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„Seniorzy decydują” to
najnowszy projekt, jaki
wspólnie prowadzą
Gmina Sosnowiec ze
Stowarzyszeniem
Aktywne Kobiety.
Maraton rowerowy już
za nami,
a przed seniorami
jeszcze wykłady,
warsztaty i wielki bal,
który poprowadzi Dj-ka
Wika.

Szpi tal Miej ski w So snow cu zo sta -
nie prze kształ co ny w spół kę
z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią. Rad ni pra wie jed no gło śnie
pod ję li uchwa łę w tej spra wie. To
roz wią za nie jest przede wszyst kim
ostat nią szan są na po zby cie się pra -
wie 12-mi lio no we go za dłu że nia
i spo so bem na wyj ście ze spi ra li
dłu gów. Ma tak że za pew nić lep sze
funk cjo no wa nie szpi ta la i szer szy
za kres usług me dycz nych. 

– Sa mo rzą dy do koń ca te go ro -
ku mu szą do ko nać prze kształ ce nia
pu blicz nych za kła dów opie ki zdro -
wot nej w ka pi ta ło we spół ki han -
dlo we, je że li za mie rza ją sko rzy stać
z do bro dziejstw usta wy o dzia łal -
no ści lecz ni czej. Usta wo daw ca za -
pro po no wał po moc pań stwo wą
w po sta ci spła ty za dłu że nia prze -
kształ ca nych szpi ta li, w for mie do -
ta cji ce lo wej lub umo rze nia zo bo -
wią zań pu blicz no- praw nych,
pod wa run kiem, że zdą ży my
przed grud niem – wy ja śnia Zbi -
gniew Sza le niec, za stęp ca pre zy -
den ta mia sta, od po wie dzial ny
za re sort zdro wia. 

No wo po wsta ła spół ka z dniem
prze kształ ce nia przej mie pra wa
i obo wiąz ki, któ rych pod mio tem
jest Szpi tal Miej ski. Zko lei pra cow -
ni cy prze kształ co ne go szpi ta la sta -

ną się zmo cy pra wa pra cow ni ka mi
spół ki. Wia do mo już, iż pre ze sem
spół ki zo sta nie obec ny dy rek tor,
a je go dzia łal ność bę dzie kon tro lo -
wać Ra da Nad zor cza. Wła ści cie -
lem spół ki bę dzie gmi na. Co to
ozna cza dla szpi ta la, pra cow ni ków
i pa cjen tów? Za rów no pre zes spół -

ki, jak rów nież człon ko wie Ra dy
Nad zor czej, po no szą znacz nie
więk szą od po wie dzial ność zadzia -
łal ność spół ki, niż obec nie dy rek tor
szpi ta la. – Da je nam to więk szą
gwa ran cję, że oso by za rzą dza ją ce
pla ców ką, po dej mu ją de cy zje, któ -
re ma ją na ce lu uzy ska nie jak naj -

lep szych wy ni ków przez spół kę.
Dzia ła nie za kła du w for mie spół ki
wy mu sza więk szą dys cy pli nę fi -
nan so wą oraz umoż li wia bar dziej
efek tyw ne wy ko rzy sta nie je go
moż li wo ści – prze ko nu je Zbi gniew
Sza le niec. – Za pew niam, że po -
wsta nie spół ki nie ozna cza żad ne go

za gro że nia dla pa cjen tów i że ja kie -
kol wiek do tych cza so we świad cze -
nia bę dą płat ne. Po nad to po prze -
kształ ce niu mia sto na dal bę dzie fi -
nan so wa ło mo der ni za cję szpi ta la.
Dą ży my do te go, że by wcią gu naj -
bliż szych trzech lat wszyst kie
oddzia ły zo sta ły wy re mon to wa ne
i za pew nia ły ta ki stan dard jak wy -
re mon to wa ne już od dzia ły: po łoż -
ni czy, or to pe dii, ge ria trii czy psy -
chia trii, któ ry wkrót ce zo sta nie uro -
czy ście otwar ty. W przy szło rocz -
nym bu dże cie na re mont od dzia łu
chi rur gii oraz blo ku ope ra cyj ne go
za mie rza my za bez pie czyć su mę
po nad 11 mln 300 ty się cy zło -
tych – do dał Sza le niec. 

Pre zy dent mia sta, jak i rad ni, za -
pew nia ją, że nie na le ży oba wiać
się, iż ko mer cja li za cja bę dzie ak -
tem wstęp nym, pro wa dzą cym
do pry wa ty za cji. – Ko mer cja li za -
cja nie ozna cza pry wa ty za cji.
Szpi tal Miej ski zo sta nie prze -
kształ co ny w spół kę z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią. Wła ści cie -
lem spół ki w stu pro cen tach na dal
bę dzie gmi na. Co waż ne, spół ka
ru szy bez żad nych zo bo wią zań
i dłu gów – prze ko nu je Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent mia sta.

Rad ny i le karz Da niel Mi kla siń -
ski za pew nia, że o pry wa ty za cji

gmin ne go szpi ta la nie ma mo -
wy. – Ab so lut nie nie przy świe ca
nam ta ki cel. Do pó ki ja bę dę rad -
nym, do ło żę wszel kich sta rań, by
do ta kiej sy tu acji nie do szło. Je -
stem prze ko na ny, że to sa mo sta no -
wi sko zaj mu ją wszy scy po zo sta li
rad ni tej ka den cji – mó wi. 

Za le tą prze kształ ce nia szpi ta la
jest umoż li wie nie mu dzia ła nia
na ryn ku usług me dycz nych
na bar dziej ela stycz nych za sa dach
niż dzia ła obec nie. Te raz, po wy -
czer pa niu kon trak tu z NFZ, pa -
cjent nie ma moż li wo ści otrzy ma -
nia okre ślo nej usłu gi me dycz nej,
na wet je śli chce i mo że za nią za -
pła cić.

Rad ny Ka rol Wi niar ski uwa ża,
że ko mer cja li za cja szpi ta la jest
obec nie naj lep szym roz wią za -
niem. – Z bu dże tu pań stwa mo że -
my uzy skać oko ło 12 mln zło tych,
któ re zo sta ną prze zna czo ne na po -
kry cie zo bo wią zań szpi ta la, co
znacz nie po pra wi je go sy tu ację fi -
nan so wą i zmniej szy bie żą ce kosz -
ty funk cjo no wa nia. Za gro żeń nie
ma, bo bę dzie to spół ka ze stu pro -
cen to wym udzia łem mia sta, więc
kon tro la po win na być spra wo wa -
na w do tych cza so wym kształ cie,
do dat ko wo przez Ra dę Nad zor -
czą – pod su mo wał rad ny. (sk)

Tylko komercjalizacja. Szpital nie zostanie sprywatyzowany, zapewniają władze miasta

Szpital będzie spółką

Kolejny rok szkolny rozpoczęty.
Uroczysta inauguracja odbyla się w Sali
Koncertowej przy Zespole Szkół
Muzycznych. Od tego roku rozpoczęły
dzialalność dwa Centra Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego.

Cel jest jeden – awans! Bo jak nie teraz,
to kiedy? Piłkarze Zaglębia rozpoczęli
szósty sezon zmagań na II-ligowych
boiskach. Zaliczyli dwie wyjazdowe
porażki, ale na własnym boisku
wygrywają. Niestety pucharowa
przygoda już się zakończyła.

11 lipca prezydenci Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca podpisali porozumienie
w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa
Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec,
Jaworzno. – Ta droga jest nam wszystkim potrzebna. Potrzebują jej Mysłowice,
by odciążyć centrum miasta. Potrzebuje Jaworzno, by skrócić dojazd z Katowic.
Potrzebuje też Sosnowiec, by zagwarantować mieszkańcom alternatywne
połączenie z Katowicami - podkreśla Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. 134 7

Kurier

Dzięki komercjalizacji szpital ma pozbyć się długów i być lepiej zarządzany
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– Przy jaźń z ca łym świa tem za czy -
na się od przy jaź ni z naj bliż szym oto -
cze niem – stwier dził pod czas uro czy -
sto ści dr Mi chał Kacz mar czyk, pro -
rek tor Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas.
Do wo dem na ta ką wła śnie przy jaźń
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas z Za głę -
biem Dą brow skim jest Za głę biow ska
Na gro da Hu ma ni tas, któ ra już po raz
ósmy pro mu je i pod kre śla re gio nal ne
war to ści – do dał.

Za głę biow ska Na gro da Hu ma -
ni tas przy zna wa na jest w dwóch
ka te go riach: ho no ro wej i pro mo -
cyj nej. W tym ro ku w ka te go rii
pro mo cyj nej no mi no wa no do na -
gro dy: Fun da cję Bra ma Cu ker ma -
na z Bę dzi na, Ze spół Folk lo ry -
stycz ny „Ja worz nik”, Mu zeum
Miej skie „Szty gar ka” w Dą bro wie
Gór ni czej, Wo lon ta riat przy MOPS
So sno wiec, Har cer ski Krąg Se nio -
rów ZHP, Sto wa rzy sze nie „Zie lo ne
Za głę bie” oraz Miej ską i Po wia to -
wą Bi blio te kę Pu blicz ną w Bę dzi -
nie. Z ko lei w ka te go rii ho no ro wej
no mi na cję otrzy ma li: Kry sty na Pa -
czo sa, prof. Ja cek Kuź niak, ks.
Piotr Pil śniak, Woj ciech Bor kow -
ski, Szy mon Wi de ra, Jan Po wał ka,
Ry szard Lisz czyk, Da riusz Kmio -

tek, Ja cek Fi lus, Ran ko To mo vic,
prof. Zbi gniew Bia łas oraz prof.
Ma rian Ki siel.

W ka te go rii pro mo cyj nej zwy cię -
ży ła Fun da cja Bra ma Cu ker ma na,
któ ra zo sta ła za ło żo na w 2009 ro ku
w Bę dzi nie przez Ka ro li nę i Pio tra Ja -
ko weń ko. Fun da cja spra wu je opie kę
przede wszyst kim nad daw nym Ży -
dow skim Do mem Mo dli twy, ufun do -
wa nym przez Nu chi ma Cu ker ma na.
Dom Mo dli twy zo stał przez fun da cję
ura to wa ny i sta no wi obec nie jej sie -

dzi bę. Fun da cja re ali zu je m.in. róż no -
rod ne pro jek ty wie lo kul tu ro we:
„Hur tow nia Ma nu fak tu ry”, „Świad -
ko wie Hi sto rii: Bę dzin”, czy „Ko lek -
cję Edu ka cji” oraz cykl warsz ta tów
dla uczniów szkół po nad gim na zjal nych
po wia tu bę dziń skie go „CHEDER –
prze strzeń edu ka cji spo łecz nej”.

Z ko lei w ka te go rii ho no ro wej na -
gro dzo ny zo stał pro fe sor na uk hu ma -
ni stycz nych, Zbi gniew Bia łas, so sno -
wi cza nin, li te ra tu ro znaw ca -an gli sta,
pi sarz, pro za ik, re dak tor, tłu macz li -

te ra tu ry an giel skiej, ame ry kań skiej
i ni ge ryj skiej oraz oczy wi ście au tor
po wie ści hi sto rycz no -oby cza jo wej
„Ko rze niec” – pierw szy tom „Kro nik
so sno wiec kich”. Książ ka zy ska ła
gro no wier nych czy tel ni ków oraz zo -
sta ła na gro dzo na Ślą skim Waw rzy -
nem Li te rac kim za rok 2011 oraz ty -
tu ła mi „Naj lep szej Książ ki Ro -
ku 2011” i „Naj lep szej Książ ki na Je -
sień” w ka te go rii „pro za pol ska”,
w ple bi scy tach or ga ni zo wa nych
przez wor tal li te rac ki gra ni ce. pl.
Lau re at zdra dził pod czas ga li, że
ukoń czył już dru gi tom po wie ści, któ -
ra je sie nią po win na się po ja wić
na ryn ku.

Pod czas ga li wrę czo no tak że
po raz pierw szy na gro dy imie nia Pio -
tra Za rzyc kie go, przy zna wa ne za pra -
ce na uko we i pu bli cy stycz ne, po świę -
co ne Za głę biu Dą brow skie mu.
Przed się wzię cie zo sta ło zor ga ni zo -
wa ne przez sto wa rzy sze nie „Za głę -
bia cy”, któ re go za ło ży cie lem był
Piotr Za rzyc ki. Uho no ro wa no tak że
Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski prof. Ja na Li tyń skie go,
wy kła dow cę Wyż szej Szko ły Hu ma -
ni tas. Ga lę uświet nił wy stęp Ar tu ra
An dru sa, po ety i tek ścia rza. sk

Wręczono Zagłębiowską Nagrodę Humanitas 

Promotorzy regionu

Pra wie 640 ty się cy zło tych bę dzie kosz to wa ło wy po sa -
że nie Ogro du Jor da now skie go, któ ry po wsta nie w Par -
ku Sie lec kim. 21 sierp nia wła dze mia sta pod pi sa ły
w Urzę dzie umo wę na do sta wę i mon taż urzą dzeń. Wy -
ko naw cą ogro du bę dzie gli wic kie biu ro An Ar chi Gro -
up, któ re wy gra ło po wtó rzo ny prze targ, skła da jąc ko -
rzyst ną ofer tę. Wcze śniej sza co wa no, że przed się wzię cie
bę dzie kosz to wa ło oko ło mi lio na zło tych. Kil ka set ty się -
cy zło tych oszczęd no ści bę dzie moż na prze zna czyć
na in ne za da nia. 

Wia do mo już, że Ogród Jor da now ski bę dzie łą czył
po ko le nia. Zo sta nie po dzie lo ny na trzy stre fy, prze zna -
czo ne dla dzie ci, mło dzie ży i se nio rów. Każ dy więc bę -
dzie mógł przy jem nie i ak tyw nie spę dzić czas, bo oprócz
pla cu za baw po wsta ną si ło wa nia te re no wa czy sto li ki
do gier. 

Miesz kań cy uwa ża ją, że po wsta nie Ogro du Jor da -
now skie go to bar dzo do bry po mysł. 

– Pla ców za baw cią gle jest za ma ło, więc ko lej ny
na pew no speł ni swo ją funk cje, zwłasz cza że nie bę dzie
to tyl ko plac za baw, ale Ogród Jor da now ski, gdzie czas
bę dą mo gły spę dzać ca łe ro dzi ny. To do brze, że bę dzie -
my mieć ta kie miej sce w mie ście. Wy po czyn ku i za ba -
wy nie po trze bu ją tyl ko dzie cia ki, ale tak że i ci nie co star -
si – cie szy się An na Je zior ska, ma ma trzy let niej Zu zi. sk

Ogród z prawdziwego zdarzenia 

Marcin Sieroń

Kil ka set osób spo tka ło się 27 lip ca przy gro bie Edwar -
da Gier ka na so sno wiec kim cmen ta rzu przy uli cy Zu -
zan ny, aby uczcić przy pa da ją cą w tych dniach dwu na -
stą rocz ni cę śmier ci by łe go pierw sze go se kre ta rza Ko -
mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot -
ni czej. Przy by ły de le ga cje z ca łej Pol ski, a tak że oso by
in dy wi du al ne, z wiel kim uzna niem oce nia ją ce de ka dę
lat 70., w któ rych wspo mnia ny so sno wi cza nin spra wo -
wał naj waż niej szą funk cję w Pol sce. Grób po kry ły
kwia ty, za pa lo no zni cze.

O zmar łym mó wi li: je go syn – prof. Adam Gie -
rek, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go, prof. Pa weł
Bo żyk – nie gdy siej szy bli ski współ pra cow nik I se -
kre ta rza, obec nie prze wod ni czą cy Ru chu Od ro dze -
nia Go spo dar cze go im. Edwar da Gier ka, Ma ciej Ga -
da czek – prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia im. Edwar -
da Gier ka, Ma rek Balt – szef SLD w woj. ślą skim,
a tak że by ły wi ce mi ni ster gór nic twa – Fran ci szek
Wszo łek.

Uczest ni ka mi uro czy sto ści by li mię dzy in ny mi: Ka -
zi mierz Gór ski – pre zy dent So snow ca, Zbi gniew Pod -
ra za – pre zy dent Dą bro wy Gór ni czej, Zdzi sław Ba -
naś – bur mistrz mia sta i gmi ny Sie wierz, a tak że
Krzysz tof Ma rek – wi ce pre zy dent Ka to wic, któ ry zło -
żył wie niec w imie niu pre zy den ta te go mia sta, Pio tra
Uszo ka.

Po uro czy sto ściach na cmen ta rzu od by ło się oko licz -
no ścio we spo tka nie uczest ni ków, na dzie dziń cu Mu -
zeum Szty gar ka w Dą bro wie Gór ni czej.

Edward Gie rek uro dził się sto lat te mu, 6 stycz -
nia 1913 ro ku w So snow cu, zmarł 29 lip ca 2001 ro ku
w Cie szy nie. Ra zem z nim na so sno wiec kim cmen ta rzu
spo czy wa je go żo na – Sta ni sła wa Gie rek, zaś obok oj -
ciec – Adam Gie rek, któ ry zgi nął w pod zie miach ko pal -
ni Ka zi mierz. (IŁ)

Na cmentarzu przy ul. Zuzanny

Uczcili pamięć
Edwarda Gierka

Profesor Zbigniew Białas i Fundacja Brama Cukermana zostali tegorocznymi laureatami Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas. Wyróżnienia odebrali
podczas uroczystej gali w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, która odbyła się 28 czerwca. 

Roz wią za nie ho ke jo wej spół ki Za głę -
bie So sno wiec oraz dys ku sja nad przy -
czy na mi upad ku daw nej spor to wej po -
tę gi zdo mi no wa ły dwie ostat nie se sje
Ra dy Miejskiej. W wy ni ku bra ku
szans na grę dru ży ny w no wym se zo -
nie w eks tra li dze oraz ro sną cy gi gan -
tycz ny dług spół ki, rad ni po sta no wi li
nie do kła dać już ani zło tów ki na ra to -
wa nie by łej po tę gi. Dla cze go? Uzna li,
że su ma po nad 5 mln zło tych, któ re
wy da no z gmin ne go bu dże tu w prze -
cią gu dwóch ostat nich lat, na wy cią -
gnię cie ho ke ja z doł ka, po win na za -
pew nić dru ży nie nie tyl ko wyj ście
na pro stą, ale mi strzo stwo kra ju.
W obec nej sy tu acji każ da ko lej na zło -
tów ka od ra zu zo sta nie prze ję ta przez
ko mor ni ka. W tej sy tu acji rad ni po sta -
no wi li roz wią zać spół kę ho ke jo wą.
Nie za bra kło jed nak burz li wej dys ku -
sji na ten te mat. – Pie nią dze by ły co raz
więk sze, a pro ble my nie ma la ły. Nie
bę dzie my do kła dać już ani zło tów ki,
bo nas już na to nie stać. My nie je ste -
śmy je dy nie od da wa nia wam pie nię -
dzy na pen sje, w sy tu acji, kie dy nie ma
żad nych wy ni ków spor to wych, kie dy
spół ka nie wy wią zu je się ze swych zo -
bo wią zań i nie przed sta wia od po wied -

nich do ku men tów, a dzia ła cze tyl ko się
ze so bą kłó cą. Czy li tak na praw dę, nie
ro bią nic – mó wił pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski. 

Rad ni sta wia li py ta nia i wnio -
ski: – Gdzie są te pie nią dze? Ktoś je
roz trwo nił i po wi nien za to po nieść
od po wie dzial ność. Po win ni śmy być
dziś he ge mo nem, a je ste śmy ban kru -

tem. Chcemy wie dzieć, co się sta ło
z ty mi pie niędz mi, na co do kład nie
zo sta ły wy da ne, a po nad to, czy pre zes
i człon ko wie Ra dy Nad zor czej od po -
wie dzą za nie do peł nie nie swo ich obo -
wiąz ków. Nie bra kło tak że gło sów
kry tycz nych wo bec sa me go po my słu
do to wa nia spor tu za wo do we go. – Dla -
cze go lek ką rę ką wy da je my 5 mi lio -

nów zło tych na coś, co nie przy no si
żad nej ko rzy ści, do ty czy wą skiej gru -
py osób, a je dy nie nas kom pro mi tu je?
Te pie nią dze byłyby o wie le le piej
spo żyt ko wa ne, gdy by zo sta ły wy da ne
na szpi tal, bu do wę „Or li ków” czy po -
moc spo łecz ną – mówiła rad na Ewa
Szota. Radni osta tecz nie bę dą jesz cze
mu sie li wy pra co wać for mu łę, w ja kiej
bę dzie mógł się od ro dzić so sno wiec -
ki ho kej. 

Dłu gą dys ku sję wy wo ła ła tak że
pro po zy cja li kwi da cji Stra ży Miej -
skiej, któ ra by ła oma wia na na przed -
ostat niej se sji. Au to rem pro jek tu
uchwa ły był To masz Mę drzak, prze -
wod ni czą cy klu bu PiS. Rad ny nie ty -
le pro po no wał li kwi da cję Stra ży Miej -
skiej, co umiej sco wie nie jej w struk tu -
rze or ga ni za cyj nej Urzę du Miej skie -
go. Mia ło to przy nieść oszczęd no ści
oraz no we moż li wo ści pro wa dze nia
po li ty ki bez pie czeń stwa i po rząd ku
w mie ście. Rad ni klu bów PO i SLD
nie da li się jed nak prze ko nać. Za przy -
ję ciem uchwa ły za gło so wa ło 6 rad -
nych, prze ciw by ło 17, a trzech
wstrzy ma ło się od gło su. 

Tekst i foto: sk

44. i 45. se sja RM

Koń czy się era fi nan so wa nia spor tu za wo do we go

Drodzy Czytelnicy! Pragniemy Was poinformować, że
zmieniliśmy siedzibę Redakcji. Powyprowadzce zul.3 Maja22

trafiliśmy naulicę…3 Maja11. Zapraszamy serdecznie
doodwiedzenia Redakcji już podnowym adresem. Warto

zapamiętać adres: ul. 3 Maja 11, pokoje 216 – 218,
II piętro, druga klatka, kierując się od ul. Warszawskiej. 

Serdecznie zapraszamy! Zpoważaniem – redakcja. 

MIEJSKIKurier

Radni zadecydowali o rozwiązaniu spółki hokejowej

Prof. Zbigniew Białas (w środku) odebrał Zagłębiowską Nagrodę
Humanitas
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Nie uży wa ne odwie lu lat za pa so -
we zbior ni ki wo dy, znaj du ją ce
się na osie dlu Rud na przy ul.
Hal le ra w So snow cu wresz cie
znik nę ły z po wierzch ni zie mi.
Te raz w tym miej scu mo że po -
wstać po nad20 miejsc par kin go -
wych. Przez po nad rok o usu nię -
cie zbior ni ków za bie ga ła rad -
na Ewa Szo ta. Pi sa ła w tej spra -
wie in ter pe la cję za in ter pe la cją,
in ter we nio wa ła też w Re jo no -
wym Przed się bior stwie Wo do -
cią gów i Ka na li za cji. To wła śnie
RPWiK prze ję ło przed la ty
od So sno wiec kiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej zbior ni ki, znaj -
du ją ce się na grun cie na le żą cym
do SSM. – Spół dziel nia nie mo -
gła nic wtej spra wie zro bić. Tym -
cza sem brak miejsc par kin go -
wych po wo do wał bar dzo du że
uciąż li wo ści dla kie row ców, któ -
rzy nie jed no krot nie par ko wa li
swo je sa mo cho dy na traw ni -
kach – wy ja śnia Ewa Szo ta. 

Od po wie dzi na prze sy ła ne
in ter pe la cje po cząt ko wo nie da -
wa ły żad nej na dziei na po zby cie
się zbior ni ków. Wi ce pre zes za -
rzą du RPWiK, An drzej Ma jew -
ski, w skie ro wa nym do Urzę du
Mia sta pi śmie pod kre ślił, iż sza -
cun ko wy koszt spe cja li stycz nej
li kwi da cji zbior ni ków wy nie sie
oko ło100 tys. zł, anie wy klu czo -
ne, że i wię cej ze wzglę du
naznacz ną ku ba tu rę obiek tu. Po -
nad to wska zał, iż ze wzglę du

na to, że w naj bliż szym cza sie
pla no wa na jest wie lo mi lio no wa
in we sty cja, zwią za nazprze bu do -
wą Oczysz czal ni Ście ków Ra do -
cha II, przed się bior stwo nie bę -
dzie wsta nie sfi nan so wać do dat -
ko wych za dań. 

Rad na Ewa Szo ta nie da ła
jed nak za wy gra ną. – Na ja kiej
pod sta wie osza co wa no, że zbu -
rze nie obiek tu o wy mia rach 25
me trów na 15 me trów i wy so ko -
ści 2,30 me tra wy nie sie oko -
ło100 ty się cy zło tych, nie wia do -
mo. Po nad to we dług oce ny, ja -
kiej do ko na ły wła dze spół ki wo -
do cią go wej, wy bu rze nie obiek tu
mo gło by spo wo do wać ta kie na -
stęp stwa, jak uciąż li wy ha łas ma -
szyn ipo jaz dów, za py le nie, drga -
nia i wi bra cje, co w póź niej szym
okre sie mo gło by spo wo do wać
rosz cze nia od szko do waw cze ze
stro ny miesz kań ców po bli skich

blo ków, ozna cza ło by dla przy -
kła du, że re mont ka to wic kie go
dwor ca ni gdy nie zo stał by zre ali -
zo wa ny, a za byt ko we ka mie ni ce,
po win ny ulec za wa le niu – ar gu -
men tu je Szo ta. W koń cu spra wę
uda ło się za ła twić. Zna la zły się
tak że pie nią dze na usu nię cie
zbior ni ków. W Urzę dzie
Miejskim do szło do trzech spo -
tkań za in te re so wa nych stron,
awięc władz mia sta, przed sta wi -
cie li RPWiK, Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej i rad nej. Osta tecz nie
urzęd ni cy wy sła li za py ta nie ofer -
to we do pię ciu spe cja li stycz nych
firm, któ re mo gły by za jąć się
wy bu rze niem obiek tu. W od po -
wie dzi jed na z firm za pro po no -
wa ła ce nę 55 tys. zł net to, a dru -
ga 120 tys. zł net to. Wy gra ła tań -
sza ofer ta fir my K. B. S. Dia -
ment – Ser wis z Psar. Pra cow ni -
cy roz po czę li pra cę pod ko niec

lip ca i za le d wie wcią gu ty go dnia
zbior ni ki zo sta ły usu nię te. 

Ol brzy mi dół zo stał za sy pa ny,
a kie row cy par ku ją już sa mo cho -
dy icze ka ją na ruch SSM. – Roz -
wa ża my te raz spo sób za go spo da -
ro wa nia te go te re nu. Po ja wi ło się
kil ka kon cep cji. Nie wąt pli wie
jed nak brak miejsc par kin go wych
jest bo lącz ką osie dli, dla te go
wstęp nie pla nu je my, że w tym
miej scu po wsta nie par king.
Obec nie zle ci my przy go to wa nie
pla nu za go spo da ro wa nia te go te -
re nu. Na pew no po wsta ną ele -
men ty in fra struk tu ry, któ re bę dą
słu żyć na szym miesz kań -
com – za pew nił Da riusz Bar czak,
kie row nik ad mi ni stra cji miesz ka -
nio wej osie dla „Rud na”. sk

Z osie dla przy ul. Hal le ra znik nę ły wresz cie nie czyn ne zbior ni ki wo dy. Naj praw do po dob niej za stą pi je par king

Nie ustę pli wa rad na

Teraz w tym miejscu powstanie parking

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach informuje, że

przyczyną zanieczyszczenia wody w czterech dzielnicach Miasta Sosnowiec:

Klimontów, Zagórze, Porąbka oraz Kazimierz była awaria rurociągu remontowanego

na terenie Sosnowca przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.

Służby techniczne naszego Przedsiębiorstwa prowadzą intensywne prace w celu

przywrócenia dostaw wody mieszkańcom o stabilnych parametrach jakościowych

Równocześnie prowadzony jest stały monitoring parametrów wody przez akredytowane

laboratoria, które potwierdzają, że przez cały okres trwania awarii nie wystąpiło

zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
dziękując za wyrozumiałość pragnie serdecznie przeprosić wszystkich

mieszkańców dzielnicy Klimontów, Zagórze, Porąbka oraz 
Kazimierz w Sosnowcu za zaistniałą sytuację i wszelkie 

utrudnienia z nią związane.

Ewa Szo ta
Rad na Ra dy Miejskiej
Okręg nr 1: Po goń - Mi lo wi ce
Tel: 606-353-239
e -ma il: e.szo ta@in te ria.pl

21 WRześNiA – śWiAtoWy Dzień oSób
z ChoRobą AlzheimeRA 
Liczba chorych naAlzheimera wzrasta
zwiekiem. Jest to najczęstsza przyczyna
otępienia wśród chorych po65. roku życia. Im
człowiek starszy, osamotniony, im mniej
aktywny – fizycznie i intelektualnie – tym
większe jej ryzyko. Iwypowiedzenie prostego
zdania, nazwanie czegoś, zrobienie –może
okazać się fortecą nie dopokonania.
Bo – mówiąc zwyczajnie – głowa
„zastrajkuje”. Nie pamięta, zapomina, nie
rozumie, nie kojarzy, nie wie. W80% jest to
choroba dziedziczna – tak mówią
amerykańskie badania. Podobno kawa
zmniejsza ryzyko zachorowania
naAlzheimera.(LiT)

15 WRześNiA – śWiAtoWy Dzień
WieDzy o ChłoNiAkACh
Masz powiększone węzły chłonne, dokucza ci
kaszel, chudniesz, budzisz się zlany potem?
Upewnij się, że to nie jest chłoniak – nowotwór
układu chłonnego. Chłoniaki to bardzo często
diagnozowany nowotwór naświecie.
A i tak74% ludzi nie wie, że są formą raka.
Podobieństwo objawów chłoniaka dooznak
grypy i innych chorób wogromnym stopniu
utrudnia i opóźnia właściwą diagnozę.
WPolsce, co roku ponad7 tysięcy osób
dowiaduje się, że jest chorych. Wzrasta też
liczba nowych zachorowań. Wcześnie wykryta
choroba daje szansę nacałkowite wyleczenie.
(LiT)

29 WRześNiA – Dzień AptekARzA
WSosnowcu jest ponad90 aptek. Wybieraj
takie, wktórych nie czujesz się klientem, jak
wsklepie warzywnym, ale pacjentem.
Aptekarze dzielą się na tych, którzy tylko
odpowiadają napytania, i tych, którzy
doradzą, odradzą, podpowiedzą

ipowiedzą – nawet, gdy nie są pytani.
Farmaceuta powinien (ma obowiązek)
poinformować o istnieniu tańszego
odpowiednika leku. 
Jeśli lekarz nie dochował staranności i nie
napisał na recepcie np. nr PESEL, wcale nie
znaczy, że grozi nam odejście „zkwitkiem”
zapteki. Farmaceuta ma prawo wydać lek
napodstawie np. dowodu osobistego. Ale nie
wszystko jest aż tak proste, ani jednoznaczne.
Zpewnością to my będziemy musieli
pofatygować się domedyka ponownie, gdy
z jego winy są na recepcie innego rodzaju
wątpliwości lub niezgodności. Dotyczące np.
dawki leku, wielkości opakowania. Aptekarz
nie może poprawiać, zmieniać, dopisywać
odsiebie. Iwarto pamiętać, że recepta traci
ważność po30 dniach. Anaantybiotyki
doustne już po tygodniu. (LiT)

SpoD SłońCA – poD lupę
Mamy zasobą: nadmierne wystawianie skóry
nasłońce, poparzenia, opalanie bez
przeciwsłonecznych okularów oraz kremów
zwysokimi filtrami UVA, UVB. A to lista
naszych wakacyjnych grzechów (solaria nie są
sezonową tylko niezdrową pokusą)
sprzyjająca czerniakowi. To jeden znajbardziej
agresywnych nowotworów. Zatem
pobeztroskim zażywaniu słonecznych kąpieli,
zatroszczmy się ozdrowie. Fatyga żadna, bo
gołym okiem widać. Regularnie oglądajmy
skórę, zuważnością nanowe, albo nietypowe
zmiany. Dermatolog lub chirurg-onkolog
powinien obejrzeć niepokojące znamiona – te
asymetryczne, duże albo powiększające się,
czarne, zaczerwienione lub oniejednolitym
kolorze. Co10 lat podwaja się liczba
zachorowań naczerniaka. Nieświadomość
inieznajomość choroby jest największą
przyczyną późnych rozpoznań, awięc
iwysokiej śmiertelności wśród chorych. (LiT)

ZDROWO WIEDZIEĆ…

Kon takt z rad ną
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Cztery tysiące mieszkańców
skorzysta z projektu
In ży nier kon trak tu dla pro jek tu
„Go spo dar ka ście ko wa wSo snow -
cu – Etap II” zo stał już wy bra ny,
a umo wa zo sta ła pod pi sa na 13
sierp nia w Urzę dzie Miejskim
w So snow cu. Wy ko naw ca, któ ry
wy grał prze targ, to Trac te bel En -
gie erings S.A. z Ka to wic. Pod sta -
wo wym za da niem in ży nie ra kon -
trak tu jest nad zór in we sty cyj ny
nad bu do wą ka na li za cji sa ni tar nej,
za rzą dza nie, ko or dy na cja, mo ni to -
ring oraz pro wa dze nie dzia łań pro -
mo cyj nych i edu ka cyj nych. Pra ca
in ży nie ra kon trak tu ma się za koń -
czyć do 30 czerw ca 2016 r. i ma
kosz to wać po nad 613 tys. zł. Tym -
cza sem cał ko wi ty koszt pro jek tu,
czy li dru gi etap go spo dar ki ście ko -
wej w So snow cu bę dzie kosz to wał
po nad 65 mln, z cze go pra wie 31

mln zł po cho dzi ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej zPro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko,
a po zo sta łe środ ki po cho dzą z bu -
dże tu Re jo no we go Przed się bior -
stwa Wodo cią gów iKa na li za cji So -
sno wiec S. A i bu dże tu mia sta.
Wra mach te go przed się wzię cia zo -
sta nie wy bu do wa nasieć ka na li za cji
sa ni tar nej z in fra struk tu rą tech nicz -
ną o łącz nej dłu go ści pra wie 21 km
wre jo nie Niw ki, Ję zo ra, Mo drze jo -
wa, Bo ru (bu do wa pom pow ni ście -
ków „Bia la Prze msza” wraz z ru ro -
cią giem tłocz nym do ko lek to ra
Bo brek) oraz Kli mon to wa (re jon
ul. Re wo lu cji 1905). W wy ni ku
re ali za cji in we sty cji do sie ci ka na -
li za cji sa ni tar nej bę dzie moż -
na pod łą czyć prawie 4 tys. miesz -
kań ców. sk

Otwarto Bank Tkanek i Komórek
w Szpitalu św. Barbary
Bank Tka nek i Ko mó rek otwar to
w sierp niu w Wo je wódz kim Szpi -
ta lu Spe cja li stycz nym nr 5 im.
Św. Bar ba ry w So snow cu. Ma
słu żyć głów nie od dzia łom oku li -
sty ki i or to pe dii, do star cza jąc ma -
te riał m. in. do prze szcze pów.

Do ce lo wo Bank Tka nek i Ko -
mó rek umoż li wi m. in. le cze nie
znacz nych ubyt ków kost no chrzęst -
nych po wsta łych w wy ni ku ła god -
nych no wo two rów udzie ci, od two -
rze nie pa new ki mied ni cy w scho -
rze niach bio der, re kon struk cję wią -
za deł oraz od twa rza nie po wierzch -
ni sta wu ko la no we go po roz le głych
ura zach. Pra cow ni cy ban ku bę dą
po bie rać, pre pa ro wać i na mna żać
orazprze cho wy wać po bra ny ma te -
riał. Bę dą to ro gów ki, wię za dła
i ścię gna, a tak że ma te riał kost ny. 

Stwo rzo na w So snow cu no wo -
cze sna pra cow nia ho dow li ko mór -
ko wych po zwa la też ho do wać na -
bło nek ro gów ki i ślu zów ki ja my
ust nej, sto so wa ny w le cze niu opa -
rzeń, wad wro dzo nych oraz w za -
bie gach re kon struk cyj nych. Po -

wsta nie ban ku umoż li wia tak że
po nad dwu krot nie dłuż sze, bo trzy -
dzie sto dnio we prze cho wy wa nie
po bra nych ro gó wek, co uła twi pa -
cjen tom do stęp do prze szcze pów.

Do tych czas w Szpi ta lu im. św.
Bar ba ry w So snow cu dzia łał je dy -
nie Bank Tka nek Oka, na po trze by
prze szcze pów ro gów ki. Rocz nie
szpi tal wy ko nu je pra wie 200 ta -
kich za bie gów. Funk cjo nu ją cy
bank prze nie sio no do in nych po -
miesz czeń, prze pro wa dzo no re -
mont i le piej wy po sa żo no w sprzęt
i apa ra tu rę, co w su mie kosz to wa -
ło oko ło 3 mln 200 tys. zł.

Szpi tal wzbo ga cił się tak że
o rę kaw trans por to wy, któ ry łą czy
lą do wi sko dla śmi głow ców ra tun -
ko wych ze Szpi tal nym Od dzia -
łem Ra tun ko wym. 380-me tro wy
rę kaw kosz to wał oko ło 2 mi lio -
nów zło tych. Zo sta nie na pew no
opty mal nie wy ko rzy sta ny, bo
oko ło 75 pro cent pa cjen tów, któ -
rzy są trans por to wa ni na te re nie
wo je wódz twa ślą skie go, tra fia
do So snow ca. sk

Tramwajowych inwestycji ciąg dalszy
Tramwaje Śląskie
rozstrzygnęły cztery kolejne
przetargi na modernizacje linii
w Sosnowcu. Całość prac
zamknie się w kwocie 41 mln
zł! To kolejne inwestycje
w naszym mieście.

Prace zo sta ły po dzie lo ne na czte -
ry za da nia. Naj więk sze zmia ny
do ty czą od cin ka li nii tram wa jo -
wej nr 15 od gra nic z Ka to wi ca mi
do uli cy Pił sud skie go. Na tym od -
cin ku po wsta ną dwa zu peł nie no -
we to ro wi ska, co po zwo li na li -

kwi da cję uciąż li wych mi ja -
nek. – Nie wszy scy zda ją so bie
spra wę, ale dro ga S86 łą czą ca So -
sno wiec z Ka to wi ca mi jest naj -
bar dziej od cią żo ną jezd nią w ca -
łej Pol sce. Wy star czy, że je den
z trzech pa sów zo sta nie za blo ko -
wa ny i ko rek go to wy. Dla te go tak
waż ne jest za pew nie nie al ter na -
tyw nej dro gi do jaz do wej dla ko -
mu ni ka cji pu blicz nej – pod kre śla
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca.

Na prze bu do wie te go od cin ka
zy ska ją rów nież mie szań cy oko -
licz nych blo ków, bo wiem no we
to ry to gwa ran cja ob ni że nia ha ła -

su tram wa jów. To ry bę dą prze bie -
ga ły środ kiem jezd ni, a w miej scu
do tych cza so we go po wsta nie chod -
nik i ścież ka ro we rowa.

Do bre wia do mo ści cze ka ją
rów nież kie row ców na skrzy żo -
wa niu ulic So bie skie go i Pił sud -
skie go. W tym miej scu zo sta ną
zmo der ni zo wa ne dwa prze jaz dy
tram wa jo we. Już po za pro jek tem
re mont cze ka prze jaz dy
na skrzy żo wa niu ulic 3 Ma ja
i Pił sud skie go.

No we to ry po ja wią się rów -
nież na uli cy Ma ła chow skie go
na od cin ku od ron da im. E. Gier -
ka do skrzy żo wa nia z uli cą Mo -

ścic kie go. – Prze bu do wa to ro wi -
ska tram wa jo we go w cią gu uli cy
Ma ła chow skie go po le gać bę dzie
na od two rze niu li nii tram wa jo wej
z za sto so wa niem naj now szych
tech no lo gii (tzw. szy na pły wa ją -
ca) tłu mią cych po wsta wa nie ener -
gii wi bro aku stycz nej. W ra mach
prac prze wi du je my rów nież od -
two rze nie na wierzch ni jezd ni
na ca łym od cin ku mo der ni zo wa -
nym w ra mach pro jek tu – tłu ma -
czy An drzej By wa lec, dy rek tor
ds. In we sty cji Tram wa jów Ślą -
skich S.A. Zmia ny cze ka ją rów -
nież wia dukt tram wa jo wy nad uli -
cą Or ląt Lwow skich. KP

Pod po mni kiem ku chwa le bo ha -
te rom zo sta ły zło żo ne kwia ty
przez przed sta wi cie li władz i rad -
nych So snow ca, Wło dzi mie rza
Kut za – prze wod ni czą ce go Gmi -
ny Ży dow skiej w Ka to wi cach oraz
de le ga cję by łych żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej i Związ ku Kom ba tan -
tów RP. Ca łej uro czy sto ści to wa -
rzy szy ła pod nio sła at mos fe ra.

So sno wiec kie get to zo sta ło
utwo rzo ne przez Niem ców
w 1942 ro ku. 12 ma ja 1942 roku
do obo zu kon cen tra cyj ne go
w Au schwitz wy je chał pierw szy
trans port so sno wiec kich Ży dów
ska za nych na za gła dę. Na te re nie
Za głę bia hi tle row cy zor ga ni zo wa -
li 8 „ak cji wy sie dleń czych”,
w któ rych zgi nę ło kil ka set ty się cy
lu dzi w obo zach kon cen tra cyj -
nych, nie li cząc tych, któ rzy gi nę li
na miej scu. 

Pod czas ak cji li kwi da cyj nej
get ta 1 sierp nia 1943 ro ku do szło
do walk, ak cją kie ro wa li człon ko -
wie Ży dow skiej Or ga ni za cji Bo -
jo wej z So snow ca i Bę dzi na. War -
to wspo mnieć o bo ha te rach tam -

tych wy da rzeń. Ak cją sa mo obro -
ny ży dow skiej do wo dzi li bra cia
Ko żu cho wie zwią za ni z or ga ni za -
cją Ha no ar Ha ci jon, któ rzy do sta li
mia no bo ha te rów po wsta nia
przy po mo cy Frum ki Pło nic kiej,
któ ra by ła łącz nicz ką ŻOB-una ter -
nie ca łe go kra ju oraz Cwi Bran -

des – człon ka kie row nic twa bę -
dziń skie go ŻOB-u.

So sno wiec do dnia dzi siej sze -
go pa mię ta te wy da rze nia, przy ul.
Ujej skie go wid nie je po mnik je
upa mięt nia ją cy. 

Tekst i fo to: Agniesz ka Ry bic ka

Ku czci bohaterom
28 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy likwidacji getta w sosnowieckiej dzielnicy
Środula. W ceremonii na placu Braci Kożuchów wzięli udział zaproszeni goście oraz mieszkańcy
Sosnowca, którzy zgromadzili się przy płycie upamiętniającej ofiary.

Rów no je den zło tych trze ba bę -
dzie za pła cić od wrze śnia za każ -
dą roz po czę tą go dzi nę po by tu
dziec ka w przed szko lu lub od -
dzia le przed szkol nym, prze kra -
cza ją cą bez płat ny pię cio go dzin ny
wy miar. To do bra wia do mość dla
ro dzi ców, bo przy nie sie spo re
oszczęd no ści. Do tej po ry każ da
do dat ko wa go dzi na by ła po -
nad dwa ra zy droż sza. 

Rad ni na przed ostat niej se sji
usta li li opła ty, do sto so wu jąc się
do prze pro wa dzo nej w Sej mie
no we li za cji usta wy. Na ob ni że nie
opłat wno szo nych przez ro dzi -
ców za do dat ko we go dzi ny opie -
ki sa mo rzą dy ma ją otrzy mać do -
ta cję z bu dże tu pań stwa. Zwol -
nie niu z opłat za do dat ko we go -
dzi ny pod le ga ją dzie ci, prze by -
wa ją ce w ze spo łach opie kuń czo -
wy cho waw czych w So snow cu,
dzie ci po sia da ją ce orze cze nie
o nie peł no spraw no ści, wy da ne
przez Po wia to wy Ze spół Orze ka -
nia o Nie peł no spraw no ści oraz
ro dzi ny, któ re po sia da ją tro je
i wię cej dzie ci w przed szko lu
i od dzia le przed szkol nym zor ga -
ni zo wa nym w szko le pod sta wo -
wej. (sk)

Ruszają
przedszkola
za złotówkę

Władze miasta, żołnierze i przedstawiciele gminy żydowskiej
oddali hołd bohaterom

Już po pierw szym dzwon ku
„Być czło wie kiem… to czuć, kła -
dąc swo ją ce głę, że bie rze się udział
wbu do wa niu świa ta…”. Cy tat An -
to ine de Sa int Exu pe ry sta no wił
myśl prze wod nią uro czy stej in au gu -
ra cji ro ku szkol ne go, któ ra od by ła
się 2 wrze śnia w Sa li Kon cer to wej
przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych
im. Ja na Kie pu ry.

– Przedna mi ko lej ny rok szkol -
ny, zma ga nia i eg za mi ny. Chy ba
za du żo jed nak mó wi my o eg za mi -
nach, te stach, azama ło odzie ciach,
wy cho wa niu, czym jest dzi siaj
współ cze sny świat i współ cze sna
szko ła – mó wił Ka zi mierz Gór ski,
pre zy dent mia sta. – Trze ba się sku -
pić, na tym, co jest ele men tem pod -
sta wo wym wna uce. To kon takt per -
so nal ny, ucznia i mi strza, dwóch
osób. Jak uczeń czuje się od trą co ny,
nie do war to ścio wa ny, za czy na jej
uni kać. Pro szę was, nie do pu ście
do ta kiej sy tu acji. Każ de po ko le nie
naj le piej oce nia na uczy cie li, któ rzy

by li do brzy, ale wy ma ga ją cy, ostrzy,
ale i spra wie dli wi – pod kre ślał. 

Wraz z no wym ro kiem szkol -
nym roz po czę ły dzia łal ność dwa
Cen tra Kształ ce nia Za wo do we go
iUsta wicz ne go. Wskład pierw sze -

go ze spo łu wcho dzą: Za sad ni cza
Szko ła Za wo do wa Ar chi tek to nicz -
no -Bu dow la na, Za sad ni cza Szko ła
Za wo do wa Trans por to wa, Za sad ni -
cza Szko ła Za wo do wa Sa mo cho do -
wo -Me cha tro nicz na, Tech ni kum

Ar chi tek to nicz no -Bu dow la ne,
Tech ni kum Trans por to we, Tech ni -
kum Sa mo cho do wo -Me cha tro -
nicz ne oraz Tech ni kum Gra fi ki,
Lo gi sty ki i Śro do wi ska.

Dru gie cen trum two rzą: Tech ni -
kum Pro jek to wa nia i Sty li za cji
Ubio ru, Tech ni kum Eko no micz ne,
Tech ni kum Ga stro no micz no -Ho te -
lar skie, Za sad ni cza Szko ła Za wo -
do wa Rze mieśl ni czo -Ar ty stycz na,
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa
Han dlo wa, Za sad ni cza Szko ła Za -
wo do wa Ga stro no micz na. – To dla
nas bar dzo waż na zmia na, waż ny
mo ment w hi sto rii so sno wiec kiej
oświa ty. Je stem prze ko na na, że dy -
rek to rzy na szych pla có wek do ło żą
wszel kich sta rań, by spro stać za da -
niu – mó wi ła Agniesz ka Cze chow -
ska -Ko peć  za stęp ca pre zy den ta
mia sta, od po wie dzial na m.in.
za oświa tę.

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
wrę czył wszyst kim dy rek to rom

szkół, wcho dzą cych w skład cen -
trum, ce gieł ki, któ re po sca le niu,
two rzą na pis CKZIU, czy li Cen tra
Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go. – Prze szli śmy wie le
cięż kich prób imu sie li śmy roz wią -
zać wie le pro ble mów, współ pra cu -
jąc ze związ ka mi za wo do wy mi.
Mu si my prze wi dy wać na przód.
Mam na dzie ję, że to do bry krok
w przy szłość i nie po peł ni my grze -
chu za nie cha nia. Jak nam to wyj -
dzie, za le ży od nas wszyst -
kich – pod kre ślał Ka zi mierz Gór -
ski. – Ty mi sym bo licz ny mi ce gieł -
ka mi chce my po wie dzieć, że tyl ko
ra zem mo że my osią gnąć suk -
ces – pod su mo wał pre zy dent.

Wtym ro ku doklas pierw szych
szkół pod sta wo wych, gim na zjów,
tech ni ków, li ce ów ogól no kształ cą -
cych i szkół za wo do wych bę dzie
uczęsz cza ło w su mie po nad 4300
uczniów. In au gu ra cji to wa rzy szy ło
przed sta wie nie, przy go to wa ne

przez uczniów so sno wiec kich
szkół, awsa mej uro czy sto ści udział
wzię li, m.in. po sło wie: Ewa Ma lik,
Ja ro sław Pię ta, bi skup die ce zji so -
sno wiec kiej, Grze gorz Ka szak, rad -
ni, dy rek to rzy pla có wek oświa to -
wych oraz na uczy cie le. – Mu szę
wy ra zić ogrom ną ra dość, że roz po -
czę cie ro ku szkol ne go 2013/2104
od by wa się wta kiej wspa nia lej sa li.
Oby ta kich bu dyn ków i ta kich sal
by ło jak naj wię cej – gra tu lo wał bi -
skup Grze gorz Ka szak. I do -
dał: – Kie dy sta je my napro gu pew -
ne go eta pu, w ser cu czło wie ka bu -
dzą się pew ne nie po ko je, oba wy,
któ re sta wia ją go w sy tu acji, że za -
czy na się za sta na wiać i py tać: czy
po do łam, po ra dzę? Zczło wie kiem,
któ ry bo ry ka się ze swym stra chem,
dźwi ga pro blem, za wsze jest ktoś,
z wiel ką mo cą, ktoś jest bar dzo
życz li wy, do bry, o któ rym po wie -
dzia no: „na uczy cie lu” – pod kre ślił
bi skup. (sk)

Dwa Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
rozpoczęły działalność od tego roku szkolnego
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Pierw sza po wa ka cjach se sja Ra dy Miej skiej pod ję ła ko -
niecz ną, cho ciaż moc no spóź nio ną, de cy zję li kwi du ją cą
spół kę ho ke jo wą Za głę bie So sno wiecS.A. Al ter na ty wą by -
ło zna le zie nie po nad2,6 mln zł naspła tę za dłu że nia ipo dob -
nej kwo ty na za pew nie nie dal sze go funk cjo no wa nia klu bu
w eks tra li dze lub mniej szej na grę w I li dze ho ke jo wej. Na -
wet gdy by w skraj nie na pię tym te go rocz nym bu dże cie
(wna stęp nym ro ku nie bę dzie le piej) zna la zły się po trzeb ne
kwo ty, po wsta je py ta nie czy nie ma waż niej szych po trzeb
w na szym mie ście niż ra to wa nie nie od no szą ce go w ostat -
nich la tach suk ce sów klu bu w dys cy pli nie, któ ra nie ste ty
cie szy się co raz mniej szym za in te re so wa niem w na szym
kra ju?
Nie szczę ścia so sno wiec kie go ho ke ja nie po ja wi ły się wmo -
men cie, gdy w lip cu ta jem ni czy ro syj ski in we stor wy co fał
się z pla nów za ku pu na szej spół ki. One za czę ły się w mo -
men cie, kie dy po wstał po mysł po wo ła nia spół ki miej skiej,
któ ra mia ła za jąć się funk cjo no wa niem so sno wiec kie go ho -
ke ja. De cy zję pod ję to bły ska wicz nie wpro wa dza jąc pro jekt
sto sow nej uchwa ły z za sko cze nia pod ob ra dy Ko mi sji Kul -
tu ry, Spor tu iRe kre acji. Wraz zmiej scem weks tra li dze prze -
ję to dłu gi to wa rzy stwa ho ke jo we go, któ rych na wet nie po li -
czo no. Mi mo pro te stów ro dzi ców i tre ne rów ode bra no
UKS-owi dru ży ny mło dzie żo we włą cza jąc je do spół ki.
Tym sa mym ich los zo stał uza leż nio ny od sy tu acji dru ży ny
se nio rów. 
Po wo ła nie spół ki nie po prze dzi ły szcze gó ło we ana li zy do -

ty czą ce kosz tów jej funk cjo no wa nia. Przy ję te za ło że nie, że
nie bę dzie my wy da wać naho kej wię cej niż dotej po ry, oka -
za ło się mrzon ką. Za miast zna czą ce go wspar cia ze stro ny
spon so rów (naj po waż niej szym oka zał się RPWiK – spół ka
miej ska), fi nan so wa nie spa dło na bar ki bu dże tu mia sta (po -
nad5,3 mln zł wcią gu dwóch lat). 
Zu peł nym nie po ro zu mie niem oka za ły się de cy zję per so -

nal ne. Pierw szy pre zes, czło wiek z Kra ko wa, za pie nią dze
spół ki wy re mon to wał swój sa mo chód, za ku pił dro gie oku -
la ry i ku pił bi le ty na mecz pił kar ski Wi sły Kra ków w eli mi -
na cjach Li gi Mi strzów. Te ostat nie, jak sam twier dził, dla
człon ków PZHL aby zwięk szyć ich przy chyl ność dla przy -
zna nia li go wej li cen cji Za głę biu. Dru gi po ży czał pie nią dze

na li chwiar ski pro cent (4-10% mie sięcz nie) i po dob nie jak
pierw szy kon cen tro wał się nawal ce zwła dza mi to wa rzy stwa
ho ke jo we go.
Go ło słow ne oka za ły się za pew nie nia opeł nej kon tro li Pre -

zy den ta Mia sta nad dzia łal no ścią władz spół ki. Po wo ła -
na przez nie go Ra da Nad zor cza, zło żo na czę ścio wo z miej -
skich urzęd ni ków, po noć dokoń ca nie zda wa ła so bie spra wy
z ka ta stro fal nej sy tu acji spół ki. Nie wie dzia ła na wet o po -
życz kach za cią ga nych przez pre ze sa, cho ciaż mó wił on
otym napo sie dze niu jed nej zko mi sji RM. Do pie ro gdy pre -
zes od mó wił od po wie dzi na mo ją in ter pe la cję i pre zy dent
na ka zał Ra dzie Nad zor czej prze pro wa dze nie kon tro li, praw -
da wy szła na jaw. 
Mi tycz ny „Wo ło dia” był ostat nią de ską ra tun ku. Wszy scy

li czy li nacud. Ale cu da rzad ko się zda rza ją. I tu aku rat trud -
no mieć do władz mia sta pre ten sje, po nie waż jak wska zu je
przy kład Kry ni cy, in we stor wszyst kich zo sta wił na lo dzie.
W po dob nej sy tu acji zna la zły się zresz tą wła dze Pol skie go
Związ ku Ho ke ja na Lo dzie, dla któ rych po wsta nie w peł ni
pro fe sjo nal ne go za wo do we go klu bu sku pia ją ce go naj lep -
szych za wod ni ków gra ją cych w Pol sce mia ło być wstę pem
do głę bo kiej re for my tej dys cy pli ny spor tu. Nie jest zresz tą
ta jem ni cą, że ob ję cie rok te mu funk cji pre ze sa PZHL przez
Pio tra Ha ła si ka, opóź ni ło pod ję cie za sad ni czych de cy zji
wspra wie so sno wiec kie go ho ke ja.
Wtej sy tu acji ogło sze nie li kwi da cji spół ki by ło je dy nym wyj -

ściem, cho ciaż brak spła ty jej za dłu że nia chwa ły mia stu nie
przy no si. Zwo ła nie nażą da nie opo zy cji se sji nad zwy czaj nej,
naktó rej ma być oma wia nasy tu acja so sno wiec kie go ho ke ja,
nie spo wo du je oży wie nia „tru pa”. Nato po trze ba ogrom nych
pie nię dzy, a tych od se syj nej dys ku sji w ka sie miej skiej nie
przy bę dzie. Je dy ne co moż nawtej chwi li zro bić, to skon cen -
tro wać się naura to wa niu szko le nia dzie ci imło dzie ży, wopar -
ciu o któ re być mo że w przy szło ści uda się od bu do wać dru -
ży nę se nio rów. Ale nie mo że ona funk cjo no wać naza sa dach,
naja kich wtej chwi li dzia ła za wo do wy sport wna szym mie -
ście.Inie do ty czy to tyl ko ho ke ja, ale tak że pił ki noż nej, gdzie
sy tu acja w nie wiel kim je dy nie stop niu od bie ga od tej, któ ra
do pro wa dzi ła na szą spół kę doka ta stro fy.

Ka rol Wi niar ski

Go rą cym te ma tem ostat ni mi cza sy, po ja wia ją cym się
w me diach to za in te re so wa nie się pro ble ma ty ką
„Stra ży Miej skiej”. Nie to jed nak skło ni ło mnie
do zwró ce nia uwa gi na ten pro blem, nie za mie rzam
bo wiem wpi sy wać się w krąg tych, któ rzy w wie lu
przy pad kach nie do koń ca obiek tyw nych przed sta -
wia ją pro ble ma ty kę ztym zwią za ną. Dona pi sa nia te -
go fe lie to nu bar dziej skło nił mnie ja ko sa mo rzą dow -
ca fakt przy go to wa ne go pro jek tu uchwa ły, wspra wie
li kwi da cji jed nost ki bu dże to wej pod na zwą „Straż
Miej ska” wSo snow cu, pod pi sa ny przez tro je rad nych.
Sa mo uza sad nie nie do te go pro jek tu uchwa ły zgod -
nie z któ rym „Straż Miej ska” umiej sco wio na by łaby
w struk tu rach urzę du miej skie go ja ko wy dział, co
praw nie jest moż li we, na to miast ule głoby li kwi da cji
do tych cza so we kie row nic two stra ży da je wie le
do my śle nia oraz sta wia pod zna kiem za py ta nia do -
bre in ten cje tej ini cja ty wy. Idąc ta kim to kiem ro zu mo -
wa nie ini cjo daw ców pro jek tu uchwa ły, je śli źle oce -
nia ny jest na czel nik któ re goś z wy dzia łu to naj lep -
szym roz wią za niem by łoby zli kwi do wa nie wy dzia -
łu, do ko na nie zmia ny je go na zwy lub je go prze kształ -
ce nie. Do mnie my wać więc moż na, że wnio sko daw -
com nie cho dzi o li kwi da cję „Stra ży Miej skiej” lecz
da nie przy sło wio we go „klap sa” jej kie row nic twu.
Zmia ny do ty czą ce funk cjo no wa nia jed no stek stra ży
na prze strze ni lat po dej mo wa ne by ły w nie któ rych
gmi nach i tyl ko spo łecz no ści lo kal ne tych gmin mo -
gą obiek tyw nie oce nić czy te zmia ny przy nio sły ocze -
ki wa ny sku tek. Na le ży przy tym za uwa żyć, że jest
wie le przy kła dów po wro tu iwtym przy pad ku po słu -
żę się dwo ma przy kła da mi są sied nich miast. W Ja -
worz nie wro ku2000 zli kwi do wa no „Straż Miej ską”
by na stęp nie w 2004 ro ku ją re ak ty wo wać, przy kład
Dą bro wy Gór ni czej jest zbli żo ny do pro po zy cji so -
sno wiec kiej, z tym że tam wro ku2008 prze kształ co -
no z wy dzia łu urzę du miej skie go w jed nost kę „Stra -
ży Miej skiej”. Po dob nych przy kła dów zca łe go kra ju
po dać moż na wię cej. Sam fakt, że licz ba jed no stek
stra ży na prze strze ni ostat nich lat sys te ma tycz nie się

zwięk sza jest po twier dze niem co raz więk sze go za -
ufa nia do nich. Po twier dze niem te go są ostat nie la ta,
gdzie w kra ju w 2011 ro ku by ło 575 od dzia łów,
a 2012 ro ku 596. Uczest ni cząc w spo tka niach
z miesz kań ca mi mia sta So snow ca moż na usły szeć
na rze ka nia, że straż jest ma ło wi docz na w szcze gól -
no ści do ty czy to osie dli spo za cen trum mia sta. Nie
chcę wtym miej scu po le mi zo wać, chcę jed nak przy -
to czyć pew ne fak ty, któ re od sło nią rze czy wi stość.
WSo snow cu „Straż Miej ska” to62 eta ty zuwzględ -
nie niem pra cow ni ka ad mi ni stra cji (Głów ny Księ go -
wy). Z te go9 osób przez ca łą do bę ob słu gu je miej ski
mo ni to ring, re agu jąc w ra zie za ist nia łej po trze by.
W du żej mie rze in ter wen cja stra ży na stę pu je w wy -
ni ku zgło szeń przez spo łe czeń stwo, któ rych ilość sys -
te ma tycz nie wzra sta, i tak: w 2012 ro ku by ło 13 325
zgło szeń awpierw szej po ło wie2013 ro ku7 263. Nie
do ko nu jąc oce ny za da ję je dy nie py ta nie czy w sy tu -
acji gdzie w mie ście je den etat stra ży przy pa da na
3 338 miesz kań ców „Straż Miej ska” jest w sta nie
wszyst kich, któ rzy ocze ku ją odniej in ter wen cji za do -
wo lić, oba wiam się, że przy tej ilo ści pra cow ni ków
stra ży i tak du żym za po trze bo wa niu miesz kań ców nie
jest to spra wa ła twa. Jesz cze jed no spo strze że nie, oso -
bi ście nie przy po mi nam so bie, by w so sno wiec kiej
jed no st ce stra ży mia ły miej sca bul wer su ją ce spo łe -
czeń stwo afe ry, o któ rych tu i ów dzie moż na by ło
usły szeć, któ re po twier dza łyby nie pra wi dło wo ści
w dzia łal no ści so sno wiec kiej stra ży. Na ko niec chcę
stwier dzić, że napew no wdal szym cią gu ist nie je po -
trze ba do sko na le nia me tod dzia ła nia stra ży ido sto so -
wa nia tych me tod dopo trzeb spo łecz nych wmie ście,
ta ką świa do mość po win ni mieć nie tyl ko za trud nie ni
w „Stra ży Miej skiej”, ale tak że so sno wiec cy sa mo -
rzą dow cy ma ją cy niema ły wpływ na po dej mo wa ne
przez straż dzia ła nia. Nie wi dzę na to miast po trze by
li kwi do wa nia jed nost ki „Stra ży Miej skiej” i je stem
prze ko na ny o tym, że więk szość so sno wiec kich sa -
mo rzą dow ców jest po dob ne go zda nia. 

To masz Bań bu ła

Na lodzie Na cenzurowanym?
k o m e n t a r z      p o l i t y c z n y

Czy ko mer cja li za cja Szpi ta la Miej -
skie go to do bra de cy zja?
Ko mer cja li za cji Szpi ta la Miej skie -
go pro szę nie my lić z pry wa ty za -
cją. Wła ści cie lem szpi ta la w dal -
szym cią gu po zo sta nie so sno wiec -
ki sa mo rząd i my ślę, że do pó ki ja
bę dę za sia dał w Ra dzie Miejskiej
i in ni rad ni z klu bu Plat for my Oby -
wa tel skiej, nie do pu ści my do pry -
wa ty za cji Szpi ta la Miej skie go,
a więc je go sprze da ży w pry wat ne
rę ce. Dla bez pie czeń stwa miesz -
kań ców szpi tal po wi nien znaj do -
wać się w ab so lut nej „wła dzy” sa -
mo rzą du. Nie po to dzie siąt ki mi -
lio nów wło ży li śmy w szpi tal, że by
go po tem sprze dać. Ko mer cja li za -
cja, czy li pew ne uryn ko wie nie
dzia łal no ści szpi ta la ozna cza, że
znacz nie ła twiej bę dzie za rzą dzać
pla ców ką. Po zwo li tak że na je go
od dłu że nie. Efek tyw niej za rzą dza
się szpi ta lem, dzia ła ją cym ja ko
spół ka, któ rej wła ści cie lem jest
mia sto niż pu blicz nym za kła dem
opie ki zdro wot nej. Wy ja śnię to
na krót kim przy kła dzie. Te raz, że -
by zmie nić ja kiś za pis w sta tu cie
szpi ta la, np. do ty czą cy licz by łó -
żek na od dzia le, trze ba uru cho mić
ca ły sze reg pro ce dur, któ re trwa ją
mie sią ca mi. Naj pierw dy rek tor
mu si się zwró cić do Ra dy Spo -
łecz nej szpi ta la, któ rej po sie dze nia
zwy kle od by wa ją się raz w mie sią -

cu lub rza dziej. Na stęp nie, z Ra dy
Spo łecz nej do ku men ty są prze sy -
ła ne do pre zy den ta mia sta. Pre zy -
dent kie ru je spra wę na Ko mi sję
Zdro wia, któ ra opi niu je uchwa łę,
a uchwa ła na stęp nie tra fia pod ob -
ra dy Ra dy Miejskiej. Do pie ro
na se sji moż na prze gło so wać pro -
po no wa ne zmia ny w sta tu cie. Kie -
dy szpi tal bę dzie spół ką, bę dzie
moż na ta ką spra wę za ła twić w cią -
gu go dzi ny de cy zją dy rek to ra. 
Naj waż niej sze, że z punk tu wi dze -
nia pa cjen ta nic się nie zmie ni.
A je śli już, to na lep sze. Pa cjent na -
wet nie za uwa ży te go, że szpi tal
stał się spół ką. Mam na dzie ję, że
kie dyś szpi tal wyj dzie na plus,
choć oczy wi ście nie ule ga wąt pli -
wo ści, że spół ka mu si być do ka pi -
ta li zo wa na przez mia sto. Środ ki
z bu dże tu mia sta bę dą w dal szym
cią gu prze zna cza ne na re mon ty
czy za kup spe cja li stycz nej apa ra -
tu ry. 

Mi nu sy te go przed się wzię cia? 
Spo łecz ny od dźwięk mo że być
ne ga tyw ny, choć uwa żam, że
wie lu rad nych jest prze ko na nych
do te go po my słu. Co ja kiś czas
po ja wia ją się tak że nie po ko ją ce
do nie sie nia pra so we o tym, co się
dzie je w in nych sko mer cja li zo wa -
nych szpi ta lach, czy li na przy kład
o zwol nie niach sa lo wych.

W przy pad ku Szpi ta la Miej skie go
nie ma za gro że nia, że bę dą zwol -
nie nia?
W przy pad ku le ka rzy i pie lę gnia -
rek nie wi dzę ta kiej moż li wo ści,
wręcz prze ciw nie. Ze spół po wi -
nien być po więk sza ny, bo od dzia -
ły ca ły czas się roz wi ja ją. Pew nej
ochro ny po trze bu je za wsze naj -
niż szy per so nel i mam na dzie ję,
że ta ka ochro na zo sta nie za pew -
nio na. Gdy by szpi tal stał się szpi -
ta lem pry wat nym, to bał bym się
ta kiej moż li wo ści, po nie waż wła -
ści ciel szpi ta la chce na nim za ro -
bić. Tym cza sem ce lem sa mo rzą -
du nie jest chęć zy sku, ale cel, by

wy dat ki i do cho dy się rów no wa -
ży ły oraz wyj ście z za dłu że nia. 

Po parł Pan ja ko rad ny do fi nan so -
wa nie pro gra mu in vi tro ze środ -
ków bu dże tu mia sta, a tak że ja ko
le karz wspie ra ten tę pro ce du rę.
Dla cze go? 
Uwa żam, że dla wie lu mał żeństw,
któ re nie mo gą mieć dzie ci, prze -
szły wszyst kie ba da nia, pro ce du ry
i le cze nie, in vi tro po zo sta je czę sto
ostat nią de ską ra tun ku. Dla cze go
nie ma my im po móc? Dla gmi ny
nie są to ja kieś ol brzy mie pie nią dze.
Su ma do fi nan so wa nia, w wy so ko -
ści oko ło 60 tys. zło tych, nie jest ja -
kimś znacz nym ob cią że niem dla
bu dże tu, ada wie lu ro dzi nom szan -
sę na po sia da nie wła snych dzie ci. 

Naj więk sze bo lącz ki i za gro że nia
na sze go mia sta to…
Bez ro bo cie, chu li gań stwo, zdzi -
cze nie oby cza jów, de mo gra fia.
My ślę jed nak, że kry zys się po -
wo li koń czy. Są już pierw sze do bre
wia do mo ści, pły ną ce z GUS-u,
o nie wiel kim wzro ście go spo dar -
czym, któ ry prze ło ży się po wo li
na sy tu ację go spo dar czą tak że
i na sze go mia sta, choć to wy ma -
ga cza su. 

Dla rów no wa gi są tak że osią gnię -
cia…

Szpi tal wy szedł napro stą, jest co raz
le piej za rzą dza ny. Uwa żam, że to
suk ces tej ka den cji. My ślę, że do -
brze są re ali zo wa ne za ło że nia tzw.
usta wy śmie cio wej. Po nad to uda ło
się wpro wa dzić, mo im zda niem,
do bre zmia ny w oświa cie, cho ciaż
roz po czę li śmy zmia ny przy dez -
apro ba cie ro dzi ców i na uczy cie li,
w at mos fe rze pew ne go nie zro zu -
mie nia pro ble mu. Trwa ją obec nie
dwie ol brzy mie in we sty cje: bu do -
wa wy sy pi ska śmie ci i za kła du uty -
li za cji od pa dów oraz ko lej ny etap
po rząd ko wa nia go spo dar ki wod no -
-ście ko wej. Po wsta ły „Or li ki”
i wspa nia ła sa la kon cer to wa.

Co Pa na naj bar dziej de ner wu je
pod czas ob rad na se sjach lub ko -
mi sjach? 
Po pierw sze ga dul stwo, po dru gie
ga dul stwo i po trze cie ga dul stwo.
Przy cho dzę nase sje, po sie dze nia ko -
mi sji i rad ni ca ły czas pro wa dzą dłu -
gie dys ku sje, zktó rych nic nie wy ni -
ka. Gdy jed nak się to „wy ci śnie”, to
nic po tym nie zo sta je. Coś na praw -
dę waż ne go i istot ne go moż na po -
wie dzieć wtrzy, czte ry mi nu ty. 

Ale jed nak cią gle pro wa dzi Pan
dzia łal ność spo łecz ną…
Dzia łal ność spo łecz na i po li tycz -
na to nie jest mój głów ny ży cio rys,
bo jest nim od po nad 40 lat me dy -

cy na i chi rur gia dzie cię cia. Już jed -
nak na stu diach dzia ła łem w Zrze -
sze niu Stu den tów Pol skich i by łem
prze wod ni czą cym Uczel nia ne go
Są du Ko le żeń skie go. W 1971 ro -
ku, po ro ku mo jej pra cy za wo do -
wej, zo sta łem wy bra ny do Ra dy
Na ro do wej. Po trze bo wa li męż czy -
znę, mło de go i z wyż szym wy -
kształ ce niem. Speł nia łem wszyst -
kie kry te ria i przez trzy la ta by łem
rad nym. Póź niej do pie ro w la tach
fer men tu, na po cząt ku lat 80., zo -
sta łem w szpi ta lu wi ce prze wod ni -
czą cym Ko mi sji Za kła do wej
NSZZ „So li dar ność”. Po tem na stał
stan wo jen ny, a w ro ku 1982 by -
łem człon kiem za ło ży cie lem Klu -
bu In te li gen cji Ka to lic kiej w So -
snow cu. Klub dzia łał przez pra wie
ca łe la ta osiem dzie sią te i na do da -
tek bar dzo pręż nie. A po tem roz -
po czę ła się in na rze czy wi stość.
Na le ża łem je dy nie do jed nej par -
tii – Unii Wol no ści, a te raz je stem
w klu bie Plat for my Oby wa tel -
skiej. By łem rad nym przez pierw -
sze dwie ka den cje, po tem zro bi łem
so bie prze rwę. I te raz zno wu je -
stem rad nym dru gą ka den cję
pod rząd. Ta dzia łal ność spo łecz -
na fak tycz nie we mnie tkwi. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Szpital wyszedł na prostą i jest coraz lepiej zarządzany, przekonuje radny Daniel Miklasiński

To będą dobre zmiany
Rozmowa z Danielem Miklasińskim, radnym klubu Platformy Obywatelskiej 
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WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44, tel. (32) 290-18-34 lub290-18-69 nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl. 
ADM – 1 ul. Sportowa 2 tel: /32/ 291-50-75, ADM – 2 ul. Lwowska 29 tel: /32/ 291-70-57, ADM – 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /32/ 266-33-59, ADM – 4 ul. Dęblińska 7 tel: /32/ 266-32-73, ADM – 5 ul. Boh. Monte Cassino 8a tel: /32/ 263-22-23, ADM – 6 ul. Grota
Roweckiego 59 tel: /32/ 291-36-74, ADM – 7 ul. 1-go Maja 21/23tel: /32/ 266-80-26, ul. Jodłowa 4 tel: /32/ 263-38-51, Pasaż – ul. Modrzejowska 1a tel: /32/ 368-17-75/76 
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.

Lp.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.

Ad res lo ka lu

Bratków 1

Racławicka 1

Grottgera 16
Racławicka 1
Modrzejowska 41
Modrzejowska 47
Warszawska 6

Piłsudskiego 34 
Dęblińska 7
Sobieskiego 3 B

Sobieskiego 3D
Hubala Dobrzańskiego
142
Saperów 7
Dobrzańskiego 99  
I piętro pok. 1.13 – 1.14
Dobrzańskiego 99  
I piętro pok. 1.15 – 1.16
Komandosów 5
Saperów 5

Saperów 5,5a 
Hubala Dobrzańskiego
124
Dmowskiego 28E 
Kalinowa - pawilon
Kalinowa - pawilon 
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 8 
Wojska Polskiego 102 
Wojska Polskiego 102
Modrzejowska 32a

Modrzejowska 32a

Warszawska 3/8
1 Maja 40
Wspólna 22

ADM 

1

2

2
2
3
3
3

4
4
4

4
5

5
5

5

5
5

5
5

5
7
7
7
7
7
7
7

7

7
7
7

Pow. użytk. 

w m2

41,00

22,50

20,60
20,00
24,90
15,27
263,30

72,32
36,26
87,14 + piwnica
27,28
149,40
222,48

4,14-5,60
pok.1.13 -16,85
pok.1.14 11,93
pok.1.15 -13,79
pok.1.16-11,96
165,40
4,03

od 4,14 do 5,60
12,66

93,00
54,40
46,11
18,00
54,93
16,26
48,15
55,13

98,00

41,63
13,00
7,00

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna,  wc wspólne, ogrzewanie – piec
kaflowy
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna nieuzbrojona w armaturę

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc z lokalizacją w podwórzu
Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna, brak wc
Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o. - węglowe niekompletne, wc

Instalacja elektryczna,wodno-kanalizacyjna,wc 
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, centralne ogrzewanie
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna - wspólna
Instalacja elektryczna, c.o. , wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. , wc - wspólne

Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,wc
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o. -
kotłownia lokalna
instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o
instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna, wc
-
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc (wspólne na korytarzu)
Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu)
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja
Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.
Instalacja elektryczna, c.o.

UWA GI

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze. 

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji wodno –
kanalizacyjnej w lokalu.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal usytuowany w podwórzu, na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal usytuowany na parterze w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11 odrębnych pomieszczeń +
pomieszczenie wc + korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej.  Instalacja elektryczna do wymiany.
Pomieszczenia usytuowane na parterze budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej. 

3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojacym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojacym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.
Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do
boksu w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.
4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.
Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na I piętrze w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany  na  parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. 

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu C budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. Wejście do lokalu od
strony ul. Modrzejowskiej. 
Lokal usytuowany  w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym. 
Lokal usytuowany na wysokim parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej,  wejście  z klatki schodowej. 
Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Stawka

minimalna
10,00

8,00

16,00
6,00
15,00
39,00
12,00

15,00
15,00
15,00

15,00
12,00

7,00
10,00

10,00

6,00
7,00

7,00
12,00

16,00
10,00
6,00
8,00
13,00
12,00
12,00
27,00

39,00

36,00
10,00
12,00

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą
usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach:

           reklama

Ra da Dziel ni cy Śro du la za in au gu ro wa ła swo ją dzia łal ność

Stwo rzyć coś do bre go 
dla ma łej oj czy zny
Dwa waż ne za da nia po sta wi li so bie
wstęp nie dowy ko na nia człon ko wie
no wo po wo ła nej Ra dy Dziel ni cy
Śro du la. Pierw sze to uchwa le nie
wie lo let nie go pla nu roz wo ju dziel -
ni cy, a dru gie to po bu dze nie ży cia
kul tu ral ne go w Śro du li. 

Ra dę Dziel ni cy pierw szej ka -
den cji, do któ rej wy bo ry od by ły
się 9 czerw ca, two rzy 15 rad nych,
miesz kań ców dziel ni cy, któ rzy
otrzy ma li w wy bo rach naj wię cej
gło sów. – Na ko mi sji, mi mo na -
szych sprze ci wów, usta lo no pię -
cio pro cen to wy próg wy bor czy, co
by ło dla nas spo rym za sko cze -
niem, zwłasz cza że Ra dy Dziel ni -
cy są ra da mi spo łecz ny mi. Od czy -
ty wa li śmy ten próg ja ko ga sze nie
de mo kra cji. Mi mo wszyst ko zdo -
ła li śmy prze kro czyć próg wy bor -
czy. Miesz kań cy naj pierw skła da li
pod pi sy, póź niej wzię li udział
w kon sul ta cjach spo łecz nych, pod -
czas któ rych wy ra zi li po par cie dla
po my słu po wsta nia Ra dy Dziel ni -
cy, dla te go nie ro zu mie li śmy, dla -
cze go nie któ rzy rad ni wciąż opto -
wa li za pię cio pro cen to wym pro -
giem wy bor czym – mó wi Ar tur
Żak, prze wod ni czący Ra dy Dziel -
ni cy Śro du la. 

Osta tecz nie 758 osób wy bra ło
rad nych dziel ni cy, któ rym zapra cę
i udział w se sjach nie przy słu gu ją
żad ne die ty. Czy li fak tycz nie rad ni
pra cu ją spo łecz nie, dla do bra swo -
jej dziel ni cy. 

In au gu ra cyj nase sja Ra dy Dziel -
ni cy Śro du la od by ła się w sa li se -
syj nej Urzę du Miejskiego na po -
cząt ku lip ca. Wy bra no wów czas
wła dze, a więc prze wod ni czą ce go
Ra dy Dziel ni cy, Ar tu ra Ża ka i wi -
ce prze wod ni czą ce go, Wie sła wa
Czy ża. Za rząd, czy li or gan wy ko -
naw czy, two rzą: Pa weł Krę giel
(prze wod ni czą cy), Ar tu r Ła sa (wi -
ce prze wod ni czą cy) oraz Ur szu la
Bu jo czek (wi ce prze wod ni czą ca). 

Rad nym dziel ni cy napew no pra -
cy nie za brak nie. – Spró bu je my się
skon cen tro wać natym, by po bu dzić
ży cie kul tu ral ne wdziel ni cy. Ma my
bi blio te kę, któ ra po nie kąd speł nia tę
funk cję, ale nie do sta tecz nie. Po my -
śle li śmy nad stwo rze niem pla nów
im prez i przed się wzięć kul tu ral -
nych – mó wi Ar tur Żak. – W naj -
bliż szym cza sie w Szko le Pod sta -
wo wej nr 16 od bę dzie się wy sta wa,
w ra mach któ rej bę dą pre zen to wa -
ne ar chi wal ne zdję cia, przed sta wia -
ją ce Śro du lę oraz pro jek cja fil mu,

któ ry był krę co ny w na szej dziel ni -
cy. W grud niu, wspól nie z bi blio te -
ką, bę dzie my or ga ni zo wać ob cho -
dy 65. rocz ni cy po wsta nia bi blio te -
ki, któ ra po II woj nie świa to wej ja -
ko pierw sza fi lia w So snow cu po -
wsta ła wna szej dziel ni cy. Nie ukry -

wam, że część im prez zor ga ni zu je -
my swo imi si ła mi, ale bę dzie nam
tak że po trzeb ne wspar cie Urzę du,
choć by na wy druk pla ka tów – do -
da je Żak. 

Dru gim z prio ry te tów Ra dy
Dziel ni cy jest stwo rze nie wie lo let -

nie go pla nu roz wo ju dziel ni -
cy. – Dotej po ry wy glą da ło to wten
spo sób, że jak ja kaś opcja po li tycz -
na czy rad ny miej ski miał si łę prze -
bi cia, to re mon to wa no okre ślo ną
dro gę czy prze pro wa dza no da ną in -
we sty cję. Nie za wsze aku rat ta uli -
ca wpierw szej ko lej no ści wy ma ga -
ła na pra wy – mó wi Żak. – Wgro nie
na szych rad nych dziel ni cy prze pro -
wa dzi li śmy bu rzę mó zgów. Wy pra -
co wa li śmy 30-punk to wy plan, któ -
ry za mie rza my naj pierw prze gło so -
wać wfor mie uchwa ły nana szej se -
sji, a po tem prze ka zać wła dzom
mia sta – do da je. 

Plan bę dzie obej mo wał kil ka
płasz czyzn, a więc z jed nej stro ny
współ pra cę ze spół dziel nia mi
miesz ka nio wy mi czy wspól no ta mi
miesz ka nio wy mi, a z dru giej stro -
ny z Urzę dem Mia sta. 

Za kła da z jed nej stro ny po wsta -
nie z po zo ru bła hych, ale po trzeb -
nych rze czy, jak po sta wie nie kil ku -
dzie się ciu ko szy naśmie ci nachod -
ni kach czy ła wek przy blo kach
po… prze bu do wę nie for mal ne go
cen trum dziel ni cy, znaj du ją ce go
się w po bli żu skle pu Bie dron ka
ipie kar ni „Kłos”. Ten ob szar po wi -
nien zmie nić swo je ob li cze. – Ma -

my po mysł, by w tym miej scu
zmie nić cał ko wi cie re or ga ni za cję
ru chu i wy bu do wać par kin gi. Dziś
miesz kań cy par ku ją sa mo cho dy
na traw ni kach. Wła ści cie le grun -
tów, czy li gmi na, wspól no ta miesz -
ka nio wa, spół dziel nia miesz ka nio -
wa po win ny wza jem nie się po ro zu -
mieć i umoż li wić bu do wę par kin -
gów – prze ko nu je Żak. 

Dru gą se sję Ra dy Dziel ni cy za -
pla no wa no na 25 wrze śnia. Od bę -
dzie się wSzko le Pod sta wo wej nr42
o godz. 18.00. – Za pra sza my
wszyst kich miesz kań ców, któ rzy
ma ją oka zję nas le piej po znać, zo ba -
czyć jak pra cu je my, nad czym dys -
ku tu je my. Miesz kań cy bę dą mo gli
tak że za dać py ta nia rad nym miej -
skim i pre zy den to wi, któ re go za -
mie rza my za pro sić – pod kre śla Żak. 

Wra zie py tań, in ter wen cji miesz -
kań ców i cie ka wych po my słów,
moż na dzwo nić do Ar tu ra Ża ka
pod nr tel. 604 619 314 lub pi sać
na ad res: ar tur.zak@vp.pl. Dzia ła
tak że por tal osie dlo wy, na któ rym
moż na się wy po wia dać pod ad re -
sem: www.fo rum -sro du la.pl. 

– Za le ży nam na tym, by za cząć
współ pra co wać i stwo rzyć coś do -
bre go – pod su mo wał Ar tur Żak. (sk)

Artur Żak jest przewodniczącym Rady Dzielnicy Środula
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miasto
Porozumienie w sprawie DTŚ podpisane!

– Po wsta nie tej dro gi jest w ta kim
sa mym in te re sie za rów no Ja worz na,
My sło wic i So snow ca, jak i Ka to -
wic. Przy po mi nam, że DTŚ 2 w kie -
run ku za chod nim, czy li do Gli wic
jest już prak tycz nie ukoń czo na. Te -

raz czas na wschod nią część – tłu -
ma czył Pa weł Sil bert, pre zy dent Ja -
worz na.

Dzię ki po ro zu mie niu pod pi sa -
nym przez pre zy den tów: My sło wic –
Edwar da La so ka, Ja worz na – Paw ła

Sil ber ta oraz So snow ca – Ka zi mie -
rza Gór skie go, mia sto Ja worz no wy -
stą pi z wnio skiem o do fi nan so wa nie
prac ze środ ków Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Po moc Tech nicz na opra co -
wa nia do ku men ta cji, co po zwo li

na znacz ne ob ni że nie wkła du miast.
Wstęp nie sza cu je się, że kosz ty
opra co wa nia wy nio są ok 2,3 mln zł,
z te go na So sno wiec przy pa da ok 1
mln zł. – Ta dro ga jest nam wszyst -
kim po trzeb na. Po trze bu ją jej My sło -
wi ce, by od cią żyć cen trum mia sta.
Po trze bu je Ja worz no, by skró cić do -
jazd z Ka to wic. Po trze bu je też So -
sno wiec, by za gwa ran to wać miesz -
kań com al ter na tyw ne po łą cze nie
z Ka to wi ca mi. Chciał bym przy po -
mnieć, że trzy pa smo wy od ci nek łą -
czą cy Ka to wi ce z So snow cem jest
naj bar dziej ob cią żo ną dro gą w kra -
ju – ar gu men to wał Ka zi mierz Gór -
ski. Opra co wa nie do ku men ta cję
obej mu je stu dium trans por to we, do -
ku men ta cje oraz kon cep cję tech -
nicz ną dla uzy ska nia de cy zji o śro -
do wi sko wych uwa run ko wa niach
i stu dium wy ko nal no ści. KP

Goodman inwestuje
w Sosnowcu
Firma Goodman, ekspert w dziedzinie
powierzchni logistycznych i biznesowych,
wybuduje w Sosnowcu, przy drodze
ekspresowej S1, dla firmy logistycznej ILS,
należącej do Grupy Inter Cars, magazyn
o powierzchni 28 844 m2.
Będzie on dostosowany do potrzeb ILS, a jego
przeznaczeniem będzie magazynowanie i dystrybucja
części samochodowych na rzecz Inter Cars.
Powierzchnia magazynowa obejmie prawie 28 tys. m2,
resztę będę stanowiły biura. Jak podkreślają
przedstawiciele firmy Goodman działka, którą kupili
i na której powstanie magazyn dla firmy ILS pozwala
na budowę dalszych powierzchni magazynowych
na kolejne 37 tys. m2, co oznacza, że mogą tam powstać
także magazyny dla innych firm logistycznych
z regionu.

Firma ILS nie ukrywa, że jednym z ważniejszych
czynników wybudowania za pośrednictwem firmy
Goodman magazynu w Sosnowcu była doskonała
lokalizacja – sąsiedztwo drogi ekspresowej S1 oraz
autostrady A4.

To kolejna firma, która zainwestowała na nowych
terenach po kopalni Maczki-Bór. Przypomnijmy, że
działają już w tym miejscu takie firmy jak Raben
Polska, posiadająca tam swoje centrum logistyczne,
która zamierza w niedalekiej przyszłości się
rozbudować oraz Mannesman

– Kolejna firma wybrała Sosnowiec co
niezmiernie nas cieszy. Aby lepiej wykorzystać tereny
inwestycyjne, na których ulokowane są obiekty firm,
o których mowa,  wybudowaliśmy drogę za 15,6 mln
zł wraz z całą infrastrukturą. Dzięki temu powstał
atrakcyjny i w pełni przygotowany obszar dla
przedsiębiorców chcących rozwijać działalność
gospodarczą. Jesteśmy otwarci na współpracę
i czekamy na kolejne firmy – podkreśla prezydent
Sosnowca Kazimierz Górski. KP

Taniej dojedziesz na lotnisko
Bus Lot ni sko Air port uru cho mił w
sierp niu po łą cze nia z Ka to wic i So -
snow ca do lot ni ska w Py rzo wi cach. To
kon ku ren cja dla po łą czeń, za pew nia -
nych przez KZK GOP i na do da tek tań -
sza. Tra sa prze jaz du obej mu je przy stan -
ki w Ka to wi cach, So snow cu (PKP),
Psa rach, Mysz ko wi cach, Py rzo wi cach. 

Ce na bi le tu z Ka to wic do lot ni ska
wy no si 18 zł, a z So snow ca 15 zł.
Bu sy są kli ma ty zo wa ne. Ak tu al no ści

i pe łen roz kład do stęp ny na www.fa -
ce bo ok.com/lot ni sko.bus. In for ma -
cje o roz kła dzie jaz dy moż na zna leźć
pod nu me ra mi te le fo nów: 0 790
450 453, 0 790 450 459. Roz kład z
Ka to wic, z ul. Kor fan te go przy ho te -
lu Ka to wi ce, za pla no wa no w go dzi -
nach: 5.45e, 7.45d, 8.45e, 11.45d,
12.45e, 15.00d, 16.00e, 18.00d. Z
ko lei roz kład z lot ni ska obej mu je na -
stę pu ją ce go dzi ny: 7.00e, 9.30d,

10.30e, 13.30d, 14.30e, 16.30d,
17.30e, 19.30d, przy czym  „d” ozna -
cza, że bus kur su je od po nie dział ku
do piąt ku, a ozna cze nie „e”, że to
kur sy od po nie dział ku do so bo ty. In -
for ma cje o roz kła dzie jaz dy  moż na
zna leźć pod nr te le fo nów: 0 790
450 453, 0 790 450 459. 

Z ko lei PKM Ka to wi ce za pew nia
13 po łą czeń na lot ni sko w Py rzo wi -
cach. Naj wcze śniej sze o godz. 4.14.,

a naj póź niej sze o godz. 22.14. Wy jazd
od by wa się z ka to wic kie go dwor ca.
Ko lej ny mi przy stan ka mi są: Ka to wi -
ce So kol ska, Ka to wi ce No vo tel, So -
sno wiec Mi lo wi ce cen trum han dlo we.
Bi let jed no ra zo wy kosz tu je 27 zł, a
dla dzie ci w wie ku do 4 do 10 lat
mniej, bo 13 zł. Szcze gó ło we in for -
ma cje moż na zna leźć w biu rze ob słu -
gi klien ta pod nr tel. 600 989 700 w
go dzi nach od 6.00 do 18.00. (sk)

11 lipca prezydenci Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca podpisali porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Drogowa Trasa
Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno.

Pożyczki dla �rm

Fundusz Pożyczkowy ARL S.A. 
działa od 1998 r., udzielił przedsiębiorcom 
ponad 600 pożyczek na łączną kwotę 37 mln zł. 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 
Sosnowiec, ul. Teatralna 9 
tel. 32 266 50 41, 32 293 36 10, fax 32 293 37 31 
e-mail: arl@arl.org.pl, 
www.arl.org.pl  

Pożyczki do 120 tys. zł z okresem spłaty do 5 lat.
Możliwość karencji do 12 miesięcy.
Oprocentowanie już od 5,38%.
Prowizja od 1%.
Profesjonalna obsługa oraz indywidualne podejście.
Szybka decyzja i proste zasady.
Elastyczne formy zabezpieczenia pożyczki.
Szeroki zakres przeznaczenia pożyczki.
Finansowanie do 90% wartości przedsięwzięcia.

By wa, że fir my o róż nych pro fi lach dzia łal no ści,
róż nej hi sto rii i wiel ko ści ma ją jed nak pew ne
wspól ne ce chy – tak jak OKIN Fa ci li ty PL, Mil -
mex Sys te my Kom pu te ro we i So lve ere. Łą czy je
in no wa cyj ność i… miej sce ich dzia ła nia – So sno -
wiec ki Park Na uko wo – Tech no lo gicz ny. Ten su -
per no wo cze sny bu dy nek wy rósł w po łu dnio wej
czę ści mia sta na te re nie by łej Ko pal ni Wę gla Ka -
mien ne go „Niw ka -Mo drze jów”. To naj młod szy
spo śród 60 po dob nych, roz sia nych po ca łej Pol sce
obiek tów, ma ją cych cha rak ter par ku na uko -
wo – tech no lo gicz ne go. 

Wgrud niu2012 ro ku jed nym zpierw szych na -
jem ców po miesz czeń w Par ku zo stał Ca de lan Sp.
z o.o. – przed się bior stwo two rzą ce roz wią za nia dla
tu zów nie miec kiej mo to ry za cji: Au di, BMW, Mer -
ce de sa iPo rsche. Wów czas Mo ni ka Za jąc, dy rek tor
SPN-T po wie dzia ła – Mam na dzie ję, że na si no wi
lo ka to rzy szyb ko się unas za do mo wią. Dzię ki nim
wo kół Par ku stwo rzy się praw dzi wie kre atyw ny kli -
mat, któ ry zpew no ścią ścią gnie donas ko lej nych na -
jem ców i in we sto rów. Inie mu sia ła dłu go cze kać.

Mil mex Sys te my Kom pu te ro weSp. zo.o. wra -
mach pro gra mów współ fi nan so wa nych przez Unię
Eu ro pej ską stwo rzył pro jekt NetMaks, czy li sieć
bez prze wo do we go do stę pu do In ter ne tu obej mu -
ją cą kil ka re gio nów Pol ski. Jed nak głów nym ce lem
pro jek tu jest wdro że nie pa kie tu roz wią zań  prze -
ciw dzia ła ją cych zja wi sku tzw. „wy klu cze nia cy -
fro we go”,  skie ro wa nych do osób, któ re za rów no
z po wo dów lo ka li za cji, bra ku in fra struk tu ry, wie -
ku, sy tu acji spo łecz nej i sta nu zdro wia nie uzy ska li
jesz cze do stę pu doIn ter ne tu.

Dzię ki re gio nal nym pro gra mom ope ra cyj nym,
jak rów nież Pro gra mo wi Ope ra cyj ne mu In no wa -
cyj na Go spo dar ka,   Mil mex po zy skał łącz ne
wspar cie fi nan so we napo nad80 mi lio nów zł. Dla -
te go też pod jął de cy zję otym, by wSo sno wiec kim
Par ku Na uko wo – Tech no lo gicz nym umie ścić
swój ze spół pro jek to wy, któ ry przy go to wu je wie le
cie ka wych, in no wa cyj nych roz wią zań, wtym apli -
ka cję SuperSenior. Jak za pew nia Eli za Łu ka sie -
wicz – Kuc, dy rek tor ds. mar ke tin gu – Pro gram tra -

fi na ry nek w tym ro ku. W go to wej wer sji ma
wszyst kim ma ją cym trud no ści w pra cy z kom pu -
te rem oso bi stym, uła twić ko rzy sta nie tak zje go za -
so bów, jak i zca łe go bo gac twa In ter ne tu. 

Ko lej ny mi in no wa cyj ny mi po my sła mi
NetMaks’ujest opra co wa nie roz wią za nia umoż li -
wia ją ce go re ali zo wa nie płat no ści po przez gło so we
po łą cze nie te le fo nicz ne, rów nież z te le fo nu sta cjo -
nar ne go, a tak że bu do wa apli ka cji umoż li wia ją cej
ste ro wa nie urzą dze nia mi po przez gło so we po łą -
cze nie te le fo nicz ne, lub na wet przez sam te le fo -
nicz ny sy gnał.

Dla OKIN Fa ci li ty PLSp. zo.o. de cy zja zor ga -
ni zo wa nia biu ra kra jo we go w So sno wiec kim Par -
ku Na uko wo – Tech no lo gicz nym za pa dła dość
szyb ko. – Zde cy do wa ła atrak cyj nalo ka li za cja, bar -
dzo roz bu do wa na i no wo cze sna in fra struk tu ra,
moż li wo ści sko rzy sta nia z bo ga tej ofer ty wspar cia
dla przed się biorstw, tak że w kwe stii po zy ski wa nia
środ ków unij nych – mó wi Krzysz tof Trę bacz, kie -
row nik ds. roz wo ju. Fir ma świad czy usłu gi zza kre -
su zin te gro wa ne go za rzą dza nia obiek ta mi prze my -
sło wy mi, biu ro wy mi ihan dlo wy mi. Jak mó wi Trę -
bacz – Za kres usług obej mu je kom plek so wą ob słu -
gę obiek tów klien ta odsprzą ta nia, do staw me diów,
na praw, sta łe go ser wi su tech nicz ne go, prze glą dów,
utrzy ma nia ru chu, ca te rin gu, ochro ny, za rzą dza nia
ak ty wa mi, opie ki nad te re na mi ze wnętrz ny mi,
poza rzą dza nie ochro ną śro do wi ska iBHP.

Przed się bior stwo opra co wu je też pro jekt opro -
gra mo wa nia wspo ma ga ją ce go za rzą dza nie ob słu -
gą tech nicz ną, a tak że pla no wa nie czyn no ści kon -
tro l nych, któ re są ści śle zwią za ne z ofe ro wa ny mi
przez fir mę usłu ga mi. Pro gram ten powpro wa dze -
niu szcze gó ło wych da nych wej ścio wych po zwo li
wska zać zod po wied nim wy prze dze niem naurzą -
dze nia, któ re wy ma ga ją na przy kład kon ser wa cji,
czy prze glą du tech nicz ne go. 

Fir ma So lve ere Sp. z o.o. re ali zu je usłu gi nie -
mal ko smicz ne, wy ko rzy stu jąc wtym ce lu trój wy -
mia ro we dru kar ki, zwa ne czę sto „urzą dze nia mi
do pro duk cji szyb kich pro to ty pów”. Dru kar ki te
two rzą przed mio ty z dro bin róż nych ma te ria łów,

po dob nie jak tra dy cyj ne dru kar ki, któ re ma lu ją ob -
ra zy z kro pek tu szu czy to ne ra. Mo de le po wsta ją
z wie lu bar dzo cien kich warstw płyn ne go lub
sprosz ko wa ne go ma te ria łu, któ ry moż na utwar -
dzać wróż nych miej scach zapo mo cą pre cy zyj nie
skie ro wa ne go źró dła cie pła, świa tła lub sub stan cji
che micz nych.

Na swo jej stro nie in ter ne to wej So lve ere pi sze,
że spe cja li zu je się w dzie dzi nie mo de lo wa nia, de -
si gnu, pro jek to wa nia i wzor nic twa prze my sło we -
go. Ale wpo cząt kach swej dzia łal no ści sku pi ła się
na zle ce niach z wy ko rzy sta niem tech no lo gii, któ -
ra po zwa la ła na szyb kie wy ko na nie pro to ty pów
do wol nej rze czy z do wol ne go two rzy wa,
pod wcze śniej szym wszak wzglę dem – za pi sa nia
wzor ca wfor ma cie kom pu te ro wym. Stąd nain dy -
wi du al ne za mó wie nie klien ta So lve ere mo gła
na przy kład za mo de lo wać i za pro jek to wać ar ma -
tu rę ła zien ko wą zza cho wa niem spe cy fi ki roz wią -
zań ar chi tek to nicz nych miej sca, w któ rym mia ła
zo stać za mon to wa na. 

– Pro jekt, któ ry te raz wdro ży, to pro to ty po wa -
nie cy fro wo -fi zycz ne, po zwa la ją ce na po łą cze nie
moż li wo ści wy twa rza nia pro duk tów wkrót kiej se -
rii, zmoż li wo ścia mi ana li zy iwir tu al nej sy mu la cji
te go, co ma po wstać – mó wi Ma ciej Pa trza łek, pre -
zes fir my. Jed nak ab so lut ną re we la cją jest przy go -
to wy wa ny wraz z Po li tech ni ką Rze szow ską po -
mysł „dru ko wa nia” tka nek kost nych iskór nych go -
to wych do uży cia w me dy cy nie. Ta ka nie ty po wa
dru kar ka 3D, już jest spro wa dza na do Pol ski i bę -
dzie je dy ną wna szym kra ju.

Dla każ dej fir my zwy kle sam start de cy du je
opo wo dze niu, bądź po raż ce przed się wzię cia. Do -
bry po mysł, re al ny biz nes plan, wspar cie fi nan so -
we, do radz two i moż li wość sko rzy sta nia z ofer ty
in fra struk tu ral nej par ków na uko wo –tech no lo gicz -
nych skła da się już nie mal nape łen suk ces. Czę sto
też fir my ko rzy sta jąc zno wo cze sne go i ta nie go za -
ple cza par ków mo gą li czyć nawspar cie osób ni mi
za rzą dza ją cych. Dla te go co raz wię cej firm za czy -
napo ja wiać się tak że wSo sno wiec kim Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz nym. 

In no wa cje ku przy szło ści
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      Czy znasz nowe zasady segregacji śmieci?
 
 

 
 

 
 

      Czy wiesz, czym się różnią odpady suche  
od mokrych?

 
 

 

 
 

 
 

 
 

      Czy wiesz, co zrobić z odpadami przed ich  
wyrzuceniem?

 
 

 

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

Na całym świecie wrzesień jest miesiącem wyjątkowych starań  
i troski o przyrodę w naszych małych ojczyznach. Przeprowadzane 
są liczne akcje edukacyjne, a tysiące ludzi sprząta zaśmiecone 
tereny zielone na wszystkich kontynentach. W Sosnowcu również 
warto teraz poświęcić ekologii szczególną uwagę! 
Mieszkańcu – sprawdź z nami, czy jesteś eko!

      Jakie śmieci powinno się wrzucać do pojemników  
z napisem „Szkło”?

 

       
      Gdzie powinny tra�ć odpady wielkogabarytowe,  
problemowe i niebezpieczne?

 

      Czy dajesz innym dobry przykład?

      Jak dbasz o czystość Twojej okolicy i miasta?

Ekologiczny rachunek sumienia 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ałym świecie wrNa c
i o proski tr

są liczne ak
y zielone na wenert

o ttarw

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

esień jest miesiączałym świecie wr
dę w naszoyrzi o pr

yjneaccje eduksą liczne ak
stkyszy zielone na wy zielone na wsz

oświęcić ekaz pero t

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

em wesień jest miesiąc
ch ojczch małyydę w nasz
e ludzi sprsiący, a tyjne

tach. ynentonich kstk
ególną uwczgii szolooświęcić ekoświęcić ekolo

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ch starywotkyjąem w
oeprzryznach. Pch ojcz

ta zaśmiecząe ludzi spr
cu rwosnoW Stach. 

agę!ególną uw

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ańch star
adzanewo

oneta zaśmiec
wnieżócu r

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

y znasz noz      C
eszły w ża wc1 lip

az z nią dużw gminach, a wrw gminach, a wraz z nią duż
ym mieściew naszw naszym mieście

ątpliwe wczCi się jesz
y?acacy?lub pr

ieszkM

      C
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

egacji śmieci?e zasady segrwy znasz no
ymaniu czzzymaniu czy o utry o utrzej ustawej ustawy o utrwcie zapisy noyeszły w ż

e ocdardarcoy w gospe zmianaz z nią duż
yry wy wyr, gdzie należ, gdzie należy woo, gdzie należy wiesz już, czzy wiesz już, c. C. Czym mieście

ania śmieci w domwegoazji segry oky okazji segrzzy okości prości przątpliw

oświęcić ekaz p
dź z nami, czwaańcu – sprieszk

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

egacji śmieci?
ządku ororządku ości i pystymaniu czymaniu czyst

ymi unalnomdpadami ke o
zają dardarzają y zzzy zać? Cać? Czzucyryrzuc

dzie ogr, ouu, oania śmieci w dom

ególną uwgii sz
eś eky jestdź z nami, cz

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

winno się wr

agę!ególną uw
o!eś ek

oie śmieci pak      J
”?łonapisem „Szkz 

e lampać starzucżna tu wrżna tu wrzucy mozzy moCCz
łem?e szka zjemnikoojemnikzanosić do p

y trwinnego poa to pojemnikD

      J
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ojemnikać do pzucwinno się wr

ej szzbitoi rałkawy ky kawzzy ka? Ca? Czerky i luste lamp
łem?

wne i koloryłącznie bezbara�ać wy tr

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

w óojemnikojemnikó

żna y moybyby moej szej szyb

i elke butwowne i kolor

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

y?acacy?lub pr

tpliwąJeśli masz w
y wonejdź na strw

wnież zadać nurór
ez Gminę (tzmionej pr

y wiesz, czz      C
ch?yrd moko
akżnienie frózrRo
y pzzy po dzień. Co dzień. Czna c

      C

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

nij po ulotkości – nie zgaduj! Sięgtpliw
.mzsoww.pl lub wwiec.sosnowwy w
em specjalnej infytania pod numere ptującwnież zadać nur

.: 32 296 07 26)!elez Gminę (t

dpady suche żnią oóym się ry wiesz, cz
ch?

awidłoa pra prawidłodstawoo pej trcji suchej i mokak
y? Ce dwie grupdzielić ty�sz w�sz wyaotrotray p

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

yjne albo macori infi infornij po ulotk
esz żo. M.plwiec.sosno.mzso

olinii uruchoem specjalnej infem specjalnej infolinii urucho-

dpady suche 

egacji ej segrej segregacji wawidło śmieci 
winien oy wiesz, gdzie pzzy wiesz, gdzie py? Cy? Cz

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ła nie zaliczame do szk, żamiętaji. Pi słoik
ek ani świetlówóch, żarywchodo

a�ć oy trwinnodzie p      G
ezpieczne?e i niebwoblemopr

fę alboną szaczzucić zniszyryrzucić zniszdzie wdzie wyrG
epsuty zzzy zeriami? Ceriami? Czarb i batch fch farb i batystarstary

cją suchą?aka z frjemnikoojemnikp

e i niebezpieczne powoytdpady wielkogabarO
zucać ich ryrżna wie mo. Nyególnczsz

      G

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ch ani samoyiennyb ok, szery lustła nie zaliczam
.ekwek ani świetló

gabarodpady wielka�ć o
ezpieczne?

obić z puszky zro należę? Cę? Co należeczko bfę alb
yrżna wżna wyry mocznyy czajnik elektry czajnik elektryepsutepsuty czajnik elektr

woakty trwinniśme i niebezpieczne po
ymi śmieciami, ani do odziennem z cazzucać ich r

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ch ani samo-

, ewoytgabar

ami obić z puszk
zucić do yryrzucić do 

ać w sposób w
ymi śmieciami, ani do 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

eczy kubrry kub�ć mokatr

e odpady mok, żamiętajP
uchennei kesztkr

i papieręcznike rytzuż
i higodki inne śr

i papierebkori i teczkr
y i inne poocintr

dpady suche tO
e do rcwoej surlając

,  pojemnikmetale

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

o  herbacie? a pebkebka por. A tciegurgurcieo joek pecz

im ulegającstkyszede wzo pre tre odpady mok
oślin, r, popiółewonioyt, odpady tuchenne

ienicznei higeczke i chustwoi papier
ary papier i kr, mokejy osobistien

e wwoaze jednoryt, zużewoi papier
wli„hodoej wostałości po domozy i inne po

ane dodawe są poddaór, ktieo tak
yo: niezaniecz, są tlinguykece do r

i PEelk, butewi metaloi i puszk,  pojemnik

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

o  herbacie? 

adacjire biodegim ulegając
a,wotwiay i ziemia koślin

ewoazy jednor, pieluchieniczne
oone wczszyon, zaniecztar -

azy orzaczuri do odkkore w
.tząwier z”” zwli

dzieyegacji wrej segwtkoane doda -
,ganicznie papiery oronczsz

wyzorwi z telk, inne butTT, inne buti PE

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

zucać ich ryrżna wie mo. Nyególnczsz
, ani do pojemnik””, ani do pojemniker„odpady moka pojemnik

one w specjalnomadzrą one g. S””. Spady suche
w szkołach, inne odpady elektr

enie Gminerlepach. Na tch skyórkt
am podano na strrmonogośmieci, ich hartr

czać do Gminnego Pwnież dostarór
enadier. Gry ulzch pryKomunaln

w niebezpiecznaz odpadóykw
ch.ywonetertnach in

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ymi śmieciami, ani do odziennem z cazzucać ich r
, ani do pojemnik””, ani do pojemnikło„szka , ani do pojemnik

ch punktach zbióryone w specjaln
esz oddać w nieżoniczne moczne i elektryw szkołach, inne odpady elektr

ane akcje zbiórwoganize ory są takżenie Gmin
wiec.sosnowwonie: wam podano na str

ania Ownego Zbieryelektunktu Sczać do Gminnego P
ym zake własnt wanspor. (trwóenadier

eśniej strczch wych znajdziesz na podanyw niebezpieczn

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ymi śmieciami, ani do 
„oda , ani do pojemnik -

ie ert. bai, npkch punktach zbiór
-esz oddać w nie

i elekkane akcje zbiór -
żna je o. M.plwiec

w dpadóania O
ełen esie) Prym zak

oeśniej str -

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

,  pojemnik
. po szamponach, płynach do mch (npysztuczn
wębópaście do z
ch napojach, dryu i innpo mlek

.ewiałoertma

y wiesz, cz      C
eniem?zucyrw

e opakwoy plastiky plastikozzy plastikCCz
obić z buto zrosza? Cdo kdo kosza? C

iem?pudełk

      C

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

i i puszk
cia naczy. po szamponach, płynach do m

ktach, seri po jogurubke k, pustw
ylia, obuwieekst, tewnoch napojach, dr

dpadami probić z oo zry wiesz, c
eniem?

eba mzwności trwności trzyo żo ży. pania npwoe opake opako
dzie mineroo w. pą PET npelkobić z but

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

y
i po.) tubkyń itpcia nacz

yontarynach, kgarach, mar
ania wielow, opakoylia, obuwie -

ed ich zdpadami pr

eniem ich zuced wred wrzuczć prć przyeba m
ym wwym onotaralnej? A kdzie minerdzie mineralnej? A k

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ym dobry dajesz innz      C
iedy widzisz, jak zaśmiecym, kagę innasz uwasz uwagę innacwrwracy zzzy zCCz
ładykykładzzykprprzy dobrdobry im ystkwszwszystkdajesz 

jemnikoojemnikiedy py? Ky? Kiedy poszoszy? Kelu kelu koszym cw tw tym c
wiednich służb?odponisz do owy dzo czo czy dzt

odę i chcyrzo kocha pr, ktdydy, ktażK
em ekologorć wzywinien b, poyy, postycz

zarwoażna, gdy tególnie wczsz
ępoesie postrładu i w zakykzpr

wóodzicoich ri swykwna

      C

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

ład?ykykład?zy prym dobr
e miastają nasziedy widzisz, jak zaśmiec

do śmieci ając zucyryrzucwwyro wawidłopr, ładład, 
y są prjej dzielnicjej dzielnicy są proojej dzielnicwdpady w Tdpady w Twi na ojemnik

wiednich służb?

e barczwiec stał się jeszosnoy S, beodę i chc
a postaakTTakania. wicznego zachoem ekolog

ebują dobrze potrórszą nam dzieci, ktyz
ęściej prania z odpadami najczwępo

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

y sam zzy sam o? Co? Cze miast
ch yustawiondo 

, ełnioneełnione, epzy są pry są prz

dziej e bar
a jest wa posta

ego ebują dobr
ejmują zęściej pr

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

pudełk

ć plastikoyeba mzie trN
ed wzżnić próje opr

. – tre itpwonotark
.oddzielnie

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

y innw czch pojemnikóywć plastiko
T – podobnie jak pudełkypu PEi telkeniem. Butzucyred w

, a zaknieśćeba koniecznie zgz. – tr

e miaststyzC

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

yań, ale należwch opakoyy inn
aT – podobnie jak pudełk

zucić do koszaętkę wrr

ne miasto pięk, toe miast

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

y wo – dbajmne miast

. wóodzicoich ri swykwna

ość styak dbasz o cz      J
eć się po okoliczejrzoe czas rżoM

ganizoro ztaro w, tonezaśmiec
wie będziesz żałotania! Nząspr

ania po zadbanej i zielonej okolicwoerość spacżliwbędzie mo

      J

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

osnoólnie o Sspy w

y i miasta?olicojej okojej okolicwTTwość 
y ska cz, łąki laseky? Jeśli pobliskeć się po okolic

w – akcję zbioród sąsiadóśr. wać – npwoganiz
odą za tr, gdy nagusiłkyać czasu ani ww

.yania po zadbanej i zielonej okolic

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

wiec!osno

y i miasta?
er są wy sk

ego wow – akcję zbior
ój trud wodą za t

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

       
 

 



historia

wrzesień 2013 nr 810

Ta ką na zwę no si ła wal cow nia
bla chy cyn ko wej za ło żo na w So -
snow cu w 1864 r. przez Gu sta wa
von Kram stę. Usy tu owa na by ła
w dzi siej szej cen tral nej czę ści
mia sta (obec nie znaj du ją się tam
„śli ma ki” roz jaz do we) na miej -
scu daw nej ko pal ni „Po go nia”.
Ra zem z wal cow nią wy bu do wa -
no tu taj tak że fa bry kę bie li cyn -
ko wej. Po śmier ci von Kram sty
oba za kła dy prze szły na wła -
sność je go spad ko bier ców, a na -
stęp nie Gwa rec twa von Kram sty,
któ re oni utwo rzy li. W 1890 wal -
cow nię i fa bry kę na by li ka pi ta li -
ści fran cu scy sku pie ni w To wa -
rzy stwie Ko palń i Za kła dów Hut -

ni czych So sno wiec kich. G. von
Kram sta, któ ry uru cho mił wal -
cow nię, prze pro wa dził tak że jej
mo der ni za cję. Hut nic two cyn ko -
we nie po sia da ło jed nak na tym
te re nie zbyt du żych szans roz wo -
ju ze wzglę du na ubó stwo złóż
ru dy cyn ku. Pro duk cja hu ty by ła
ni ska – wy no si ła prze cięt nie 210
tys. pu dów bla chy, przy za trud -
nie niu 50 – 75 ro bot ni ków. W fa -
bry ce bie li cyn ko wej, je dy nej
w Kró le stwie Pol skim, pro du ko -
wa no jesz cze mniej, za le d -
wie 100 tys. pu dów rocz nie i za -
trud nia no 16 ro bot ni ków. W 1912
r. hu tą za rzą dzał Ste fan Cie siel ski,
a je go po moc ni kiem był Jan Wa -

si lew ski. Oba za kła dy za trud nia -
ły wte dy 90 pra cow ni ków.
W 1914 r. unie ru cho mio no wal -
cow nię i aż do 1921 r. by ła ona
nie czyn na. Osta tecz nie zli kwi do -

wa no ją w 1925 r. Za bu do wa nia
wal cow ni i fa bry ki bie li cyn ko wej
prze trwa ły do koń ca lat 70.
XX w., a na stęp nie zo sta ły wy bu -
rzo ne. Re jon tej czę ści mia sta

zwa no Em mą. Obec nie na zwa ta,
kie dyś bar dzo po pu lar na, wy szła
z uży cia. Pa tron ką wal cow ni by ła
sy no wa Gu sta wa von Kram sty,
Em ma Schle ible rów na. 

W 1876 r. za war ła ona zwią -
zek mał żeń ski z Chri stia nem
Geo r giem von Kram stą. W za bu -
do wa niach „Em my” czyn ny był
w 1873 r. te atr ama tor ski. 

EMMA

Uro dzo ny15 stycz nia1907 r. wWar sza wie. Jed nak dzie ciń stwo spę dził
w Oł ta rze wie, gdzie je go oj ciec Kle mens urzęd nik ko le jo wy, po sia dał
ma łe go spo dar stwo rol ne. Ja nusz miał dwóch bra ci oraz trzy sio stry. Naj -
star szy z bra ci Zyg munt (ur. 1894) zgi nął pod czas I woj ny świa to wej
praw do po dob nie we Fran cji. Młod szy brat Ta de usz (ur. 1900) zgi nął
pod czas woj ny pol sko -bol sze wic kiej pod Za mo ściem w 1920 r. Naj -
młod sza i naj uko chań sza sio stra Ja nu sza (ur. 1906) zmar ła w 1929, co
Ku so ciń ski moc no prze żył. Naj star sza sio stra i mat ka prze ży ły woj nę,
mat ka zmar ła wkrót ce pojej za koń cze niu. W1928 r. ukoń czył Pań stwo -
wą Śred nią Szko łę Ogrod ni czą zwa ną „Po mo lo giem”. Podłuż szej prze -
rwie zdał eks ter ni stycz nie ma tu rę i w 1937 otrzy mał świa dec two doj -
rza ło ści. W1938 zo stał ab sol wen tem CIWF wWar sza wie. Poukoń cze -
niu stu diów pra co wał ja ko na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go, tre ner,
dzien ni karz. Był re dak to rem na czel nym „Ku rie ra Spor to we go”. Po cząt -
ko wo zaj mo wał się pił ką noż ną, grał w wie lu ama tor skich dru ży nach,
aosta tecz nie zwią zał się zRo bot ni czym Klu bem Spor to wym Sar ma ta.
Tam roz po czął bie ga nie w1926 (800 i1500 m). Opra co wał wła sną me -
to dę tre nin gu dłu go dy stan so we go tzw. in ter wa ło wą. Pierw szym i je dy -
nym tre ne rem Ku so ciń skie go był Es toń czyk Alek san der Klum berg. In -
ten syw ny tre ning za apli ko wa ny przez Klum ber ga iznacz ny wkład pra -
cy Ku so ciń skie go da ły re zul ta ty. W 1928 r. zo stał mi strzem Pol ski.
W 1929 r. prze szedł z Sar ma ty do War sza wian ki i z tym klu bem był
zwią za ny do1939 r. Uwa ża się, że był obok Sta ni sła wy Wa la sie wi czów -
ny, naj po pu lar niej szym spor tow cem Pol ski mię dzy wo jen nej. Stał się po -
pu lar ną po sta cią w war szaw skich sa lo nach. Był czyn nym spor tow cem
aż do wy bu chu woj ny w 1939 r. Ja ko ka pral z cen zu sem ochot ni czo
zgło sił się wkam pa nii wrze śnio wej dowoj ska izo stał wcie lo ny dokom -
pa nii ka ra bi nów ma szy no wych II ba ta lio nu 360. Puł ku Pie cho ty. Wal -
czył w obro nie sto li cy, dwu krot nie ran ny m.in. 25 wrze śnia w obro nie
For tu Czer nia ków nauli cy Po wsiń skiej.28 wrze śnia1939 zo stał od zna -

czo ny Krzy żem Wa lecz nych z roz ka zu gen. Ju liu sza Róm m la. W cza -
sie oku pa cji pra co wał ja ko kel ner wba rze „Podko gu tem” przyuli cy Ja -
snej, zwa nej Go spo dą Spor tow ców, był człon kiem pod ziem nej Or ga ni -
za cji Woj sko wej „Wil ki” (dzia łał pod pseu do ni mem Praw dzic). Po jej
de kon spi ra cji (de nun cja cji przez Niem ca Szy mo na Wik to ro wi cza) 26
mar ca1940 r. zo stał aresz to wa ny przez Ge sta powbra mie do mu, wktó -
rym miesz kał iwię zio ny naMo ko to wie, na stęp nie naAlei Szu cha. Zgi -
nął roz strze la ny wpo bli żu Pal mir, wPusz czy Kam pi no skiej, wra mach
ak cji AB, ma ją cej na ce lu eks ter mi na cję pol skiej in te li gen cji. Ra zem
z nim roz strze la no: Ma cie ja Ra ta ja, mar szał ka Sej mu w II Rze czy po -
spo li tej, To ma sza Stan kie wi cza, le ka rza, wi ce mi strza olim pij skie go
z igrzysk w Pa ry żu w 1924 r. w ko lar stwie (4000 m na to rze dru ży no -
wo), Mie czy sła wa Nie dział kow skie go, człon ka po nad par tyj ne go Ko -
mi te tu Oby wa tel skie go przy Do wódz twie Obro ny War sza wy, Fe lik sa
Żu be ra, lek ko atle tę, uczest ni ka olim pia dy w Am ster da mie w 1928 r.
Na je go cześć od 1954 r. co ro ku od by wa ją się mię dzy na ro do we za wo -
dy – Me mo riał Ja nu sza Ku so ciń skie go.12 sierp nia2009 r. „zawy bit ne
za słu gi dla nie pod le gło ści Rze czy po spo li tej Pol skiej, za osią gnię cia
spor to we w dzie dzi nie lek ko atle ty ki” zo stał po śmiert nie od zna czo ny
Krzy żem Ko man dor skim z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
WOża ro wie Ma zo wiec kim Ja nusz Ku so ciń ski zo stał upa mięt nio ny po -
mni kiem wy sta wio nym przedpły wal nią miej ską oraz ta bli cą pa miąt ko -
wą usta wio ną na ro gu ul. Ta de usza Ko ściusz ki i Po znań skiej, w miej -
scu, wktó rym stał dom je go ro dzi ców. Po mnik lek ko atle ty znaj du je się
tak że wDo lsku wWiel ko pol sce. Je go imię no szą sta dion miej ski wGo -
sty ni nie oraz sta dion Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Ostrze -
szo wie. Wo jen nym lo som Ja nu sza Ku so ciń skie go po świę co ny jest film
„Ostat nie okrą że nie” z 1977, a w So snow cu upa mięt nio ny zo stał nie -
wiel ką ulicz ką wdziel ni cy Po rąb ka.

Janusz Kusociński 
(1907 - 1940), lekkoatleta, złoty medalista olimpijski

Jerzy Kukuczka 
himalaista, zdobywca Korony Ziemi

Uro dził się24 mar ca1948 r. wKa to wi cach. Wszko le śred niej upra wiał
też przez pe wien czas pod no sze nie cię ża rów, aż domo men tu, kie dy do -
stał za kaz le kar ski upra wia nia te go spor tu. W 1965 ro ku zo stał człon -
kiem Har cer skie go Klu bu Ta ter nic kie go im. gen. Ma riu sza Za ru skie go
w Ka to wi cach. HKT, na le żą cy do Huf ca Ka to wi ce -Za chód, pro wa dził
dzia łal ność tu ry stycz ną na rzecz huf ca, or ga ni zu jąc im pre zy tu ry stycz -
ne z wy ko rzy sta niem ele men tów z za kre su wspi nacz ki. W dzia ła niach
tych brał czyn ny udział. W 1966 ro ku wstą pił do Ko ła Ka to wic kie go
Klu bu Wy so ko gór skie go i ukoń czył ta trzań ski kurs wspi nacz ko wy.
W cza sie har cer skie go zi mo wi ska w Ko wa rach zi mą 1967/68 uzy skał
sto pień prze wod ni ka, ana stęp nie – pod harc mi strza. WHKT peł nił funk -
cje prze wod ni czą ce go Ko mi sji Re wi zyj nej (1967–1969) oraz sze fa ko -
mór ki szko le nio wo -kwa li fi ka cyj nej (1971–1975). Ra zem znim pro por -
czyk Har cer skie go Klu bu Ta ter nic kie go zna lazł się na naj wyż szych
szczy tach Zie mi. Spo śród 14 ośmio ty sięcz ni ków zdo by tych w la -
tach 1979–1987 na 10 wszedł no wy mi dro ga mi (po za swo im pierw -
szym ośmio ty sięcz ni kiem wspi nał się al bo weks tre mal nie cięż kich wa -
run kach zi mą al bo no wy mi tra sa mi), 7-krot nie w sty lu al pej skim,
na4 – poraz pierw szy zi mą, na1 szczyt sa mot nie – ża den in ny zdo byw -
ca 14 ośmio ty sięcz ni ków nie mo że po chwa lić się ta kim bi lan sem.
Wcią gu nie speł nadwóch lat (21 stycz nia1985 r. – 10 li sto pa da1986 r.)
zdo był sześć ośmio ty sięcz ni ków, z cze go aż trzy po raz pierw szy zi mą,
na trzech ko lej nych wy ty czył no we dro gi (w tym nie zwy kle trud ne

na Nan ga Par bat i K2). Wol no akli ma ty zo wał się, za to sły nął z ogrom -
nej wy trzy ma ło ści psy chicz nej i fi zycz nej. Je go part ne ra mi by li m.in.
Woj ciech Kur ty ka, Ar tur Haj zer, Krzysz tof Wie lic ki oraz Ry szard Paw -
łow ski. W 1988 na igrzy skach olim pij skich w Cal ga ry wraz z Re in hol -
dem Mes sne rem na gro dzo ny srebr nym Or de rem Olim pij skim.21 stycz -
nia 1985 r. ja ko pierw szy czło wiek na zie mi (ra zem z An drze jem Czo -
kiem) wszedł zi mą naDha lau gi ri (8167m n.p.m.) – pierw szy zczte rech
ośmio ty sięcz ni ków, któ re zdo był zi mą. Zgi nął na wy so ko ści 8300 me -
trów24 paź dzier ni ka1989 pod czas wej ścia naLhot se no wą dro gą przez
słyn ną, nie zdo by tą wów czas po łu dnio wą ścia nę. Szczyt ata ko wał wspól -
nie zRy szar dem Paw łow skim. Ku kucz ka wspi nał się ja ko pierw szy i tuż
przed gra nią szczy to wą od padł. Li na, nie wy trzy mu jąc ob cią że nia, pę -
kła, awspi nacz spadł wdwu ki lo me tro wą prze paść. Cia ła Ku kucz ki ni -
gdy nie od na le zio no, ale ofi cjal nawer sja brzmia ła, że Ku kucz kę po cho -
wa no wlo do wej szcze li nie, nie opo dal miej sca upad ku. Ta ki krok był po -
dyk to wa ny wy ma ga niem od na le zie nia cia ła do wy pła ty od szko do wa -
nia dla ro dzi ny zmar łe go. W Chu khung wy bu do wa no czor ten, na któ -
rym umiesz czo no ta bli cę pa miąt ko wą. Ta bli ca pa miąt ko wa znaj du je się
tak że na Ta trzań skim Cmen ta rzu Sym bo licz nym pod Oster wą. Po zo -
sta wił żo nę Ce li nę oraz dwóch sy nów: Ma cie ja iWoj cie cha. WSo snow -
cu jest pa tro nem ulicz ki wdziel ni cy Za gó rze. 

Kolumnę opracował Michał Węcel

26 lip ca w71. rocz ni cę zgi lo ty no wa nia
Bro ni sła wa Opił ki i 70. rocz ni cę roz -
strze la nia Je rze go Bo le sła wa Opił ki,
na gma chu dwor ca ko le jo we go w So -
snow cu za wi sła ta bli ca upa mięt nia ją ca
bo ha ter skich bra ci. Bro ni sła wa i Je rze -
go Opił ków oprócz bra ter skich wię zów
łą czy ło wie le: pra ca na ko lei, wspól ne
miesz ka nie (wraz z sio stra mi), aprzede
wszyst kim głę bo ki pa trio tyzm. 

Sio strze ni ca bra ci Opił ków, pa ni Iza -
bel la Smol ska – Ce lar ska, pod ję ła sta ra -
nia  o za cho wa nie pa mię ci o bo ha ter -
skich wu jach. To dzię ki jej sta ra niom za -
wi sła ta bli ca upa mięt nia ją ca. Pa ni
Smol ska – Ce lar ska gro ma dzi rów nież
ma te ria ły fak to gra ficz ne do ty czą ce bra -
ci i ro dzi ny Opił ków, którzy za mi łość
do Oj czy zny za pła ci li naj wyż szą ce -
nę – od da li swo je ży cie.

bRoNiSłAW opiłkA

ps. „AGA”, „STEF”, „STEFEK”, „STEFAN
HESKI”, „PORYF”, „ZAWICZ”, urodził się
8 stycznia 1910 r. wSosnowcu. Był
ślusarzem, dyżurnym ruchu, następnie
pracownikiem biura warsztatów kolejowych.
Powybuchu IIwojny światowej organizował
pomoc dla rodzin aresztowanych kolejarzy.
Odpaździernika1939 r. był
współorganizatorem i aktywnym członkiem
Związku Orła Białego, komendantem
dywersyjno – sabotażowej Okręgowej Akcji
Kolejowej Śląsko-Zagłębiowskiej KG ZWZ.
Organizował komórki sabotażowe
nastacjach kolejowych wZagłębiu
Dąbrowskim, a także wzdłuż tras kolejowych:
Sosnowiec-Częstochowa, Sosnowiec-Olkusz,
Sosnowiec-Szczakowa – Trzebinia. Grupa
dywersyjna „Agi” szybko rozrastała się,
obejmując większość zakładów
przemysłowych wSosnowcu.
Podporządkowane mu placówki prowadziły
intensywną działalność, uszkadzając tabor
kolejowy, urządzenia stacyjne, tory kolejowe
oraz prowadząc działania utrudniające
i opóźniające ruch na liniach kolejowych.
Zajmowano się przerzutami przez granicę
ludzi, broni, prasy itp. Ostrzeżony, że jego

mieszkanie jest podobserwacją gestapo,
na rozkaz przełożonych opuszcza1
marca1941 r. Sosnowiec i otrzymuje nową
funkcję konspiracyjną wKrakowie. 5
kwietnia 1941 r. wnocy gestapoprzyszło
poStefanaGajcego, u którego zatrzymał się
Bronisław. Zabrali też Bronka, pod fałszywym
nazwiskiem Chmielewski. Osadzony
wwięzieniu naMontelupich, torturowany,
zostaje zidentyfikowany przez konfidenta
gestapo. 23 czerwca1941 r. przewieziony
dowięzienia śledczego wMysłowicach. Tu
poddany jest dalszym, bestialskim torturom
i licznym konfrontacjom z aresztowanymi
przywódcami i członkami ZOB. Dla dalszych
konfrontacji zostaje przetransportowany
dowięzienia wKłodzku. 13 lipca1942 r.
wyrokiem wyższego sądu krajowego
wBytomiu zostaje skazany za „zdradę stanu”
naśmierć przez zgilotynowanie. Wyrok
wykonano28 lipca1942 r. wwięzieniu
wKatowicach. Przeżył 32 lata. Pośmiertnie
został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

JeRzy boleSłAW opiłkA

ps. „MAR” urodził się23.12.1919 r.
wSosnowcu. Harcerz. Bolek, gdyż tak go
nazywano, był łącznikiem wOrganizacji Orzeł
Biały, anastępnie Związku Walki Zbrojnej
i Armii Krajowej. Po raz pierwszy aresztowany
11 marca1941 r., gdy Niemcy szukali
Bolesława, a zatrzymali Jerzego
(wdokumentach jego pierwsze imię to Jerzy,
ale powszechnie nazywany był Bolkiem).
Zwolniony29 marca1941 r. mógł wyjechać
zSosnowca, gdyż wiadomo było, że Niemcy
zorientują się wpomyłce. Nie uczynił tego, bo
czuł się odpowiedzialny za siostry. Ponownie
aresztowany12 lutego1943 r. i tego samego
dnia przewieziony doOświęcimia. Był
straszliwie torturowany. Wdniu 31.03.1943 r.
został ujęty w ewidencji więźniów KL
Auschwitz i oznaczony numerem 111482.
Wdniu 23.07.1943 r. osadzony został
wbunkrze bloku 11 i wyrokiem „sądu
doraźnego” skazany na śmierć.
Rozstrzelany 28 lipca 1943 r. podŚcianą
Straceń na dziedzińcu bloku nr 11.
Przeżył 23 lata.

Bo ha te ro wie upa mięt nie ni
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Zbiórka
elektrośmieci
Zapraszamy 
do zapoznania się
z harmonogramem 
zbiórki sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego, 
która odbędzie się
na terenie miasta
Sosnowca w okresie
wrzesień – listopad 2013.

10.09.2013 
ul. Przyjaciół Żołnierza – parking
przy ZSS nr 4 16.00 – 18.00
ul. Akacjowa – przy bloku
nr 75 18.15 – 20.00
17.09.2013 
ul. Niepodległości 10 – parking
przed budynkiem 16.00 – 18.00
ul. Będzińska 8-12 – parking
przed budynkiem 18.10 – 20.00
24.09.2013
ul. K. K. Baczyńskiego 4 – Hala
Sportowa 16.00 – 18.00
ul. Wysoka/Pawia – parking
naprzeciw Pawia 1-
3 18.15 – 20.00
01.10.2013 
ul. Zamkowa 5/ G.
Narutowicza 50d – teren między
budynkami 16.00 – 18.00
ul. H. Sienkiewicza 3 – Parking
przed centrum handlowym
Europa 18.15 – 20.00
08.10.2013
ul. Łomżyńska 2-4 – parking
przed budynkiem 16.00 – 18.00
ul. Gwiezdna 8-12 – parking
naprzeciw budynku 18.10 – 20.00
15.10.2013
ul. S. Goszczyńskiego /B.
Prusa – parking naprzeciw S.
Goszczyńskiego 1-
8 16.00 – 18.00
ul. Legionów 6 –
przed budynkiem 18.15 – 20.00
22.10.2013
ul. Romana Dmowskiego 28-
parking 16.00 – 18.00
ul. Piękna 1,3 – parking pomiędzy
budynkami 18.10 – 20.00
29.10.2013
ul. Stoczniowców 3 – parking
koło Biedronki 16.00 – 18.00
ul. Zawodzie 34 – parking
przy Szkole Podstawowej
nr 21 18.10 – 20.00
05.11.2013
ul. Gen. Józefa
Hallera 16a – parking
przy ulicy 16.10 – 18.00
ul. Staropogońska 57 – parking
przed budynkiem 18.10 – 20.00
12.11.2013
ul. Łukasiewicza – plac
przy składzie
złomu 16.00 – 18.00
ul. Mjr. H.
Dobrzańskiego 122 – parking
naprzeciwko szkoły
Eurolingua 18.10 – 20.00
19.11.2013
ul. Spadochroniarzy 3 – parking
za budynkiem 16.00 – 18.00
ul. Gałczyńskiego – parking
MOSiR 18.10 – 20.00
26.11.2013
ul. Wagowa 54 – naprzeciwko
budynku 16.00 – 18.00
zbieg ulic Czerpakowa/
Leśna – naprzeciwko budynku
Leśna 70 18.10 – 20.00

Oprac. KP

694 gim na zja li stów zde cy do wa ło
się kon ty nu ować dal szą na ukę
w tech ni kach, 585 w li ce ach ogól -
no kształ cą cych, a 149 wy bra ło
szko ły za wo do we. – W su mie
do szkół po nad gim na zjal nych
przy dzie lo no 1428 uczniów, któ -
rzy w tym ro ku koń czy li gim na zja
pro wa dzo ne przez na sze mia sto.
Cie szy fakt, że z ogól nej licz by ab -
sol wen tów, któ ra wy nio sła 1466
tyl ko 38 zde cy do wa ło się kon ty -
nu ować edu ka cję po za gra ni ca mi
So snow ca. To do wód na to, że
ofer ta przez nas przy go to wa na za -
do wo li ła uczniów, któ rzy po wa -
ka cjach roz pocz ną na ukę w szko -
łach po nad gim na zjal nych. To za -
ra zem po ka zu je, że my lą się ci,
któ rzy twier dzą, że so sno wiec kie
szko ły nie przy cią ga ją uczniów.
Od cza su gdy re for mu je my so sno -
wiec ką oświa tę mie li śmy do czy -
nie nia z wie lo ma pró ba mi pod wa -

ża nia na szych de cy zji, wręcz znie -
chę ca nia do wy bo ru so sno wiec -
kich szkół, ale jak wi dać ucznio -
wie, a więc naj bar dziej za in te re so -
wa ni ma ją swo je zda nie w tym te -
ma cie – mó wi Agniesz ka Cze -
chow ska -Ko peć, za stęp ca pre zy -
den ta mia sta od po wie dzial -
na m.in. za re sort edu ka cji.

Ipod kre śla, że by ły la ta gdy na -
ukę po za So snow cem wy bie ra ło
po nad stu uczniów. – Od pew ne go
cza su ten den cja ta jest jed nak spad -
ko wa, a te go rocz ny wy nik, gdy tyl -
ko 38 gim na zja li stów chce kon ty -
nu ować na ukę po za So snow cem,
jest naj lep szym od lat – do da je.

Naj więk szym za in te re so wa -
niem gim na zja li stów cie szy ły się
w tym ro ku: VI Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Ja nu sza Kor cza -
ka, II LO im. Emi lii Pla ter oraz
Ze spół Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych. KP 

Wybrali szkoły w swoim
mieście
Tylko 38 absolwentów sosnowieckich gimnazjów zdecydowało
się kontynuować dalszą naukę poza Sosnowcem. To jedno ze
statystycznych podsumowań naboru do szkół
ponadgimnazjalnych w naszym mieście.

Roz po czął go Ma ra ton Ro we ro wy
Se nio rów, któ ry od był się 24 sierp -
nia. Pięt na sto ki lo me tro wą tra sę
spod Urzę du Miejskiego do Gór ki
Śro dul skiej, gdzie od by ły się im -
pre za ple ne ro wa i wiel kie gril lo wa -
nie. A to tyl ko jed na z ak cji, ja ką
przy go to wa no dla se nio rów. 

W ra mach pro jek tu za pla no -
wa no cykl 5 wy kła dów i 6 warsz -
ta tów dla osób po 60. ro ku ży cia,
pod czas któ rych uczest ni cy bę dą
roz wi ja li ak tyw ną po sta wę spo -
łecz ną, umie jęt no ści i kom pe ten -
cje par ty cy pa cyj ne. 

Po warsz ta tach zo sta ną prze -
pro wa dzo ne wy bo ry do So sno -
wiec kiej Ra dy Se nio rek i Se nio -
rów – przy pre zy den cie mia -
sta – z gło sem do rad czym. Ra da
bę dzie pra co wać na dal po za koń -
cze niu pro jek tu. 13/14 wrze śnia
se nio rzy bę dą ma lo wać mia sto,
a 23 li sto pa da 75-let nia Dj -ka Wi -
ka bę dzie pro wa dzić bal Se nio rów
i Se nio rek dla 300 osób. 

Wśród miesz kań ców So snow -
ca se nio rzy, po wy żej 60 ro ku ży -
cia, sta no wią aż jed ną czwar tą,
dla te go zda niem twór ców pro jek -
tu, po win ni być ak tyw ny mi oby -
wa te la mi, wy ra żać swo ją opi nię
i wpły wać na ob li cze mia sta. Nie -
przy pad ko we więc jest ha sło pro -
jek tu: „Wa sze mia sto w Wa szych
rę kach”.

– Zgła sza się do nas wie lu se -
nio rów, któ rzy cie szą się, że dzia -
ła nia na ich rzecz zo sta ną pod ję te.
Za pi su ją się na przy go to wy wa ne
im pre zy, warsz ta ty, ak cję graf fi to -
wą czy wiel ki bal – mó wi Ha li -
na So bań ska, pre ze ska Sto wa rzy -
sze nia Ak tyw ne Ko bie ty. – Pro jekt
ma na ce lu zak ty wi zo wać spo łecz -
nie, oby wa tel sko i zin te gro wać
oso by po 60. ro ku ży cia, któ re nie -

jed no krot nie są bar dzo sa mot ne.
Przy cho dząc do nas, nie ukry wa ją,
że li czą, iż dzię ki udzia ło wi w pro -
jek cie zy ska ją no wych zna jo -
mych – mó wi Halina So bań ska.

Już na eta pie przy go to wa nia
ak cji, po wo ła no ze spół Am ba sa do -
rów Pro jek tu, któ rzy bę dą uczest -
ni czyć w ak cji od sa me go po cząt -
ku. Dzię ki uczest nic twu w przy go -
to wa niu ak cji Am ba sa do ro wie bę -
dą mo gli na uczyć się re ali zo wa nia
pro jek tów spo łecz nych. 

Aby wziąć udział w po szcze -
gól nych ak cjach, na le ży zgło sić się
wcze śniej te le fo nicz nie pod nr
tel. 32 266 16 72 (od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach od 8.00-
16.00) lub oso bi ście do sie dzi by
Sto wa rzy sze nia, miesz czą cej się
przy ul. 3 Ma ja 11 (wej ście od po -
dwór ka). Na le ży wy peł nić for mu -
larz do stęp ny na ulot ce – w Sto wa -
rzy sze niu lub Cen trum In for ma cji
Miej skiej w So snow cu. Wię cej in -
for ma cji moż na zna leźć na stro nie:
ak tyw ne ko bie ty. org. pl. Pro jekt
jest fi nan so wa ny ze środ ków Mi ni -
ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej w ra mach rzą do we go Pro gra -
mu na Rzecz Osób Star szych. sk

Seniorzy przejmują miasto 
„Seniorzy decydują” to najnowszy projekt, jaki od sierpnia
prowadzą razem gmina Sosnowiec ze Stowarzyszeniem
Aktywne Kobiety.

110 sosnowiczan 
na 110-lecie miasta
Czwórka pasjonatów fotografii,
czyli Monika Gruszewicz,
Tomasz Malkowski, Wojciech
Skórka i Piotr Łatacha, skupieni
w grupie 4photo, w końcu
dopięła swego i wystawiła
portrety sosnowiczan
na I piętrze Urzędu Miejskiego
przy al. Zwycięstwa 20. 
Do kład nie 110 por tre tów so sno -
wi czan, zna nych, po pu lar nych,
lu bia nych, ale tak że tych cał kiem
przy pad ko wych i „ano ni mo -
wych”. Dla cze go 110? Bo człon -
ko wie gru py w ten spo sób po sta -
no wi li uczcić przy pa da ją cą
w ubie głym ro ku rocz ni cę 110-le -
cia nada nia praw miej skich. 

– Chcie li śmy uczcić ob cho dy
w ja kiś szcze gól ny spo sób i uzna -
li śmy, że to faj ny po mysł – mó wił
jesz cze kil ka mie się cy te mu Woj -
ciech Skór ka. 

Przed ich apa ra ta mi usta wi li
się przy pad ko wi lu dzie, któ rzy
aku rat prze cho dzi li obok Cen -
trum In for ma cji Miej skiej. To
wła śnie w CIM po wsta ło stu dio
fo to gra ficz ne. Na zdję ciach zna -
leź li się więc stra ża cy, ra tow ni cy
me dycz ni, straż ni cy miej scy czy
po li cjan ci. Wśród zna nych osób
po zo wa li m.in. pre zy dent mia sta,
Ka zi mierz Gór ski i je go za stęp cą,
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć,
czy rad ny Ka rol Wi niar ski. 

Naj star sza spor tre to wa na oso ba
ob cho dzi ła87 lat, anaj młod sza mia -
ła za le d wie pół to rej ro ku. Wszyst kie
są miesz kań ca mi So snow ca. 

– Więk szość osób bar dzo chęt -
nie wzię ła udział w pro jek cie

i choć cza sem się spie szy li, to po -
świę ci li nam kil ka mi nut. Oczy wi -
ście koszt wy dru ko wa nia zdjęć był
spo ry, ale dzię ki wspar ciu i po mo -
cy za stęp cy  pre zy de na Agniesz ki
Cze chow skiej -Ko peć, Za mek Sie -
lec ki wy ra ził zgo dę na sfi nan so wa -
nie przed się wzię cia i te raz efekt
na szej pra cy moż na oglą dać
w Urzę dzie – mó wi Piotr Ła ta cha. 

Fo to gra fom naj bar dziej za le ża -
ło na au ten tycz no ści, emo cjach
por tre to wa nych osób, a nie na po -
zo wa nych fo to gra fiach. Nie któ rzy
są więc po waż ni, sku pie ni, za my -
śle ni, in ni ro ze śmia ni, peł ni ra do ści
i ener gii. Przy oka zji bo ha te ro wie
zdjęć opo wia da li o swo im ży ciu,
pra cy, ma rze niach czy na dzie jach,
a ich opo wie ści by ły spi sy wa ne. 

Te raz człon ko wie gru py fo to -
gra ficz nej pla nu ją zor ga ni zo wać fi -
ni saż wy sta wy. 

– Nie by ło wer ni sa żu, więc
chce my zor ga ni zo wać fi ni saż, by
w jed nym miej scu mo gły spo tkać
się i po roz ma wiać oso by, któ re

wzię ły udział w pro jek cie. Obec nie
szu ka my ta kie go miej sca – mó wi
Piotr Ła ta cha. – W dal szym cią gu
za mie rza my wy dać al bum, za wie ra -
ją cy wszyst kie spor tre to wa ne twa -
rze. Szu ka my spon so rów – do da je. 

Człon ko wie 4pho to po dej mu ją
co raz wię cej pro jek tów i ini cja tyw
dla miesz kań ców Za głę bia. Wcza -
sie la ta zor ga ni zo wa li „wa ka cyj ne
szwen da nie” po Bę dzi nie i So -
snow cu, gdzie ra zem zmiesz kań ca -
mi mie li oka zję od kryć pięk ne inie -
zna ne za ka mar ki obu miast i po -
znać ich hi sto rię. W Bę dzi nie prze -
wod ni ka mi by li człon ko wie Fun da -
cji Bra ma Cu ker ma na, a w So -
snow cu Ar tur Pta siń ski z CIM. 

Człon ko wie gru py za pra sza ją
na cykl spo tkań „Ca fe pod mi gaw -
ką”, któ re od by wa ją się w każ dą
trze cią so bo tę mie sią ca i cie szą się
co raz więk szą po pu lar no ścią. Start
o godz. 10.00 w Cen trum In for ma -
cji Miej skiej.

Tekst i fo to: sk 
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25 lip ca Pa ni Ma rian na Ba -
ran – ro do wi ta so sno wi czan ka
ukoń czy ła 100 lat. Z tej oka zji
naj bliż sza ro dzi na, zna jo mi iprzy -
ja cie le, przed sta wi cie le ma gi stra tu
oraz od dzia łu ZUS-u w So snow cu
spo tka li się z Ju bi lat ką w jej do -
mu. W imie niu władz so sno wiec -
kie go sa mo rzą du za stęp ca pre zy -
den ta mia sta So snow ca Zbi gniew
Sza le niec oraz za stęp ca kie row -
ni ka Urzę du Sta nu Cy wil ne go
Bar ba ra Tkacz zło ży li Sza now nej
Ju bi lat ce ży cze nia, a wszy scy ze -
bra ni za śpie wa li sym bo licz ne
„200 lat”. 

Pa ni Ma rian na Ba ran wy cho -
wa ła cór kę, do cho wa ła się wnu ka
i pra wnu ka. Prze pra co wa ła 45 lat
w Za kła dach Dzie wiar skich

„Wan da”, jed no cze śnie pro wa -
dząc go spo dar stwo do mo we, wy -
cho wu jąc cór kę, a póź niej po ma -
ga jąc w wy cho wa niu wnu -
ka. – Od da na ro dzi nie, obo wiąz -
ko wa, po god na i cier pli wa – jed -
no myśl nie pod kre śla ją cór ka oraz
wnu czek wraz z mał żon ką. Z oka -
zji do nio słe go Ju bi le uszu pre zy -
dent Zbi gniew Sza le niec od czy tał
list gra tu la cyj ny pod pi sa ny przez
pre mie ra Rze czy po spo li tej Pol -
skiej Do nal da Tu ska, wrę czył oko -
licz no ścio we li sty na de sła ne przez
pre zy den ta mia sta Ka zi mie rza Gór -
skie go, prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej w So snow cu Ma te usza
Ry ka łę oraz oka zjo nal ny kosz ze
sło dy cza mi. Przed sta wi ciel ki Od -
dzia łu ZUS-uw So snow cu prze ka -

za ły Pa ni Ma rian nie Ba ran gra tu -
la cje od Pre ze sa ZUS z War sza wy,
któ ry de cy zją przy znał Stu lat ce
więk szą eme ry tu rę.

Za stęp ca pre zy den ta cie pło
i życz li wie roz ma wiał ze Stu lat -
ką, a na za koń cze nie prze mó wie -
nia Sza now na Ju bi lat ka bi ła bra -
wo. Na py ta nie: ja ka jest re cep ta,
aby ob cho dzić set ną rocz ni cę
uro dzin? Ju bi lat ka od po wia da:
po go da du cha, umiar, pra ca i do -
bry mąż.

Ro dzi na Ju bi lat ki ser decz nie
dzię ku je wła dzom mia sta, wszyst -
kim go ściom za mi łą at mos fe rę
pod czas spo tka nia iudział wzor ga -
ni zo wa niu uro czy sto ści Ju bi le uszu.

Do życzeń dołącza się redakcja
„Kuriera Miejskiego.” (u)

Pięk ny Ju bi le usz
M. Binkiewicz
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Po raz dru gi na Gór ce Śro dul skiej
od by ło się Wa ka cyj ne Gril lo wa nie.
Im pre za cie szy ła się jesz cze więk -
szym za in te re so wa niem niż
przed ro kiem. W kon kur sie na naj -
lep szą po tra wę z gril la wzię ło
udział12 dru żyn.

24 sierp nia miesz kań cy So snow -
ca roz pa li li gril le na Gór ce Śro dul -
skiej. W przy go to wa nych dwóch
stre fach: sma ku i mu zy ki cze ka ły
na nich kon kur sy na naj lep szą po -
tra wę, po ka zy ku li nar ne i du żo do -
brej za ba wy. Im pre zę za koń czył
kon cert Mu zycz nej For ma cji So -
sno wiec2010. Wstre fie sma ku od -
był się kon kurs na naj lep szą po tra -
wę z gril la. Pu la na gród wy no si -
ła1500zł. Ju ry prze wod ni czył mło -

dy, uta len to wa ny, uzna ny wku li nar -
nym świe cie re stau ra tor i pa sjo -
nat – To mek Woź niak, któ ry pod -
czas im pre zy, wspól nie ze swo im
te amem, po pro wa dził Po kaz Ku li -
nar ny – „Wy pra wa Tom ka doMek -
sy ku”.

Ko lej nym ju ro rem by ła Alek san -
dra Cza pla -Osli slo, któ ra od po -
nad 7 lat pi sze re cen zje ku li nar ne
dla ka to wic kiej „Ga ze ty Wy bor -
czej” i do brze zna spe cy fi kę na szej
kuch ni re gio nal nej. Na swo im blo -
gu tak pod su mo wa ła so sno wiec ką
im pre zę: – Dru gi rok z rzę du za pro -
szo no mnie do ju ro ro wa nia w kon -
kur sie na gril lo wa ne po tra wy pod -
czas ma so wej im pre zy, któ ra od by -
wa się na wol nym po wie trzu, Lu -

dzie scho dzą się ro dzi na mi, urzą -
dza ją pik ni ki ibie sia du ją. Adote go
zde cy do wa nie przy go to wu ją co raz
faj niej sze da nia z rusz tu. Wtym ro -
ku, na12 dru żyn wkon kur sie po ja -
wi ło się gril lo wa ne man go z cy na -
mo nem, ka szan ka z ki szo ną ka pu -
stą z fo lii, schab na dzie wa ny śliw ką
wę gier ką namio dzie czy brzo skwi -
nie na dzia ne gor gon zo lą. Po ja wia ją
się wła snej ro bo ty sal sy, blen do wa -
ne so sy, po mi dor ki ho do wa ne
na bal ko nach, mię so na cie ra ne
świe żym im bi rem, łą czo ne zga ram
ma sa lą czy za pie ka ne dłu go wże li -
wie pie czon ki m.in. z bu ra kiem.
Ogła szam świa do mie i szczę śli wie
zmierzch ve ge ty i go to wych ma ry -
nat! Dote go go to wa nia nie wsty dzą
się lu dzie mło dzi – pierw sze miej -
sce zdo był du et dwu dzie sto lat ków,
któ rzy eks pe ry men to wa li zmię sem
i owo ca mi – re la cjo no wa ła ju ror ka.

Dla tych, któ rzy nad ry wa li za cję
przed kła da ją kon sump cję, zo sta ła
przy go to wa na de gu sta cja oraz po -
ka zy. Moż nabył m. in.: skosz to wać
ta kich po traw jak: hu mus z pi tą,
bur ge ry z Bur ger Kit chen, ti ra mi su
zowo ca mi se zo no wy mi. Po nie waż
gril lo wa nie iko cioł ko wa nie nie mo -
że się od być bez ognia, nad bez pie -
czeń stwem im pre zy i do brym na -
stro jem uczest ni ków czu wał za wo -
do wy stra żak, ku charz ama tor ipro -
fe sjo nal ny show man – Ke vin
Aiston. KP

27. 07. – setki młodych ludzi stoczyły w Parku Sieleckim bój w I Sosnowieckiej
Wielkiej Bitwie na Balony zWodą. Bitwa na Balony zWodą to inicjatywa
Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca, która w ten sposób starała się urozmaicić
czas mieszkańcom pozostającym wmieście podczas wakacji 
29. 07. – na ulice naszego regionu wyjechał autobus Zagłębia Sosnowiec. Autobus
jest jedną zwielu planowanych akcji promocyjnych i jest efektem współpracy PKM
Sosnowiec z klubem piłkarskim Zagłębie.
30. 07. – 102. urodziny obchodził mieszkaniec Sosnowca, Pan Tadeusz
Wojciechowski. Nagrodę Jubileuszową w imieniu prezydenta Sosnowca
Kazimierza Górskiego wręczył  zastępca prezydenta Zbigniew Szaleniec.
Dostojnemu Jubilatowi składamy moc życzeń i dalej tak wspaniałego
samopoczucia jak do tej pory.
01. 08. – Miejska Biblioteka Publiczna otwarła nowy, świeżo wyremontowany lokal
przy ul. M. Maliny 39, w którym mieścić się teraz będzie Filia nr 5 – Walcownia
przeniesiona z budynku przy Zespole Szkół Prywatnych nr 1. W odświeżonych,
kolorowych wnętrzach Filii Czytelnicy będą mogli skorzystać z czytelni,
z ogólnodostępnego księgozbioru, stale uzupełnianego o nowości rynku
wydawniczego, z bezpłatnego dostępu do internetu oraz wziąć udział w imprezach
dla dzieci i dorosłych.
04. 08. – w plebiscycie serwisu NaszeMiasto. pl wybrano wizytówkę
Sosnowca. 196 głosów i pierwsze miejsce zdobyła Górka Środulska. Mieszkańcy
mogli wybierać wizytówkę miasta spośród jedenastu propozycji. Z plebiscytu
wynika, że sosnowiczanie są najbardziej dumni z Górki Środulskiej. Na drugim
miejscu, z 159 głosami uplasował się klub sportowy Zagłębie, trzecie
miejsce zdobył najwyższy budynek w Zagłębiu – Żyleta. 
07. 08. – rozstrzygnięto konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Zbieramy zużyte baterie”.
Do konkursu zgłosiły się 44 placówki oświatowe: 25 przedszkoli oraz 19 szkół.
Łącznie zebrano 5.140 kg zużytych baterii, w tym1.994 kg w przedszkolach
oraz 3.146 kg w szkołach. W kategorii najlepsze przedszkole zwyciężyło
Przedszkole Miejskie Nr 39 otrzymując 1.500 zł. W kategorii najlepsza szkoła

wygrało Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego
z kwotą 1500 zł.
09. 08. – Ewelina Lisowska, Pokahontaz, Rafał Brzozowski i Lipali – to artyści,
którzy wystąpili na tegorocznej edycji Eskalatora. Organizowany przez miasto
Sosnowiec i radio Eska koncert odbył się na terenie przy Stadionie Ludowym. 
12. 08. – w ramach II Letniego Ogrodu Sztuki w hołdzie Janowi Kiepurze
wMiejskim Klubie im. Jana Kiepury odbył się koncert muzyki klasycznej.
W programie wykonano najbardziej popularne arie operowe, pieśni, piosenki
i dumki z opery „Randka z Diabłem”. Wystąpili trzej tenorzy: Piotr Lempa, Rafał
Pawnuk i Makarij Pihura. Na fortepianie artystom akompaniowała Katarzyna
Rzeszutek. II Letni Ogród Sztuki to kontynuacja projektu Stowarzyszenia
Menedżerów i Organizatorów Kultury SM O K, zapoczątkowanego w roku
ubiegłym. 
13. 08. – pokaz udzielania pierwszej pomocy, wykład na temat bezpieczeństwa
nawodzie oraz ćwiczenia z ratownikami WOPR – wszystko to miały okazję poznać
dzieci biorące udział w projekcie „Dzieci i woda”, realizowanym przez pracowników
Punktu Terenowego Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 
23. 08. – w Filii nr 4 – Sielec przy ul Zamkowej odbyło się spotkanie autorskie
w ramach akcji letniej „Porwanie w bibliotece, czyli literaccy detektywi na tropie”.
Gościem biblioteki był Kazimierz Szymeczko, autor książek dla dzieci i młodzieży,
wielu opowiadań dla młodszych dzieci, które publikował między innymi
w „Świerszczyku”. 
25. 08. – sosnowiecka Piaskownica Kulturalna obchodziła swoje 2. urodziny. Z tej
okazji dla dzieci wraz z rodzicami zorganizowano przyjęcie na podwórku
Piaskownicy przy ul. Dekerta 6. W programie zaprezentowano spektakl pt. „O tym
jak Frędzelek i Wiercipiętek spotkali Czapeczkę”, oparty na fabule bajki, gdzie
podstawą całości są zabawy i gry dla dzieci. 
31. 08. – po raz kolejny Miejski Dom Kultury „Kazimierz” był organizatorem
Festiwalu Reggae. To już VII edycja tej imprezy. Festiwal odbył się w Parku im.
Jacka Kuronia wKazimierzu Górniczym. Zagrały dwa zespoły z Polski oraz grupa
z Francji. (U)

Z „Ku rie rem” po mie ście

Gril lo wa li na Gór ce

           reklama

           reklama

Pra wie 135 ty się cy zło tych bę dzie kosz to wał re mont
na wia duk cie w cią gu ul. Na ru to wi cza nad ul. 3 Ma ja.
Za kres prac obej mu je na pra wę gzym sów oraz mon taż
ba rier ochron nych. Napo cząt ku ma ja nawia duk cie do -
szło do groź ne go wy pad ku. Ko bie ta, któ ra kie ro wa ła
sa mo cho dem mar ki Fiat 170, ude rzy ła w ba rie ry
ochron ne i… spa dła z wia duk tu wprost na ul. 3 Ma -
ja. – Nie ła ta li śmy tyl ko wy rwy w miej scu, w któ rym
ba rie ry zo sta ły prze ła ma ne, ale pod ję li śmy de cy zję
o kom plek so wym re mon cie i mon ta żu no wych ba rier.
Mu sie li śmy tak że na pra wić gzym sy – mó wi Woj ciech
Gu zik, na czel nik wy dzia łu Or ga ni za cji Za rzą dza nia
Dro ga mi i Ru chem Dro go wym w Urzę dzie Mia sta
w So snow cu. Zor ga ni zo wa ny prze targ wy gra ła fir ma
Em bud zSo snow ca. Wszyst ko wska zu je na to, że gmi -

nie uda się od zy skać część pie nię dzy, któ re po chło nął
re mont. Za stra ty, któ ry spo wo do wał kie row ca, za pła -
ci jego ubez pie czy ciel. – To stan dar do wa pro ce du ra.
Obec nie cze ka my tyl ko na do ku men ty z pro wa dzo -
ne go po stę po wa nia. Na stęp nie Miej ski Za kład Ulic
i Mo stów spo rzą dzi szcze gó ło wy kosz to rys szkód,
spo wo do wa nych przez kie row cę. W na stęp nej ko lej -
no ści zwró ci my się do ubez pie czy cie la o wy pła tę od -
szko do wa nia – wy ja śnia Ro bert Dwo rak, kie row nik
Re fe ra tu Za rzą du Ru chu. – Te go ro dza ju spra wy
prze dłu ża ją się, kie dy spra wa tra fia do są du, a oso ba
po dej rze wa na o spo wo do wa nie szko dy, nie przy zna -
je się dowi ny. Wów czas mu si my cze kać napra wo moc -
ne orze cze nie są du, by wy stą pić do ubez pie czy cie -
la – do dał. (sk)

Za część remontu zapłaci… ubezpieczyciel

31 sierp nia na bo isku przy ul.
Naf to wej w So snow cu od był się
fe styn pod ha słem: „Osie dle łą -
czy, uczy, wy cho wu je”.

Pod czas so bot nie go ro dzin ne -
go pik ni ku mnó stwo za baw oraz
atrak cji dla dzie ci i mło dzie ży
z osie dla Naf to wa za gwa ran to wał
Ra fał Ko ciał kow ski – ko or dy na -
tor im pre zy. Za ba wa mia ła in te -
gro wać ro dzin ne wię zi i za chę cić
naj młod szych, aby po sze rza li
swo ją spraw ność ru cho wą.

Pik ni ko wi to wa rzy szy ła ra do -
sna at mos fe ra przy ar ty stycz nych
wy stę pach na ży wo, nie za bra kło
kon kur sów z na gro da mi, czy za -
wo dów spor to wych. Od by ły się
rów nież po ka zy Zum by i Ca po eria

oraz kon kurs ka ra oke, w któ rym
udział mógł wziąć każ dy. Dzie ci
oglą da ły z za cie ka wie niem po kaz
mo to rów i ba wi ły się na dmu cha -
nym zam ku. Przy oka zji pik ni ku,
każ dy chęt ny mógł w spe cjal nym
am bu lan sie od dać krew.

W za ba wę włą czyły się tak że
od dzia ły stra ży po żar nej i jed nost -
ki po li cji z So snow ca oraz ra tow -
ni cy me dycz ni, któ rzy za pre zen -
to wa li swo je umie jęt no ści. 

Or ga ni za to rzy chcie li, aby
osie dle Naf to wa ko ja rzy ło się
od te raz miesz kań com So snow ca
z przy ja zną at mos fe rą, gdzie roz -
wi ja się są siedz ka po moc. 

Tekst i fo to: Agniesz ka Ry bic ka

Dzieci przyszłością… osiedla?Impreza cieszy się coraz większą popularnością

Rów no mie siąc, od 9 wrze śnia do 9 paź dzier -
ni ka, po trwa kam pa nia spo łecz na „Trzeź wa
mło dość”, któ rą pro wa dzą wspól nie So sno -
wiec i Dą bro wa Gór ni cza. Głów ne ha sło kam -
pa nii brzmi: „Chro ni my dzie ci i mło dzież. Nie
sprze da je my al ko ho lu nie let nim!”. Dzia ła nia
pro wa dzo ne w ra mach kam pa nii ma ją uczu lić
sprze daw ców, by nie sprze da wa li al ko ho lu
oso bom, któ re nie ukoń czy ły 18 lat. Ukró cić
ten pro ce der ma ją dzia ła nia pro wa dzo ne w ra -
mach kam pa nii, a więc szko le nia sprze daw -

ców, ulot ki i pla ka ty, któ re tra fią do skle pów,
wzmo żo ne kon tro le po li cji, spot, po ka zy wa ny
na an te nie Te le wi zji Ka to wi ce oraz event
z mło dzie żą, któ ry for mal nie za koń czy kam -
pa nię. Na Fa ce bo oku po wsta nie stro na do ty -
czą ca kam pa nii. Znaj dą się na niej ad re sy skle -
pów, w któ rych sprze daw cy nie sprze da ją al -
ko ho lu oso bom nie let nim. – Sprze daż al ko ho -
lu oso bom nie let nim ma miej sce i sta no wi bar -
dzo ne ga tyw ne zja wi sko. Sa mo spo ży wa nie
al ko ho lu jest po waż nym pro ble mem, a je go

do stęp ność bar dzo du ża – nie ukry wał Zbi -
gniew Sza le niec, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. – Prze pro wa dzi li śmy w mie sią cach
kwie cień, maj, czer wiec eks pe ry ment ba daw -
czy. Z gru pą wo lon ta riu szy spraw dza li śmy,
czy sprze daw cy sprze da ją al ko hol oso bom
nie let nim. Oka za ło się, że tyl ko 25 pro cent
sprze daw ców prze strze ga pra wa – wska zał in -
spek tor An drzej Woj cie chow ski z Wy dzia łu
Zdro wia UM w So snow cu, któ ry ko or dy nu je
kam pa nię. (sk)

Ru szy ła kam pa nia „Trzeź wa mło dość”
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Podczas XXII Letnich
Igrzyskach Olimpijskich
Niesłyszących, które odbyły się
na przełomie lipca i sierpnia
w Sofii znakomity
zagłębiowski pływak Artur
Pióro zdobył dwa złote
medale

Pol ski Zwią zek Spor tu Nie sły szą -
cych wy słał na olim pia dę 75 za -
wod ni ków w róż nych kon ku ren -
cjach, w tym 11 pły wa ków. Je dy -
nym za wod ni kiem, któ ry osią gnął
szczy ty olim pij skie w mię dzy na -
ro do wej wal ce o me da le oka zał
się jed nak tyl ko pły wak Ar tur
Pió ro, so sno wi cza nin, na co dzień
bro nią cy barw AZS AWF w Ka -
to wi cach.

Ar tur zdo był 2 zło te me da le:
na 1500 m sty lem do wol nym
w cza sie 16: 12,84 sek. zdo by wa -
jąc 724 pkt. FINA i na 400 m sty -
lem do wol nym w cza sie 4: 05,01
sek. zdo by wa jąc 714 pkt. FINA.

– Na koń co wych pod li cze -
niach olim pij skich ko mi sje sę -
dziow skie oce ni ły, że Pol ska za -
ję ła dzię ki dwóm zło tym me da -
lom Ar tu ra Pió ro 6 miej sce
w kla sy fi ka cji państw, Ar tur Pió -
ro za jął 4 miej sce na świe cie
w kla sy fi ka cji mul ti me da li stów
oraz usta no wił ja ko je dy ny re -
kord olim pij ski na 400 m sty lem
do wol nym. Oprócz Ar tu ra re kor -
dy w pły wa niu sty lem grzbie to -
wym usta no wi li za wod ni cy z Ja -
po nii i USA – po wie dział Zbi -
gniew Fe sper, opie kun na sze go
pły wa ka. KP

Podwójne złoto Artura Pióro

Na przełomie lipca i sierpnia
w kolumbijskim Caliodbyły
się IX Igrzyska Sportów
Nieolimpijskich – World
Games. Do startu
w tegorocznych Igrzyskach
z Polski zakwalifikowało
się 32 zawodników
i zawodniczek. W tym
zawodniczka KS „Budowlani”
w Sosnowcu
Martyna Bierońska, która
wywalczyła srebrny medal

Igrzy ska Spor tów Nie olim pij -
skich World Ga mes or ga ni zo -
wa ne są co czte ry la ta. Eli mi na -
cje do star tu w nich trwa ją czte -
ry la ta. Start za wod ni ków w po -
szcze gól nych dys cy pli nach jest
li mi to wa ny. Po let nich Igrzy -
skach Olim pij skich jest to naj -
więk sza im pre za spor to wa
na świe cie pod wzglę dem star -
tu ją cych państw, dys cy plin i za -
wod ni ków. W Ca li star to wa -
ło 4000 za wod ni ków ze 120

państw w 32 dys cy pli nach spor -
to wych. 

Re pre zen ta cja Pol ski pod -
czas tych igrzysk zdo by ła 5 me -
da li (2 zło te, 3 srebr ne), z cze go
czte ry me da le w ju -jit su. Tre ne -
rem re pre zen ta cji Pol ski w ju -
jit su był Ma rian Ja siń ski z KS
„Bu dow la ni” w So snow cu.
Zma ga niom za wod ni ków pol -
skiej re pre zen ta cji w ju -jit su to -
wa rzy szył Pre zes Pol skie go Ko -
mi te tu Olim pij skie go – An drzej
Kra śnic ki. 

W dro dze do fi na łu Mar ty -
na po ko na ła ko lej no re pre zen tant -
ki: Taj wa nu, Szwe cji i Nor we gii.
W wal ce fi na ło wej ule gła
na punk ty re pre zen tant ce Nie -
miec. 

Ten srebr ny me dal Mar ty ny
na le ży do naj więk szych osią -
gnięć KS „Bu dow la ni” w So -
snow cu. Po przed ni brą zo wy me -
dal, któ ry był je dy nym me da lem
dla Pol ski w tej dys cy pli nie zdo -
był rów nież za wod nik na sze go
Klu bu Grze gorz Zi mo ląg
w VI World Ga mes, w 2001r.,
któ re od by ły się w Aki ta w Ja po -
nii. KP

Wielki sukces Martyny
Bierońskiej

Jacek Kabaciński, lekkoatleta MKS-
MOS Płomień Sosnowiec złotym
medalistą mistrzostw Europy
juniorów! Nasz reprezentant sięgnął
po mistrzowski tytuł wraz z kolegami
ze sztafety, która w biegu
rozstawnym 4x100 m nie miała sobie
równych. Po medale sięgali także
nasi seniorzy, którzy w Toruniu
podczas mistrzostw Polski
dwukrotnie stawali na podium

Szta fe ta bia ło -czer wo nych uzy ska ła re -
zul tat 39.80 s. Sre bro przy pa dło Niem -
com (39.96 s), a brąz Wło chom
(40.00s). Pol ska dru ży na bie gła w skła -
dzie: To masz Mu dlaff (RŻ 10.78, LKS

Zie mi Puc kiej Puck, tre ner Te re sa Ja -
skuł ka), Ja cek Ka ba ciń ski (10.64, MKS-
MOS Pło mień So sno wiec, tre ner Ja cek

Mar kow ski), Hu bert Ka lan dyk (10.63,
CWKS Re so via Rze szów, tre ner Ja nusz
Ma zur), Adam Ja błoń ski (10.79, KS

AZS UWM Olsz tyn, tre ner Zbi gniew
Lu dwi chow ski).

– Bar dzo do bry bieg i naj lep sze
zmia ny wśród fi na li stów za de cy do wa ły
o bez pro ble mo wym zwy cię stwie pol -
skiej czwór ki. Przed ostat nią zmia ną Po -
la cy nie by li li de ra mi, ale tuż za stre fą
zmian mie li śmy pra wie dwa me try prze -
wa gi, któ rej ry wa le nie zdo ła li zni we lo -
wać do me ty – re la cjo no wał Ja cek Mar -
kow ski, klu bo wy tre ner Jac ka Ka ba ciń -
skie go.

Po wo dów do ra do ści do star czy ły tak -
że na sze se nior ki pod czas MP ro ze gra -
nych w To ru niu. Agniesz ka Mie rze jew -
ska w bie gu na 5000 m ja ko dru ga mi nę -
ła li nię me ty w cza sie 16.02.75 s  zdo by -
wa jąc srebr ny me dal, z ko lei Ur szu la
Nęc ka, któ ra w bie gu na 3000 m z prze -
szko da mi upla so wa ła się na 3 miej scu

z cza sem 10.12.95 s zdo by wa jąc brą zo wy
me dal. Obie za wod nicz ki to pod opiecz ne
Wie sła wa Pasz ta.

Nęc ka by ła jesz cze bli sko me da lu
w bie gu na 5000 m. Z cza sem 16.11.54 s
(re kord ży cio wy) za ję ła osta tecz nie 4 miej -
sce. Tuż za po dium ry wa li za cję za koń czył
tak że nasz ku lo miot Krzysz tof Brzo zow -
ski z wy ni kiem 18.76 m. Po zo sta li na si re -
pre zen tan ci za ję li na stę pu ją ce lo ka ty:
5 – Ad rian na zię ta ra  – w dal /6.02/RŻ
Krzysz tof To ma siak – w dal /7.56m/
An ge li ka Ka li now ska – ku la /14.37m/
6 – Da wid Że brow ski – 3000m przeszk.
/9.05.03s/
7 – Ad rian na Zię ta ra – trój skok /12.18m/
8 – Łu kasz Gurt kie wicz – 800m /1.55.97s/
W kla sy fi ka cji ze spo ło wej na si se nio rzy za ję li
wy so kie 10 miej sce na 105 skla sy fi ko wa nych
klu bów. KP

Kabaciński mistrzem Europy! 
Dwa medale mistrzostw Polski dla seniorek Płomienia

Złota sztafeta. Drugi z prawej Jacek Kabaciński, reprezentant MKS-MOS
Płomień Sosnowiec

Pu cha ro wą przy go dę w se zo -
nie 2012/2013 so sno wi cza nie roz -
po czę li od wy gra nej nad Con cor -
dią El bląg, któ ra da ła awans
o dwie run dy, gdyż w ko lej nej
nasz ze spół miał wol ny los. Na -
stęp nie so sno wi cza nie zmie rzy li
się z li go wym ry wa lem, War tą Po -
znań i po nie złym me czu po ko na li
spad ko wi cza z I li gi 4: 1. Ko lej -
nym ry wa lem na szej dru ży ny by -
ła eki pa Bia łej Gwiaz dy. Ze spół
z eks tra kla sy nie po zo sta wił złu -
dzeń na sze mu II-li gow co wi, któ ry
wy rów na ną wal kę pro wa dził tyl ko
przez 40 mi nut.

Po czą tek me czu nie za po wia -
dał wy so kie go zwy cię stwa Wi -
sły. Za głę bie od pierw sze go
gwizd ka gra ło agre syw nie, wy -
so ko pod cho dząc pod ry wa li. So -
sno wi cza nie nie ogra ni cza li się
tyl ko do wy bi ja nia z ryt mu Wi -
sły. W 15 mi nu cie go spo da rze
mo gli wpro wa dzić w eks ta zę
kom plet pu blicz no ści, gdyż Łu -
kasz Ma tu siak ude rzył z po -
nad 20 me trów, jed nak pił ka tra -
fi ła tyl ko w po przecz kę. Mo gła
to być klu czo wa ak cja me czu,
gdyż 5 ty się cy ki bi ców mo gło
po nieść roz pę dzo ne Za głę bie.
Tym cza sem z każ dą ko lej ną mi -
nu tą kra ko wia nie le piej ra dzi li
so bie z agre sją Za głę bia.

– Po tym, jak w to wa rzy skim
me czu Wi sła prze gra ła z Za głę -
biem w So snow cu, za sta na wia -
łem się, jak ten orzech roz gryźć,
bo wy gry wa jąc z Wi słą po ka za li,
że nie są sła bym ze spo łem. Póź -
niej nie wi dzia łem Za głę bia
w grze, więc by ła to dla mnie za -
gad ka. Przez 40 mi nut sta wia li
nam czo ła, gra li jak rów ny z rów -

nym. W pu cha rach tak już jest, że
wy star czy ło by, że to Za głę bie
strze li ło by bram kę, wte dy kom -
plet wi dzów pod niósł by gło śniej
do ping i wte dy po ja wi ły by się
trud no ści – mó wił po me czu tre -
ner Wi sły, Fran ci szek Smu da.

W 41 mi nu cie przez de fen sy -
wę Za głę bia przedarł się Mi chał
Chra pek, któ ry otwo rzył wy nik
spo tka nia. Po prze rwie so sno wi -
cza nie wy szli na bo isko zmo bi li -
zo wa ni, jed nak Wi sła szyb ko
spro wa dzi ła nasz ze spół na zie -
mię, a do kład nie zro bił to Łu -
kasz Gar gu ła, któ ry zdo był
bram ki w 50 i 53 mi nu cie. Go -
spo da rzy opu ścił duch wal ki,

a przy jezd ni zdo ła li jesz cze raz
roz pra co wać de fen sy wę Za głę -
bia. W 80 mi nu cie wy nik usta lił
Pa weł Bro żek.

– Mecz za koń czył się tak, jak
po wi nien za koń czyć się w ry wa li -
za cji dru ży ny z eks tra kla sy z ze -
spo łem z II li gi. Szko da pierw szej
bram ki przed prze rwą i tej dru giej,
za raz powyj ściu z szat ni. Je ste śmy
ze spo łem na do rob ku, któ ry chce
coś osią gnąć, gdy ta ka dru ży na tra -
ci ta kie dwie bram ki, to tra ci wia rę
w swo je umie jęt no ści. Tu za de cy -
do wa ła mą drość Wi sły, umie jęt no -
ści pił kar skie, anie za an ga żo wa nie
i agre sja. Na ile nas by ło stać, to
wal czy li śmy. Dzię ku je my ki bi com

za przyj ście i stwo rze nie wi do wi -
ska. Naj waż niej sze, by na sze me -
cze od by wa ły się w ta kiej at mos fe -
rze. Gra my dla sie bie i ro dzin, ale
tak że wszcze gól no ści dla ki bi ców.
Dzię ku ję, to by ła do bra dla nas lek -
cja – pod su mo wał tre ner Za głę bia,
Mi ro sław Kmieć.

Jed no jest pew ne sam mecz po -
ka zał, że w So snow cu jest du ży
głód pił ki noż nej na naj wyż szym
po zio mie, gdyż nasz II-li go wy
klub sprze dał po nad 5000 bi le tów
w przed sprze da ży (kom plet),
a chęt nych by ło zde cy do wa nie
wię cej.

Tekst i foto: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Zagłębia marzenia o I lidze. Koniec pucharowej przygody

Przeszli Wartę, 
utonęli w Wiśle
Jeśli nie teraz to kiedy?! Piłkarze Zagłębia rozpoczęli kolejny, szósty już sezon zmagań na drugoligowych boiskach. Cel jest jeden –
awans. Wprawdzie już na początku rozgrywek sosnowiczanie zaliczyli dwie wyjazdowe porażki, ale na własnym terenie zespół
Mirosława Kmiecia jak do tej pory wygrywa. Zakończyła się natomiast pucharowa przygoda naszych graczy. Za burtę PP wyrzucili
sosnowiczan piłkarze Wisły Kraków, po meczu który pokazał głód wielkiej piłki w mieście.

Mecz z Wisłą pokazał, że Sosnowiec potrzebuje piłki na wysokim poziomie. Na zdjęciu: Rafał
Jankowski
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WAŻNE TELEFONY

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

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych w pra wym
dol nym ro gu da dzą roz wią za nie, któ re pro si my prze -
słać pod ad re sem re dak cji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3
Maja 11, do 25 września. Wśród au to rów po praw nych
roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem „Krzy żów ka
nr 8”) roz lo so wa ne zo sta ną na gro dy, któ re pro si my od -
bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Po zio mo: 1 – bu so la, 5 – si łacz, 8 – pio sen kar ka grec -
kie go po cho dze nia, 9 – ma szy na do ubi ja nia śnie -
gu, 10 – nie je den w kuch ni, 11 – dźwig oso bo -
wy, 12 – do no sze nia wo dy ze stud ni, 14 – na wierz choł -
ku ma kra ter, 16 – brat Plac ka, 17 – przy ro da, 19 – nie
każ dy mo że się u nie go ubie rać, 21 – mu cha lub ko -
mar, 22 – po twier dze nie wpła ty, 25 – ju cha, 28 – bud -
dyj ska świą ty nia, 29 – przy pra wa, 30 – wy lot wul ka -
nu, 32 – ma so wa emi gra cja, 34 – nie je den w ga le -
rii, 35 – my śli wy be oc ki roz szar pa ny przez wła sne
psy, 36 – al ko hol ety lo wy, 37 – Tro ja, 38 – szko ła śred -
nia, 39 – pry mi tyw ny „po jazd wod ny”.

Pio no wo: 1 – wę dru je przez pu sty nię, 2 – koń czy cią -
żę, 3 – ogrom ne wiecz nie zie lo ne drze wo, 4 – fa bry ka
pie nię dzy, 5 – frag ment apa ra tu fo to gra ficz ne go, 6 – ob -
cho dzi imie ni ny z Me to dym, 7 – mnich, 13 – dzia -
łacz, 15 – pro to typ for te pia nu, 18 – zio mek, 20 – gra ła
Ma ru się, 23 – przed sta wie nie, 24 – mia sto w po łu dnio -
wej Fran cji, 26 – skrót utwo rzo ny z pierw szych li -
ter, 27 – nie ma go ta bo ret, 28 – upo mi nek, 31 – pta si
śpiew, 33 – kra ina geo gra ficz na na szych po łu dnio wych
są sia dów

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  8

18 i 25 września godz. 18.00
– Aula Biblioteki Głównej, 
ul. Kościelna 11 – Kino
wBibliotece/Literatura wKinie – cykl
spotkań z klasycznymi i współczesnymi
filmowymi adaptacjami literatury.
Mroczne thrillery, filmy biograficzne,
romanse, klasyki, które nie chcą się
zestarzeć, popularne hity ostatnich lat,
dzieła nominowane do najważniejszych
nagród filmowych, i wiele, wiele więcej. 
09 września godz. 18.00– Biblioteka
Główna, ul. Zegadłowicza2 –spotkanie
autorskie zHubertem Klimko-
Dobrzanieckim – pisarzem ipoetą
mieszkającym naco dzień wWiedniu,
autorem m.in. najnowszej powieści pt.:
„Grecy umierają wdomu”. Dyskusję
poprowadzi dr hab. Dariusz Nowacki.
13 września godz. 18.00– SCS Zamek
Sielecki – spektakl pt. „Było sobie
wielokulturowe miasteczko, czyli jak
Szlemiel przez Sosnowiec wędrował”.
Opowiadać i śpiewać będą Beata
Frankowska iMałgorzata
Litwinowicz – artystki ze Stowarzyszenia
Grupa Studnia O. oraz uczestnicy
zrealizowanych wSCS – ZS warsztatów
sztuki opowiadania. Wstęp wolny.
21 września godz. 16.00– Teatr Zagłębia
„Najmniejszy bal świata” Malina Prześluga,
reż. Aneta Głuch-Klucznik – PREMIERA.
Obsada: Agnieszka Bałaga-Okońska, Maria
Bieńkowska, Beata Deutschman, Edyta
Ostojak, Michał Bałaga, Piotr Bułka,
Przemysław Kania, Krzysztof Korzeniowski.
28 września– Teatr Zagłębia 
–Metropolitalna Noc Teatrów. Godz.11.00
„Najmniejszy bal świata”; godz.20.00
„Prawda”.
29 września godz. 9.00– Stadion
Zagłębia Sosnowiec, ul. Kresowa1 –
IVSosnowieckie Spotkanie Starych
Samochodów. (U)

co?
gdzie?

kiedy?
Simon Mawer 

Kobieta, która spadła z nieba 
Wyd. ZNAK
tłum. Adriana Celińska 

Opowieść o kobiecie, która zmieniła historię 
Ma ria ne wła śnie po zna ła smak pierw sze go po ca łun ku.  Ali ce na uczy -
ła się ska kać ze spa do chro nem i za bi jać Niem ców. An ne -Ma rie by ła
pięk na i przy cią ga ła spoj rze nia męż czyzn. Ma ria ne, Ali ce i An ne -Ma -
rie to jed na oso ba. Ko bie ta, któ ra nie cof nie się przed ni czym – ani
na woj nie, ani w mi ło ści. Bez kom pro mi so wa ko bie ta szpieg z eli tar -
nej bry tyj skiej jed nost ki SOE sta je się bez bron ną dziew czy ną, kie dy
po raz pierw szy przy cho dzi do niej mi łość. Ko bie ta, któ ra spa dła
z nie ba to trzy ma ją ca w na pię ciu opo wieść o po świę ce niu, od wa dze
i mi ło ści, któ ra roz kwi ta po mi mo okru cień stwa woj ny. Hi sto ria in spi -
ro wa na lo sa mi taj nych bry tyj skich agen tek. Si mon Ma wer (ur. 1948)
jest bry tyj skim au to rem, któ ry od lat miesz ka w Rzy mie. Ma na swo -
im kon cie je de na ście ksią żek. Przy go to wu jąc się do na pi sa nia Ko bie -
ty, któ ra spa dła z nie ba prze śle dził do ku men ty fran cu skie go od dzia -
łu SOE, taj nej agen cji bry tyj skiej, któ ry mię dzy ma jem 1941 a wrze -
śniem 1944 wy sła ła na po le wal ki trzy dzie ści dzie więć ko biet. Spo -
śród nich aż dwa na ście zo sta ło uję tych pod czas swo jej mi sji i po nio -
sło śmierć z rąk Niem ców, a jed na zmar ła na za pa le nie opon mó zgo -
wych. Nie któ re spo śród nich są po wszech nie zna ne dzię ki książ kom
i fil mom, któ re im po świę co no. In ne po zo sta ją nie zna ne. Wszyst kie
by ły nie zwy kłe.

           reklama

KINO

Maria Nurowska, Tatiana Raczyńska 

Matka i córka 
Wyd. ZNAK

Życie na inną nutę 
Mat ka i cór ka to nie tyl ko książ ka o re la cjach słyn nej pi -
sar ki i jej cór ki, ale przede wszyst kim szcze ra i po ru sza -
ją ca roz mo wa ko biet o ro li mat ki. Z roz mów wy ła nia się
nie zwy kle cie ka wa opo wieść o mat ce i cór ce, ale tak -
że o wszyst kich tych, któ rzy kształ to wa li ich cha rak te -
ry i ży cio we po sta wy. To książ ka o wspa nia łych, sil -
nych ko bie tach, któ rym po mi mo prze ciw no ści lo su
uda ło się zna leźć swo je miej sce i bu do wać wy jąt ko we
re la cje. Mar ta Mi zu ro pi sze we wstę pie, o tym z ja ką
od wa gą i szcze ro ścią jej roz mów czy nie opo wia da ją
„o swo im dzie ciń stwie, o wej ściu w doj rza łe ży cie,
o zma ga niu się z syn dro mem do ro słe go dziec ka al ko -
ho li ka, o trau mach i kom plek sach. O spra wach bo le -
snych i wsty dli wych, któ re do ty ka ją mi lio nów lu dzi,
nie wie lu jed nak ma od wa gę przy znać się do nich,
choć by tyl ko przed so bą, al bo szu kać  spe cja li stycz nej
po mo cy”. To opo wieść o spra wach bar dzo trud nych,
ale ma my na dzie ję, że dzię ki te mu mo że ona stać się
dro go wska zem dla ma tek i có rek, do dać im otu chy
i po ka zać, że ni gdy nie jest za póź no na to, by spró bo -
wać zmie nić swo je ży cie.

Ziemowit Szczerek

Rzeczpospolita zwycięska 
Wyd. ZNAK 

Al ter na tyw na hi sto ria Pol ski 
II Rzeczpospolita w 2013 roku! historia alternatywna, w której Polska
wygrała II Wojnę Światową We wrze śniu 1939 ro ku alian ci de cy du ją się wes -
przeć Pol skę w jej wal ce z Niem ca mi. Bry tyj skie sa mo lo ty bom bar du ją nie -
miec kie mia sta. Fran cu ska ar mia prze kra cza li nię Ma gi no ta i ude rza na nie -
chro nio ną Nad re nię ni czym roz pę dzo ny wa lec. W pierw szych dniach li sto pa -
da Woj sko Pol skie ma sze ru je przez Ber lin w trium fal nym po cho dzie. Py ta nie:
co da lej? Słod kie zwy cię stwo to pró ba po ka za nia ta kiej hi sto rii Pol ski, któ ra
nie mia ła oka zji się wy da rzyć. Jak, w świe tle przed wo jen nych pla nów i prze -
wi dy wań, sy tu acji po li tycz nej i go spo dar czej oraz opi nii hi sto ry ków, mo gły
wy glą dać na sze lo sy bez oku pa cji i bez ra dziec kie go „wy zwo le nia”? Jak wy -
glą da ła by Pol ska po zwy cię stwie w II woj nie świa to wej? Ja ka by ła by jej ro la
w Eu ro pie i jak ży li by śmy dzi siaj – w II Rzecz po spo li tej AD 2013? Zie mo wit
Szcze rek przed sta wia wi zję kon tro wer syj ną i prze kor ną, a jed no cze śnie opar -
tą na twar dych pod sta wach. Ser wu je czy tel ni ko wi uni kal ne po łą cze nie hi sto -
rycz nej wie dzy, li te rac kie go po lo tu i no wo cze snej po li ti cal fic tion. To po zy cja
obo wiąz ko wa dla każ de go mi ło śni ka II Rzecz po spo li tej. I dla każ de go, kto
choć raz za dał so bie py ta nie: co by by ło gdy by?Zie mo wit Szcze rek – hi sto ryk
i dzien ni karz. Re dak tor por ta lu „In te ria. pl” i pu bli cy sta „No wej Eu ro py
Wschod niej”. Au tor po wie ści Przyj dzie Mor dor i nas zjeoraz współ au tor Pacz -
ki Ra dom skich. Pi sze dok to rat z po li to lo gii. Jak sam mó wi, fa scy nu je go
wschód Eu ro py oraz dzi wac twa geo po li tycz ne, hi sto rycz nei kul tu ro we.

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

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na0323631414, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl

REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC 06.09.-12.09.2013 R.
PREMIERY: „RIDDICK”
11.00, 13.30, 16.00, 19.00, 21.30.
thriller/science-fiction, od 15 lat, usa/wielka

brytania, 119 min. „RYCERZ BLASZKA
POGROMCA SMOKÓW” 13.00, 17.00.
animacja/familijny, b/o, niemcy, 78 min. 
„RYCERZ BLASZKA POGROMCA SMOKÓW” 3d

11.00, 15.00. animacja/familijny, b/o, niemcy,
78 min. 
POZOSTAŁE TYTUŁY: „ONE DIRECTION. THIS IS

US” 11.30, 17.30 muzyczny/dokument, od 7 lat,
usa, 92 min.

„SZTANGA I CASH”14.45, 16.45, 20.15.
komedia/akcja, od 15 lat, usa, 129 min.„BLUE
JASMINE” 13.30, 15.45, 18.30, 20.45.
komediodramat, od 12 lat, usa, 98 min. promocja!
w sobotę i niedzielę bilety na ten film w cenie 14
zł/os. „ELIZJUM” 18.00**. science-
fiction/dramat/akcja, od 15 lat, usa, 133 min.
„millerowie” 19.30, 22.00.  komedia, od 15 lat,
usa, 110 min. 
FILMY DLA DZIECI: „SAMOLOTY” 12.45.
animacja, b/o, usa, 92 min.  „SAMOLOTY” 3d
14.45.  animacja, b/o, usa, 92 min. „SMERFY”
11.15*.animacja, b/o, usa, 105 min.
„SMERFY” 3D 10.30. animacja, b/o, usa, 105 min. 

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy dowygrania 14
pojedynczych biletów dokina. Zapraszamy donaszej redakcji
(Sosnowiec, ul.3 Maja11) z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” Nr 8.

Rozwiązanie krzyżówki numer 7/2013: CAROLYN EGAN „TERAZ I ZAWSZE”
Nagrody otrzymują: Zdzisław Bańbuła z Mysłowic oraz Anna Ruszczyńska i Ewa Rutka z Sosnowca
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bARAN 21.03. – 20.04. – W najbliższ
ych dniach pomyślny układ planet
zapewni Ci przypływ pozytywnej
energii i sprawi, że Twoje szare
komórki będą pracować
na najwyższych obrotach. Nie
zabraknie Ci więc dobrych pomysłów,
toteż nie zwlekaj z ich realizacją.
byk 21.04.- 21.05. – Ktoś
niespodziewanie spowoduje chaos
i zamieszanie w Twoim życiu.
Będziesz rozkojarzony i nerwowy.
Radzę więc dobrze się zastanowić
zanim podejmiesz jakąkolwiek
decyzję. Na pewno będzie ona
właściwa. Pod koniec miesiąca Ty
będziesz górą.
bliŹNiętA 22.05.- 21.06. – Rozpocz
yna się pomyślny okres w Twoim
życiu. Urlop mocno zmobilizował Cię
do działania, rozbudził Twoją
ciekawość i wyobraźnię.
Nieoczekiwanie przyjdą Ci do głowy
nowe pomysły. Zarazisz nimi szefa,
a on to doceni i wynagrodzi.
RAk 22.06. – 22.07. – Zapowiada się
spokojny czas pozbawiony większych
wydarzeń. Postaraj się wykorzystać
ten okres na finalizację zaległych
spraw. Postępuj jednak z rozwagą,
gdyż to co uważasz za mało ważne
może okazać się nad wyraz ważne.
Pilnuj zwłaszcza terminów.
leW 23.07. – 22.08. – W najbliższym
tygodniu możesz być
poddenerwowany i łatwo ulegać
zmiennym nastrojom. Nawet błahe
sprawy mogą Cię wyprowadzić
z równowagi i wywołać konflikt. Unikaj
więc raczej dyskusji z przełożonymi.
Zajmij się po prostu sprawami
oczywistymi. 
pANNA 23.08. – 23.09. – Czekają
Cię trudne rozmowy w sprawach
zawodowych. Wykaż cierpliwość
i umiar, ale nie ustępuj, bo
w większości spraw to Ty masz rację.
Twoje kłopoty finansowe powoli się
wyprostują i nareszcie odetchniesz.
Samotne Panny mogą przeżyć
romantyczną i burzliwą przygodę.
WAgA 24.09. – 23.10. – Masz
szansę na zawarcie korzystnych
kontaktów zawodowych. Warto
również wystartować z nowym
pomysłem, który może przynieść Ci
nie tylko pochwały i uznanie, ale
również całkiem wymierne rezultaty
finansowe. Nie lekceważ niedyspozycji
zdrowotnych.
SkoRpioN 23.10.-22.11. – Ważne
sprawy załatwiaj na początku lub
końcu tygodnia, gdyż jego środek
zapowiada się nieco nerwowo.
Na szczęście dzięki swemu urokowi
możesz liczyć na poparcie i pomoc
wielu ludzi. Koniec miesiąca
zapowiada się niezwykle interesująco.
StRzeleC 23.11. – 21.12. – Wchodzi
sz w bardzo sprzyjający okres.
W sprawach zawodowych nie będzie
dla Ciebie rzeczy niemożliwych, nie
trać więc czasu na skomplikowane
strategie i zmierzaj do celu prostą
drogą. Uważaj, bo i tak znajdą się tacy,
którzy będą chcieli Ci zaszkodzić.
kozioRoŻeC 22.12. – 20.01. – Pozyt
ywne nastawienie do życia sprawi, że
z powodzeniem uporasz się ze
wszystkimi zadaniami i podpiszesz
intratną umowę. W perspektywie
wpłynie to korzystnie na Twoją
sytuację finansową, a to
zdecydowanie poprawi Twoje relacje
z partnerem.
WoDNik 21.01. – 20.02. – Poświęć
więcej uwagi swojemu zdrowiu. Nie
tylko pracą człowiek żyje.
Obowiązkom i zadaniom służbowym
i tak bez problemów podołasz.
W sprawach sercowych nie
spodziewaj się sensacji. Pełna
stabilizacja. Tak będzie co najmniej
przez miesiąc.
Ryby 21.02 – 20.03. – W najbliższyc
h dniach pojawią się nowe możliwości
w sprawach materialnych. Unikaj
jednak ryzyka i nie stawiaj
wszystkiego na jedną kartę. Więcej
uwagi poświęć swoim relacjom
z otoczeniem. Twoja drażliwość
w pewnych momentach jest nie
do wytrzymania. VENA

14.09. sobota godz. 18.00 Korzeniec / Zbigniew Białas,
Tomasz Śpiewak (A)
15.09. niedziela godz. 18:00 Korzeniec / Zbigniew
Białas, Tomasz Śpiewak (A)
21.09. sobota godz. 16:00 Najmniejszy bal świata /
Malina Prześluga (PREMIERA)
22.09. niedziela godz. 16:00 Najmniejszy bal świata /
Malina Prześluga (A)
24.09. wtorek godz. 10:00 Najmniejszy bal świata /
Malina Prześluga

26.09. czwartek godz. 18:00 Zaćmienie / Antoni Czechow
27.09. piątek godz. 18:00 Zaćmienie / Antoni Czechow
28.09. sobota Metropolitalna Noc Teatrów:  11:00
Najmniejszy bal świata; 20:00 Prawda (A)
29.09. niedziela godz. 18:00 Korzeniec / Zbigniew
Białas, Tomasz Śpiewak (A)

Abonament
Ceny biletów: 40-25 zł
Najmniejszy bal świata: 20 zł

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 8 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

Dla naszych Czytelników mamy zaproszenia do teatru:
Jedno podwójne zaproszenie na spektakl:
• 15.09. (niedziela) godz. 18.00 „korzeniac”
• 26.09. (czwartek) godz. 18.00 „zaćmienie”

28 sierp nia w Mu sic Park Ca fe od by ło się czy ta nie frag men tów „Amu -
le tu” au tor stwa Le ona Bro fel ta.
Mi mo nie obec no ści au to ra świet nie go za stę po wał je go wie lo let ni przy -
ja ciel To masz Ko stro, któ ry w ro li fan ta zyj ne go wo dzi re ja spraw dzał się
zna ko mi cie. Two rząc przy współ udzia le An drze ja Śle zia ka nie zwy kły
wie czór. An drzej Śle ziak – ak tor – wcie lił się w ro lę sa me go au to ra, by
przy bli żyć pu blicz no ści hi sto rię Bro fel ta za sły sza ną w sa mo lo cie. 
Ty tu ło wym bo ha te rem Bro fel ta jest Da wid Schatz, któ ry wcho dzi w po -
sia da nie nie zwy kłe go przed mio tu, już ja ko mło dzie niec. Ów przed -
miot – amul et – po sia da nad zwy czaj ne wła ści wo ści...
Książ ka Bro fel ta jest ga wę dą o bie gną cym ży ciu, do któ re go się wciąż
po wra ca, i do któ rej, jak prze ko ny wa li pa no wie Ko stro i Śle ziak, war to
zaj rzeć. 

Tekst i fo to: Agniesz ka Ry bic ka

Ży cie to nie zwy kła
przy go da...

1 wrze śnia na de skach so sno -
wiec kiej Sa li Kon cer to wej za go -
ścił XXVI Mię dzy na ro do wy Stu -
denc ki Fe sti wal Folk lo ry stycz ny,
któ ry swo ją tra dy cją się ga aż
do ro ku 1979.

Kon cert ofi cjal nie otwo rzy ła
dy rek tor fe sti wa lu Bar ba ra Uracz,
na co dzień sze fo wa Ze spo łu Pie -
śni i Tań ca „Ka to wi ce”. Przed sta -
wi cie li wszyst kich ze spo łów folk -
lo ry stycz nych sym bo licz nym sło -
necz ni kiem na do bry po czą tek
po wi tał Mi chał Ma zur – współ or -
ga ni za tor fe sti wa lu z ZPiT
„Śląsk”.

Fe sti wal roz po czę ła gru pa
„Thea Ma ass” z Dre zna, któ ra
dzia ła przy Uni wer sy te cie Tech -
nicz nym. Li czą ca 35 tan ce rzy
i mu zy ków, przez ta niec chce po -

ka zać pięk no i róż no rod ność kul -
tu ro wą Nie miec. Por tu gal ski
„Bar ce lin hos” jest za ło ży cie lem
Fe de ra cji Por tu gal skie go Folk lo -
ru, któ ra or ga ni zu je co rocz ny
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk -
lo ry stycz ny w Rio de Ja ne iro.
Z ko lei „Zo ren ka” z Ro sji to ama -
tor ski ze spół tań ca lu do we go, któ -
ry po wstał w Pa ła cu Kul tu ry
„Świt” i jest du mą re gio nu Pen za.

To tyl ko część grup, któ re
w tym ro ku gosz czą w Pol sce. Po -
la ków re pre zen to wa ły: SZPiT
„Ka to wi ce” dzia ła ją cy przy Uni -
wer sy te cie Ślą skim oraz „Skal ni”
dzia ła ją cy przy Uni wer sy te cie
Rol ni czym w Kra ko wie.

Ze spo ły za pre zen to wa ły swo je
róż no rod ne stro je lu do we, wy ra ża -
ją ce toż sa mość i bo gac two kul tu -

ro we re gio nów, z któ rych po cho -
dzą. Jak pod kre śla li wi dzo wie,
nie mal każ dy wy stęp był mi nia tu -
ro wym te atrem, na ogrom nej sce -
nie, gdzie każ dy gest, ruch, czy
tup nię cie no gą ma ją wy ra żać wa -
chlarz emo cji, od ra do ści po smu -
tek, od mi ło ści po nie na wiść. 

Tekst i fo to: Agniesz ka Ry bic ka

Czas na odrobinę fantazji

poCzątki StuDeNCkiego
folkloRu
Międzynarodowy Studencki
Festiwal Folklorystyczny 
– organizowany jest od 1979 roku,
każdorazowo jego gospodarzem
jest SZPiT „Katowice” działający
przy Uniwersytecie Śląskim. 
Co roku festiwal wzbudza
ogromny podziw wmieszkańcach
regionu, dzięki prezentowanym
występom plenerowym,
kolorowym korowodom
prowadzonym ulicami miasta oraz
poprzez profesjonalne występy
w teatrach i domach kultury.
MSFF jest jedną z 300
światowych imprez
folklorystycznych, która zapisała
się na stałe w kalendarzu
Międzynarodowej Rady
Organizatorów Festiwali Folkloru
i Sztuki Tradycyjnej i jako
jedyna jest przygotowywana przez
środowisko studenckie.

Naj wię cej, bo 2930 punk tów,
zdo był Wy dział Far ma ceu tycz -
ny z Od dzia łem Me dy cy ny La -
bo ra to ryj nej w So snow cu
przy ul. Jed no ści (na zdjęciu)
i tym sa mym zo stał uzna ny
przez in ter nau tów za Naj lep szą
Prze strzeń Pu blicz ną Wo je -
wódz twa Ślą skie go w tym ro -
ku. W gło so wa niu wzię ło
udział pra wie sie dem ty się cy
in ter nau tów. In ter nau ci gło so -
wa li tak że naj czę ściej na Szko -
łę Pod sta wo wą i sa lę gim na -
stycz ną dla ze spo łu szkół w Po -
cze snej (1942 punk ty) oraz
na Ho tel Re zy den cja w Pie ka -
rach Ślą skich (1917 punk tów).

W no wych bu dyn kach
kam pu su stu den ci roz pocz ną
na ukę już od no we go ro ku aka -
de mic kie go. Dwa no we gma -
chy obej mu ją sze ścio pię tro wy
bu dy nek głów ny (m.in. z sa la mi
do ćwi czeń i la bo ra to ria mi)
o po wierzch ni 4600 m kw.
idwu kon dy gna cyj nąsa lę au dy -
to ryj ną o po wierzch ni 600 m

kw., w któ rej zmie ści się 300
osób. Sa la bę dzie mo gła być
dzie lo na w za leż no ści od po -
trzeb nadwa mniej sze po miesz -
cze nia. Wszyst kie bu dyn ki zo -
sta ły po łą czo ne prze wiąz ka mi.
No wa część kam pu su kosz to -
wa ła w su mie 33,5 mln zł,
z cze go 23 mln zł prze ka za ło
Mi ni ster stwo Zdro wia, 8 mln zł
sa mo rząd wo je wódz twa, a 2,5
mln zł gmi na So sno wiec. 

Co rocz ny kon kurs „Naj lep -
sza Prze strzeń Pu blicz na Wo je -
wódz twa Ślą skie go” jest or ga -
ni zo wa ny przez Za rząd Wo je -
wódz twa Ślą skie go. Każ de go
ro ku w kon kur sie na gra dza ne
są naj lep sze pro jek ty, zre ali zo -
wa ne na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go w okre sie mi nio ne go
ro ku ka len da rzo we go. Pra ce
zgła sza ne do kon kur su oce nia -
ne są przez Ju ry Kon kur so -
we – człon ków Wo je wódz kiej
Ko mi sji Urba ni stycz no Ar chi -
tek to nicz nej. Tra dy cją kon kur -
su sta ło się gło so wa nie in ter ne -

to we na stro nach wo je wódz twa
ślą skie go.

Wy ni ki kon kur su są pu bli -
ko wa ne w fol de rach po kon kur -
so wych, w me diach, pra sie fa -
cho wej oraz na stro nie in ter ne -
to wej wo je wódz twa ślą skie go.
Są tak że pre zen to wa ne pod -
czas in nych im prez or ga ni zo -
wa nych przez za rząd wo je -
wódz twa ślą skie go oraz śro do -
wi sko ar chi tek tów i urba ni -
stów.

Do te go rocz nej edy cji kon -
kur su zgło szo no 36 in we sty cji.
Zo sta ły one za pre zen to wa ne

na stro nach wo je wódz twa ślą -
skie go. Każ dy z in ter nau tów
od wie dza ją cych stro nę miał
moż li wość wy ra że nia swo je go
zda nia i mógł przy znać punk -
ty trzem wy bra nym in we sty -
cjom. W ro ku ubie głym naj -
wię cej punk tów otrzy mał
Wod ny Plac Za baw na te re nie
Ośrod ka Wy po czyn ko we go
„Pa pro ca ny” w Ty chach (3300
punk tów). Ko mu w tym ro ku
ju ry kon kur so we przy zna na -
gro dy, prze ko na my się w paź -
dzier ni ku pod czas ogło sze nia
wy ni ków kon kur su. (sk)

Dru gi tom za po wia da nej try lo gii Zbi gnie wa
Bia ła sa, za ty tu ło wa ny „Pu der i pył”, uka zu -
ją cy dal sze lo sy bo ha te rów „Ko rzeń ca”,
już 20 wrze śnia po ja wi się w księ gar niach
i na Tar gach Książ ki Expo Si le sia. „Pu der
i pył”, we dług za po wie dzi wy daw nic twa, to
„po wieść hi sto rycz no -oby cza jo wa, po wieść
o mi ło ści, po wieść o Pol sce, któ ra jest kru -
chym do mem i po wieść o mie ście po ło żo -
nym na go rą cej gra ni cy pol sko -nie miec kiej.
Dla cier pli wych jest to też, po tro sze, po wieść
kry mi nal na”.

Kon ty nu acja po wie ści ma się roz gry wać
mię dzy 12 li sto pa da 1918 a 12 li sto pa da 1919
ro ku i opo wia dać o pierw szym ro ku nie pod -
le gło ści Pol ski z per spek ty wy miesz kań ców
So snow ca. Pó ki co przy po mi na my od cze go
wszyst ko się za czę ło: 

„Dwu dzie ste go dzie wią te go czerw ca 1913
ro ku o go dzi nie szó stej ra no na na sy pie ko le -
jo wym w cen trum So snow ca zna le zio no cia ło
po zba wio ne gło wy i na pod sta wie do ku men -
tów, któ re znaj do wa ły się wciąż w we wnętrz -
nej kie sze ni ma ry nar ki, usta lo no na tych -
miast, że zwło ki na le żą do Aloj ze go Ko rzeń -
ca”. Pierw szy tom po wie ści zy skał rze sze od -
da nych czy tel ni ków, sam au tor sze reg na gród
li te rac kich, a „Ko rze niec” do cze kał się tak że
te atral nej in ter pre ta cji na de skach Te atru Za -
głę bia. (sk)

Puder i pył Internauci wybrali Wydział Farmaceutyczny

arc U
M

Tomasz Kostro (z lewej) i Andrzej Śleziak prowadzili
wieczór literacki
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          reklama

– Bar dzo się cie szę, że gwiaz dy
świa to we go pe le to nu  nie za wio -
dły. Vin cen zo Ni ba li, Bra dley
Wig gins, Mi che le Scar po ni, Fa -
bian Can cel la ra, czy do sko na le
ostat nio spi su ją cy się Po la -
cy – Ra fał Maj ka i Prze mek Nie -
miec – to gwa ran cja spor to wych
emo cji na naj wyż szym po zio -
mie. At mos fe ra pa nu ją ca w Ro -
ve re to jest nie sa mo wi ta,  na si
wło scy part ne rzy bar dzo za an ga -
żo wa li się w or ga ni za cję wy ści -
gu. Pra cu je z na mi du ża licz ba
wo lon ta riu szy. Wszy scy do swo -
ich za dań pod cho dzą z ogrom -
nym en tu zja zmem i za an ga żo -
wa niem. To nas mo ty wu je i spra -
wia du żo ra do ści – mó wił dy rek -
tor Ge ne ral ny Cze sław Lang tuż
przed roz po cze ciem TdP.

I rze czy wi ście, gwiaz dy nie
za wio dły. W tym po la cy – Ra fał
Maj ka, któ ry tak zna ko mi cie ra -
dzi so bie w za wo do wym pe le to -
nie aż do pią te go eta pu był li de -
rem! Nie ste ty pro wa dze nia nie
uda ło się utrzy mać do koń ca
wy ści gu. 

To Pie ter We ening (Ori ca
GreenEDGE), mi mo 6. po zy cji
w ostat nim eta pie – jeź dzie in -
dy wi du al nej na czas zwy cię żył
ca ły, ju bi le uszo wy 70. To ur de
Po lo gne. 

Etap w Kra ko wie, koń czą cy
to ur był wy jąt ko wo emo cjo nu ją -
cy. Punk tu al nie o 17.39,  na tra -
sę wy ru szył po obi ja ny
po VI eta pie, z opa trun kiem
na no dze, Ra fał Maj ka (Sa xo -
-Tin koff). Tuż po nim wal kę
o zwy cię stwo w TdP roz po czę li:
Jon Iza gir re (Eu skal tel – Eu ska -
di) i Chri sto phe Ri blon (Ag2r La
Mon dia le). Po lak tra cił
po VI eta pie do li de ra 20 se -
kund, Hisz pan  – 19. Z tej trój ki
naj lep szy czas na pół met ku wy -
krę cił  Ri blon  (26’08”). Maj ka
mu siał się sku pić na obro nie
trze cie go miej sca, bo ostat ni
etap wy ści gu w bar dzo do brym
tem pie po ko ny wał, tra cą cy
do Po la ka 4 se kun dy, Ser gio Lu -
is He nao (Sky). Ko lum bij czyk
li nię me ty mi nął z cza -
sem: 49” 14”. Tuż za nim na kra -

kow skim Ryn ku Głów nym po ja -
wił się Maj ka (48” 53”), Jon Iza -
gir re (48’41”) i Chri sto phe Ri -
blon (49’03”). Ten dzień nie na -
le żał jed nak ani do Po la ka, ani
do Hisz pa na, ani też do do tych -
cza so we go li de ra z Fran cji.
Osta tecz nie wszyst kich za sko -
czył Pie ter We ening. Ho len der
przed ostat nim eta pem był pią ty
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej i tra cił
do pierw sze go w „ge ne ral -
ce” – Ri blo na – 27 se kund. So -
bot nią jaz dę in dy wi du al -
ną na czas ukoń czył na szó stym
miej scu i to wy star czy ło! Za wod -
nik gru py Ori ca GreenEDGE
zgar nął zwy cię stwo w 70. To ur
de Po lo gne UCI World To ur.

– Wie dzia łem, że mam szan -
sę na zwy cię stwo i da łem dziś
z sie bie wszyst ko – mó wi Pie ter
We ening,  trium fa tor wy ści -
gu. – Przy je cha łem na To ur de
Po lo gne z za mia rem wal ki
o kla sy fi ka cję ge ne ral ną i uda ło
się. To był bar dzo cięż ki wy ścig,
prze je cha li śmy set ki ki lo me trów
w wy so kich gó rach. Etap w Bu -

ko wi nie Ta ta rzań skiej i dwa
pierw sze dni wy ści gu by ły nie -
zwy kle trud ne. Na ko niec mu -
sie li śmy się jesz cze zmie rzyć
z wy ma ga ją cą „cza sów ką”. Nie
by ło ła two, tym bar dziej to zwy -
cię stwo jest dla mnie bar dzo
cen ne. Już po pierw szym dniu
wal ki we Wło szech, gdy trud ny
gór ski etap z Ro ve re to do Ma -
don na di Cam pi glio skoń czy łem
w pierw szej dzie siąt ce – za czą -
łem my śleć o ko szul ce li de ra
i wie dzia łem, że mam szan sę ją
zdo być – do da je We ening.

Naj lep szy z Po la ków Ra fał
Maj ka był pod czas so bot niej
„cza sów ki” dzie sią ty. Za wod nik
gru py Sa xo -Tin koff stra cił do li -
de ra po nad 2 mi nu ty i w ca łym
wy ści gu za jął miej sce tuż za po -
dium.

– Pró bo wa łem dziś je chać
naj le piej, jak po tra fię, ale to nie
wy star czy ło by wy grać. Jest nie -
do syt, bo za le ża ło mi na trium -
fie w To ur de Po lo gne. Wia do -
mo, że miej sce tuż za po dium to
nie jest ulu bio na lo ka ta dla spor -

tow ca. Z dru giej stro ny, koń czę
ten wy ścig, ja ko naj lep szy Po lak
i ze zwy cię stwem w kla sy fi ka cji
punk to wej Lang Te am. Jest nie -
do syt, ale jest też mo ty wa cja by
wy star to wać po now nie za rok
i zwy cię żyć! – mó wi Ra fał Maj -
ka, czwar ty w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej wy ści gu.

70. To ur de Po lo gne UCI
World To ur ze zwy cię stwem
w kla sy fi ka cji „Naj lep szy gó ral
TAURON” koń czy  To masz
Mar czyń ski  (Va can so le il -
DCM). W kla sy fi ka cji dla naj -
ak tyw niej sze go ko la rza trium fo -
wał Bar tosz Hu zar ski (Ne tapp -
En du ra).

Etap czwar ty, któ ry prze -
mknął przez Dą bro wę Gór ni czą
i So sno wiec wy grał za wod nik
gru py BMC Ra cing Te -
am – Tay lor Phin ney. Ame ry ka -
nin ode rwał się od pe le to nu na 4
ki lo me try przed me tą i nie po -
zwo lił się do go nić! Li czy my, że
pe le ton tak że za rok po ja wi się
w So snow cu, ki bi ce z pew no -
ścią nie za wio dą. RED

70. To ur de Po lo gne po now nie prze je chał uli ca mi So snow ca

Ju bi le uszo wy wy ścig dla We enin ga!
7 etapów, w tym po raz pierwszy dwa z nich poza granicami Polski – we Włoszech, tysiące kibiców na całej trasie, wyjątkowo
urozmaiconej i wygrana Pietera Weeninga – to najważniejsze fakty ostatniego, jubileuszowego Tour de Pologne.
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tel. 32 267 84 88

w ofercie także drzwi, rolety,  
bramy garażowe

Dwukrotny laureat Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”
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          reklama

Zwy cięz ca 70. To ur de Po lo gne Pie ter We ening (w środ ku) pod kre ślał, jak cen ny jest to
triumf w je go ka rie rze

Kie dy trzy la ta te mu szwaj car ska
dzia łacz ka Amne sty In ter na tio nal
Al ma No ser od wie dzi ła So sno -
wiec, w tym Śro do wi sko wy Dom
Sa mo po mo cy, nikt nie przy pusz -
czał, że bę dzie to po czą tek współ -
pra cy po za rzą do wych or ga ni za cji
z Pol ski i Szwaj ca rii.

Kil ka dni te mu przed sta wi cie le
Fun da cji In sty tut Twór czej In te gra -
cji uda li się doszwaj car skiej Lu cer -
ny, aby ode brać dwa sa mo cho dy
przy sto so wa ne do prze wo zu osób
nie peł no spraw nych, da ro wi znę
prze ka za ną przez Fun da cję SSBL.
Co war te pod kre śle nia, sa mo cho dy
są przy sto so wa ne tak że do prze wo -
zu wóz ków in wa lidz kich.

Z prze ka za nych sa mo cho -
dów ko rzy stać bę dą oso by nie -
peł no spraw ne z te re nu So snow -
ca: ucznio wie Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 4 i pod opiecz ni
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo -
po mo cy. – To da nam praw dzi wą
nie za leż ność, bo do tej po ry
przy ja kim kol wiek wy jeź dzie
trze ba by ło pro sić się o prze wóz.
Te raz trze ba bę dzie tyl ko zor ga -
ni zo wać ben zy nę – mó wi
z uśmie chem Iwo na Du rek -Sy -
pek, czło nek so sno wiec kiej fun -
da cji, a za ra zem dy rek tor Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych nr 4, któ ra
do Szwaj ca rii uda ła się z in ny mi
człon ka mi fun da cji, Lesz kiem
Fa li sem, Mag da le ną Zy kiert
oraz Ada mem Lo ren -
cem. – W tym miej scu trze ba za -
zna czyć, że współ pra cę ze
Szwaj ca ra mi za ini cjo wa li wła -

śnie Adam i Mi chał Lo -
renc – do da je Du rek -Sy pek.

– Fun da cja szwaj car ska ma 40-
let nie do świad cze nie w pra cy
z oso ba mi nie peł no spraw ny mi in -
te lek tu al nie i ofe ru je usłu gi dla po -
nad 400 osób nie peł no spraw nych.
Spo tka nie prze bie gło wbar dzo mi -
łej at mos fe rze i mia ło cha rak ter in -
for ma cyj no-warsz ta to wy. Przed sta -
wi cie le so sno wiec kiej Fun da cji ITI
dzię ki łań cu cho wi lu dzi do brej wo -
li po czy ni li ko lej ny krok w re ali za -
cji wi zji, któ ra prze sta je być je dy -
nie ma rze niem, two rze nia sys te -
mo wej opie ki nad oso ba mi nie peł -
no spraw ny mi – nie kry je ra do ści
Du rek -Sy pek.

Ho no ro wym go ściem spo tka -
nia w Lu cer nie by ła 75-let nia
przy ja ciół ka oby dwu or ga ni za cji
Al ma No ser i Jut ta Vo gel – zna -
na szwaj car ska fo to graf i wo lon ta -
riusz wie lu mię dzy na ro do wych
ak cji hu ma ni tar nych.

Bu sy ze Szwaj ca rii to nie je dy -
na „zdo bycz”. Pod opiecz ni Śro -
do wi sko we go Do mu Sa mo po mo -
cy bę dą zaj mo wać się ko za mi ka -
me ruń ski mi, dla któ rych zor ga ni -
zo wa no na te re nie pla ców ki spe -
cjal ną za gro dę. – Pod opiecz ny mi
ośrod ka są oso by po wy żej 24. ro -
ku ży cia. Opie ka nad zwie rzę ta mi
bę dzie dla nich zna ko mi tą for mą
te ra pii – mó wi Le szek Fa lis, dy -
rek tor so sno wiec kie go Cen trum
Usług So cjal nych i Wspar cia.

Ko zy zo sta ły nie od płat nie
prze ka za ne przez ZOO z Wro cła -
wia. KP

Busy ze Szwajcarii, 
kozy z Wrocławia

Arch. UM


