. Pla ter w skła dzie:
Wik to ria Ba ła ban,  Ar tur Skow -
ron, Da niel Go et zen, Da mian
Urbań czyk, Ja kub Pa ty na, Ka mil
Grze sik, Mi chał Oleś, Mi łosz
Wnuk, Mi chał Kluk. „Pla te rań ska
mło dzież” w fi na le zmie rzy ła się
z IV LO. im. S. Sta szi ca. Był to re -
wanż za czerw co wy wy ścig. Wów -
czas to gó rą w roz gry wa nych tra -
dy cyj nie la tem za wo dach by ła eki -
pa ze „Sta szi ca”, któ ra by ła lep sza
o 0,02 se kun dy. Tym ra zem gó rą
by li ucznio wie „Pla ter”, któ rzy
tym sa my zo sta li zwy cięz ca -
mi I edy cji mię dzysz kol nych re gat
w ra mach „Po że gna nia La ta
na Sta wi kach”. Na trze cim miej scu
ukoń czy ła za wo dy dru ży na VI LO
im. J. Kor cza ka. KP

Pożegnali lato na Stawikach

Ak tor ka, wo ka list ka, au tor ka
tek stów, kom po zy tor ka, czy li
Ka ta rzy na Skrzy nec ka, wy stą -
pi 18 paź dzier ni ka w Te atrze
Za głę bia. Słu cha cze mo gą li -
czyć na ro man tycz ne brzmie -
nia, pop z do miesz ką r’n’b,
a tak że pio sen ki z wła sne go re -
per tu aru. Wo ka list ka jest ab sol -
went ką Wy dzia łu For te pia nu
i Wy dzia łu Wo ka li sty ki war -
szaw skiej Szko ły Mu zycz -
nej II stop nia oraz Wy dzia łu
Ak tor skie go Aka de mii Te atral -
nej w War sza wie. W 1990 ro ku
wy gra ła Fe sti wal w Opo lu, jest
rów nież lau re at ką Na gro dy im.
Zbysz ka Cy bul skie go. Za de -
biu to wa ła w 1992 r. gra jąc
głów ną ro lę, na zmia nę z Ka ta -

rzy ną Gro niec, w mu si ca lu Me -
tro. W la tach 1993–2004 gra ła
w Te atrze Po wszech nym
w War sza wie. Od 1996 r. jest
ak tor ką w war szaw skim Te atrze
Ko me dia. Ma za so bą rów nież
go ścin ne wy stę py w te atrach
Ro ma i Sy re na. Ak tu al nie gra
w war szaw skim Te atrze Baj ka.
Na gra ła tak że sześć au tor skich
płyt. 

Ostat nio po pu lar ność przy -
nio sły jej pro gra my „Ta niec
z gwiaz da mi” oraz Two ja twarz
brzmi zna jo mo”. Szcze gól nie
ten ostat ni po ka zał jej ta lent.
W dru giej edy cji te go pro gra -
mu za sia dła w skła dzie ju ry
i oce nia in nych wo ka li stów.
Kon cert roz pocz nie się

o godz. 18.00. Bi le ty są w ce -
nie 60 zł (par ter) oraz 50 zł
(bal kon). red

36 bry dży stów wzię ło udział w VII Tur nie ju Par o Pu -
char Wi ce mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go, Ar ka -
diu sza Chę ciń skie go, któ ry od był się 3 lip ca w lo ka -
lu „Do rJan” przy ul. Bra ci Mie ro szew skich. Tym ra -
zem naj lep si by li An drzej Her mans dor fer i Krzysz tof
Zie liń ski. Dru gie miej sce za ję li Ar tur Gu ła i Ma rek
Wi tek, a trze cie Zbi gniew Pa pier niak i Adam Ro bak.
W sierp niu, ze wzglę du na se zon wa ka cyj ny, tur niej
nie od był się. Z ko lei we wrze śniowych zawodach
bez kon ku ren cyj ni oka za li się Adam Ro bak i Zbi -
gniew Pa pier niak. Na dru gim miej scu upla so wa li się
Sta ni sław Jan kow ski i Hen ryk Szy miec, a na trze cim

An drzej Wło dar czyk i Je rzy Sta szak. – We
wrześniowym tur nie ju uczest ni czy ło trzy na ście par,
ale by li to za wo dow cy. Wśród uczest ni ków zna lazł się
tak że Adam Żmu dziń ski, ar cy mistrz świa to wy, któ ry
tym ra zem za jął ósme miej sce – mó wi Adam Bę dzie -
szak, pre zes TKKF Za gó rze. Adam Bę dzie szak w pa -
rze z Alek san drem Ka lań skim by li lep si o 0,4 punk -
ta od jed ne go z naj lep szych bry dży stów. – W dal szym
cią gu za pra szam wszyst kich, któ rzy chcą się uczyć
grać w bry dża. Ocze ku ję na zgło sze nia – mó wi Adam
Bę dzie szak, pre zes TKKF Za gó rze. Wię cej in for ma -
cji moż na uzy skać pod nr tel. 501 454 825. SK

Walczyli o zwycięstwo

W romantycznej odsłonie

zdjęcia: arc U
M

 w
 Sosnow

cu

Zwycięska drużyna II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater.

Podczas regat drużyn 8-osobowych ścigano się na dystansie 400 metrów.

Każdy mógł spróbować swoich sił w sportach wodnych. 

arc Teatr Zagłębia



Krzysztof Polaczkiewicz

Po awan sie w ze spo le z So snow ca
do szło do spo rych zmian ka dro -
wych. Po stro nie strat na le ży za -
pi sać przede wszyst kim odej ście
dwóch czo ło wych gra czy: Ma riu -
sza Sy gu ły i Bar tło mie ja So ro ki.
Obaj prze nie śli się do MCKiS Ja -
worz no. Po nad to z ze spo łem roz -
sta li się To biasz Ra czek (za koń -
cze nie ka rie ry) i Mi chał Du dek
(Vol ley Ryb nik). – Mu sie li śmy
wzmoc nić ze spół, zna leźć na stęp -
ców przede wszyst kim dla Ma riu -
sza i Bart ka. Uda ło nam się po zy -
skać kil ku so lid nych gra czy.
Do klu bu przy by li roz gry wa ją cy
Ro bert Ki wior (so sno wi cza nin,
grał m.in. w Gór ni ku Ra dlin,
WTS War ka, Pol skiej Ener gii So -
sno wiec i po przed nio w TKS Ty -
chy – I li ga), przyj mu ją cy Emil
Sie wio rek (Lo tos Gdań ski, Pek -

pol Ostro łę ka, TKS Ty chy, ata ku -
ją cy: Ma te usz Urba no wicz (Lo tos
Gdańsk, Ba ni mex Bę dzin) i Łu -
kasz Tkacz (Cam per Wy szków,

MKS An dry chów, Le san Ha li -
nów), śro do wy Bar tosz Schmidt
(Ba ni mex Bę dzin, Alu ron War ta
Za wier cie) oraz li be ro Mi chał Ko -

cy łow ski (Ba ni mex Bę dzin).
Na po zy cję przyj mu ją ce go zo stał
prze su nię ty no mi nal ny ata ku ją cy
Ja kub Grze go lec. Do „Pło mie nia“

do łą czył tak że Ta de usz Krzysz ta -
ło wicz, któ ry od po wia dał za SMS
So sno wiec oraz Re pre zen ta cję
Pol ski Ka de tek i Ju nio rek. W klu -
bie bę dzie peł nił funk cję dru gie -
go szko le niow ca oraz tre ne ra
przy go to wa nia fi zycz ne go – po -
wie dział tre ner so sno wi czan. Jak
po in for mo wał Mi chał Grzyb, od -
po wie dzial n za kon takt z
mediami, klub jest w trak cie po -
szu ki wań, jesz cze jed ne go środ -
ko we go, po nie waż po waż ną kon -
tu zję krę go słu pa le czy Mi chał
Bor do szew ski.

Oprócz zmian ka dro wych Pło -
mień zmie nił tak że miej sce roz -
gry wa nia spo tkań. Z ha li przy Że -
rom skie go prze niósł się do Mi lo -
wic, do ha li pa mię ta ją cej naj lep sze
la ta so sno wiec kiej siat ków -
ki. – Mamy tu taj kom for to we wa -
run ki pra cy, na miej scu jest si łow -
nia. Li czy my, że ki bi ce licz nie bę -

dą nas wspie rać do pin giem.
Na pew no chce my po wal czyć
o jak naj lep szą lo ka tę. Bo isko po -
ka że na co nas stać – do da je So bie -
raj. Po ni żej pre zen tu je my ka drę
Pło mie nia na no wy se zon.

Trzy srebr ne me da le zdo by li lek ko atle -
ci MKS – MOS Pło mień So sno wiec
pod czas Mło dzie żo wych Mi strzostw
Pol ski w Ino wro cła wiu. To nie ko niec
do brych wie ści, bo pod czas ro ze gra ne -
go w Czę sto cho wie fi na łu Li gi Ju nio -
rów na si re pre zen tan ci wy wal czy li brą -
zo wy me dal w ry wa li za cji dru ży no wej.
Pod czas MMP na po dium sta nę li An -
ge li ka Ka li now ska i Krzysz tof Brzo -
zow ski w kon kur sie pchnię ciu ku lą
oraz Ma te usz Dłu tek w sko ku wzwyż.
Na si mio ta cze, pod opiecz ni tre ne ra
An drze ja Kur dzie la, uzy ska li od po -
wied nio: An ge li ka 14.80 m, a Krzysz -
tof 18,53 m, Ma te usz Dłu tek, pod -
opiecz ny Jac ka Mar kow skie go sko czył
na to miast na od le głość 2,08 m.

Fi nał Li gi Ju nio rów, w któ rym star -
to wa ło szes na ście naj lep szych dru żyn
z ca łe go kra ju wy ło nio nych na po sta -
wie wio sen nych eli mi na cji, od był się
na sta dio nie Bu dow la nych w Czę sto -
cho wie. Wy ni ki pierw szej run dy
wska zy wa ły, iż po za za się giem ry wa li
są już tra dy cyj nie ze spo ły byd go skie -
go Za wi szy oraz Pod la sia Bia ły stok
i to mię dzy ni mi ro ze gra się wal ka
o koń co wy triumf, o ty tuł naj lep szej
dru ży ny ju nior skiej w kra ju. Na to -
miast o naj niż szy sto pień po dium ma -
ja szan sę po wal czyć aż czte ry ze spo ły
z Wro cła wia, So snow ca, Gdań ska oraz
Rze szo wa. Wal kę o zło ty me dal i ty tuł
Dru ży no we go Mi strza Pol ski wy grał
zde cy do wa nie ze spół byd go skie go Za -
wi szy, wy prze dza jąc lek ko atle tów
z Pod la sia o 187pkt. Wal ka o naj niż -
szy sto pień po dium trwa ła do sa me go
koń ca. Zna ko mi ta po sta wa na szych
lek ko atle tów, zwłasz cza w koń czą cych
ry wa li za cję bie gach szta fe to wych
spra wi ła, że to dru ży na MKS-MOS,
Pło mień So sno wiec sta nę ła na naj niż -
szym stop niu po dium i wy wal czy ła
brą zo we me da le Dru ży no wych Mi -
strzostw Pol ski. Obok pre zen tu je my
in dy wi du al ne osią gnię cia na szych za -
wod ni ków. KP
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Płomień płonie w Milowicach

Szta fe ta 4×100 m M 42.79 155,0 pkt Szy -
mon MAzuR
Pchnię cie ku lą ju nio rów mł
(5kg) 18.34 150 pkt Ad rian na KuŹNicKA
Szta fe ta 4×400 me trów męż -
czyzn 3: 29.80 132p Ja cek KAbAciŃSKi
Szta fe ta 4×100 me trów ko -
biet 50.80 130p Ma rek bRzeziŃSKi
Skok w dal ju nio rów 6.91 125p Pa weł
bedNARz
110 m ppł ju nio rów (99,0) 15.71 124p
Krzysz tof AdAMczyK
100 me trów ju nio rów 11.29 122p Jo wi ta
błASzczAK
800 me trów ju nio rek 2: 18.00 121p Ja kub
MAGieRA
800 me trów ju nio rów 1: 57.55 118p Alek -
san dra KRAWczyK
100 m ppł ju nio rek mł (76,2) 16.12 117p
olim pia RzĄd
100 m ppł ju nio rek mł (76,2) 16.14 116p
Mar cin PłócieNNiK
Rzut mło tem ju nio rów mł
(5kg) 51.39 114p Je rzy TuSzyŃSKi
1500 me trów ju nio rów 4: 05.59 112p Pa -
try cja KAPAłA
2000 m prze szko dy ko biet 7: 45.47 111p
Ma te usz PiKul
200 me trów ju nio rów 23.27 109p igor
KułAcz
200 me trów ju nio rów 23.27 109p Klau dia
ziMieRSKA
200 me trów ju nio rek 26.92 108p da mian
KAliNKieWicz
200 me trów ju nio rów 23.49 105p Mał go -
rza ta KoWAlSKA
100 me trów ju nio rek 13.23 102p ewe li -
na ciSzeWSKA
800 me trów ju nio rek 2: 24.46 102p da -
wid PieRzGAlSKi
200 me trów ju nio rów 23.69 101p Ja kub
PRzybyłA
Rzut dys kiem ju nio rów mł
(1.5kg 37.47 100p Pa weł Sidło
Pchnię cie ku lą ju nio rów (6kg) 12.03 97p
Piotr ŚlęzAK
100 me trów ju nio rów 11.93 90p Ra fał
KubAŃSKi

Sukcesy na bieżni
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KAdRA NA SezoN 2014/15:
Rozgrywający: Karol Pachołek,
Robert Kiwior
Atakujący: Mateusz urbanowicz,
łukasz Tkacz
Środkowi: Michał biernacki,
bartosz Schmidt
Przyjmujący: emil Siewiorek,
bartosz chrzanowski, Krzysztof
Janko, Jakub Grzegolec
libero: Michał Kocyłowski,
Tomasz Górczyński
i trener: dariusz Sobieraj
ii trener: Tadeusz
Krzyształowicz
Kierownik: Piotr Kaczmarczyk

Siatkarze z Sosnowca rozpoczęli walkę na drugoligowym froncie. Na inaugurację Płomień przegrał na wyjeździe z Karpatami Krosno 2:3, mimo 
że prowadził już 2:0. – Mam nadzieję, że to złe miłego początki. Przegraliśmy trochę na własne życzenie. Na pewno wyciągniemy wnioski z tego
spotkania. W poprzednim sezonie przyzwyczailiśmy się do zwycięstw, ale teraz przed nami nowa rzeczywistość. Na pewno stać nas na dobre wyniki,
ale w każdym ze spotkań musimy grać na maksimum umiejętności i w pełni skoncentrowani – mówi trener Płomienia Dariusz Sobieraj.

Ko szy kar skie Za głę bie wró -
ci ło na spor to wą ma pę Pol -
ski. Wpraw dzie głów ne go
ce lu, ja kim miał być start
w Tau ron Ba sket Li dze, nie
uda ło się zre ali zo wać, ale po -
wrót so sno wiec kich ko szy -
ka rzy do I li gi tak że mu si
cie szyć. – Chce my od bu do -
wać daw ną mar kę. Nie re zy -
gnu je my z gry w eli cie. Już
zbie ra my środ ki i my śli my
o ko lej nym se zo nie, a na ra -
zie wal czy my na za ple czu
eks tra kla sy – mó wi To masz

Słu ża łek, tre ner Za głę bia.
Skład opar ty jest na mło -

dych za wod ni kach z re gio nu.
Fi la ra mi są dwaj do świad -
cze ni gra cze: Grze gorz Mor -
dzak i Ma rek Pie cho -
wicz. – Dla wie lu to ogrom -
ny prze skok. Zo ba czy my, jak
so bie po ra dzą. Ma my mło dy,
am bit ny ze spół, któ ry mam
na dzie ję, spra wi nie je dy ną
nie spo dzian kę. Każ da wy -
gra na bę dzie cie szyć. Mam
na dzie ję, ze ki bi ce bę dą wy -
ro zu mia li. Za po trze bo wa nie

na ko szy ków kę w mie ście
jest ogrom ne. Je stem prze ko -
na ny, że ha la przy Że rom -
skie go bę dzie na na szych
me czach pę kać w szwach.
Nie uda ło nam się załapać
do Tau ron Ba sket Li gi, ale
za pro sze nie od władz za wo -
do wej li gi na dal jest ak tu al -
ne. Dla te go mu si my zro bić
wszyst ko, aby za rok wy star -
to wać w gro nie naj lep szych.
Niech ten se zon bę dzie prze -
tar ciem. Wie le osób wal czy -
ło o ten klub, by li by śmy nie

fa ir, gdy by śmy te raz się wy -
co fa li i nie zgło si li ze spo łu
do roz gry wek li go wych.
Chce my z po wro tem wiel -
kie go ko szy kar skie go Za głę -
bia i mam na dzie ję, że ten cel
uda nam się zre ali zo -
wać – do da je Słu ża łek.

O tym, że w I li dze ła two
nie bę dzie, Za głę bie prze ko -
na ło się już na in au gu ra cję
roz gry wek li go wych. Na wy -
jeź dzie so sno wi cza nie ule -
gli 50: 83 Sta li Ostrów Wiel -
ko pol ski. KP

Re ak ty wo wa ny ze spół w bie żą -
cym se zo nie pro wa dzi du et
Mie czy sław Na huń ko i Je rzy
Paw łow ski. Pre ze sem klu bu
zo stał na to miast zna ko mi ty
przed la ty ho ke ista Za głę bia
Le szek To karz. Skład jest opar -
ty o na szych wy cho wan ków.
Oprócz mło dych gra czy są i ru -

ty nia rze. Wśród nich znaleźli
się m.in.: Łu kasz Za cha riasz,
Mar cin Ko złow ski, Ka mil Du -
szak czy Piotr Ci nal ski. – My -
ślę, że jak na krót ki okres przy -
go to waw czy, któ ry mie li śmy, to
te dwa pierw sze me cze wy glą -
da ły z na szej stro ny nie źle. Wy -
gra na i re mis to do bry pro gno -

styk przed ko lej ny mi po tycz ka -
mi. Po szcze gól ne ele men ty
na pew no jesz cze nie wy glą da -
ją tak, jak by śmy so bie wszy scy
ży czy li. Chce my być cier pli wi
i dać szan sę za wod ni kom, któ -
rzy mu szą się ograć. Pro wa dzi -
my jesz cze roz mo wy z kil ko ma
za wod ni ka mi, być mo że uda

się jesz cze wzmoc nić ze spół?
Cel na ten se zon? Jak naj wyż -
sza lo ka ta w ta be li. Ro dzi ło się
to wszyst ko w bó lach, ale naj -
waż niej sze, że dzię ki po mo cy
spon so rów uda ło się wskrze sić
ho kej w mie ście – pod kre śla
tre ner so sno wi czan Mie czy -
sław Na huń ko. KP

Ko lej ną z za wod ni czek so -
sno wiec kie go klu bu by ła
Emi lia Po pczyk, któ ra za ję ła
szó stą lo ka tę. Na tym sa mym
miej scu co Emi lia za koń czył
swo je zma ga nia w tur nie ju
chłop ców Piotr So sul ski.
Tym cza sem w Ko ni nie ry -
wa li zo wa li star si sza bli ści

(20 lat). W ry wa li za cji męż -
czyzn TMS wy sta wił tyl ko
jed ne go za wod ni ka, Krzysz -
to fa Kacz kow skie go, ale jak
mó wi przy sło wie nie ilość
a ja kość jest waż na, – Krzyś
zdo łał do trzeć do ści słe go fi -
na łu i po bar dzo wy rów na nej
wal ce z za wod ni kiem z Po -

zna nia prze grał i zdo był dru -
gie miej sce. W tur nie ju
dziew cząt TMS wy sta wił kil -
ka dziew cząt i też po ka za ły,
że li czą się moc no w kra jo -
wej ry wa li za cji. Naj le piej po -
wal czy ła Nad ia Kró li kow ska,
któ ra po dob nie jak Krzysz -
tof, za ję ła dru gą lo ka tę, prze -

gry wa jąc w fi na le z za wod -
nicz ką z War sza wy. Na naj -
niż szym stop niu po dium sta -
nę ła tak że Ka ro li na Cie ślar,
któ ra prze gra ła swo ją wal kę
pu cha ro wą z tą sa mą za wod -
nicz ką co Nad ia – pod su mo -
wał tre ner TMS, Da wid Ada -
mow ski. KP

Hokeiści wrócili do gry

Chcą odbudować dawną markę

W Ka to wi cach ro ze gra ny zo stał i Pu char Pol ski ju nio rów młod szych (17 lat). Naj le piej z TMS za głę bie za pre zen to wa ła się Na ta lia Wa -
las, któ ra wy wal czy ła trze cie miej sce. W wal ce pół fi na ło wej prze gra ła z za wod nicz ką z uKS 13 bia ły stok i osta tecz nie za ję ła miej sce
na naj niż szym stop niu po dium. 

Po rocz nej prze rwie ho ke iści za głę bia znów to czą li go we bo je. Na ra zie na za ple czu eks tra li gi. W dwóch pierw szych me czach so sno -
wi cza nie za in ka so wa li czte ry punk ty w wy jaz do wych po tycz kach z eki pą z To ru nia.

Pucharowe zwycięstwa szablistów

Tak cieszących się siatkarzy Płomienia chcemy w tym sezonie oglądać jak najczęściej.
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Je den z naj le piej za cho wa nych do -
mów drew nia nych w na szym mie -
ście. Od po ko leń na le ży do sta re -
go za gór skie go ro du Ko wal skich.
Choć da ta jej bu do wy po zo sta je ta -
jem ni cą, to wia do mo, że ist nia ła
już w ro ku 1890. Cha łu pa dzię ki
tro skli wej opie ce swych wła ści cie li

trzy ma się cał kiem krzep ko, cie -
sząc oko swym wy glą dem.
Na czę ści po dwór ka, go spo darz
i jed no cze śnie le śnik z po nad trzy -
dzie sto let nim sta żem pra cy, urzą -
dził mi ni ogró dek den dro lo gicz ny.
Dzię ki te mu le ci wy dom sta no wi
atrak cję i... swe go ro dza ju po moc

dy dak tycz ną dla uczniów so sno -
wiec kich szkół, któ rzy wie lo krot -
nie od wie dza li już ten nie ty po wy
za by tek. Cha łu pa Ko wal skich dla
wie lu miesz kań ców sil nie zur ba ni -
zo wa ne go Za gó rza jest tak że sym -
bo lem rol ni czej prze szło ści tej
miej sco wo ści. AP

Na Po go ni, w ka mie ni cy
przy uli cy Żyt niej 16, znaj du je
się naj bar dziej zna na płyt ka pod -
ło go wa w Za głę biu Dą brow -
skim. Choć wy glą da dość nie po -
zor nie, to sta ła się in spi ra cją
do po wsta nia kul to wej po wie ści
„Ko rze niec” pió ra Zbi gnie wa

Bia ła sa. Nim au tor zdą żył na pi -
sać dru gą część pod ty tu łem
„Pu der i Pył”, ka fel karz z So sno -
wic tra fił na de ski Te atru Za głę -
bia, gdzie od niósł nie ty le suk -
ces, co ca łe pa smo wspa nia łych
suk ce sów. Ale to nie ko niec...
Wio sną te go ro ku „Ko rze niec”

zo stał za pre zen to wa ny szer szej
pu blicz no ści za po śred nic twem
Te atru Te le wi zji. Tak oto nie po -
zor ny ka fe lek, sy gno wa ny przez
gla zur ni ka A. Ko rzeń ca, roz sła -
wił nie tyl ko mia sto So sno wiec,
ale rów nież ka mie ni cę przy Żyt -
niej 16. 

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

A. Ko rze niec So sno wi ce Cha łu pa przy uli cy Dmow skie go 5 w Za gó rzu

Ja kub Śmi gle wicz

Czy w Za głę biu są ja kie kol wiek skar by?
Na tu ral nie! Ca ła ma sa, ale trze ba wie -
dzieć, gdzie szu kać. Wie le z nich jest
z daw na za po mnia nych. Po moc w ich
zna le zie niu ofe ru je por tal open ca ching.
pl – war to z tej po mo cy sko rzy stać. 

Za nim przej dę do wła ści wej opo wie -
ści – jesz cze jed na dy gre sja. Otóż uwiel -
biam ma py miejsc mi bli skich,
a w szcze gól no ści sta re ma py miejsc,
któ re znam dziś. Wie le ra zy wpa try wa -
łem się w ma pę wo je wódz twa kra kow -
skie go z okre su Sej mu Wiel kie go, wy da -
ną przez Pol ską Aka de mię Umie jęt no ści
w 1929 r. Po zwa la ona od kryć zna cze nie
i sens miejsc, któ re dziś uwa ża my za ma -
ło istot ne, brzyd kie, nie przy dat ne. Po -
zwa la zro zu mieć mo je oto cze nie, a przez
to mnie sa me go, to, kim je stem. Go rą co
po le cam się z nią za po znać! 

Wie le ra zy od czy ty wa łem na zwę Sza -
łas znaj du ją cą się w po bli żu Strze mie szyc.
Dzi wi ła mnie, ale moż na po wie dzieć, za -
mkną łem na nią oczy. Do pie ro, kie dy ko -
le ga po dał mi na zwę skar bu, któ ry ma my
od kryć w Strze mie szy cach – Mły na recz -
ka z Sza ła su – do zna łem olśnie nia. Ni -
czym św. Pa weł od zy skaw szy wzrok, za -
czą łem łą czyć fak ty; zaj rza łem do ma py
daw ne go woj. kra kow skie go. Sza łas
na ma pie to sta ry młyn! 

Nie wiem, czy lu dzie wie dzą o je go
ist nie niu. Ja ko dziec ko mi ja łem go dzie -
siąt ki ra zy, ni gdy nie by łem jed nak w sta -
nie go do strzec. Zi mą - dro ga przy któ rej
ów młyn stoi -jest jesz cze mniej po pu lar -
na niż la tem, a la tem z dro gi nie wi dać
go w ogó le, dzię ki ma sko wa niu zie le nią -
cych się krze wów i drzew. 

Prze ci ska jąc się przez nie, że by zo ba -

czyć czym młyn jest dzi siaj, czu łem,
ogrom ne pod nie ce nie. Nie mal bie głem
w je go stro nę. Cięż ko opi sać ra dość, ja -
ką spra wił mi wi dok tej ru iny. Dla cze go?
Jak już na pi sa łem, dzię ki ma pom je ste -
śmy w sta nie od kry wać zna cze nie
miejsc, ale do pie ro obec ność w tym
miej scu, wy słu cha nie je go hi sto rii, jest
w sta nie po móc nam okre ślić, czy i ja ką
część na szej toż sa mo ści da ny obiekt czy
prze strzeń sta no wi. Co ma ja kiś sta ry
młyn do toż sa mo ści?

Jest to ślad go spo dar ki mi nio nych
wie ków. Kie dy dzi siaj ku pu je my świe -
żut ki chle bek, nie my śli my, ile pra cy
trze ba, by po wstał. Kie dyś młyn był jed -
nym z waż niej szych eta pów je go pro duk -
cji. Ziar na zbóż mu szą być do kład nie
zmie lo ne. Wy ko rzy sty wa no do te go si łę
na ci sku wo dy. Do te go mły na zwo żo no

plo ny z oko licz nych pól, a mo że i z dal -
szych miejsc. Świad czy to o rol ni czym
cha rak te rze na szych ziem. Kto dzi siaj ją
upra wia? Nie mu si my te go ro bić, nie
opła ca się nam. Na gle uświa da mia my
so bie, jak te cza sy się zmie ni ły. Kto by
po my ślał, że w re gio nie sły ną cym z prze -
my słu, kie dyś zaj mo wa no się przede
wszyst kim rol nic twem. Tyl ko po to, że -
by moż na by ło prze żyć ko lej ny dzień. 

O czym mo wa kon kret nie? O ru inie
mły na wod ne go. Kie dy po wstał? Nie
ma my ta kiej wie dzy. Być mo że już
w XV wie ku, choć po cząt ko wo mo gła to
być bu dow la drew nia na. Swo je go ży wo -
ta do ko nał nie tak daw no, jak moż na by
są dzić na pierw szy rzut oka. Se ba stian
Ko sa kow ski w „Mły nach wod nych
i daw nych urzą dze niach hy dro tech nicz -
nych w kra jo bra zie kul tu ral nym Za głę -

bia Dą brow skie go” pi sze, że „za kład ten
był naj dłu żej dzia ła ją cym mły nem
w Strze mie szy cach Wiel kich. W skład
do cze snych za bu do wań po mły nar skich
wcho dzą fun da men ty wła ści we go mły -
na z reszt ka mi me cha ni zmu ko ła wod ne -
go oraz trzy bu dyn ki go spo dar cze,
w tym piw ni ce. Oprócz te go do ko ła mły -
na znaj du je się roz le wi sko wod ne, tzw.
staw młyń ski. Utwo rzo ny dla spię trza nia
wo dy, któ ra mo gła nadać wię cej ener gii
sa me mu ko łu. Ca ły kom pleks jest ude ko -
ro wa ny ze wszyst kich stron buj ną flo rą.
Jak już wspo mnia łem, szczel nie ma sku -
je po zo sta ło ści mły na, a przede wszyst -
kim czy ni go nie przy ja znym dla tu ry -
stów. Mi mo to nie bra ku je tam ele men -
tów jak że cha rak te ry stycz nych dla
kra jo bra zu Pol ski – wszę do byl skie śmie -
ci i po zo sta ło ści po za kra pia nych uro czy -
sto ściach na szych mniej am bit nych kul -
tu ral nie ro da ków. 

Kie dy pierw szy raz zo ba czy łem za -
bu do wa nia mły na, by łem w szo ku, że
coś ta kie go jesz cze się na na szych kom -
plet nie zde gra do wa nych przez ko pal nie,
prze mysł i in fra struk tu rę ucho wa ło. Jak
się prze ko na łem póź niej, nie jest to je -
dy ne wy jąt ko we miej sce w Za głę biu.
Na szczę ście do tej po ry po zo sta je ono
względ nie nie na ru szo ne i za pew ne są
szan se na pod trzy ma nie o nim pa mię ci.
Po co? Nie wie le dzi siaj zo sta ło śla dów
na szej hi sto rii, a czę sto zda rza nam się
pa trzeć z za zdro ścią na bo gac twa tu ry -
stycz ne za gra ni cy. Przez tro skę i sza cu -
nek o ma łe rze czy, o wła sną prze szłość,
o pa mięć o do brych i złych rze czach,
uczymy się po ko ry dla wła snej toż sa mo -
ści. Ale nie tyl ko o toż sa mość cho dzi.
Wie dza o tym, jak na si przod ko wie roz -
wią zy wa li czę sto dra ma tycz ne pro ble my

lub prze zwy cię ża li ogra ni cze nia tech no -
lo gicz ne i ma te ria ło we, mo że być dla
nas dzi siaj zna ko mi tym bodź cem
do kre atyw no ści i przed się bior czo ści.
Nie moż na się jed nak uczyć, pa trząc
na pusz ki po pi wie w ru inach mły na, pu -
ste po ko je w sy pią cych się zam kach.
Choć sy tu acja z ro ku na rok się po lep -
sza, choć by dzię ki pro jek to wi Ja ro sła wa
W. La sec kie go na Zam ku w Bo bo li cach,
to nie moż na za po mi nać o ochro nie in -
nych miejsc. Co wię cej, na uce nie słu ży
tak że ob ser wa cja mar twe go eks po na tu
w mu zeum. 

I na pi sa na na wet naj po praw niej szą
pol sz czy zną ta bli ca in for ma cyj na nie
prze mó wi do ludz kiej du szy tak, jak wy -
kwa li fi ko wa ny i otwar ty pra cow nik mu -
zeum, skan se nu. Od kil ku na stu lat du żą
po pu lar ność zy sku ją tzw. „mu zea na ko -
łach”. Są to gru py mi ło śni ków po jaz dów,
sprzę tu woj sko we go pie czo ło wi cie,
i z wiel kim en tu zja zmem od re stau ro wu -
ją cych, co tyl ko wpad nie im w rę ce. Po -
za tym, nic nie wzbu dza emo cji u lu dzi
le piej niż nu ta ad re na li ny, drze mią ca
w ta jem ni cach, nie do po wie dze niach, sło -
wem – le gen dach. Jed na z nich mó wi
o tra gicz nie zmar łej cór ce mły na rza
z Sza ła su, któ rej du sza krzą ta się po ru -
inach mły na. 

To wa run ki wy ko rzy sta nia po ten cja -
łu wła sne go dzie dzic twa. Czu ję, że je śli
nie za cznie my od ra biać tych strat, gdzie
tyl ko się da, cał ko wi te mu za tar ciu mo że
ulec ka wał cie ka wej i po ucza ją cej hi sto -
rii. Na pew no nie wszy scy bę dą za chwy -
ce ni, ale czy już na praw dę wy star cza ją co
du żo w hi sto rii na sze go kra ju nie zo sta -
ło osta tecz nie utra co ne? Nie od bie raj my
so bie wła snej toż sa mo ści, nie wstydź my
się jej, wy ko rzy staj my ją!

Zapomniany młyn
Chyba w„Słowiańskim rodowodzie” Leona Beynara (ps. Paweł Jasienica) przeczytałem znamienne także dla naszej dzisiejszej postawy kulturalnej określenie,
że „chodzimy ślepi po własnej ziemi”. Jak jest ono trafne, przekonałem się wiosną tego roku. Wybrałem się bowiem z kolegą na poszukiwanie skarbów. 

zdjęcia: Artur Ptasiński

Młyn w Strzemieszycach Wielkich to wbrew pozorom wielki skarb.

Ja kub Śm
i gle w
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Zofia i Aleksander Andrzejewscy,
Marianna i Jan Biendziszewscy, Helena
i Stanisław Całkowie, Janina i Józef
Cieleccy, Teresa i Stanisław Czechowie,
Jolanta i Waldemar Dróżdżowie, Maria
i Jan Dulewiczowie, Urszula i Zbigniew
Dyrdasiowie, Natalia i Adam
Dziedzicowie, Marianna i Andrzej
Fikierowie, Barbara i Józef Filipowie, Anna
i Józef Gajowie, Krystyna i Andrzej
Gołębscy, Zofia i Edward Husakowscy,
Barbara i Mieczysław Hylowie, Barbara
Radecka-Jędrusik i Mirosław Jędrusik,
Maria i Marek Gołębiowscy.

Jadwiga i Zygmunt Kamieńscy, Helena
i Jan Knapczykowie, Maria i Jan
Krakowscy, Marianna i Marian Kucowie,
Stanisława i Czesław Kulowie, Maria
i Kazimierz Łądkowie, Janina i Władysław
Mockowie, Helena i Wirginiusz
Nowakowie, Ewa i Zenon Nowotarscy,
Jadwiga i Sławomir Oliwińscy, Jadwiga
i Kazimierz Opalowie, Teresa i Adam
Pawlikowie, Alina i Tadeusz Pierzchałowie,
Janina i Henryk Piętowie, Mirosława
i Henryk Płonkowie, Lidia Żyłkowska-
Owczarska i Stanisław Owczarski, Maria
i Bogusław Pawłowscy.

Halina i Andrzej Przetacznikowie, Maria
i Stanisław Rogóżowie, Zofia i Stanisław
Rosołkowie, Stanisława i Czesław
Serwatowie, Zenobia i Henryk
Skoczylasowie, Maria i Stanisław
Skotniczni, Krystyna i Adam Skwarowie,
Janina i Janusz Solipiwkowie, Zofia
i Stefan Stelmańscy, Zofia i Tadeusz
Strojeccy, Maria i Henryk Strzeleccy,
Halina i Jan Świeżakowie, Cecylia i Janusz
Węglewscy, Grażyna i Ryszard Ziółkowscy,
Zofia i Ryszard Zychowie, Maria i Ryszard
Skórkiewiczowie, Pani Genowefa Gała,
Pan Leon Paszewski.

STULATKA
Pani Helena Kowalczewska urodziła się 30 sierpnia 1914 r. Nie jest
rodowitą sosnowiczanką. Miała trójkę rodzeństwa – dwie siostry oraz
brata. Już od 7 roku życia pracowała w majątkach rolnych w Wolborzu
oraz Ujazdowie. W czasie wojny, podczas okupacji pracowała
w Niemczech w fabryce chemicznej. Po wojnie pracowała w hucie szkła
gospodarczego „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim. W tym samym
mieście wstąpiła w związek małżeński z Panem Mieczysławem. Kiedy
mąż dostał pracę na kopalni, przeprowadzili się na sosnowiecki Juliusz,
gdzie stulatka mieszka do dziś. 
W uroczystości 100. urodzin Pani Heleny brał udział zastępca prezydenta
Sosnowca, Zbigniew Szaleniec. Wręczył jubilatce dyplomy: od premiera
RP oraz prezydenta miasta, a także przekazał nagrodę jubileuszową. 

Jubileusz pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo

Wszystkim 
Jubilatom życzymy dużo
zdrowia, pogody ducha
oraz wielu kolejnych
szczęśliwych lat razem.
Redakcja 
Kuriera Miejskiego

29 sierpnia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50–lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Ryszard Łukawski, kierownik USC,
Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.
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ROZRYWKA

co? gdzie? kiedy?

Po zio mo: 1 – tłu ma czy sny, 5 – pro te stanc ki du chow -
ny, 8 – miesz ka nie krów, 9 – układ mię dzy wal czą cy mi stro na -
mi, 10 – naj dłuż szy rów no leż nik, 11 – przy zwy cza je nie, 12 – na -
kła nia nie, 14 – dzien ni czek stu den ta, 16 – z te go mia sta dru ży -
na Ju ven tu su, 17 – Cho cho łow ska lub Ko ście li ska, 19 – pro ces
roz kła du związ ków or ga nicz nych, 21 – ro dzaj swe tra lub
VW, 22 – na bu tach ta ter ni ka, 25 – oku ta la ska gó ral ska, 28 – za -
wo do wa cho ro ba płuc m.in. gór ni ków, 29 – oj czy zna Ody se -
usza, 30 – z pod mio tem i orze cze niem, 32 – na ra da, 34 – ko lo ro -
wa na nie bie, 35 – dwu ko ło wy po jazd cią gnię ty przez czło wie -
ka, 36 – na rzę dzie chi rur gicz ne, 37 – cza ro dziej ka, któ ra wię zi ła
Ody se usza, 38 – mó wi się o nim, że „nasz pan”, 39 – bisz kop to we
lub droż dżo we.

Pio no wo: 1 – śpie wa na uko cha nej, 2 – do brze, gdy bez chmur -
ne, 3 – po kój w pa ła cu, 4 – ka lum nia, znie sła wie nie, 5 – strze żo -
ny lub nie, 6 – miesz ka niec Płw. Skan dy naw skie go, 7 – od bi cie
się (np. ku li) i zmia na kie run ku lo tu, 13 – mu za, opie kun ka tra ge -
dii, 15 – otwar ty list pa pie ża do wier nych, 18 – pro dukt z ro py
naf to wej, 20 – u nie któ rych jak po stron ki, 23 – skła da ny no -
żyk, 24 – krę tac two, oszu stwo, 26 – ga fa, 27 – uszko dzo ny zna -
czek, 28 – bez no ga jasz czur ka, 31 – do trans por tu cho -
rych, 33 – gang, szaj ka. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 8/2014: MARTIN ZeLeNAy – U PROgU ZAgłADy
Na gro dy otrzy mu ją: Janina Kumorek, Elżbieta Czyż oraz Elżbieta Hajduszkiewicz z Sosnowca.
UWAgA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Jacek Cygan
Życie jest piosenką (Wyd. ZNAK)

ważne teleFony

urząd miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
miejski rzecznik  Praw
konsumentów 
(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 02 
Pogotowie ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie energetyczne
991
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

KUPON
krzyżówka nr  9

✂

Hi sto ria czło wie ka, bez któ re go pol ska sce na mu zycz na nie by -
ła by ta ka sa ma.
Po cho dzi z So snow ca, a je go pio sen ki zna ca ły kraj. O kim mo -
wa? Utwo ry Jac ka Cy ga na śpie wa ją naj lep si pol scy wo ka li ści.
Bez nie go Edy ta Gór niak nie za śpie wa ła by utwo ru „To nie ja”,
dzię ki któ re mu od nio sła suk ces na kon kur sie Eu ro wi zji, Edy ta
Gep pert nie za de biu to wa ła by tak wspa nia le pio sen ką „Ja ka ró ża
ta ki cierń”, a Gra ży na Ło ba szew ska i Sta szek Soj ka nie od kry -
li by przed na mi, że „Czas nas uczy po go dy”. Ja cek Cy gan pi sał
też dla Ma ry li Ro do wicz, An drze ja Za uchy, Se we ry na Kra jew -
skie go, Zdzi sła wy So śnic kiej, ze spo łu Kom bi i wie lu in nych ar -

ty stów pol skiej sce ny mu zycz nej.
„Ży cie jest pio sen ką” to oso bi sta, sen ty -
men tal na po dróż w prze szłość. Au tor
z wdzię kiem i hu mo rem opo wia da o po -
wsta wa niu swo ich naj lep szych tek stów,
two rząc przy tym por tre ty naj po pu lar niej -
szych pol skich gwiazd. Każ da pio sen ka
ma bo wiem swo ją hi sto rię. Każ dą two rzy re la cja au to ra tek stu
z wo ka li stą. Książ ka jest opo wie ścią o wspa nia łych przy jaź niach,
któ re po wsta ły przy two rze niu le gen dar nych utwo rów. 
Pre mie ra książ ki: 9 paź dzier ni ka.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać
wraz z wyciętym kuponem pod adresem redakcji 
(41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 20 października 2014 r.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Katarzyna Pisarzewska
Zmowa milczenia (Wyd. ZNAK)

Jerzy i Maciej Stuhr, Ewa Winnicka
Obywatel Stuhr (Wyd. ZNAK)

Każ dy no si w so bie ja kiś se kret. Nie któ re są jed nak mrocz niej sze
od in nych.
Gosz to wo – ma ła miej sco wość, w któ rej ży je się mo no to nią dnia
co dzien ne go. Brak tu roz ry wek i sen sa cji. Dom, szko ła, pra ca,
co dzien ne obo wiąz ki. Mło dzi miesz kań cy ma rzą, by wy rwać
się z tej ru ty ny, gdzie nic nie mo że ich za sko czyć. Ale do cza -
su… W za gad ko wych oko licz no ściach gi nie mło dy chło pak.
Wszy scy miesz kań cy są po ru sze ni. W ob li czu tra ge dii ujaw nia -
ją się ich zu peł nie in ne ob li cza. Spra wą ta jem ni cze go wy pad ku
zaj mu je się sier żant Ma ria Gaj da, bo wy da rzył się na jej te re nie.
Ale czy to na pew no był wy pa dek? Czy śmierć chło pa ka ma coś

wspól ne go ze spra wą sprzed lat? W śledz -
twie nie po mo gą jej z pew no ścią pro ble -
my ro dzin ne, z któ ry mi rów nież mu si so -
bie ra dzić. Jak po go dzi ży cie oso bi ste
i chęć roz szy fro wa nia ta jem ni czej za gad -
ki? „Zmo wa mil cze nia” to wcią ga ją ce po -
łą cze nie opo wie ści oby cza jo wej i kry mi -
na łu. Waż ny jest tak że wą tek psy cho lo gicz ny. Bo wiem w Go -
szo wie nic nie jest jed nak pro ste, jak by się wy da wa ło, po nie waż
każ dy miesz ka niec no si w so bie ja kąś ta jem ni cę. 
Książ ka jest już do stęp na w sprze da ży.

Kim jest obywatel Stuhr?
Naj bar dziej zna ny pol ski du et – oj ciec i syn – Ma ciej i Je rzy
Stuh ro wie. Łą czy ich wie le. Obo je za czy na li ka rie rę od wy -
stę pów ka ba re to wych. Obo je są po pu lar ny mi ak to ra mi sły ną -
cy mi za rów no z ról w po pu lar nych ko me diach, jak i z wy bit -
nych kre acji te atral nych. Choć wy ra sta li z tej sa mej tra dy cji,
re pre zen tu ją zu peł nie róż ne po ko le nia. Je rzy roz po czy nał ka -
rie rę w PRL-u, Ma ciej – już w wol nej Pol sce.

Z ja ki mi pro ble ma mi przy szło im się zma gać? Jak
ukształ to wa ły ich wy zwa nia rzu ca ne przez rze czy wi stość?
Kim są? Kim się czu ją? Co jest dla nich waż ne? Co lu bią,
cze go się oba wia ją, a co ich iry tu je? Czy trze ba lu bić swój

kraj, że by być do brym oby wa te lem?
Na te wszyst kie py ta nia od po wia da ją
w roz mo wie z Ewą Win nic ką – zna ną
dzien ni kar ką pra so wą i re por ta żyst ką,
dwu krot ną lau re at ką na gro dy Grand
Press. 

Au tor ka książ ki z każ dym z ak to rów
prze pro wa dza osob ną roz mo wę. Je rzy i Ma ciej opo wia da ją
o ro dzi nie, ka rie rze i Pol sce. Przed pu bli ka cją nie czy ta ją
swo ich wza jem nych wy po wie dzi. Te raz bę dą mie li oka zję się
prze ko nać, co ich łą czy, a co dzie li…

Pre mie ra książ ki: 23 paź dzier ni ka.    

2.10 Miejski Klub Maczki: Święto
Pieczonego Ziemniaka
4.10 godz. 17.00 Zagłębie
Sosnowiec - Stal Stalowa Wola
4 – 5.10 godz. 18.00 Teatr
Zagłębia: OSTRA JAZDA/ Norm
Foster / Gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy
7.10 godz. 17.00 Zamek Sielecki:
Z cyklu: „Kobieta na przestrzeni
wieków” wykład pt. „Królowa
Zofia Holszańska – czwarta żona
Władysława Jagiełły”
8.10 godz. 17.00 Sala
konferencyjna Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11:
Dyskusyjny Klub Książki – Każdy
Kocha Dyskusje 
11.10 godz. 10.00 Zajezdnia
autobusowa. ul. Lenartowicza:
Dzień Otwarty PKM Sosnowiec
11.10 godz. 11.00 CIM,
Warszawska 3/20: „Świat na
Patelni” – spotkania
podróżników
13.10 godz.18.00 Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11: Jacek
Hugo–Bader – spotkanie
autorskie z polskim
dziennikarzem i reporterem 
14-16.10 Miejski Klub Maczki:
Turniej e-sportowy Unreal 2000
dwójkami
14 – 16.10 Expo Silesia:
ROBOTSHOW 2014 – Targi
Robotyzacji i Automatyzacji
18.10 godz.16.00 Zagłębie
Sosnowiec - Wisła Puławy

18 – 19.10 Sosnowiec za pół ceny
– III edycja
21.10 godz.17.00 Zamek
Sielecki: Estetyczna samowiedza
człowieka, czyli filozofia sztuki
w poszukiwaniu sensu
od starożytności po czasy
współczesne
22 – 23.10 Expo Silesia:
COATING EXPO - Targi Farb,
Lakierów i Produktów
Pokrewnych
23.10 Miejski Klub Maczki:
Turniej unihokeja
24.10  godz.18.00 Zamek
Sielecki: Wernisaż wystawy
poplenerowej. XVII Sosnowieckie
Spotkania Artystyczne – Plener
Fotograficzny
25-26.10 Hala Widowiskowo-
Sportowa, ul. Żeromskiego 9:
Indywidualny i drużynowy
puchar świata juniorów w szabli
kobiet 
25.10 godz.14.00 – CIM,
Warszawska 3/20: wycieczka
piesza „Węgierska przechadzka”
(szczegółowe informacje w CIM)
28 – 29.10 Expo Silesia:
ExpoLAB - Targi Analityki,
Technik i Wyposażenia
Laboratorium
30.10 godz.18.00 Czytelnia
Biblioteki Głównej, ul.
Zegadłowicza 2: Mira Kostyła –
spotkanie autorskie 
31.10 godz.18.00 Zagłębie
Sosnowiec - Znicz Pruszków
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ho ro skoP

waga (23.09. – 22.10.) – Wy ko rzy -
staj pięk ną, je sien ną po go dę
i udaj się na wy ciecz kę w gó ry!
Jest szan sa, że pod czas dłu giej sa -
mot nej wę drów ki po znasz brat nią
du szę. W pra cy szy ku ją się zmia ny
ka dro we, któ re jed nak To bie
z pew no ścią wyj dą na do bre. 
skorPion (23.10. – 21.11.) – Pod -
czas so bot niej im pre zy w klu bie
spo tkasz sta rą mi łość. Prze ko nasz
się, że da lej świet nie się do ga du je -
cie. Mo że po ra od świe żyć tę zna -
jo mość na do bre? Skor pio ny po -
szu ku ją cy lep szej pra cy, mo gą li -
czyć na cie ka we pro po zy cje.
strzelec (22.11. – 20.12.) – Paź -
dzier nik to dla Cie bie czas re lak su
i od po czyn ku. W dłu gie je sien ne
wie czo ry chęt niej bę dziesz spę -
dzał czas z książ ką niż przy ja ciół -
mi. Pod ko niec mie sią ca ode zwą
się two je sta re pro ble my zdro wot -
ne. Nie lek ce waż te go!
koziorożec (21.12. – 20.01.)
– Cze ka Cię mie siąc zmian i nie -
spo dzia nek. W pra cy szy ku je się
awans, a uko cha na oso ba mi ło cię
za sko czy. Po myśl o upra wia niu ja -
kie goś spor tu, gdyż je sień sprzy ja
le ni stwu, a wio sną znów bę dziesz
na rze kać na za cia sne spodnie.
wodnik (21.01. – 20.02.) – Uwa -
żaj na swo je wy dat ki i nie ule gaj
szyb kim kre dy tom. Jest du ża
szan sa na pod wyż kę pod ko niec
ro ku i wte dy bę dziesz mógł za sza -
leć. W mi ło ści mo no to nia, ale że by
to zmie nić, trze ba wyjść do lu dzi.
ryby (21.02. – 20.03.) – Je sień to
dla Cie bie czas spo ko ju. Upo rząd -
ku jesz za le głe spra wy fi nan so we
i ule gniesz bło gie mu le ni stwu.
W po ło wie mie sią ca po znasz wy -
jąt ko wą oso bę. Wspól ne pa sje
spra wią, że bę dzie cie ra zem spę -
dzać każ dą wol ną chwi lę.
baran (21.03. – 19.04.) – W pra cy
cze ka Cię fan ta stycz ny okres. Zo -
sta niesz na wet na gro dzo ny pod -
wyż ką. Sa mot ne ba ra ny ma ją
szan sę po znać wiel ką mi łość. Tyl -
ko pa mię taj – sa ma do Cie bie nie
przyj dzie. Mu sisz czę ściej wy cho -
dzić z do mu.
byk (20.04. – 20.05.) – W tym mie -
sią cu szcze gól nie uwa żaj na swo je
zdro wie. Z po zo ru zwy kłe prze zię -
bie nie mo że oka zać się dla Cie bie
bar dzo groź ne. By ki w związ kach
cze ka cie ka wy okres. Wspól ne
wie czo ry przy lamp ce wi na wyj dą
wam na do bre.
bliŹnięta (21.05. – 21.06.) – Od -
kry jesz daw ne pa sje z mło do ści
i cał ko wi cie Cię one po chło ną. Nie
re zy gnuj jed nak dla nich ze swo jej
pra cy, bo mo że się to źle skoń -
czyć. Pa mię taj tak że o uko cha nej
oso bie i nie po zwól, by czu ła się
za nie dba na. 
rak (22.06. – 22.07.) – Cho ciaż
szczę ście ci sprzy ja, za pra gniesz
od po czyn ku od cią głej pra cy.
Wraz z dru gą po łów ką wy bie rze -
cie się na za le głe wa ka cje. Z pew -
no ścią zre ge ne ru jesz si ły i wyj dzie
Ci to na do bre. Wy jazd uszczu pli
jed nak nie co twój bu dżet, dla te go
za sta nów się, jak zmniej szyć swo -
je wy dat ki.
lew (23.07. – 22.08.) – Sa mot ne
lwy cze ka świet ny okres. Paź dzier -
nik ozna cza dla Cie bie czas im -
prez, a te naj bar dziej sprzy ja ją no -
wym zna jo mo ściom. Uwa żaj jed -
nak na swo je zdro wie, gdyż au ra
sprzy ja cho ro bom. W pra cy mo no -
to nia. Two ja in tu icja pod po wia da
Ci, że naj wyż sza po ra na zmia ny.
Panna (23.08. – 22.09.) – Nie
obie cuj ni ko mu cze goś, na co nie
masz wpły wu. Two je do bre chę ci
mo gą ob ró cić się prze ciw ko To bie.
Two ja dru ga po łów ka szy ku je dla
Cie bie spe cjal ną nie spo dzian kę.
Nie po zo stań jej dłuż ny i rów nież
po myśl o dobrej kolacji lub
wieczorze w teatrze.  red

KINO

Re per tu ar Ki na He lios So sno wiec
06.10.– 09.10.2014

Ki No Ko Ne Se RA:
„PO DRÓŻ NA STO STÓP” WY ŁĄCZ NIE W PO NIE DZIA ŁEK
ko me dia, od 12 lat, USA, 122 min. GODZ. 18.30
Ki No Ko bieT:
„SPÓD NI CE W GÓ RĘ” WY ŁĄCZ NIE W CZWAR TEK
ko me dia/ro mans, od 15 lat, Fran cja, 118 min. GODZ. 18.30
PRe Mie Ry:
„SŁUŻ BY SPE CJAL NE” 14.00, 16.30, 19.00, 21.30.
dra mat/ak cja, od 15 lat, Pol ska, 115 min.
„AN NA BEL LE” 15.15, 19.30, 21.45.
hor ror, od 15 lat, USA, 99 min. 
„WINX CLUB: TA JEM NI CA MOR SKICH GŁĘ BIN”
11.15**, 13.15**, 17.30.  ani ma cja, b/o, Wło chy, 83 min. 
** Z WY JĄT KIEM PIĄT KU
fil My Ty Go dNiA:
„BEZ LI TO ŚCI” 15.45, 20.00.
thril ler/ak cja, od 15 lat, USA, 128 min.
„MIA STO 44” 10.15*, 13.00,

18.30**, 20.30***, 21.30****.  dra mat/wo jen ny, od 15
lat, Pol ska, 
* Z WY JĄT KIEM PIĄT KU
** Z WY JĄT KIEM PO NIE DZIAŁ KU I CZWART KU
*** WY ŁĄCZ NIE W PO NIE DZIA ŁEK
**** WY ŁĄCZ NIE WE WTO REK, ŚRO DĘ I CZWAR TEK
„WIĘ ZIEŃ LA BI RYN TU” 13.30*. scien ce -fic tion, od 12 lat,
USA, 115 min. * Z WY JĄT KIEM PIĄT KU „MA RY’S LAND. ZIE -
MIA MA RYI” 11.00*. re li gij ny, od 12 lat, Hisz pa nia, 115 min.
* Z WY JĄT KIEM PIĄT KU
fil My dlA dzie ci:
„PSZCZÓŁ KA MA JA. FILM” 10.00*, 12.00**, 16.00, 18.00. 
ani ma cja, b/o, Au stra lia/Niem cy, 88 min.
* Z WY JĄT KIEM WTOR KU ** Z WY JĄT KIEM PIĄT KU

reklama

uWAGA! dla naszych czytelników mamy do wygrania
14 pojedynczych zaproszeń do kina, do odbioru
w naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego”.

TEATR - październik 2014

01 Śr godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
02 Czw godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
03 Pt godz. 09.00 Najmniejszy bal świata / Malina Prześluga
04 Sb godz. 18:00 Ostra jazda/ Norm Foster 
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
05 Nd godz. 18:00 Ostra jazda/ Norm Foster 
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
07 Wt godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll
08 Śr godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll
10 Pt godz. 19:00 Między nami dobrze jest/Dorota Masłowska
11 Sb godz. 18:00 Między nami dobrze jest/Dorota Masłowska
12 Nd godz. 18:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak  

15 Śr godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
17 Pt godz. 19:00 Zaćmienie / Antoni Czechow 
18  Sb godz. 18:00 Koncert Katarzyny Skrzyneckiej
19 Nd godz. 11:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
19 Nd godz. 18.00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
21 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka
22 Śr godz. 09:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka
24 Pt godz. 19:00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek
25 Sb godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski
26 Nd godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski
28 Wt godz. 10:00 Najmniejszy bal świata / Malina Prześluga
29 Śr godz. 10:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, cen tra la tel. 32/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 6 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i
podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł.

dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Między nami

dobrze jest” w dniu 10.10.2014r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Zaćmienie”

w dniu 17.10.2014r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone

Zagłębie” w dniu 25.10.2014r. (sobota), godz. 18.00

Wspa nia ła wo ka list ka Ali cja Ma jew ska i kom po zy tor,
aran żer oraz pia ni sta, czy li Wło dzi mierz Korcz, wy -
stą pią 13 paź dzier ni ka w Sa li Kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkół Mu zycz nych w So snow cu. Do chód z kon -
cer tu zo sta nie prze zna czo ny na bu do wę pierw sze go
w So snow cu ho spi cjum sta cjo nar ne go. 

Ali cja Ma jew ska, któ rej zna kiem roz po znaw czym
jest m.in. prze bój „Jesz cze się tam ża giel bie li”, za de -
biu to wa ła w 1968 r. na Fe sti wa lu Pio sen ki Ra dziec kiej
w Zie lo nej Gó rze. W la tach 1971-1974 by ła so list ką
ze spo łu Par ti ta i wy stę po wa ła w war szaw skim Te atrze
na Tar gów ku. W 1975 r.  zdo by ła na gro dę głów ną
na Fe sti wa lu w Opo lu, śpie wa jąc utwór Je rze go Der -
fla i Ire ne usza Ire dyń skie go „By wa ją ta kie dni”.
Współ pra cu je z ta ki mi ar ty sta mi jak m.in. Wło dzi -
mierz Korcz, z któ rym od lat wspól nie wy stę pu je
na sce nie. 

Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00. Ce gieł ki kosz -
tu ją 30 zł. Moż na je ku pić w sie dzi bie Ho spi cjum So -
sno wiec kie go im. Św. To ma sza Apo sto ła przy ul. 3 Ma -
ja 1 oraz w Sa li Kon cer to wej przy ul. Wa wel 2. SK

W so bo tę 18 paź dzier ni ka o godz. 18.45
od bę dzie uro czy sty Kon cert Ju bi le uszo -
wy z oka zji 110. rocz ni cy po wsta nia
Chó ru Ka te dral ne go „Lut nia”, dzia ła ją -
ce go przy Ba zy li ce Ka te dral nej p. w.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w So snow cu. Chór „Lut nia”
pod dy rek cją Ry szar da Młyń cza ka wy -
stą pi wspól nie z So sno wiec ką Or kie strą
Ka me ral ną oraz z so list ką Agniesz ką
Sty bliń ską – so pran, stu dent ką Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach. War to
wspo mnieć, że chór „Lut nia” jest jed -
nym z naj star szych chó rów w Za głę biu.
Zrze sza oso by za in te re so wa ne mu zy ką
i śpie wem. Kon cer tu je i wzbo ga ca wy -
da rze nia ar ty stycz ne w mie ście i po -
za nim.

W pro gra mie kon cer tu w I czę ści
znaj dą się utwo ry Wol fgan ga Ama de -
usza Mo zar ta: „Ave ve rum Cor pus”,
„Sanc ta Ma ria, ma ter Dei” oraz „Lau -
da te”. W dru giej czę ści kon cer tu ar ty ści

wy ko na ją utwór „Mis sa bre vis Sanc ti
Jo an nis de Deo” Jó ze fa Hayd na. 

Kon cert po prze dzi msza św. w Ka te -
drze w in ten cji by łych i obec nych człon -
ków chóru, któ rą od pra wi pa sterz die ce -

zji so sno wiec kiej, ks. dr Grze gorz Ka -
szak. Msza roz pocz nie się o godz.
18.00.

Wstęp na kon cert jest bez płat ny. Ser -
decz nie za pra sza my! red

Pod ta kim wła śnie ha słem 6 wrze śnia od by -
ło się „Na ro do we Czy ta nie” w Miej skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej w So snow cu. By ła to
już III edy cja ak cji, za ini cjo wa nej przez Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go. Spo tka nie roz po czę to
pre zen ta cją mul ti me dial ną na te mat pi sa rza
Hen ry ka Sien kie wi cza. Od by ła się też „Sien -
kie wi czow ska szta fe ta”, czy li czy ta nie wy -
bra nych frag men tów Try lo gii przez za pro -
szo nych go ści. Czy ta li m.in. człon ki nie Sto -
wa rzy sze nia Twór ców Kul tu ry Za głę bia
Dą brow skie go w Bę dzi nie, ucznio wie i sym -
pa ty cy bi blio te ki. Mło dzież zmie rzy ła się
tak że z te stem wie dzy o ży ciu i twór czo ści
Hen ry ka Sien kie wi cza pod czas „Krzy żów -

ko wych zma gań” oraz „Ko ła for tu ny”. Atrak -
cje cze ka ły rów nież nas naj młod szych
uczest ni ków im pre zy. W „Sien kie wi czow -
skim ką ci ku ma lu cha” przy go to wa no puz zle,
ko lo ro wan ki i ła mi głów ki, po wią za ne z te -
ma ty ką ak cji. Wszy scy ze bra ni go ście zo sta li
za pro sze ni do bi cia ze szło rocz ne go re kor du
w chó ral nym czy ta niu. Tym ra zem wspól nie
od czy ta no frag ment „Po to pu”. Du że za in te -
re so wa nie ak cją udo wod ni ło, że na wet w dzi -
siej szych za bie ga nych cza sach, pi sa na „ku
po krze pie niu serc” Try lo gia, mo że na brać in -
te re su ją ce go, a na wet roz ryw ko we go cha rak -
te ru i umi lić wrze śnio we przed po łu dnie mi -
ło śni kom li te ra tu ry w każ dym wie ku. red

Zagrają na rzecz
budowy hospicjum 

110-lecie Chóru Katedralnego LUTNIA w Sosnowcu

Czytajmy, mości państwo
arc MBP w Sosnowcu

Opłaca się czytać i wiedzieć. Najlepsi uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. 

Piotr Dudała
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Dom Handlowy 
„SUPERMARKET”

Stoisko 83E 

MIODY NATURALNE

JEDYNE Z CERTYFIKATEM

POLSKIEGO ZWI¥ZKU
PSZCZELARSKIEGO

Zapraszamy do nowootwartego Sklepu Firmowego Domu Pszczelarza

im. ks dr H. Ostacha w Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)

W naszym Oœrodku Wypoczynkowym

do Pañstwa dyspozycji oddajemy:

-Apartamenty rodzinne, 

-Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z ³azienkami,

-Salê bankietow¹ i konferencyjn¹.

Dom Pszczelarza

Kamianna 29

33-336 £abowa

www.kamianna.com.pl

(18) 474-16-77

Oferujemy:
-Noclegi ze œniadaniem,

 w formie sto³u szwedzkiego,

-Karczmê z kuchni¹ regionaln¹,

-Apiterapiê, saunê, masa¿,

-Plac zabaw dla dzieci,

-Boisko do siatkówki pla¿owej,

-Wyci¹g narciarski (30m od oœrodka),

-Kryty basen (Wysowa).

Zapraszamy na wypoczynek do

Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)

Organizujemy:

-Szkolenia, bankiety,

-Zabawy taneczne, ogniska,

i inne zgodnie z oczekiwaniami klienta. 

Polecamy:
-NATURALNE MIODY POLSKIE

 z certyfikatem,

-Miody Pitne,

-Pierzgê, py³ek kwiatowy, propolis,

-Kosmetyki hipoalergiczne na bazie miodu,

-Produkty pszczelarskie,

-Soki naturalne t³oczone rêcznie,

-Wody mineralne i lecznicze.

reklama


