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Po pu lar ny „Ogó rek”, czy li Jelcz
RTO 043 i Jelcz M11, wy po ży -
czo ny przez Przed się bior stwo Ko -
mu ni ka cji Miej skiej oraz tram waj
ty pu N, udo stęp nio ny przez Tram -
wa je Ślą skie, a tak że wspa nia łe li -
mu zy ny, ka brio le ty, spor to we ma -
szy ny, stare mo to ry, wpra wi ły
w za chwyt, do star czy ły wzru szeń
i wspo mnień. Nie któ rych uczest -
ni ków przeniosły w cza sy mło do -
ści pod czas IV So sno wiec kie go
Spo tka nia Sta rych Sa mo cho -
dów 2013. Zlot sta rych, ale wy jąt -
ko wo pięk nych po jaz dów, od był
się w So snow cu w ostat nią nie -
dzie lę wrze śnia. Te ren re kre acyj ny
przy ul. Kre so wej oraz par king
przyFa shion Ho use, gdzie od by wa -
ły się im pre zy, pę ka ły w szwach.
Moż na by ło po dzi wiać po nad 300
po jaz dów! Tym sa mym zo stał po -
bi ty re kord fre kwen cji, za rów no
po jaz dów prezen to wa nych pod czas
zlo tu, jak i uczest ni ków im pre zy. 

Przy sta dio nie zor ga ni zo wa no
aka de mię kul tu ry tech nicz nej i ru -
chu dro go we go oraz mi ni gieł dę
sta ro ci. Wiel kim za in te re so wa -
niem, zwłasz cza pa nów, cie szy ła
się myj nia bi ki ni. Po nad to każ dy

mógł zo ba czyć „test Ste war da”,
po le ga ją cy na płyn nej i de li kat nej
jeź dzie sa mo cho dem, wy po sa żo -
nym w nie ru cho my ta lerz z pi łecz -
ką, któ ra nie mo gła upaść pod czas
jaz dy. Nie wąt pli wy za chwyt
wzbu dzał mo del sa mo cho du spor -
to we go z czasów PRL-u, czy li
pięk na Sy re na Sport w ko lo rze
chro mo wa nej żół ci. Naj star szym
sa mo cho dem był Do dge z 1917
ro ku! Rów nie pięk nie pre zen to wa -
li się mer ce des W 110, po pu lar ny
„skrzy dlak”, czy spor to we an giel -
skie MG, któ rym przy je chał pa -
sjo nat sta rych sa mo cho dów aż…
z Czech. Nie bra ko wa ło tak że ro -
dzi mych aut. Prym wio dły czter -
dzie sto let nie ma lu chy, sę dzi we du -
że fia ty, po lo ne zy czy tra ban ty. 

– Na Zlo cie Sta rych Sa mo cho -
dów je stem już po raz dru gi
i przy je cha łem tu taj spe cjal nie,
że by zo ba czyć Sy re nę Sport.
Od dziec ka pa sjo nu ję się mo to ry -
za cją. Jest tu taj świet na at mos fe -
ra, mnó stwo atrak cji, i co naj waż -
niej sze, wie le sta rych i za byt ko -
wych sa mo cho dów, więc nie
mo głem prze pu ścić ta kiej oka zji,
jak ten dzi siej szy zlot – stwier dził

Sta ni sław Dryl z Ka to wic. 
Wła ści cie le za byt ko wych po -

jaz dów dum nie pre zen to wa li swo -
je cac ka. – Po cząt ko wo za ra zi łem
sy na do mo de lar stwa sa mo cho do -
we go. Oczy wi ście, ma my mnó -
stwo mo de li w do mu, lecz pięć lat
te mu nada rzy ła się oka zja, aby
ku pić na szą „War szaw kę”. Nie
mo głem prze ga pić ta kiej oka zji.
Po pro stu za ko cha łem się w niej.
Te raz na zmia nę ra zem z sy nem
o nią dba my i przy go to wu je my
na każ dy zlot – chwa lił się pan
Grze gorz, wła ści ciel kul to wej
War sza wy z 1972. 

Z ko lei Ro bert So wa pre zen to -
wał peł ne go uro ku tra ban ta. – Sa -
mo chód nie kosz to wał mnie du żo,
ale re mont już tak. Jest pro blem,
że by ku pić po szcze gól ne czę ści,
ale z żo ną jeź dzi my na zlo ty i po -
ka zu je my nasz ma ły skarb – cie -
szył się Ro bert So wa. 

Po jaz dy zo sta ły po świę co ne
i uli ca mi So snow ca ru szy ła wspa -
nia ła pa ra da. Słyn ne „Mu zeum
Tech ni ki” na ko łach prze mie ści ło
się pod Fa shion Ho use. Tam od -
był się po kaz tu nin go wa nych sa -
mo cho dów. Dla pań zo sta ła zor -

ga ni zo wa na „Stre fa Pięk na i Me -
ta mor foz”, gdzie moż na by ło za -
się gnąć po rad spe cja li stów. Zwo -
len ni cy sil niej szych wra żeń mo gli
wziąć udział w sy mu la to rze da -
cho wa nia oraz zde cy do wać się
na jaz dę z al ko go gla mi, któ re
świet nie po ka zu ją, jak jeź dzi się
sa mo cho dem pod wpły wem al ko -
ho lu. Dzie ci mo gły przy wi tać się
ze Sznup kiem, po li cyj ną ma skot -
ką. Po nad to każ dy mógł od dać
krew dla Re gio nal ne go Cen trum

Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa
w Ka to wi cach. 

– Te go rocz ny zlot zgro ma dził
re kor do wą licz bę po jaz dów oraz
uczest ni ków. Zresz tą z ro ku na rok
przy by wa mi ło śni ków za byt ko -
wych po jaz dów i co raz wię cej im -
prez te go ro dza ju – mó wi Ry szard
Czer wiń ski, or ga ni za tor zlo tu.

Im pre za od by ła się przy współ -
udzia le Urzę du Miej skie go

W przy szłym ro ku, tra dy cyj nie,
w ostat nią nie dzie lę wrze śnia, od -

bę dzie się ju bi le uszo wy, bo pią ty
zlot sta rych sa mo cho dów. – Mam
kil ka po my słów, ale dzi siaj ich nie
zdra dzę. Mo gę je dy nie po wie -
dzieć, że zmie ni się for mu ła im pre -
zy – za po wie dział Czer wiń ski. 

Zlot za koń czył się wspól nym
klak so nem wszyst kich po jaz dów,
apóź niej zor ga ni zo wa no rock’n’rol -
lo we after par ty w ho te lu „Okrą -
glak” w So snow cu.

Sylwia Kosman, Agniesz ka Ry bic ka 

IV Sosnowieckie Spotkania Starych Samochodów zgromadziły rekordową 
liczbę pojazdów i mieszkańców

Co to był za zlot!

Szpital Miejski rozpocznie
działalność bez długów, 
ze sporym kapitałem
początkowym i ponad
60-milionowym majątkiem,
zapowiada Zbigniew
Szaleniec, zastępca
prezydenta miasta
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Dużą atrakcją imprezy był „ogórek”, czyli Jelcz RTO 043, udostępniony przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. 

Arch. KM

4

Chcą żyć pełnią życia,
uczyć się nowych rzeczy
i„wyjść” do ludzi. Bo życie nie
kończy się po sześćdziesiątce.
Seniorzy mogą brać udział
w dwóch projektach:
„Aktywny senior 60+”
i„Seniorzy decydują”. 13

Trenerzy piłkarskiego Zagłębia
wspólnie ze szkoleniowcami Legii
Warszawa sprawdzili umiejętności
prawie 400 młodych piłkarzy. – Jeśli w tej
grupie trafi się jeden wybitny piłkarz, 
to możemy mówić o dużym sukcesie 
– uważa Marcin Jaroszewski, 
prezes Zagłębia Sosnowiec.

Happening pod nazwą
„Zielony Sosnowiec”
odbył się w ramach
międzynarodowego projektu
ECOWAS na Placu Stulecia.
Uczniowie namawiali
mieszkańców do
segregowania śmieci. 11



Krzysztof Polaczkiewicz

Czym jest „Za głę bie o Za głę -
biu”? – Przede wszyst kim ak cją in -
for ma cyj ną, ma ją cą na ce lu pro mo -
cję re gio nu Za głę bia Dą brow skie -
go, a tak że pro mo cję ak tyw ne go
try bu ży cia i ki bi co wa nia na sze mu
klu bo wi. Na po czą tek ak cji zo sta ły
wy ty po wa ne czte ry szko ły, któ re
od wie dzą ki bi ce i na si pił ka rze.
Ma my na dzie ję, że w run dzie wio -
sen nej ak cja zo sta nie roz wi nię ta
i od wie dzi my ko lej ne pla ców ki
i mło dych ki bi ców – mó wi Ma ciej
Wa sik, od po wie dzial ny w klu bie
za mar ke ting.

Bardzo fajna akcja, 
zostaliśmy miło przyjęci
przez wszystkich

Spo tka nie z ucznia mi w Cze la -
dzi za in au gu ro wał Ka mil Trep ka,
je den z ki bi ców na sze go klu bu,
któ ry opo wie dział hi sto rię Za głę -
bia Dą brow skie go. Oprócz przed -
sta wie nia ma py, cie ka wo stek, nie
za bra kło miej sca dla sław nych Za -
głę bia ków, a tak że krót kiej opo -

wie ści o nie zwy kle uty tu ło wa nym,
po nad 100-let nim, po sia da ją cym
wspa nia łych ki bi ców klu bie. Mo -
wa oczy wi ście o Za głę biu. Po czę -
ści hi sto rycz nej dzie ci wy peł ni ły
te sty z py ta nia mi do ty czą ce  na -
sze go re gio nu, a naj lep szy uczeń
otrzy mał w na gro dę pił kę z pod pi -
sa mi pił ka rzy. Nie za bra kło rów -
nież pre zen tów dla in nych, czy li
ze szy tów, pla nów lek cji i na kle jek.
Na stęp nie zo stał pusz czo ny film

z efek tow ny mi opra wa mi ki bi ców
na sze go klu bu.

Po ma te ria le wi deo przy szła ko lej
na: Ra fa ła Sa dow skie go, Paw ła Do -
mań skie go, Mi cha ła Cy gan ka i Ja ku -
ba Ma le rę, czy li na szych pił ka rzy.
Naj pierw naj star szy z nich, Ra fał Sa -
dow ski opo wie dział o ży ciu za wo do -
we go spor tow ca, czy li tre nin gach,
die cie i po świę ce niu. Nie za bra kło py -
tań uczniów. Nie któ re by ły nie zwy kle
trud ne, jak o za an ga żo wa nie w me czu

z Wi słą. Py ta nie za sko czy ło jed ną
z na uczy cie lek, któ ra uzna ła je za nie -
grzecz ne i ru szy ła uspo ko ić ucznia,
jed nak Ra fał Sa dow ski szyb ko za re -
ago wał. – Spo koj nie, to nor mal ne. Pa -
mię taj cie, że to ze spół z eks tra kla sy,
w któ rym gra ją za wod ni cy z do świad -
cze niem w re pre zen ta cji Pol ski. Dłu -
go utrzy my wał się re mis, da li śmy
z sie bie wszyst ko, jed nak prze ciw nik
bez li to śnie wy ko rzy stał na sze błę -
dy – po wie dział nasz wy cho wa nek. 

Na ko niec spo tka nia pił ka rze za -
gra li z ucznia mi w po pu lar ne go
„dziad ka”, a tak że od był się kon -
kurs żon gler ki dla chłop ców i rzu tu
do ko sza dla dziew czy nek. Za nim
mło dzi ki bi ce opu ści li sa lę, to ru -
szy li po au to gra fy od na szych za -
wod ni ków. – Przez ca łą szko łę nie
pi sa łem ty le ile te raz – śmiał się Ja -
kub Ma la ra. Ucznio wie dłu go nie
chcie li opu ścić sa li, ale w koń cu
na uczy ciel ki od cią gnę ły mło dzież
od pił ka rzy. – Bar dzo faj na ak cja,
zo sta li śmy mi ło przy ję ci przez
wszyst kich, choć trze ba szcze rze
po wie dzieć, że nie któ re py ta nia by -
ły trud ne, nie spo dzie wa li śmy się
ta kich – śmie jąc się, za koń czył Pa -
weł Do mań ski.
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Zagłębie o Zagłębiu
Piłkarskie Zagłębie wspólnie z kibicami i Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego rozpoczęli pilotażową akcję „Zagłębie
o Zagłębiu”. Na początek odwiedzili Szkołę Podstawową nr 2 w Czeladzi.

Piłkarze byli oblegani przez uczniów SP nr 2 w Czeladzi.

Zdarzy∏o si´�

Ar ka diusz Chę ciń ski, czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Ślą skie go, a do nie daw na za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca, go ścił 27 wrze śnia w VI Li ceum Ogól no kształ -
cą cym im. Ja nu sza Kor cza ka. 

Arkadiusz Chęciński przed sta wił uczniom klas dru gich za da -
nia sa mo rzą du gmin ne go i wo je wódz kie go oraz kom pe ten cje
władz lo kal nych, opo wia dał o no wej per spek ty wie unij nej, re -
mon cie Sta dio nu Ślą skie go i pla no wa nym na rok 2015 bu dże -
cie par ty cy pa cyj nym w So snow cu. Prze ko ny wał, że war to
brać udział w wy bo rach, znać miej skich rad nych i mieć wpływ
na to, co się dzie je w mie ście. Prze ka zał tak że po zy tyw ną in -
for ma cję o wy so ko ści środ ków unij nych, ja kie zo sta ną prze -
zna czo ne na roz wój sub re gio nu cen tral ne go, któ ry obej mu je
m.in. So sno wiec. – Wia do mo, że to bę dzie oko ło 700 mln eu -
ro. Po dział tych środ ków, ina czej niż do tej po ry, nie zo sta nie
do ko na ny w dro dze kon kur su na po szcze gól ne pro jek ty, ale
na stą pi pro por cjo nal nie do licz by miesz kań ców w po szcze gól -
nych mia stach. Pre zy den ci miast bę dą obec nie pro po no wać
in we sty cje, któ re zda niem miesz kań ców, są naj bar dziej ocze -
ki wa ne i ko niecz ne – wy ja śniał Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Za pew nił tak że, że mo der ni za cja Sta dio nu Ślą skie go zo -
sta nie za koń czo na w 2016 r. – Bę dzie to wspa nia ły, im po -
nu ją cy i wie lo funk cyj ny obiekt, na któ rym bę dą or ga ni zo -
wa ne nie tyl ko im pre zy spor to we, ale i kon cer ty gwiazd. Już
dzi siaj przyj mu je my pierw sze zgło sze nia na zor ga ni zo wa -
nie kon cer tów – do dał. 

Ar ka diusz Chę ciń ski po da ro wał uczniom książ ki na te -
mat przy go to wa nia bu dże tu par ty cy pa cyj ne go, któ re moż -
na wy po ży czyć w szkol nej bi blio te ce oraz ma pę, przed sta -
wia ją cą obec ny skład państw Unii Eu ro pej skiej. Za pro sił tak -
że uczniów do od wie dze nia im po nu ją ce go daw ne go
gma chu Sej mu Ślą skie go w Ka to wi cach, w któ rym obec -
nie mie ści się sie dzi ba Urzę du Mar szał kow skie go i Ślą skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go. SK

Warto chodzić na wybory!

Sylwia Kosman

Wia do mo już, że w prze cią gu pierw -
szych sze ściu mie się cy wy ko na no bu -
dżet na po zio mie 46,8 pro cent. 

– Sub wen cja ogól na jest naj wyż -
szym źró dłem do cho dów w pierw -
szym pół ro czu i wy no si 31 pro cent
ogó łu do cho dów. Ko lej no udzia ły
w po dat ku do cho do wym sta no wią 28
pro cent, a po da tek od nie ru cho mo -
ści 18 pro cent. Te trzy źró dła za pew ni -
ły nam 76 pro cent do cho dów bie żą -
cych – przed sta wiał Ka zi mierz Gór ski,
pre zy den t mia sta. – Wia do mo, że nie
naj lep sza sy tu acja go spo dar cza w kra ju
prze kła da się tak że na fi nan se sa mo rzą -
du, jed nak że sto pień za awan so wa nia
wy ko ny wa nych za dań wa run ku je pra -
wi dło we wy ko ny wa nie mia sta – prze -
ko ny wał pre zy dent. 

Wy dat ki bie żą ce za pla no wa no
na658 mln zło tych iwy ko na no je napo -
zio mie 48,4 pro cent, a ma jąt ko we na 86
mln zło tych i zre ali zo wa no na po zio -
mie 17 pro cent. 

Naj wię cej w cią gu sze ściu mie się cy,
bo 40 pro cent pla no wa nych wy dat ków,
wy da no na oświa tę, edu ka cję i opie kę
wy cho waw czą, co prze ło ży ło się
na kwo tę po nad 140 mln zł. Na po moc
spo łecz ną prze zna czo no już 54 mln
zło tych. Pra wie po ło wa wy dat ków po -
cho dzi ła z do ta cji z bu dże tu pań stwa.
Z ko eli trans port lo kal ny, utrzy ma nie

dróg, te re nów zie lo nych, oświe tle nie
ulic i par ków oraz utrzy ma nie po rząd -
ku na te re nach gmin nych bę dzie kosz -
to wać w tym ro ku oko ło 86 mln zło -
tych, a wy da no już 43 pro cent tej su my.

Na in we sty cje w pierw szym pół ro -
czu wy da no ko lej no: Sa la Kon cer to wa
przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych (7
mln 284 tys. zł), Zin te gro wa ny Sys tem
In for ma cji Pu blicz nej (1 mln 230 tys.
zł), ob ję cie ak cji w pił kar skim Za głę biu
So sno wiec (1 mln 500 tys. zł), a ho ke -
jo wym Za głę biu So sno wiec (900 tys.
zł), prze bu do wa na skrzy żo wa niu dro -
gi kra jo wej nr 86 z ul. Ma ło bądz ką
(879 tys. zł), ter mo mo der ni za cja Ze -

spo łu Szkół Elek tro nicz nych i In for ma -
tycz nych (525 tys. zł). Za dłu że nie mia -
sta na ko niec czerw ca wy nio sło 217
mln zł, z cze go z ty tu łu emi sji ob li ga -
cji 216 mln zł, co pla su je mia sto na 33
miej scu w ran kin gu 61 miast na pra -
wach po wia tów. 

Pre zy dent po in for mo wał tak że, że
zło żo no 1322 wnio ski o wy praw kę
szkol ną. Ro dzi ce otrzy ma ją pie nią dze
za za ku pio ne pod ręcz ni ki i ar ty ku ły
szkol ne. W na wią za niu do nad zwy -
czaj nej se sji Ra dy Mia sta, po świę co -
nej sy tu acji so sno wiec kie go ho ke ja,
pre zy dent pod kre ślił, że po wo łał ze -
spół, któ ry ma się za jąć bu do wa niem

plat for my po ro zu mie nia dla od ro dze -
nia za wo do wej dru ży ny ho ke ja. 

Wydatki bieżące zaplanowano
na 658 mln złotych i wykonano
je na poziomie 48,4 procent,
a majątkowe na 86 mln złotych
i zrealizowano na poziomie
17 procent  

Rad ni uchwa li li tak że „Pro gram ochro -
ny śro do wi ska przed ha ła sem dla mia -
sta So snow ca na la ta 2013 – 2017 oraz
zmie ni li za sa dy przy zna wa nia do dat -
ków miesz ka nio wych. Pod sta wą do
opra co wa nia pro gra mu by ła ma pa aku -
stycz na mia sta, opra co wa na w 2012 r.
i ak tu ali zo wa na w 2013 r. do no wych
do pusz czal nych i mniej ry go ry stycz -
nych wskaź ni ków po zio mów ha ła su
w śro do wi sku. Zo sta ły wska za ne ob -
sza ry za gro żo ne od dzia ły wa niem ha ła -
su o po zio mach więk szych od do pusz -
czal nych dla ha ła su dro go we go, ko le jo -
we go, tram wa jo we go iprze my sło we go.
W miej scach szcze gól nie za gro żo nych
po win ny sta nąć m.in. ekra ny aku stycz -
ne. Koszt re ali za cji te go pro gra mu,
zwią za ny z eli mi na cją ha ła su osza co -
wa no na21 mln680 tys. zł. Zza ło że nia -
mi ma py aku stycz nej moż na za po znać
się na stro nie Urzę du Mia sta: www.so -
sno wiec.pl.

47. sesja Rady Miejskiej

Najwięcej kosztują edukacja, opieka
i pomoc społeczna
Informacja o wykonaniu budżetu oraz sprawozdanie z realizacji planu inwestycji w pierwszym półroczu tego roku
były głównymi tematami wrześniowej sesji. 

Zmieniając zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych, musimy
pamiętać o najbiedniejszych, podkreślał radny Wiesław Suwalski. 

W dniach 16-18 września w Ka to wi cach od był się III Eu -
ro pej ski Kon gres Ma łych i Śred nich Przed się biorstw. 

Pod czas to wa rzy szą cej Kon gre so wi uro czy stej Se sji Sej mi -
ku Wo je wódz twa Ślą skie go wrę czo no wy róż nie nia III edy -
cji Pro gra mu „Sa mo rząd, któ ry wspie ra MŚP”. Wśród lau re -
atów, któ rym wrę czo no cer ty fi ka ty „Sa mo rząd, któ ry
wspie ra MŚP” zna la zła się Gmi na So sno wiec, któ rą uho no -
ro wa no w ka te go rii „Mia sto”. Pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski, któ ry oso bi ście ode brał wy róż nie nie, zo stał
uho no ro wa ny rów nież ty tu łem „Li de ra, któ ry wspie ra
MŚP”. 

Kon gres zor ga ni zo wa ny przez Re gio nal ną Izbę Go spo dar -
czą w Ka to wi cach  zo stał ob ję ty ho no ro wym pa tro na tem Pre -
zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Pod czas I dnia Kon -
gre su Pre zy dent RP oso bi ście wziął udział w otwar ciu im pre -
zy i wy gło sił prze mó wie nie in au gu ra cyj ne. Na stęp nie od wie -
dził fir mę Watt S.A. z So snow ca, pro du cen ta ko lek to rów sło -
necz nych, gdzie wziął udział w wi zy ta cji par ku ma szy no we go
i pa ne lu dys ku syj nym. 

W ra mach Kon gre su zor ga ni zo wa no Tar gi BIZNES EXPO,
pod czas któ rych fir my i in sty tu cje przed sta wi ły swo je ofer ty
skie ro wa ne do sek to ra MŚP. Spo śród wy staw ców swo ją
ofer tę za pre zen to wa ła rów nież Gmi na So sno wiec. W ofer cie
moż na wy róż nić m.in. po wierzch nie do wy na ję cia w So sno -
wiec kim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym oraz sze reg ofert
te re nów in we sty cyj nych w mie ście. KP
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ROZMOWA KURIERA

Szpi tal zo stał sko mer cja li zo wa ny przywła ści -
wie peł nej apro ba cie rad nych. Roz pocz nie dzia -
łal ność bez dłu gów? 
Szpi tal Miej ski jest już spół ką pra wa han dlo -
we go, dzia ła ją cą pod na zwą So sno wiec ki
Szpi tal Miej ski Spół ka z o.o. Pre ze sem za -
rzą du spół ki zo stał do tych cza so wy dy rek tor
szpi ta la, Ar tur No wak, apo zo sta ły mi człon -
ka mi za rzą du, oso by do tej po ry pia stu ją ce
sta no wi ska za stęp cy dy rek to ra. Przy go to wa -
li śmy już wnio sek doMi ni ster stwa Zdro wia,
na pod sta wie któ re go otrzy ma my z mi ni -
ster stwa do ta cję w wy so ko ści 12 mi lio nów
zło tych. Środ ki prze zna czo ne zo sta ną
na spła tę wszyst kich ze wnętrz nych zo bo -
wią zań, któ re od szpi ta la prze ję ło mia sto.
Po zo sta łe za dłu że nie szpi ta la sta no wią po -
życz ki miej skie, któ re z ko lei zo sta ną prze -
kształ co ne i prze zna czo ne na do ka pi ta li zo -
wa nie spół ki, co au to ma tycz nie pod nie sie
war tość jej ka pi ta łu. Szpi tal roz pocz nie dzia -
łal ność bez dłu gów, ze spo rym ka pi ta łem
po cząt ko wym ipo nad60-mi lio no wym ma -
jąt kiem wnie sio nym apor tem dospół ki. Bę -
dzie wia ry god nym part ne rem dla ban ków
iwspół pra cu ją cych znim in sty tu cji. 

Moż nawięc po wie dzieć, że Pa naplan wy pro -
wa dze nia szpi ta la z fi nan so wej za pa ści po wiódł
się…
Tak! Rok te mu uda ło mi się prze ko nać zde -
cy do wa ną więk szość rad nych, że naj lep szą
dro gą wy pro wa dze nia szpi ta la z kło po tów
fi nan so wych bę dzie prze kształ ce nie go
w spół kę pra wa han dlo we go. W tym miej -
scu chcę po dzię ko wać Pre zy den to wi Ka zi -
mie rzo wi Gór skie mu, któ ry nie tyl ko odpo -
cząt ku ak cep to wał mój plan, ale tak że prze -
ko nał do nie go, ma ją cych wie le wąt pli wo -
ści nie któ rych rad nych SLD. Oczy wi ście,
suk ce sem nie jest sam akt prze kształ ce nia
w spół kę, ale speł nie nie wszyst kich wy ma -
ga nych wa run ków. Roz pi sa li śmy plan dzia -
łań, wy bra li śmy w dro dze kon kur su dy rek -
to ra, któ ry miał po dob ną do na szej wi zję
funk cjo no wa nia szpi ta la i kon se kwent nie
za czę li śmy re ali zo wać nasz pro gram. Wcią -
gu te go ro ku dzię ki prze pro wa dzo nej re or -
ga ni za cji, zna czą co uda ło się ob ni żyć kosz -
ty szpi ta la, a tak że o kil ka mi lio nów zwięk -
szyć kon trakt. Wefek cie so sno wiec ki szpi tal
na ko niec 2012 ro ku po raz pierw szy
odwie lu lat uzy skał do dat ni wy nik fi nan so -
wy. W bie żą cym ro ku rów nież po wi nien
być na plu sie. Ale praw dzi wy suk ces ogło -
si my wów czas, kie dy do ka sy mia sta wpły -

nie 12 mln zł do ta cji z Mi ni ster stwa Zdro -
wia. Oczy wi ście akt prze kształ ce nia nie
koń czy dzia łań na praw czych, cze ka nas
jesz cze wie le do zro bie nia. Bę dzie my kon -
ty nu ować mo der ni za cję szpi ta la, chcie li by -
śmy, aby na si pa cjen ci tra fia li dodo brze zor -
ga ni zo wa nej, ale przede wszyst kim no wo -
cze snej i świet nie wy po sa żo nej pla ców ki
zdro wia. 

Wdal szym cią gu mia sto bę dzie prze zna czać
środ ki namo der ni za cję szpi ta la? 
W po cząt kach paź dzier ni ka od bę dzie się
uro czy ste otwar cie wy re mon to wa ne go już
od dzia łu psy chia trycz ne go. W je go po bli -
żu zo stał rów nież stwo rzo ny ma ły ogród,
w któ rym przy ład nej po go dzie pa cjen ci
bę dą mo gli spa ce ro wać i wy po czy wać.
W tych dniach z ko lei roz po czy na się re -
mont prze ję te go od Za kła du Lecz nic twa
Am bu la to ryj ne go bu dyn ku po ło żo ne go
przy ul. Szpi tal nej, gdzie już od stycz nia
znaj dą miej sce nie mal wszyst kie przy chod -
nie, do tej po ry po roz rzu ca ne poca łym, ob -
szer nym obiek cie szpi ta la. To przede
wszyst kim ogrom na wy go da, uła twie nie
i ko rzyść dla pa cjen tów. Po mi mo te go że
szpi tal zo stał prze kształ co ny w spół kę,
mia sto na dal prze ka zy wać bę dzie środ ki fi -
nan so we na re mont ko lej nych od dzia łów
imo der ni za cję obiek tów szpi tal nych. Ta ka
jest wo la nie tyl ko władz mia sta, ale tak że
rad nych i to wszyst kich opcji po li tycz nych.
W przy szło rocz nym bu dże cie na re mont
szpi ta la pla nu je my za bez pie czyć kwo tę11
mln300 ty się cy zło tych. Pie nią dze zo sta ną
prze zna czo ne na re mont od dzia łu chi rur gii
oraz blo ku ope ra cyj ne go. A pro pos blo ku
ope ra cyj ne go, roz pa tru je my rów nież bar -
dzo po waż nie po wrót do wcze śniej szych
pla nów do bu do wa nia blo ku ope ra cyj ne go
do szpi ta la przy uli cy Ze ga dło wi cza. Pro -
jekt po wstał już kil ka lat te mu, ale szu ka li -
śmy part ne ra do współ re ali za cji te go
przed się wzię cia. Obec nie pro wa dzi my za -
awan so wa ne roz mo wy iwszyst ko wska zu -
je na to, iż od stycz nia ru szy my z in we sty -
cją. 

Roz po czę ła się kam pa nia „Trzeź wa mło dość”.
Ja ki jest cel pod ję tych dzia łań?
Moi współ pra cow ni cy z pod le głych mi
wy dzia łów zaj mu ją się nie tyl ko szpi ta lem,
choć to jed no z naj waż niej szych za dań.
W Wy dzia le Zdro wia pra cu ją urzęd ni cy,
któ rzy uwa ża ją, że naj waż niej sza jest pro fi -

lak ty ka i z wiel ką pa sją zaj mu ją się m.in.
spra wa mi prze ciw dzia ła nia al ko ho li zmo -
wi, zwłasz cza wśród mło do cia nych miesz -
kań ców na sze go mia sta. We dług do stęp -
nych wy ni ków ba dań spo ry od se tek mło -
dzie ży spo ży wa al ko hol, za rów no w So -
snow cu, jak i w gmi nach ościen nych. Do -
stęp ność al ko ho lu dla osób nie peł no let nich
jest na dal zbyt du ża i al ko hol za czę sto jest
sprze da wa ny bar dzo mło dym lu dziom bez
spraw dza nia do wo dów oso bi stych. An -
drzej Woj cie chow ski, któ ry jest ini cja to rem
i ko or dy na to rem ak cji, prze pro wa dził eks -
pe ry ment, w wy ni ku któ re go oka za ło się,
że nie ma żad nych pro ble mów z na by ciem
al ko ho lu przez oso by nie peł no let nie. Han -
dlow cy mu szą mieć świa do mość, że
w przy pad ku ła ma nia pra wa od bie rze my
im kon ce sję, a co waż niej sze, że sprze da -
wa nie al ko ho lu mło dym lu dziom jest
po pro stu po stę po wa niem na gan nym. To
po sta wa, któ ra po cią ga za so bą sze reg ne -
ga tyw nych kon se kwen cji, po czy na jąc
od nie wła ści wych za cho wań, a na tra ge -
diach ta kich jak wy pad ki sa mo cho do we
lub uto nię cia koń cząc. Al ko hol rów nież
nisz czą co dzia ła na roz wój mło de go or ga -
ni zmu. Ma my na dzie ję, że po prze pro wa -
dzo nych szko le niach sprze daw ców oraz
uświa da mia ją cej kam pa nii spo łecz nej,
spad nie licz ba han dlow ców, sprze da ją cych
al ko hol oso bom nie let nim. Wie rzy my rów -
nież, że klien ci, sto ją cy w skle po wej ko lej -
ce, tak że bę dą re ago wać na to nie po ko ją ce
zja wi sko. Kam pa nia pro wa dzo na jest we
współ pra cy z so sno wiec ki mi po li cjan ta mi
i Stra żą Miej ską, przy wspar ciu me dial -

nym, te le wi zji „Ka to wi ce” i „Dzien ni ka
Za chod nie go”. Nana sze za pro sze nie skie -
ro wa ne domiast za głę biow skich po zy tyw -
nie od po wie dzia ła Dą bro wa Gór ni cza, któ -
ra jest na szym part ne rem w re ali za cji tej
kam pa nii.

Mło dzi ro dzi ce czę sto na rze ka ją nabrak miejsc
wżłob kach. Jak wy glą da sy tu acja wSo snow -
cu?
So sno wiec jest jed nym z nie wie lu du żych
miast, któ re jest nado brej dro dze doroz wią -
za nia te go pro ble mu. Na te re nie na sze go
mia sta po sia da my 240 miejsc w czte rech
od dzia łach żłob ka miej skie go i 90 miejsc
w pię ciu ma łych żłob kach nie pu blicz nych.
Jest ich o60 wię cej niż wro ku ubie głym, ale
mi mo to w bie żą cym ro ku dla ma lu chów
i tak za bra kło 80 miejsc. Co praw da, dzie ci
ro dzi się nie ste ty co raz mniej, ale z ro ku
na rok ro śnie licz ba dzie ci zgła sza nych
dożłob ków, tak że zro dzin, gdzie je den zro -
dzi ców nie pra cu je. Sta ra my się spro stać
tym po trze bom. Wpro wa dzi li śmy, ja ko je -
dy na gmi na w na szym wo je wódz twie,
400- zło to wą do pła tę do każ de go dziec ka
wżłob kach nie pu blicz nych. Od zew był nie -
mal na tych mia sto wy, wcią gu kil ku mie się -
cy po wsta ło po nad30 no wych miejsc, zktó -
rych już ko rzy sta ją ma lu chy. Rów nież miej -
ski żło bek utwo rzył30 no wych miejsc, wy -
ko rzy stu jąc naten cel pie nią dze zrzą do we go
pro gra mu „Ma luch”. Obec nie przy go to wu -
je my ko lej ny wnio sek i szu ka my lo ka li za -
cji pod uru cho mie nie no we go od dzia łu
żłob ko we go w jed nej z dziel nic, skąd
dożłob ka jest da le ko. Za kła da jąc, że oprócz
na szych, po wsta ną dal sze miej sca żłob ko -
we w pla ców kach nie pu blicz nych, za rok
mo że my być je dy nym tej wiel ko ści mia -
stem, gdzie każ de dziec ko ro dzi ców pra cu -
ją cych znaj dzie miej sce w żłob ku. War to
rów nież wspo mnieć, że do dys po zy cji ro -
dzi ców zo stał od da ny w tym ro ku 20-miej -
sco wy tzw. klu bik, wktó rym ma lu cha moż -
na zo sta wić na kil ka go dzin. Rów nież tu taj
mia sto do pła ca 200 zł do cze sne go. Ale
przy naj mniej na ra zie, na tę for mę opie ki
brak jest chęt nych. 

Trwa obec nie pro jekt „Se nio rzy De cy du ją”,
wnaj bliż szym cza sie ru szy pro gram „Ak tyw ny
Se nior60+”. Naczym bę dzie po le gać?
Pro jekt „Se nio rzy De cy du ją”, re ali zo wa ny
przez Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty,
do sko na le wpi su je się w dzia ła nia pro wa -

dzo ne odkil ku mie się cy przez Wy dział Po -
li ty ki Spo łecz nej, któ ry podkie run kiem pa -
ni na czel nik Mał go rza ty Ochę dusz ko -Lu -
dwik, przy go to wu je pro gram „Ak tyw ny Se -
nior 60+”. Wzo rem pro gra mu „Miej Wię -
cej” i kar ty dla ro dzin wie lo dziet nych, za -
mie rza my wpro wa dzi kar tę dla se nio rów.
Kar ta „Ak tyw ny Se nior60+” upraw niać bę -
dzie dotań szych bi le tów wstę pu naim pre zy
kul tu ral ne, spor to we i re kre acyj ne. Oko ło
trzy dzie stu wła ści cie li firm usłu go wych
i han dlo wych już zde cy do wa ło się za ofe ro -
wać zniż ki i ulgi dla se nio rów. Ma my na -
dzie ję że od 1 stycz nia, bo od te go dnia ru -
sza pro gram, licz ba współ pra cu ją cych zna -
mi pod mio tów się po dwoi, o co ape lu ję
do na szych han dlow ców i usłu go daw ców.
Kar ta „Ak tyw ny Se nior 60+” to nie tyl ko
po moc dla na szych se nio rów, ale przede
wszyst kim spo sób ich ak ty wi za cji. Chcie li -
by śmy aby se nio rzy, sta no wią cy już po -
nad20 pro cent miesz kań ców So snow ca, ak -
tyw nie uczest ni czy li w ży ciu spo łecz nym,
dzie ląc się swo ją wie dzą i bo ga tym do -
świad cze niem wdzia ła niu dla do bra na sze -
go mia sta.

Co da lej zpro gra mem fi nan so wa nia in vi tro? 
Kil ka mie się cy te mu rad ni Ko mi sji Zdro -
wia wy stą pi li z ini cja ty wą fi nan so we go
wspie ra nia ro dzin, któ re chcąc mieć dziec -
ko, mu szą sko rzy stać znie zwy kle kosz tow -
nej me to dy za płod nie nia in vi tro. Prze ję ty
od Czę sto cho wy pro gram, do sto so wa ny
do na szych wa run ków przez spe cjal nie po -
wo ła ny ze spół, zo stał ja ko pro jekt przy ję ty
uchwa łą przez rad nych. Pro jekt mu siał jed -
nak jesz cze uzy skać opi nię Agen cji Tech -
no lo gii Me dycz nych, na co ta mia ła trzy
mie sią ce. Na le ża ło tak że usta lić za sa dy je -
go fi nan so wa nia. Czas ocze ki wa nia nie zo -
stał zmar no wa ny, bo wiem po zwo lił na do -
ko na nie w pro gra mie po pra wek, uwzględ -
nia ją cych do świad cze nia Czę sto cho wy
oraz rzą do we go pro gra mu in vi tro. Ze spół
nadtym do ku men tem na dal pra cu je, do kła -
da jąc sta rań, by uwzględ nić wszyst kie
wcze śniej zgła sza ne przez rad nych za strze -
że nia. Wpraw dzie do szły domnie in for ma -
cje, że rów nież z ini cja ty wy rad ne go Bo sa -
ka po wstał kon ku ren cyj ny pro gram. Jak bę -
dzie, zo ba czy my.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Rozmawiała: Sylwia Kosman

Szpital rozpocznie działalność bez długów, ze sporym kapitałem początkowym i ponad 60-milionowym majątkiem, zapewnia Zbigniew Szaleniec

Problemy? Rozwiązujemy 
Rozmowa ze Zbigniewem Szaleńcem, zastępcą prezydenta miasta

Pra wie dzie sięć ty się cy miesz kań ców, po -
zba wio nych przez kil ka na ście dni wo dy
zdat nej do pi cia, ode tchnę ło z ulgą. Wy ni -
ki ba dań wo dy jed no znacz nie po twier dzi -
ły, że wo da speł nia wszyst kie pa ra me try
i na da je się do pi cia w Ka zi mie rzu, Za gó -
rzu, Kli mon to wie i Po rąb ce. 12 wrze śnia
ostat nie becz ko wo zy znik nę ły z ulic. Po -
dej mo wa ne in ten syw ne płu ka nia ma gi stra -
li wo do cią go wej GPW S.A. oraz sie ci wo -
do cią go wej RPWiK So sno wiec S.A., oka -
za ły się sku tecz ne i wo da nie jest już
za nie czysz czo na. Gór no ślą skie Przed się -
bior stwo Wo do cią gów S.A., od po wie -
dzial ne za awa rię, za po wia da, że bę dą re -
kom pen sa ty dla miesz kań ców. 

– Cie szę się, że wszyst ko wró ci ło
do nor my. Naj gor sze by ło to, że przez
pierw sze dni w ogó le nic nie wie dzie li śmy

i pi li śmy brud ną wo dę. Wiem, że sprzę ty
go spo dar stwa do mo we go mu sia ły być
grun tow nie wy czysz czo ne, a nie któ re wy -
ma ga ją na pra wy – mó wi Re na ta No wa -
kow ska z Ka zi mie rza. Część miesz kań ców
ko rzy sta ła z wo dy do star cza nej przez becz -
ko wo zy, a po zo sta li za opa trzy li się w wo -
dę mi ne ral ną. – Od sa me go po cząt ku by -
ło wi dać, że z kra nów le ci brud na wo da,
ale nikt nie przy pusz czał, że awa ria bę dzie
tak po waż na, a usu wa nie jej skut ków zaj -
mie ko lej ne dni – mó wi An na Brzo zow ska
z Kli mon to wa.

Przy po mnij my, że do po gor sze nia ja -
ko ści wo dy do szło po usu nię ciu awa rii
uszko dzo nej ma gi stra li wo do cią go wej re -
la cji Macz ki -Za gó rze przy uli cy Wi leń -
skiej. Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski za żą dał
wy ja śnień, za rzu ca jąc ka to wic kiej spół ce,

że wbrew po sia da nym in for ma cjom o za -
nie czysz czo nej wo dzie, nie po in for mo wa -
ła o awa rii. Wła dze mia sta stra ci ły moż li -
wość na tych mia sto we go za wia do mie nia
miesz kań ców o pro ble mach. In for ma cja
do tar ła dwa dni od wy stą pie nia awa -
rii. – Przez pierw sze dwa dni przy pusz cza -
no, że za nie czysz cze nie wo dy jest mi ni -
mal ne, ale po nie waż za bru dze nia wo dy nie
ustę po wa ły, stwier dzo no po waż niej szy
pro blem. W pierw szej ko lej no ści za de cy -
do wa li śmy o za ka zie spo ży wa nia wo dy
pit nej. Kil ka lat te mu w Ru dzie Ślą skiej
mia ła miej sce po dob na sy tu acja. Wów czas
pod ję to de cy zję o cał ko wi tym za krę ce niu
wo dy. Ta de cy zja przy nio sła sze reg ne ga -
tyw nych kon se kwen cji. Mie li śmy wy bór:
al bo za krę cić wo dę cał ko wi cie al bo sto so -
wać ją do ce lów sa ni tar nych, bez moż li wo -

ści spo ży cia. Po sta no wi li śmy nie od ci nać
wo dy. Nie stwo rzy li śmy za gro że nia sa ni -
tar ne go, co po twier dził sa ne pid, a po nad -
to pró bo wa li śmy zmi ni ma li zo wać uciąż li -
wo ści – wy ja śniał pod czas wrześniowej
se sji pre zy dent Ka zi mierz Gór ski. – Pod -
kre ślam, że wo da nie by ła za tru ta, ale za -
nie czysz czo na. Nikt nie ucier piał, nikt nie
zo stał ho spi ta li zo wa ny – stwier dził pre zy -
dent mia sta. 

Wła dze Gór no ślą skie go Przed się bior -
stwa Wo do cią gów S.A., od po wie dzial ne
za za ist nia łą sy tu ację, w pi śmie skie ro wa -
nym do pre zy den ta So snow ca, stwier dzi -
ły wprost: „Przyj mu jąc na sie bie od po wie -
dzial ność za za ist nia łą sy tu ację, pra gnie -
my pod kre ślić, że sy tu acja ta mia ła
cha rak ter wy jąt ko wy i wy ni ka ła ze splo tu
oko licz no ści, któ rych nie moż na by ło prze -

wi dzieć, po mi mo ist nie ją cych pro ce dur
i stra te gii bez pie czeń stwa sto so wa nych
w spół ce. Zda je my so bie w peł ni spra wę,
że nie za leż nie od ich cha rak te ru, wy żej
wy mie nio ne oko licz no ści nie mo gą sta no -
wić uspra wie dli wie nia i nie re kom pen su ją
w ża den spo sób nie do god no ści i utrud -
nień, ja kie do tknę ły Miesz kań ców Dziel -
nic So snow ca, po zba wio nych do staw wo -
dy zdat nej do spo ży cia”. – Pod trzy mu je -
my na szą de kla ra cję w spra wie
przy go to wa nia upu stów za za nie czysz czo -
ną wo dę. Trwa ją obec nie roz mo wy na ten
te mat po mię dzy Gór no ślą skim Przed się -
bior stwem Wo do cią gów S.A. a Re jo no -
wym Przed się bior stwem Wo do cią gów
i Ka na li za cji w So snow cu S.A. – za pew -
nił Alek san der Ma icher, rzecz nik
GPW S.A. w Ka to wi cach. SK

Wła dze Gór no ślą skie go Przed się bior stwa Wo do cią gów S.A. prze pra sza ją miesz kań ców za uciąż li wo ści, spo wo do wa ne awa rią re mon to wa ne go wo do cią gu

Bę dą re kom pen sa ty za brud ną wo dę
tekst sponsorowany
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– Jak wzmoc nić ak tyw ność oby -
wa tel ską, jak się mo ty wo wać, co
jesz cze zmie nić w swo im ży ciu
i oto cze niu dziś i ju tro? Na pew -
no wie cie, bo je ste ście ludź mi
z ogrom nym ka pi ta łem, wie dzą
i umie jęt no ścia mi. Do sko na le
zda je cie so bie spra wę, że szko da
sie dzieć w do mu i oglą dać se -
rial – za in au gu ro wa ła warsz ta ty
z se nio ra mi Ha li na So bań ska,
pre ze ska Sto wa rzy sze nia „Ak -
tyw ne Ko bie ty”. Sto wa rzy sze nie
ra zem z part ne rem gmi ną So sno -
wiec, pro wa dzą pro jekt „Se nio rzy
de cy du ją”. 

W ra mach pro jek tu se nio rzy
wzię li udział w ma ra to nie ro we -
ro wym oraz ma lo wa niu mia sta.
Z gru pą pra wie 80 ro we rzy stów
spod Urzę du Mia sta wy ru szył
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent
mia sta. Tra sa pro wa dzi ła przez
ul. Kre so wą, Park Sie lec ki,
a me ta zna la zła się na Gór ce
Śro dul skiej, gdzie od był się pik -
nik i wiel kie gril lo wa nie. Z ko lei
na ścia nie ka mie ni cy przy ul.
Or do nów ny 6 po wsta ło im po nu -
ją ce graf fi ti, przed sta wia ją ce ak -
tyw no ści współ cze snych se nio -
rów, a więc nie oglą da nie te le wi -
zji, ro bót ki ręcz ne, ale spa ce ry
z kij ka mi, czy li nor ding wal king,
jaz da na ro we rze, sur fo wa nie
w sie ci i pra ca z lap to pem
oraz… sko ki spa do chro no we.
Pod okiem ar ty sty graf fi ti, Ka -
mi la Ćwie lą ga, so sno wiec cy se -
nio rzy po krót kim wpro wa dze -
niu i opa no wa niu tech ni ki ob -
cho dze nia się z far bą, ma lo wa li
ob raz mia sta przy ja zne go se nio -
rom. 

Sa mi se nio rzy są tak że bar dzo
za do wo le ni, że mo gą uczest ni -
czyć w pro jek cie i róż nych for -
mach dzia łal no ści. – Je stem spo -
łecz ni kiem od uro dze nia, więc
in te re su je mnie to, co się wo kół
mnie dzie je – przy zna je Je rzy
Ja ło wiec ki. Wtó ru je mu Fran ci -
szek Kra ku ski. – Trze ba dzia łać,
być ak tyw nym, upięk szać mia -
sto, a za cząć na le ży od swo je go
po dwór ka – mó wi pan Fran ci -
szek, któ ry za sia da w Ra dzie
Nad zor czej Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej „Po łu dnie”. 

Lu dzi star szych przy by wa
w mie ście z ro ku na rok. – Two -
rzy my co raz więk szą spo łecz -
ność – przy zna je pa ni Bo że -
na (na zwi sko do wia do mo ści re -

dak cji). – Wszyst kie dzia ła nia
po dej mo wa ne na rzecz se nio rów
są dla nas waż ne. Ma my bar dzo
róż ne po trze by, ale chce my żyć
peł nią ży cia, uczyć się no wych
rze czy i po zna wać no wych lu dzi.
Uwa żam, że po mysł zor ga ni zo -
wa nia ba lu dla trzy stu osób jest
świet nym po my słem, a tak że po -
wo ła nie Ra dy Se nio rek i Se nio -
rów, jest strza łem w dzie siąt kę.
Po trzeb ny jest or gan, któ ry bę -
dzie na szym gło sem – do da je.

Se nio rów cze ka jesz cze spo ro
za jęć. Przed ni mi jesz cze ko lej ne
warsz ta ty, wy kła dy, wiel ki bal
w li sto pa dzie oraz wy bo ry do Ra -
dy Se nio rek i Se nio rów. Ko lej ne
wy kła dy od bę dą się w godz.
od 13.30 do 15.30 w Urzę dzie

Miejskim w dniach: 16 i 23 paź -
dzier ni ka oraz 6, 13 i 20 li sto pa -
da. Te ma ty wy kła dów są na stę pu -
ją ce: „Struk tu ra wie ko wa spo łe -
czeń stwa pol skie go i wy zwa nia
z tym zwią za ne”, „Mia sto przy -
ja zne dla wszyst kich”, „De cy du -
ję, więc je stem”, „Two rzy my nasz
pierw szy bu dżet par ty cy pa cyj ny”
oraz „Po co Ra da Se nio rek i Se -
nio rów”. Z ko lei warsz ta ty od bę -
dą się w sie dzi bie sto wa rzy sze nia
przy ul. 3 Ma ja 11 (wej ście
od po dwór ka). Trwa ją 5 go dzin
z prze rwa mi, a uczest ni cy ma ją
za gwa ran to wa ny obiad oraz słod -
ki po czę stu nek. Pierw sza gru pa
ma warsz ta ty za pla no wa ne
w dniach 3, 10, 17 i 24 paź dzier -
ni ka, a dru ga gru pa, 7, 14, 28 li -

sto pa da, 5 grud nia, 12 grud nia.
Te ma ty warsz ta tów są na stę pu ją -
ce: „Wszyst ko w na szych rę -
kach – warsz tat wzmac nia ją cy
dla se nio rów”, „Jak brać ak tyw -
nie udział w po dej mo wa niu de cy -
zji w spra wach mia sta”, „Two rzy -
my nasz pierw szy bu dżet par ty -
cy pa cyj ny”, „Ra da Se nio rek
i Se nio rów nasz re pre zen tant”,
„Ma pa Ma rzeń – jak sku tecz nie
re ali zo wać swo je ma rze nia i pla -
ny w każ dym wie ku”, „Jak sku -
tecz nie ko mu ni ko wać się z wła -
dzą, czy li jak in for mo wać o na -
szych pro ble mach i po trze bach”. 

Wię cej in for ma cji moż na zna -
leźć na stro nie sto wa rzy sze nia:
www.ak tyw ne ko bie ty.org.pl lub
pod nr tel. 32 266 16 72.

Chcemy żyć pełnią życia i zmieniać świat wokół nas, zapewniają seniorzy

Zaczniemy od własnego
podwórka

11 wrze śnia w gma chu Urzę du
Miej skie go od by ła się mi ła uro czy -
stość. Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
wrę czył sym bo licz ny klucz do na -
sze go klu bu i do ku ment dla Lesz ka
Ba czyń skie go, któ ry zo stał Ho no ro -
wym Pre ze sem Za głę bia.

– Pod czas dzi siej szej uro czy sto ści
chcie li by śmy pod kre ślić to, co Le szek
Ba czyń ski zro bił dla na szej pił ki noż nej.
Dzię ki ta kim lu dziom sport, któ ry przez
brak ko palń i hut przy blakł, da lej ist nie -
je i to moc no. Nie wszy scy zda ją so bie
spra wę, że te raz sport, nie tyl ko w So -
snow cu, ale rów nież w ca łej Pol sce,
opar ty jest w głów nej mie rze na za kła -
dach pań stwo wych. Chciał bym za ape -
lo wać, by wszy scy się sza no wa li i dba li
o sie bie, a nie kry ty ko wa li, gdyż kry ty ka
od stra sza po ten cjal nych spon so -
rów – prze ka zał pod czas uro czy sto ści
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski. 
W spo tka niu wziął udział tak że obec ny
pre zes klu bu Mar cin Ja ro szew ski, jak
rów nież pił ka rze II-li gow ca: Ra fał Jan -
kow ski, Sła wo mir Jar czyk, Ad rian Ma -
rek, Łu kasz Ma tu siak i To masz Sza -
tan. – Pa trząc na Mar ci na, wi dzę, że ma
tę wia rę co i ja, gdy mia łem czter dzie -
ści lat. Wi dzi wiel kie Za głę bie, któ re go
wszy scy chce my – po wie dział Ba czyń -
ski, któ ry rzą dził klu bem od po ło wy lat
dzie więć dzie sią tych, dźwi ga jąc Za głę -
bie z ko lan, do 2001 ro ku oraz w 2007
ro ku, tuż po awan sie do eks tra kla sy
i w la tach 2011-2013. Był pił ka rzem, tre -
ne rem, dy rek to rem i pre ze sem na sze -
go klu bu. Prze pro wa dził klub od kla sy
okrę go wej na za ple cze eks tra kla sy.
W spo tka niu uczest ni czy li tak że za stęp -
cy pre zy den ta: Agniesz ka Cze chow ska -
Ko peć, An drzej Ma dej, Zbi gniew Sza le -
niec, a tak że skarb nik Ja nusz Ka czor
i do rad ca pre zy den ta ds. go spo dar -
czych Ar tur Wi śniew ski, dy rek tor
MOSiR-u Ra fał Ły dek i na czel nik wy -
dzia łu Kul tu ry Fi zycz nej Spor tu i Tu ry -
sty ki Ga brie la Kar das. KP

Zdarzy∏o si´�
Honorowy Prezes
piłkarskiego Zagłębia

„Empowerment 60 +”, czyli wzmocnienie, zmotywowanie, a w przekładzie prawie bezpośrednim dodanie „pałeru”, czyli mocy
osobom po sześćdziesiątce, było pierwszym tematem warsztatów, które odbyły się 19 września w siedzibie Stowarzyszenia
„Aktywne Kobiety”, w ramach projektu „Seniorzy decydują”. 

W rajdzie rowerowym wzięło udział prawie 80 seniorów.
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Wy cho dząc na prze ciw po trze -
bom so sno wiec kich Se nio rów
Mia sto So sno wiec od stycz -
nia 2014 ro ku przy stą pi  do re ali -
za cji pro gra mu „Ak tyw ny Se nio r
60+”. 24 wrze śnia w Urzę dzie
Mia sta od by ło się spo tka nie pre -
zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go
z part ne ra mi pro gra mu „Ak tyw -
ny Se nior 60+”, pod czas któ re go
uro czy ście pod pi sa no po ro zu mie -
nie.

In ten cją te go pro gra mu jest
stwo rze nie dla se nio rów po wy -
żej 60. ro ku ży cia moż li wo ści ko -
rzy sta nia z usług ofe ro wa nych
przez jed nost ki miej skie (z za kre -
su spor tu, re kre acji, kul tu ry) oraz
in ne pod mio ty ze wnętrz ne (fir my,
skle py itp.), po przez sys tem ulg
i ra ba tów.

– Waż ne jest two rze nie w na -
szym mie ście kli ma tu przy ja zne -

go se nio rom. Pra gnie my zak ty wi -
zo wać lu dzi star szych, któ rzy
jesz cze do nie daw na pra co wa li,
a dzi siaj czu ją się nie ja ko zmar gi -
na li zo wa ni. Dla te go tak istot ne
jest wy ko rzy sta nie ich po ten cja łu
i stwo rze nie ta kiej plat for my, któ -
ra po zwo li ła by  na ich ak tyw ność
na in nych po lach. Jed no cze śnie
pra gnę po dzię ko wać wszyst kim
oso bom, któ re za an ga żo wa ły się
w re ali za cję te go pro gra mu,
szcze gól nie na szym part ne rom,
wła ści cie lom pry wat nych firm
z te re nu i spo za mia sta oraz miej -
skim pla ców kom. Pań stwa dzia ła -
nia są nie tyl ko przy kła dem za an -
ga żo wa nia w ży cie oby wa tel skie,
lecz tak że wzo rem dla osób
w róż nym wie ku, jak moż na dzia -
łać na rzecz ak tyw no ści spo łecz -
nej – mó wił pod czas spo tka nia
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski.

Program „Ak tyw ny Se nior
60+” jest ad re so wa ny do miesz -
kań ców So snow ca, któ rzy ukoń -
czy li 60 lat. Se nior chęt ny
do udzia łu w pro gra mie, bę dzie
mógł zgło sić się do punk tu in for -
ma cyj ne go Wy dzia łu Po li ty ki
Spo łecz nej UM w So snow cu
z do ku men tem toż sa mo ści, po -
twier dza ją cym je go da tę uro dze -
nia. Po wy peł nie niu od po wied -
nie go wnio sku, każ dy uczest nik
pro gra mu otrzy ma imien ną kar -
tę se nio ra, upraw nia ją cą do ulg
i ra ba tów w in sty tu cjach miej -
skich, a tak że w fir mach i skle -
pach, któ re zgło szą chęć uczest -
nic twa w pro gra mie ja ko part ne -
rzy. Do pro gra mu se nio rzy mo gą
przy stę po wać bez wzglę du
na po sia da ny do chód. Nie obo -
wią zu ją żad ne kry te ria do cho do -
we.

–  Chce my tym pro gra mem
zak ty wi zo wać se nio rów. Cho dzi
o to, aby nie sie dzieć bez czyn nie
przed te le wi zo rem. Waż ne, aby
otwo rzyć się na no we do świad cze -
nia i sko rzy stać z tych pro po zy cji,
bo na praw dę bę dą atrak cyj ne. Ulgi
i zniż ki w miej skich pla ców kach
kul tu ral nych i spor to wych, tań sze
bi le ty do te atru, na wy sta wę, ba sen
i si łow nie. Zniż ki w cu kier niach
i sa lo nach ko sme tycz nych, ta niej
u opty ka, to tyl ko nie któ re pro po -
zy cje, ja kie za ofe ru je dla se nio rów
ten pro gram  – pod kre ślił pod czas
spo tka nia Zbi gniew Sza le niec, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta, 

Z ko lei wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Miejskiej, Wil helm Zych,
wy ra ził na dzie ję, że ak cja roz -
wi nie się tak do brze jak re ali zo -
wa na w mie ście kam pa nia spo -
łecz na „Miej Wię cej”, skie ro -

wa na do wie lo dziet nych ro -
dzin. – To bar dzo waż ne,  aby
oto czyć opie ką te gru py spo -
łecz ne, któ re na sze go wspar cia
po trze bu ją naj bar dziej –  mó -
wił Zych.

Po twier dze niem przy stą pie nia
part ne ra do pro gra mu bę dzie
pod pi sa nie sto sow ne go po ro zu -
mie nia z mia stem So sno wiec.
Wi docz nym zna kiem in sty tu cji
miej skiej, fir my bądź skle pu ja ko
part ne ra pro gra mu, bę dą na klej ki
po twier dza ją ce ho no ro wa nie kart
pro gra mu, umiesz cza ne przy wej -
ściu do sie dzi by part ne ra oraz
w punk tach ka so wych. Na stro nie
in ter ne to wej pro gra mu, www.se -
nio r60.so sno wiec.pl   bę dzie wid -
nia ło lo go Part ne ra, lin ki do je go
wła snych stron in ter ne to wych
oraz in for ma cje do ty czą ce pro wa -
dzo nej dzia łal no ści. Przy po mi na -

my, ze pro gram „Ak tyw ny Se -
nior 60+” ru sza od 1 stycz -
nia 2014 ro ku, na to miast o Kar tę
Se nio ra moż na ubie gać się już
od 1 paź dzier ni ka bie żą ce go ro -
ku. KP

Rusza program „Aktywny Senior 60+”

JAK OtRZyMAć KARtę?
1. Przygotować dowód osobisty.
2. Wypełnić wniosek, który

można pobrać w Wydziale Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego, 
ul. 3 Maja 33, piętro III, pokój 408 lub
na stronie internetowej:
www.senior60.sosnowiec.pl

3. Złożyć wniosek w Wydziale Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu, ul. 3 Maja, piętro III,
pokój 408 (od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-15.00).
Po kartę można się zgłaszać już
od 1 października.

Olga Dudek
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Wid mo re fe ren dum krą ży po Pol sce. Jak nasz kraj dłu gi
i sze ro ki chwie ją się stoł ki lo kal nych wło da rzy. Czy to znak
na ro dzin Pol ski oby wa tel skiej? Wąt pli we. Nie cho dzi prze -
cież o od dol ne ini cja ty wy do ty czą ce roz wią za nia lo kal nych
pro ble mów. Ci, któ rzy uda ją się do re fe ren dal nych urn, chcą
je dy nie zmie nić pre zy den ta. Ocze ki wa nia jed nak wo bec je -
go na stęp cy są ta kie sa me. Ma bu do wać sta dio ny, dro gi,
aqua par ki, miesz ka nia ko mu nal ne, or ga ni zo wać kon cer ty,
za pew nić pra cę dla wszyst kich. Za co? Tym nie wie lu się in -
te re su je. A prze cież za obec ne „suk ce sy” fi nan so wa ne kre -
dy ta mi i ko mu nal ny mi ob li ga cja mi być mo że przyj dzie im
i ich dzie ciom dro go za pła cić.

Nie łudź my się, że ini cja to rzy re fe ren dów to obu rze ni spo -
łecz ni cy, któ rzy z ide ali stycz nych po bu dek zbie ra ją pod pi sy
wce lu ra to wa nia mia sta i je go miesz kań ców przedpre zy den -
tem -szkod ni kiem. Ta kie sy tu acje to wy jąt ki. Naj czę ściej są to
ini cja ty wy lo kal nych struk tur par tii po li tycz nych al bo am bit -
nych dzia ła czy ta kich jak Pan Piotr Gu ział, któ ry uznał, że pu -
blicz naka sa, któ rą do sta je odSLD-owskie go Pre zy den ta Bę -
dzi nazaza sia da nie wRa dzie Nad zor czej spół ki ko mu nal nej,
to zbyt ma ło i war to po wal czyć o pen sję Pre zy den ta War sza -
wy. Sku tecz ność w zbie ra niu pod pi sów w mniej szym stop -
niu za le ży od stop nia nie za do wo le nia miesz kań ców, a bar -
dziej od zdol no ści or ga ni za cyj nych ini cja to rów. 

Od kil ku ty go dni pra wie co dzien nie moż na usły szeć, że
udział w wy bo rach i re fe ren dach jest prze ja wem po sta wy
oby wa tel skiej i wy znacz ni kiem de mo kra tycz nej doj rza ło -
ści spo łe czeń stwa. Czy aby na praw dę tak by ło? Czy ktoś,
kto w ogó le nie in te re su je się bie żą cą po li ty ką, nie śle dzi
na bie żą co dzia łań „wy brań ców na ro du”, nie zna pod sta wo -
wych za sad rzą dzą cych po li ty ką czy eko no mią, jest w sta nie
wrzu ca jąc kart kę wy bor czą do urny pod jąć prze my śla ną
i od po wie dzial ną de cy zję? Czy ktoś, kto z czy ste go kon for -
mi zmu (przy mus oto cze nia lub me diów) idzie do lo ka lu
wy bor cze go sta wia jąc krzy żyk przy pierw szej z brze gu oso -
bie rze czy wi ście słu ży de mo kra cji? Czy nie bie ska ko szu la,
wy re tu szo wa ne zdję cie sprzed dwu dzie stu lat lub zręcz nie
sfor mu ło wa ne wy bor cze ha sło wy my ślo ne przez wy na ję te -
go do rad cę me dial ne go, któ re sku tecz nie po zwa la ją po zy -

skać gło sy nie ma łej licz by wy bor ców, ma ją słu żyć po wie -
rze niu rzą dów naj lep szym z kan dy du ją cych? Wąt pię.

Praw dzi wie oby wa tel ską i god ną pro pa go wa nia po sta wą
nie jest sam udział w wy bo rach, ale udział w peł ni świa do my
i skut ku ją cy pod ję ciem prze my śla nej de cy zji. To sa mo do -
ty czy re fe ren dum z jed nym, ale dość istot nym wy jąt kiem.
O ile w przy pad ku wy bo rów fre kwen cja nie ma żad ne go
zna cze nia co do ich waż no ści, o ty le w przy pad ku re fe ren -
dum sy tu acja jest in na. A to ozna cza, że świa do ma ab sen cja
jest tak sa mo nor mal nym i w peł ni od po wie dzial nym za cho -
wa niem, jak i prze my śla ny głos wrzu co ny do re fe ren dal nej
urny. Na to miast nie jest nią emo cjo nal na de cy zja pod ję ta
z po wo du in cy den tal nych wy da rzeń, na któ re rzą dzą cy mia -
stem czę sto na wet nie mie li wpły wu. Po dob nie zresz tą jak
brak udzia łu wy ni ka ją cy z cał ko wi te go nie za in te re so wa nia
po li ty ką – czy li wła sną i swo jej ro dzi ny przy szło ścią.

Oczy wi ście by ło by le piej, gdy by oso by po pie ra ją ce
obec ną wła dzę po pro stu za gło so wa ły prze ciw ich od wo ła -
niu. Ty le, że więk szość pre zy den tów wy bie ra na by ła w dru -
giej tu rze wy bo rów, gdy znacz na część wy bor ców wy bie ra
po pro stu mniej sze zło. A to ozna cza, że gdy by w re fe ren -
dum wzię li udział wszy scy ci, któ rzy gło so wa li w pierw szej
tu rze i nie zmie ni li swo ich pre fe ren cji, to urzę du ją cy pre zy -
dent nie miał by naj mniej szych szans. Ce lem po li ty ka jest
zdo by cie i utrzy ma nie wła dzy. Tak jak od lu dzi nie mo że -
my wy ma gać he ro izmu, tak od po li ty ków nie mo że my wy -
ma gać po li tycz ne go ma so chi zmu.

Wyj ście z sy tu acji jest bar dzo pro ste. Nie ste ty nie są nim
pro po zy cje przed sta wio ne przez Pre zy den ta Ko mo row skie -
go, któ re do pro wa dzą w prak ty ce do cał ko wi tej nie od po wie -
dzial no ści pre zy den tów w trak cie trwa nia ka den cji. A prze -
cież wy star czy znieść próg fre kwen cyj ny wpro wa dza jąc
w za mian ko niecz ność uzy ska nia więk szo ści 2/3 gło sów
przez zwo len ni ków od wo ła nia władz sa mo rzą do wych.
W ten spo sób znaj du ją cy się zwy kle w mniej szo ści zwo len -
ni cy urzę du ją cych władz mu sie li by po fa ty go wać się do urn
wy bor czych, aby zdo być co naj mniej 1/3 gło sów dla obro ny
swo je go fa wo ry ta. 

Ka rol Wi niar ski

Za koń czył się se zon wa ka cyj ny, urlo po wy, przy -
cho dzi więc czas na dys ku sję na te mat bu dże tu
na ko lej ny 2014 rok. To czas zgła sza nia pro po -
zy cji przez rad nych, to wresz cie czas przy go to -
wa nia przez służ by Pre zy den ta Mia sta osta tecz -
nej je go wer sji. Nim to jed nak na stą pi w mie sią -
cu wrze śniu za po zna je my się z in for ma cją na te -
mat re ali za cji bu dże tu za pierw sze pół ro cze bie -
żą ce go ro ku. To waż na in for ma cja, po ka zu ją ca
re ali za cyj ne moc ne i sła be stro ny, da ją ca moż li -
wo ści pro gno zo wa nia jak w osta tecz nym rocz -
nym roz ra chun ku zo sta nie on zre ali zo wa ny. Za -
po zna jąc się po bież nie z za miesz czo ny mi w in -
for ma cji wskaź ni ka mi moż na wy cią gnąć wnio -
ski, iż bu dżet re ali zo wa ny jest do brze. Czy tak
jest rze czy wi ście? Przejdź my do kil ku wskaź ni -
ków, szcze gól nie po stro nie do cho do wej bu dże -
tu, któ ra ma de cy du ją ce zna cze nie naosta tecz ny
re ali za cyj ny wy nik. Za pla no wa ne na 2013 rok
do cho dy w pierw szym pół ro czu zre ali zo wa ne
zo sta ły w 46,8 pro cen tach, a więc wy nik opty -
mi stycz ny, gdy by nie kil ka istot nych de cy du ją -
cych o tym wy ni ku fak tów. Po pierw sze, du ży
udział w tym mia ły wyż sze wpła ty odnie ru cho -
mo ści, któ ry w więk szo ści po dat ni cy w pierw -
szym ter mi nie wpła ty re gu lu ją za ca ły rok w ca -
ło ści, a więc dru ga po ło wa ro ku na pew no tak
do bra nie bę dzie. Po dru gie, otrzy ma li śmy wyż -
szą kwo tę sub wen cji oświa to wej w związ ku
z ko niecz no ścią wy pła ty do dat ko we go rocz ne -
go wy na gro dze nia dla na uczy cie li, wdru giej po -
ło wie ro ku bę dzie już nor mal nie. Są jed nak
wskaź ni ki, któ re mu szą nie po ko ić, aprzy tym są
po twier dze niem, że z kry zy sem w dal szym cią -
gu ma my do czy nie nia, a i na 2014 rok przy pla -
no wa niu bu dże tu na le ży po stę po wać ostroż nie
izdu żą od po wie dzial no ścią. Po twier dza to przy -
kła do wo je den wskaź nik, ale z ra cji waż no ści
naj po waż niej szy, a mia no wi cie udział gmi ny

w po dat kach od pro wa dza nych do Skar bu Pań -
stwa, wszcze gól no ści odosób fi zycz nych (PIT),
któ ry za pla no wa ny na bie żą cy rok na oko -
ło 222,5 mln zło tych zre ali zo wa ny zo stał
wpierw szym pół ro czu bie żą ce go ro ku napo zio -
mie 42 pro cent. To nie jest do bry wy nik i na le ży
do mnie my wać, że ten roz dział na ko niec ro ku
trud no bę dzie w peł ni zre ali zo wać. I mo że jesz -
cze je den przy kład z tych nie po ko ją cych, cho -
ciaż ran gi znacz nie mniej szej, ale po ka zu ją cy
pew ne ten den cje, a mia no wi cie uzy ska nie do -
cho dów ze sprze da ży ma jąt ku gmi ny, któ ry za -
pla no wa ny napo zio mie20 mln zło tych zre ali zo -
wa ny zo stał w34,5 pro cen tach po twier dza jąc, że
na ryn ku nie ru cho mo ści w dal szym cią gu
do czy nie nia ma my ze sta gna cją. Je śli cho dzi
owy dat ki bu dże to we za pla no wa ne na rok bie żą -
cy na po zio mie 745 mln zło tych zre ali zo wa ne
zo sta ły w pierw szym pół ro czu w 44,8 pro cen -
tach, a na ten sto sun ko wo ni ski wskaź nik mia ły
wpływ wy dat ki ma jąt ko we, któ re są za pla no wa -
ne na po zio mie 86 mln zło tych, a zre ali zo wa ne
zo sta ły w17 pro cen tach. Na le ży jed nak spo dzie -
wać się te go, że tra dy cyj nie w dru giej po ło wie
bie żą ce go ro ku sy tu acja wtym dzia le wy dat ków
ule gnie po pra wie z te go po wo du, że w więk szo -
ści in we sty cje roz li cza ne są w dru giej po ło wie
każ de go ro ku.  Napew no do brze re ali zo wa ły się
wy dat ki bie żą ce po twier dza jąc rów no mier ne ich
roz ło że nie naca ły rok, co świad czy o spraw nym
ipla no wa nym funk cjo no wa niu or ga ni zmu miej -
skie go na co dzień. Ge ne ral nie w zde cy do wa nej
więk szo ści wskaź ni ków, bu dżet w pierw szym
pół ro czu bie żą ce go ro ku re ali zo wał się do brze,
nie mniej jed nak wy stę pu ją za gro że nia, któ re
w de cy du ją cy spo sób mo gą wpły nąć na re ali za -
cję rocz ną, a w nie któ rych przy pad kach wpływ
sa mo rzą du na ich po pra wę jest mi ni mal ny.

To masz Bań bu ła

K o M E n ta r Z  P o l I t yc Z n y

Referendarze wszystkich miast łączcie się Mocne i słabe strony budżetu

Nie powinniśmy się dać wciągnąć w warszawskie kłótnie w sprawie finansowania in vitro i przenosić ich na nasz rodzimy grunt, przekonuje Przemysław Wydra 

Tak dla rozwoju miasta 
Rozmowa z Przemysławem Wydrą, radnym klubu „Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro” 

Hokejowe Zagłębie Sosnowiec
upadło, bo nie ma już środków na
finansowanie zawodowego sportu
z budżetu miasta i dalsze zadłużanie
sportu. Radni podjęli słuszną decyzję? 
Uwa żam, że bar dzo źle się sta ło.
Mło dzież, któ ra obec nie uczęsz -
cza na za ję cia do UKS-u i tre nu je
w klu bie, po win na mieć per spek -
ty wy roz wo ju, aspi ra cje i ja kiś wy -
zna czo ny cel. Mło dzi lu dzie po -
win ni po sia dać pew ne ma rze nia
i je re ali zo wać. Ce le i ma rze nia
naj młod szych na pę dza ją sport
ma so wy. Oso bi ście je stem prze -
ciw ni kiem, by mia sto fun do wa ło
sport za wo do wy. W tym przy pad -
ku mie li śmy jed nak sy tu ację wy -
jąt ko wą. Spół ka nie by ła w sta nie
po zy skać żad nych spon so rów.
Uwa ża łem, iż mia sto po win no
pod jąć wszel kie dzia ła nia, by za -
cho wać mar kę ho ke jo wą. Spół ka
jed nak upa dła. Mle ko się wy la ło.

I co da lej?
Pró bo wa li śmy jesz cze ra to wać sy -
tu ację i pro po no wać po wsta nie sto -
wa rzy sze nia, któ re by się za ję ło
pro wa dze niem klu bu ho ke jo we go
w So snow cu, utrzy ma ło dru ży nę
w I li dze i funk cjo no wa ło przy po -
mo cy fi nan so wej Urzę du Mia sta.

Na sze po my sły nie zna la zły jed nak
uzna nia w oczach władz mia sta. 

Po wo ła nie sto wa rzy sze nia i je go
spraw ne funk cjo no wa nie w obec nym
kli ma cie skłó co nych śro do wisk ho ke -
jo wych jest w ogó le moż li we? 
Uwa żam, że czas przy nie sie pew -
ne prze my śle nia, re flek sje i dzia -
ła cze ho ke jo wi tak że doj dą do po -
ro zu mie nia. Tak na praw dę tym
wszyst kim lu dziom w So snow cu,
z któ ry mi roz ma wia łem, za le ży
na tym, by dru ży na ho ke jo wa ist -
nia ła. Są to pa sjo na ci i wie rzę, że
doj dą wspól nie do po ro zu mie nia.

Jak Pan oce nia prze pro wa dzo ne zmia -
ny w so sno wiec kiej oświa cie?
Nie by łem zwo len ni kiem li kwi da -
cji Ze spo łu Szkół Spe cjal nych.
Osta tecz nie jed nak po mi mo błę -
dów for mal nych, co od ro czy ło
na pe wien czas li kwi da cję szko ły,
nie uda ło się po zo sta wić szko ły
w daw nym miej scu. Mam na dzie -
ję, że bu dyn ki po prze nie sio nych
i zli kwi do wa nych wcze śniej szko -
łach bę dą za go spo da ro wa ne.
Na ra zie przy no szą du że stra ty,
po kil ka set ty się cy zło tych rocz -
nie. W przy pad ku za wo do we go
szkol nic twa po waż ny pro blem do -

ty czy spo so bu prze pro wa dze nia
tej re for my. Ro dzi cie, mło dzież
i na uczy cie le nie by li do sta tecz nie
in for mo wa ni, ja kie zmia ny zo sta -
ną prze pro wa dzo ne i ja ki fak tycz -
nie jest cel tych dzia łań. Do szło
do skłó ce nia śro do wi ska na uczy -
ciel skie go. Pra ca Rad Pe da go gicz -
nych, któ re te raz po win ny li czyć
po kil ku set na uczy cie li w każ dym
z cen trów, to ja kieś ku rio zum, nie -
da ją ce szans na do bre efek ty.

Ca ły czas rad ni za sta na wia ją się
nad tym, czy fi nan so wać pro ce du ry in
vi tro ze środ ków gmi ny czy od pu -
ścić….
Sa mo rzą dow cy nie po win ni an ga -
żo wać się w ta kie spra wy. Uwa -
żam, że ten pro blem na le ży roz -
wią zać sys te mo wo i usta wo wo.
Mia sto nie po win no za pew niać
do fi nan so wa nia z bu dże tu gmi ny
do me to dy in vi tro. Je śli wła dze
mia sta fak tycz nie chcą za ha mo -
wać uciecz kę lu dzi z So snow ca,
a przy po mi nam, że śred nio, co ro -
ku, z mia sta uby wa oko ło dwóch
ty się cy miesz kań ców i zwięk szyć
licz bę uro dzeń, na le ży za dbać, by
na sze mia sto sta ło się lep szym
miej scem do ży cia. Waż ne jest
zwięk sze nie licz by przed szko li,

ich lep sze do po sa że nie, po wsta nie
no wych pla ców za baw, ście żek ro -
we ro wych. Mu si my sty mu lo wać
roz wój ma łej i śred niej przed się -
bior czo ści, by po wsta wa ły no we
miej sca pra cy. Zwięk sze nie sprze -
da ży miesz kań ko mu nal nych spo -
wo do wał by tak że spa dek cen nie -
ru cho mo ści w So snow cu i mia sto
sta ło by się bar dziej kon ku ren cyj -
ne w po rów na niu do in nych gmin.
Nie po win ni śmy się dać wcią gnąć
w war szaw skie kłót nie i prze no sić
ich na nasz ro dzi my grunt. 

Którą z ostatnich decyzji
samorządowców można uznać
za krok w dobrą stronę? 
Nie na le ża łem do nad mier nych
kry ty ków władz, ale ostat ni mi
cza sy trud no wska zać po zy tyw ną
de cy zję sa mo rzą dow ców, któ ra
przy nio sła by po zy tyw ne skut ki
dłu go fa lo we.

Wal czy Pan od kil ku mie się cy o usu -
nię cie dzi kie go wy sy pi ska śmie ci… 
Wio sną te go ro ku do tar ła do mnie
in for ma cja, że po wsta ło nie le gal -
ne wy sy pi sko śmie ci w po bli żu ul.
Ra do cha. Oka za ło się, że fak tycz -
nie na ob sza rze, li czą cym oko ło
pół to rej hek ta ra, po wsta ły hał dy,

się ga ją ce kil ku me trów wy so ko -
ści. Są to od pa dy ko mu nal ne, sta -
re opo ny i sprzę ty. Zło ży łem za -
wia do mie nie do pro ku ra tu ry.
W spra wę za an ga żo wał się tak że
pro ku ra tor Bog dan Święcz kow ski.
Mam na dzie ję, że to skła do wi sko
zo sta nie usu nię te. Wszyst ko wska -
zu je na to, że od pa dy są przy wo -
żo ne do nas nie le gal nie z in nych
miast. Dzier żaw cą te re nu jest pew -
na fir ma, a śmie ci skła du je jesz cze
in ny pod miot go spo dar czy. Nie da -
le ko jest oczysz czal nia ście ków,
bli sko jest też osie dle miesz kal ne,
a skła do wi sko się po więk sza i mo -
że gro zić ka ta stro fą eko lo gicz ną.
W Urzę dzie Miej skim pro wa dzo -
ne są dwa po stę po wa nia, w sto -
sun ku do dzier żaw cy te re nu i fir -
my, któ ra przy wo zi od pa dy. Pro -
ble mem jest jed nak fakt, że fir ma
do wo żą ca od pa dy nie od po wia da
i nie od bie ra ko re spon den cji. Spra -
wa tra fi ła tak że do Wo je wódz kiej
Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
nej w Ka to wi cach. Ocze ku ję zde -
cy do wa nych kro ków ze stro ny
Urzę du i pro ku ra tu ry.

Czy w przyszłym roku będzie Pan
ponownie kandydował na stanowisko
prezydenta Sosnowca?

Nie wy klu czam kan dy do wa nia
na pre zy den ta mia sta z ra mie nia
So li dar nej Pol ski Zbi gnie wa Zio -
bro. Mam jed nak na dzie ję że pra -
wi ca wy sta wi wspól ne go kan dy -
da ta. Po stać, któ ra bę dzie mo gła
zro bić po rzą dek w So snow cu.
Mam na my śli oso bę bez par tyj -
ną, ro do wi te go so sno wi cza ni na,
mi ni stra Bog da na Święcz kow -
skie go. Bę dę na ma wiać pa na mi -
ni stra do kan dy do wa nia. Wiem,
że so sno wiec ki PiS po wy -
pchnię ciu ze swo ich sze re gów
Krzysz to fa Ha ła du sa, prof. Wie -
sła wa Wój ci ka i mo jej oso by nie
ma do brze i me ry to rycz nie przy -
go to wa ne go kan dy da ta do ob ję -
cia urzę du pre zy den ta, więc Mi -
ni ster Święcz kow ski jest kan dy -
da tem wy ma rzo nym dla ca łej
pra wi cy i nie tyl ko.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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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

Swobodna 11

Grottgera 16    
Grottgera 20

Modrzejowska 41
Warszawska 6

Zamkowa 8B   
3 Maja 11 

3 Maja 5

Piłsudskiego 34 

Piłsudskiego 14/I  
Dęblińska 7
Sobieskiego 3 

Sobieskiego 3D
Kołłątaja 17 
Komandosów 5
H. Dobrzańskiego 99 
I piętro
H. Dobrzańskiego 99  
I piętro 
H. Dobrzańskiego 99  
I piętro 
Saperów 5,5a 

Saperów 7

Dmowskiego 28E 
Zapały 10   
Widok 1 
Kalinowa – pawilon
Kalinowa - pawilon 
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 8 
Wojska Polskiego 102
Wojska Polskiego 102
Modrzejowska 32a

ADM 

1

1

2
2

3
3

3
3

3

4

4
4
4

4
4
5
5

5

5

5

5

5
5
6
7
7
7
7
7
7
7

Pow. użytk. 

w m2
41,00

81,00       

20,60
30,60

24,90
263,30

74,51
pom. nr 205 -10,20,
pom. nr 208 - 16,59
pom. nr 209 - 18,65, 
pom. nr 210 14,19
pom. nr 214 -215 -
8,45 pom. nr 219 -
12,29 pom. nr 220 -
11,60 
119,52

72,32

36,58
36,26
87,14 + piwnica
27,28
149,40
113,65
165,40
pok. 1.11- 11,85

pok.1.13 -16,85
pok.1.14 11,93
pok.1.15 -13,79
pok.1.16-11,96
od 4,03 
do 5,60
od 4,14 
do 5,40
93,00
86,03
pom. nr 1 - 31,34
54,40
46,11
18,00
54,93
16,26
48,15
55,13

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna,  wc wspólne, ogrzewanie – piec
kaflowy
Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,  wc w pom. piwnicznym, piec c.o.
na paliwo stałe
Instalacja elektryczna,wodno-kanalizacyjna, c.o., wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o, wc

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

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

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

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc 

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja wodna, c.o., instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna, c.o., wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna - wspólna

instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.
Instalacja elektryczna do sprawdzenia
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

UWA GI

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze. 

Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony ul. Odrodzenia Instalacja elektryczna
do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej budynku oraz z klatki schodowej. Lokal
składa się z dwóch odrębnych pomieszczeń + pomieszczenia wc.
Lokal usytuowany w podwórzu, na parterze. 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 naparterze wbudynku Wspólnoty Mieszkaniowej zwejściem odstrony frontowej budynku. Instalacja elektryczna dosprawdzenia.
Lokale usytuowane na II piętrze. 

Lokal składa się z pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze z wejściem od strony ul. Warszawskiej, wejście do budynku z klatki
schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do wymiany.
Budynek wolnostojący z wejściem od strony ul. Teatralnej. Składa się z czterech pomieszczeń w tym jedno pomieszczenie typu wc. Istnieje
możliwość zainstalowania wc po wykonaniu sieci wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

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

6 boksów garażowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

2 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym.
Lokale usytuowane w budynku wolnostojącym z wejściem z rampy.
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.

Stawka

minimalna
10,00

12,00

16,00
12,00

15,00
12,00

12,00
15,00

30,00

15,00

15,00
15,00
15,00

15,00
16,00

6,00

10,00  

10,00

10,00

7,00

7,00
16,00
15,00  
8,00 
10,00
6,00
8,00
13,00
12,00
12,00
27,00

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

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

Wie le osób nie zło ży ło jesz cze wnio sku
o na li cze nie ka pi ta łu po cząt ko we go.
A brak wy li czo ne go ka pi ta łu ozna cza
mniej sze świad cze nie eme ry tal ne wprzy -
szło ści.

Przed re for mą eme ry tal ną, któ ra we -
szła w ży cie w 1999 r., pra co daw ca od -
pro wa dzał skład ki za wszyst kich za trud -
nio nych zbior czo. W związ ku z czym nie
ma moż li wo ści usta le nia in dy wi du al nej
skład ki da ne go pra cow ni ka z pu li środ -
ków obej mu ją cych wszyst kich za trud nio -
nych. Ozna cza to, że przy wy li cza niu eme -
ry tu ry nie moż na uwzględ nić skła dek
opła co nych przed 1999 r. Brak tych skła -
dek wpły wa na wy so kość wy li czo ne go
przez ZUS świad cze nia. Jest jed nak spo -
sób, aby nie stra cić opła co nych przed re -
for mą skła dek. Trze ba zło żyć w ZUS
wnio sek o wy li cze nie ka pi ta łu po cząt ko -
we go, czy li usta le nia pu li skła dek od pro -
wa dzo nych przed 1999 r. W tym ce lu każ -
dy, kto pra co wał przed tą da tą, po wi nien
zgro ma dzić do ku men ta cję, któ ra bę dzie
do wo dem na prze pra co wa ne la ta i osią -
ga ne za rob ki. Mo gą to być świa dec twa
pra cy, za świad cze nia o za trud nie niu i wy -
na gro dze niu (druk ZUS Rp -7), czy też le gi -
ty ma cje ubez pie cze nio we za wie ra ją ce

wpi sy o za trud nie niu i wy so ko ści po bie ra -
nej pen sji. Je że li nie ma tych do ku men -
tów, wów czas do wo dem po twier dza ją -
cym fakt za trud nie nia mo że być umo wa
o pra cę, le gi ty ma cja służ bo wa, sta ry do -
wód oso bi sty z wpi sem o za trud nie niu
lub wszel kie go ro dza ju pi sma kie ro wa ne
przez pra co daw cę w cza sie za trud nie nia.
Je że li i ze zgro ma dze niem tych do ku -
men tów jest pro blem, a by ły za kład pra cy
zo stał zli kwi do wa ny, na le ży udać się
do ar chi wum pań stwo we go. To tam bo -
wiem po win ny być do ku men ty zli kwi do -
wa nych firm. W zna le zie niu wła ści we go
ar chi wum po moc na mo że być stro na in -
ter ne to wa ZUS, bądź pra cow ni cy w sa li
ob słu gi klien ta. 

Po stę po wa nie o przy zna nie eme ry tu -
ry wszczy na się na pod sta wie wnio sku
oso by za in te re so wa nej (z wy jąt kiem
eme ry tu ry przy zna wa nej ren ci stom, któ -
rzy ukoń czy li po wszech ny wiek eme ry -
tal ny). W tym ce lu ZUS opra co wał for mu -
larz wnio sku ZUS Rp -1E – wnio sek
o eme ry tu rę. Ta ki for mu larz moż na uzy -
skać w pla ców kach ZUS lub wy dru ko -
wać ze stro ny in ter ne to wej ZUS
www.zus.pl). Wnio sek ten skła da ją oso -
by ubie ga ją ce się za rów no o sta rą, jak
i o no wą eme ry tu rę. 

Skom ple to wa ny wnio sek na le ży zgło -
sić z od po wied nim wy prze dze niem, nie
wcze śniej jed nak niż na mie siąc
przed speł nie niem wa run ków wy ma ga -
nych do przy zna nia eme ry tu ry. Przed -
wcze sne zgło sze nie wnio sku, np. na trzy
mie sią ce przedukoń cze niem wie ku eme -
ry tal ne go spo wo du je, że ZUS wy da de cy -
zję od ma wia ją cą przy zna nia eme ry tu ry.

Na początek kapitał
początkowy

Kiedy licznik przedpłatowy?

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

„Sta ram się o za in sta lo wa nie licz ni ka ener gii elek -
trycz nej ty pu pre pa id do ga ra żu w no wo wy bu do wa -
nym bu dyn ku. Roz wią za nie ta kie jest dla mnie naj -
lep sze po nie waż jest to ga raż i za mie rzam zu ży wać
ener gię elek trycz ną w za leż no ści od do ła do wa nia. 

Nie ste ty fir ma bę dą ca głów nym ope ra to rem
ener gii na na szym ryn ku po zło że niu prze ze mnie po -

da nia od ma wia in sta la cji ta kie go licz ni ka. Po wie lu
kon tak tach z fir mą spra wa na dal po zo sta je nie roz -
wią za na. Je dy ną su ge stię ja ka otrzy ma łem, to naj le -
piej za in sta lo wać zwy kły licz nik, na stęp nie nie pła cić,
a po od cię ciu i za pła ce niu ka ry sta rać się o licz nik
przed pła to wy. 

Mo je py ta nie brzmi na stę pu ją co: czy fir ma mo że
od mó wić klien to wi spo so bu płat no ści za ener gię (wy -
bór licz ni ka przed pła to we go) i czy jest to zgod ne
z pra wem, po mi mo te go że fir ma ogła sza na swo ich
stro nach in ter ne to wych, iż dba ją o każ de go klien ta
po zwa la jąc mu wy brać jak naj lep szą ofer tę dla nie -
go”. 

Kwe stia do ty czą ca in sta la cji przed pła to we go
licz ni ka zo sta ła ure gu lo wa na w art. 6a usta wy
z dnia 10 kwiet nia 1997 r. Pra wo ener ge tycz ne. Prze -
pi sy te prze wi du ją moż li wość za in sta lo wa nia przed -
pła to we go ukła du po mia ro wo -roz li cze nio we go. 

Przed się bior stwo ener ge tycz ne mo że za in sta lo -
wać licz nik przed pła to wy, je że li od bior ca:
– co naj mniej dwu krot nie w cią gu ko lej nych 12 mie -

się cy zwle kał z za pła tą za po bra ne pa li wo ga zo we,
ener gię elek trycz ną lub cie pło al bo świad czo ne
usłu gi przez okres co naj mniej jed ne go mie sią ca;

– nie ma ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści, obiek -
tu lub lo ka lu, do któ re go są do star cza ne pa li wa ga -
zo we, ener gia elek trycz na lub cie pło;

– użyt ku je nie ru cho mość, obiekt lub lo kal w spo -
sób unie moż li wia ją cy cy klicz ne spraw dza nie
sta nu ukła du po mia ro wo -roz li cze nio we go.

Z prze pi sów wy ni ka za tem, że usta wo daw ca
dał przed się bior stwu moż li wość in sta la cji ukła du
przed pła to we go w ści śle okre ślo nych przy pad -
kach i tyl ko je śli speł nio ne zo sta ną wska za ne
w usta wie prze słan ki. Ozna cza to upraw nie nie
przed się bior stwa ener ge tycz ne go, a nie je go obo -
wią zek. 

W czy ta niu twór czo ści Fre dry
wzię li udział do ro śli oraz mło dzież
z Gim na zjum nr 18 w So snow cu,
a ca łą im pre zę po pro wa dzi ła Mo -
ni ka Ko złow ska, kie row nik MBP
nr 20 wraz z pra cow ni ka mi bi blio -
te ki. Do za ba wy włą czy li się rów -
nież ar ty ści ze Sto wa rzy sze nia
Twór ców Kul tu ry Za głę bia Dą -
brow skie go: Kry sty na Bor kow ska
i Krzysz tof Zię cik. Nie za bra kło
tak że go ści, m.in. dy rek tor MBP
w So snow cu – El wi ry Ka bat -Geo -
r gi jew skiej oraz Woj cie cha Ski by
z Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki UM

w So snow cu, któ rzy czy ta li
przed nie ma łą pu blicz no ścią.

Uczest ni cy za ba wy mie li oka -
zję po dzi wiać wy sta wę po świę -
co ną ży ciu i twór czo ści ar ty sty,
czy tać wier sze Fre dry oraz obej -
rzeć przed sta wie nie, któ re ode -
gra li Krzysz tof Zię cik i Kry sty -
na Bor kow ska, wcie la jąc się
w ty tu ło we go „Mę ża i żo nę”.
Za to mło dzież z Gim na zjum
nr 18 czy ta ła dia lo go we scen ki
z „Ze msty” i „Ślu bów pa nień -
skich”. Na za koń cze nie wszy scy
po bi li re kord w chó ral nym czy -

ta niu wy bra nych utwo rów li te -
rac kich. 

– Na ro do we Czy ta nie, po -
świę co ne w tym ro ku twór czo -
ści Alek san dra Fre dry, wy szło
le piej, niż się spo dzie wa li śmy.
Du ża w tym za słu ga pra cow ni -
ków bi blio te ki, jak rów nież
przy by łej mło dzie ży i do ro -
słych, w tym na szych go ści,
któ rzy z za an ga żo wa niem włą -
czy li się w ak cję pu blicz ne go
czy ta nia dzieł Fre dry – pod su -
mo wa ła spo tka nie Mo ni ka Ko -
złow ska. AR

„Narodowe czytanie 2013”, którego patronem jest w tym roku Aleksander Fredro, zagościło
7 września w sosnowieckiej filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

INICJAtyWA PREZydENtA RP,
ABy WIęCEJ CZytAć

Narodowe czytanie zainicjował
prezydent RP Bronisław
Komorowski w 2012 roku.
Wówczas prezydent RP ogłosił
rok 2012 rokiem Adama
Mickiewicza na czele z epopeją
narodową „Panem Tadeuszem”.
Ogólnopolska akcja
pod patronatem prezydenta
przyniosła wielkie
zainteresowanie. 
Teraz cała Polska czyta
w bibliotekach, domach kultury,
na skwerach i w parkach
najpiękniejsze dzieła literackie
wszechczasów.

Czytajmy z Fredro!



Krzysztof Polaczkiewicz

– Za da nie obej mu je na pra wę
mo co wa nia szyn oraz wy ko na nie
no wej na wierzch ni w to ro wi sku.
Pra ce wy ko ny wa ne bę dą przy za -
sto so wa niu tech no lo gii wy ko rzy -
stu ją cej ma te riał po li ure ta no wy,
dzię ki cze mu zre du ko wa ne zo sta -
ną drga nia i ha łas po wo do wa ne
przez prze jeż dża ją ce tram wa je,
przy jed no cze snym bra ku ko -
niecz no ści wy mia ny ca łe go to ro -
wi ska – in for mu ją przed sta wi cie -
le Tram wa jów Ślą skich. 

Udało nam się przeforsować
wiele planów, które już
niedługo zostaną wdrożone
w życie

W pierw szym eta pie pra ce obej -
mą od ci nek od skrzy żo wa nia
z ul. Mo ścic kie go do Dwor ca
PKP z wy łą cze niem frag men tu
te sto we go, wy ko na ne go wcze -
śniej (tu po ło żo na zo sta nie je dy -
nie na wierzch nia). Dru gi etap
roz pocz nie się wio sną 2014 ro ku
i obej mie od ci nek od Dwor ca
PKP do skrzy żo wa nia z ul. Pił -
sud skie go. Ca łość prac po win -
na się za koń czyć w po ło wie
przy szłe go ro ku. Koszt in we sty -
cji to oko ło 2 mln zł. – To ko lej -
ny od ci nek li nii tram wa jo wej

w na szym mie ście, któ ry z wy -
ko rzy sta niem no wo cze snych
tech no lo gii zo sta nie zmo der ni zo -
wa ny. Ma my na dzie ję, że pra ce
bę dą prze bie gać zgod nie z pla -
nem i miesz kań cy nie ba wem od -
czu ją po pra wę ja ko ści po dró -
ży – mó wi pre zy dent So snow ca,
Ka zi mierz Gór ski. – Wy cho dząc
na prze ciw ocze ki wa niom na -
szych miesz kań ców, sku tecz nie
do po mi na li śmy się i wal czy li śmy
o in we sty cje tram wa jo we w na -
szym mie ście. W po ro zu mie niu
z Tram wa ja mi Ślą ski mi uda ło się
nam prze for so wać spo ro pla nów,
któ re już nie dłu go zo sta ną
wdro żo ne w ży cie i po pra wią
kom fort prze jaz dów – do da je
pre zy dent Gór ski.

Droga S86 lącząca Sosnowiec
z Katowicami jest najbardziej
obciążoną jezdnią w Polsce.
Postuluje ona alternatywy

Przy po mi na my, że 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 cje uciąż li wych mi ja nek
tram wa jów. – 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. 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 ro -
wa – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca.

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. Re mont cze ka tak -
że 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.
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MIASTO

Zmodernizują torowisko

Już niedługo ruszą prace przy remoncie w cemtrum miasta.

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp.
z o.o. w Sosnowcu zaprasza dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych
do wzięcia udziału w konkursie „tworzę! Nie
marnuję, z odpadów nowe rzeczy buduję”.
do wygrania m. in.: rower i teleskop
z zestawem książek o tematyce
astronomicznej oraz mikroskop
z akcesoriami!

Kon kurs ma na ce lu po bu dza nie ak tyw no ści
twór czej dzie ci i mło dzie ży oraz po zna nie za gad -
nień eko lo gicz nych, w szcze gól no ści zwią za nych
z pro ble ma ty ką wła ści wej go spo dar ki od pa da mi. 

Pra ce na le ży wy sy łać lub do star czyć oso bi -
ście w ter mi nie 21 – 31 października do Miej -
skie go Klubu im. Ja na Kie pu ry przy ul. Bę dziń -
skiej 6. Każ de przed szko le i szko ła mo gą na de -
słać mak sy mal nie 3 pra ce wy ło nio ne na pod sta -
wie we wnętrz ne go kon kur su.

– Te ma tem prac kon kur so wych jest po my sło -
we za sto so wa nie do mo wych od pa dów. Pra ce mo -
gą być ma lo wa ne lub ry so wa ne w for ma cie A -3, A -
-4, do zwo lo na jest tak że tech ni ka do wol na (far by,
pa ste le), z wy łą cze niem gra fi ki kom pu te ro wej. Po -
nad to do zwo lo ne są pra ce ręcz ne – prze strzen ne
(kap sle, kar to ny, bu tel ki itd.) – in for mu je Ali na Ko -
tu ła z Jed nost ki Re ali zu ją cej Pro jekt UM w So -
snow cu. Do dat ko wych in for ma cji moż na uzy skać
pod nu me rem tel: 32 296 08 01; ad res e -ma ilo wy:
piu.ak@um.so sno wiec.pl. (KP)

Konkurs
„tworzę! nie marnuję,
z odpadów nowe rzeczy
buduję” – konkurs ekologiczny
dla najmłodszych

V Za głę biow skie Mio do bra nie, czy li
wy jąt ko wo „słod ka” im pre za, od by ła
się 15 wrze śnia w Mu zeum w So snow -
cu. W cza sie ju bi le uszo we go już mio -
do bra nia, w siel skiej i nie mal ro dzin nej
at mos fe rze, ja ką stwo rzy li za głę biow -
scy pszcze la rze, od by ły się warsz ta ty
„Jak za ło żyć pa sie kę ro dzin ną”. Kil ka -
na ście osób, za in te re so wa nych za ło że -
niem wła snych uli, otrzy ma ło cer ty fi -
ka ty ukoń cze nia warsz ta tów. Od był się
tak że wy kład i po kaz mul ti me dial ny
„Ta jem ni ce kro pel ki mio du”. Jak co ro -
ku zor ga ni zo wa no kon kurs, w któ rym
wy bie ra no „Naj smacz niej szy za głę -
biow ski miód!”. Uczest ni cy im pre zy
mo gli tak że spo tkać się i po roz ma wiać
z Ada mem Wil czyń skim, au to rem

książ ki „Hi sto rie i le gen dy ślą skich
i za głę biow skich pszcze la rzy”. Przy go -
to wa no rów nież kil ka sto isk ofe ru ją -
cych miód, py łek pszcze li, wy ro by
z wo sku i na tu ral ne ko sme ty ki oraz po -
ka zy mio do bra nia i wy ro bu ma sła.
Wszyst kich sma ko ły ków, jak i świe że -
go ma sło, moż na by ło skosz to wać. Do -
ro śli i dzie ci wzię li udział w licz nych
kon ku rsach, na sto iskach pro mo cyj -
nych, przy go to wa nych przez Nad le -
śnic two Sie wierz i Bank Go spo dar ki
Żyw no ścio wej.

– Oprócz wie lu przy go to wa nych
atrak cji i sta łych punk tów tej im pre zy,
kul mi na cyj ny mo ment mio do bra nia
sta no wi ło sa dze nie mio do daj nej li py
w par ku przed bu dyn kiem Mu -

zeum – mó wi Zbi gniew Stu denc ki, dy -
rek tor Mu zeum. 

Za ło pa ty zła pa li i oso bi ście po sa -
dzi li drzew ko Grze gorz Ka szak, bi skup
die ce zji so sno wiec kiej, Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca, Zbi gniew
Bin ko, pre zes Ślą skie go Związ ku
Pszcze la rzy oraz licz ne gro no pszcze -
la rzy z Za głę bia Dą brow skie go. 

Zbi gniew Stu denc ki, go spo darz im -
pre zy, ode brał z rąk pre ze sa Zbi gnie wa
Bin ko po dzię ko wa nia za za ini cjo wa nie
przed kil ku la ty Za głę biow skie go Mio -
do bra nia, któ re obec nie ob cho dzi swój
skrom ny ju bi le usz i już od pię ciu lat
gro ma dzi pszcze la rzy i sym pa ty ków tej
im pre zy. Ko lej na edy cja od bę dzie się
tra dy cyj nie, do pie ro za rok. SK

Jubileuszowe miodobranie!
HEJ BARtNICy W GRONO WSZySCy,
GROMAdźCIE SIę RAZEM!
„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi,
człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata
życia”, przestrzega słowami Karola Darwina,
autor książki „Historie i legendy śląskich
i zagłębiowskich pszczelarzy”, Adam Ambroży
Wilczyński. To już kolejna książka tego autora,
pszczelarza i… magistra inżyniera górnictwa,
który przez wiele lat pracował
w zagłębiowskich kopalniach, aż w 1983 r.
założył małą pasiekę i oddał się pasji
pszczelarstwa, które bezustannie promuje.
Wielokrotnie został odznaczony
za bezinteresowną działalność na rzecz
pszczelarstwa. Opracował osiem wystaw
planszowych na temat historii pszczelarstwa
śląskiego oraz jest współorganizatorem
dziewięciu wystaw pod hasłem „Od kwiatka
do kropelki miodu”. O czym można przeczytać
w jego najnowszej książce? O powrocie
księdza Leopolda Jędrzejczyka na Śląsk,
tajemniczych notatkach na temat zjazdu
pszczelarzy w 1920 r., pierwszym honorowym
prezesie Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich
czy odkryciu doktora Ludwika Dubiela. Dla
pszczelarzy ważna jest wspólnota, a słowa:
„Hej bartnicy w grono wszyscy, gromadźcie
się razem”, pochodzą z Pieśni Bartników,
napisanej przez księdza Leopolda
Jędrzejczyka. Sam Adam Ambroży Wilczyński,
prócz odkrywania pięknych kart z historii
śląskich i zagłębiowskich pszczelarzy, nie
ukrywa, że napisał książkę poświęconą
przemijaniu, tym, co przeminęli i tym, co
przeminą. 

Sylw
ia Kosm

an

arc KM

Tramwaje Śląskie S.A. w drodze przetargu wyłoniły wykonawcę robót w samym centrum Sosnowca, w ciągu ul. 3 Maja. Jest nim firma Dabud Sp. z o.o. 
Prace modernizacyjne zostaną podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich ma się zakończyć w grudniu tego roku. 
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HISTORIA

Cen tral na uli ca So snow ca, wy kształ co na po prze -
pro wa dze niu w So snow cu li nii ko le jo wej – od no gi
Dro gi Że la znej War szaw sko – Wie deń skiej i wy bu -
do wa niu dwor ca ko le jo we go (1859). Po wsta ła
wzdłuż to ro wi ska ko lei i obej mo wa ła od ci nek
od wy lo tu ul. Sta ro so son wiec kiej (obec nie Pił sud -
skie go) do wy lo tu ul. Fa brycz nej (dziś Ma ła chow -
skie go). Na stęp ny, krót ki od ci nek dro gi pro wa dzą -
cy do ul. Mo sto wej (dziś Par ko wa) no sił na zwę uli -
cy To wa rzy stwa So sno wiec kie go. Dal szym jej
cią giem by ła część uli cy Die tlow skiej (do za krę tu
na Po goń). Uli ca Głów na pier wot nie zwa na by ła
tak że Ko le jo wą. Nie usta lo no jed no znacz nie, któ ra
z tych nazw jest wcze śniej sza i kie dy ofi cjal nie uli -
cę bie gną cą rów no le gle do to rów ko le jo wych na -
zwa no Głów ną. Ja ko „Głów na” fi gu ru je ona w
pierw szym sko ro wi dzu so sno wiec kich ulic z 1904 r.
Po wsta nie dwor ca ko le jo we go sta ło się im pul sem do
roz bu do wy naj bliż szej je go oko li cy. Przed 1873 r.
przy ul. Głów nej wy bu do wa no dwa ho te le: „Po -
znań ski” (póź niej szy „Vic to ria”) i „War szaw ski”.
W koń cu XIX w. po obu stro nach uli cy, w po łu dnio -
wej jej czę ści, za czę to wzno sić mu ro wa ne do my ko -
le jo we, prze zna czo ne dla spro wa dza nych licz nie
do So snow ca ko le ja rzy. Po sia da ły one nie wiel kie
ogród ki przy le ga ją ce do jezd ni, po dob nie jak i bu -
dyn ki miesz czań skie tu taj zlo ka li zo wa ne. Przy uli -
cy Głów nej sie dzi bę mia ły ban ki, kan to ry i in ne in -
sty tu cje usłu go we. Funk cje han dlo we peł ni ła tak że
dzi siej sza „pa tel nia”, na któ rej roz miesz czo ne by ły
róż ne go ro dza ju bud ki i kra my. W 1916 r., dla upa -
mięt nie nia 125. rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3
Ma ja, prze mia no wa no uli cę z Głów nej na 3 Ma ja.
Pod tę na zwę pod cią gnię to rów nież do tych cza so wą
uli cę To wa rzy stwa So sno wiec kie go. Znacz nie póź -
niej do tej uli cy przy łą czo no część uli cy Die tlow -
skiej. Uli ca in ten syw nie roz bu do wy wa ła się w okre -
sie mię dzy wo jen nym. W koń cu lat 20. prze pro wa -

dzo no tu taj li nię tram wa jo wą. Jezd nię i chod ni ki po -
sze rzo no – z kra jo bra zu zni kły ma low ni cze ogród -
ki. Po wsta ły wów czas zdro je ulicz ne (obec nie nie
ist nie ją). W la tach 30. przy uli cy 3 Ma ja sta nę ły bu -
dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej: gmach Izby Prze my -
sło wo-Han dlo wej (obec nie sie dzi ba Ban ku Prze my -
sło wo-Han dlo we go), Pocz ty i Te le gra fów oraz Szpi -
tal Ubez pie czal ni Spo łecz nej (Szpi tal nr 2). Plac
przed dwor cem ko le jo wym, na któ rym umiesz czo -

no Pły tę Nie zna ne go Żoł nie rza otrzy mał na zwę Pla -
cu 11 Li sto pa da. W okre sie oku pa cji Niem cy wy -
bu rzy li pły tę. Na zwa ta prze sta ła obo wią zy wać i ni -
gdy już jej nie od two rzo no. Oku pan ci prze mia no -
wa li uli cę 3 Ma ja na Haupt stras se (ul. Głów na),
a po II woj nie świa to wej na zwa no ją Czer wo ne go
Za głę bia. Do tra dy cyj nej na zwy – 3 Ma ja po wró co -
no w 1990 ro ku. W la tach 60. i 70. wy bu rzo no część
sta rej za bu do wy, m.in. do my ko le jo we, ho tel „Vic -

to ria” i kom pleks bu dyn ków z ki nem i re stau ra cją.
Zbu do wa no no we obiek ty – dom to wa ro wy „Se -
zam” (1967), Pa łac Ślu bów (1965) i in. Pod uli cą
po wsta ło przej ście pod ziem ne pro wa dzą ce do dwor -
ca PKP. W ostat nich la tach zo sta ło ono prze bu do -
wa ne – do użyt ku od da no pod ziem ny pa saż han dlo -
wy 60- me tro wej sze ro ko ści. Cał ko wi cie zmie nił się
rów nież wy strój „pa tel ni”, na któ rej stoi obec nie po -
mnik Ja na Kie pu ry.

ULICA 3 MAJA

Uro dził się 22 mar ca 1786 ro ku w ro dzi nie
spo lo ni zo wa nej szlach ty pru skiej (je go dziad -
kiem był Hen ryk Lo el ho ef fel von Lo wen -
sprung, le karz na dwor ny kró la Au gu sta III).
Brat Ja na Paw ła Le le we la, in ży nie ra i ma la rza,
syn Ka ro la Mau ry ce go Le le we la, praw ni ka
i w la tach 1778-1794 skarb ni ka Ko mi sji Edu -
ka cji Na ro do wej. Ro dzi na po cho dzi ła z Au strii,
gdzie no si ła na zwi sko von Lo elhöffel.
W XVII wie ku prze nio sła się do Prus Wschod -
nich, uzy sku jąc in dy ge nat z na zwi skiem Lo -
elhöffel von Löwe nsprung. W r. 1768 Ka rol
Mau ry cy von Löwe nsprung, oj ciec Jo achi ma,
otrzy mał pol ski in dy ge nat ze zmia ną na zwi ska
na Le le wel. 

Pro fe sor Uni wer sy te tu Wi leń skie go i Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, po seł na sejm Kró -
le stwa Pol skie go (1830) i sejm po wstań czy
z po wia tu że le chow skie go, prze wod ni czą cy
sej mo wej Ko mi sji Praw Or ga nicz nych i Ad -
mi ni stra cyj nych. Czło nek kie ro wa nej przez
Ada ma Czar to ry skie go Ra dy Ad mi ni stra cyj -
nej w po wsta niu li sto pa do wym (1830-1831),
czło nek Rzą du Na ro do we go Kró le stwa Pol -
skie go. Był też pre ze sem za ło żo ne go w trak -
cie po wsta nia li sto pa do we go To wa rzy stwa Pa -
trio tycz ne go – ra dy kal ne go odła mu obo zu po -
wstań cze go, dą żą ce go do wpro wa dze nia
fun da men tal nych re form spo łecz nych. Przy -
pi su je mu się zor ga ni zo wa nie de mon stra cji
pa trio tycz nej 25 stycz nia 1831, ku czci de ka -
bry stów. Jest praw do po dob nie au to rem ha sła
Za wol ność na szą i wa szą, któ re wid nia ło
na sztan da rach po wstań czych. 5 paź dzier ni -
ka 1831 ro ku wraz z od dzia ła mi po wstań czy -
mi pod do wódz twem ostat nie go wo dza na -
czel ne go po wsta nia gen. dyw. Ma cie ja Ry biń -
skie go prze kro czył gra ni cę Kró le stwa
Pol skie go i Prus w oko li cach wsi Ja strzę bie
gdzie ogło szo no ka pi tu la cję i zło żo no broń.

Wraz z ar mią na emi gra cję uda ły się też wła -
dze po wstań cze z ostat nim pre ze sem Rzą du
Na ro do we go Bo na wen tu rą Nie mo jow skim,
człon ko wie sej mu, licz ni po li ty cy oraz zna ni
po eci po rucz nik Win cen ty Pol i Se we ryn
Gosz czyń ski. Od cho dząc na ob czy znę świad -
czy li, że nie zre zy gnu ją z pod ję te go ce lu.
Po prze kro cze niu gra ni cy pru skiej na rze ce
Pis sie wraz z żoł nie rza mi ar mii pol skiej zo -
stał in ter no wa ni w obo zie nad Drwę cą w oko -
li cach za bu do wań klasz to ru fran cisz ka nów
w Brod ni cy. Po upad ku po wsta nia emi gro wał
z kra ju; na emi gra cji był dzia ła czem, a po kil -
ku la tach przy wód cą Mło dej Pol ski, za ło żo -
nej w szwaj car skim Ber nie 12 ma ja 1834 ro -
ku przez Fe lik sa No wo siel skie go, Stol zma na,
F. Gor da szew skie go, K. Za le skie go i J. Dy -
bow skie go pół taj nej or ga ni za cji o cha rak te rze
de mo kra tycz no -re pu bli kań skim, zwią za nej
z Mło dą Eu ro pą Giu sep pe Maz zi nie go.
W 1837 za ło żył i kie ro wał Zjed no cze niem
Emi gra cji Pol skiej, któ re dą ży ło do po li tycz -
ne go zjed no cze nia ca łej pol skiej emi gra cji
(nie my lić ze Zjed no cze niem Emi gra cji Pol -
skiej po wsta łym w Pa ry żu w 1866 ro ku). Po -
li tycz nie był zwo len ni kiem ustro ju re pu bli -
kań skie go, zaś za ini cjo wa na przez nie go tzw.
Szko ła le le we low ska (ba da ją ca pro ce sy hi sto -
rycz ne w ich ca ło ści) mia ła istot ny wpływ
na roz wój pol skiej hi sto rio gra fii. Był rów nież
za ło ży cie lem, w 1815 ro ku, Ty go dni ka Wi -
leń skie go – cza so pi sma o cha rak te rze na uko -
wo -li te rac kim, na ła mach któ re go de biu to wał
m.in. Adam Mic kie wicz. Po my sło daw ca od -
zna cze nia w ran dze or de ru „Gwiaz da Wy -
trwa ło ści”. Był człon kiem ho no ro wym Po -
znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.
Zmarł na emi gra cji w Pa ry żu 29 ma ja 1861
ro ku. W So snow cu jest pa tro nem uli cy
w dziel ni cy Za gó rze. 

Uro dził się 27 lip ca 1879 ro ku
w Kró lew skiej Hu cie. Był sy nem
ma szy ni sty ko pal nia ne go, dzia ła cza
i po ety – Ja na Li go nia i Re gi ny
z Pod sta wów, a wnu kiem ko wa la -
-po ety Ju liu sza Li go nia. Oj ciec
i dzia dek Sta ni sła wa Li go nia do brze
za pi sa li się w hi sto rii Ślą ska pra cą li -
te rac ką i roz wo jem pa trio tycz nych
tra dy cji. Po ukoń cze niu szko ły pod -
sta wo wej, pra co wał ja ko go niec
w księ gar ni, a na stęp nie w za kła dzie
ma lar skim. W póź niej szym okre sie
uczęsz czał do kra kow skiej szko ły ar -
ty stycz no -prze my sło wej, a w ro -
ku 1900 roz po czął stu dia ma lar skie
w Ber li nie, po łą czo ne z pra cą kul tu -
ral no -spo łecz ną wśród Po lo nii.
Po po wro cie na Śląsk w la tach 1904-
11 pra co wał ja ko ma larz -ilu stra tor
m.in. ilu stro wał książ ki wy daw nic -
twa Ka ro la Miar ki w Mi ko ło wie.[1]
Zbli żył się do ru chu te atrów ama tor -
skich. Re ży se ro wał, grał, pro jek to -
wał de ko ra cje, or ga ni zo wał wie czo -
ry ar ty stycz ne. W 1911 ro ku prze -
niósł się do Kra ko wa na dal sze
stu dia na Aka de mii Sztuk Pięk nych
gdzie był uczniem m.in. Jac ka Mal -
czew skie go oraz Jó ze fa Me ho fe ra.
W la tach 1914–1917 Sta ni sław Li -
goń prze by wał w Tru sko la sach. Na -
ma lo wał po li chro mię w ko ście le św.
Mi ko ła ja. Za ło żył tak że pol ską szko -
łę, w któ rej na uczał ra zem z żo ną.
W „Do mu Lu do wym” zor ga ni zo wał
bi blio te kę i sa lę te atral ną. Za ło żył
ama tor ski ze spół te atral ny. Pi sał
sztu ki, przy go to wy wał je ja ko re ży -

ser i sce no graf, sam grał po kil ka ról
w jed nym przed sta wie niu. W 1917
ro ku zo stał wcie lo ny do nie miec kie -
go woj ska i skie ro wa ny do Flan drii.
Po woj nie pi sał i ry so wał w po li tycz -
no -sa ty rycz nym pi śmie Ko cyn der,
uży wa jąc pseu do ni mu Kar lik.
W 1921 ro ku dzia łał w Pol skim Ko -
mi sa ria cie Ple bi scy to wym w By to -
miu. Po po dzia le Ślą ska Li goń prze -
niósł się do Ka to wic i w la -
tach 1923–1928 był na uczy cie lem
ry sun ku w gim na zjum im. Ada ma
Mic kie wi cza. Jed no cze śnie współ -
pra co wał ja ko sce no graf z Te atrem
w Ka to wi cach i w tym okre sie na -
pi sał gło śne wi do wi sko re gio nal -
ne We se le na Gór nym Ślą sku. Ja -
ko kie row nik Związ ku Ślą skich
Te atrów Lu do wych zor ga ni zo wał
wo je wódz ką ko stiu mer nię i bi -
blio te kę te atral ną, oto czył opie ką
te re no we sce ny te atral ne, te atry
lal ko we. Sta ni sław Li goń był pre -
ze sem Związ ku Za wo do we go Ar -
ty stów Pla sty ków w Ka to wi cach,
dzia łał w Ra dzie Mu ze al ni czej
przy two rzą cym się Mu zeum Ślą -
skim. Był ak tyw nym ra diow cem.
Po raz pierw szy sta nął przed mi -
kro fo nem 25 grud nia 1927 ro ku.
Pro wa dził sta łe au dy cje: Be ry
i boj ki, Przy so bo cie po ro bo cie,
Co nie dzie la u Kar li ka brzmi pie -
śnicz ka, gro ka pe la. Kon ty nu acją
tych au dy cji w la tach 50. by ła Ra -
dio wa cze lod ka. Po słu gi wał się spo -
lsz czo ną „god ką” ślą ską. W stycz -
niu 1934 ro ku zo stał dy rek to rem ka -

to wic kiej roz gło śni Pol skie go Ra dia.
Kon cen tro wał się na au dy cjach re -
gio nal nych i sa ty rycz no -po li tycz -
nych skie ro wa nych prze ciw ko hi tle -
row skiej pro pa gan dzie. W wy bo rach
par la men tar nych w 1935 ro ku zo stał
wy bra ny po słem na Sejm IV ka den -
cji (1935-1938) 53461 gło sa mi
z okrę gu nr 69, obej mu ją ce go po wiat
ka to wic ki. W ka den cji tej pra co wał
w ko mi sji oświa to wej. 1 wrze -
śnia 1939 ro ku wy je chał do War sza -
wy, stam tąd do Lu bli na i wraz z fa lą
od wro to wą kie ro wał się do gra ni cy
wę gier skiej. Po przez Wę gry, Ju go -
sła wię, Cypr i Tur cję do tarł do Pa le -
sty ny i za miesz kał w Je ro zo li mie.
Dzia łał tam na rzecz żoł nie rzy pol -
skich i uchodź ców cy wil nych na Bli -
skim Wscho dzie. Był m.in. człon -
kiem de le ga tu ry Rzą du RP
na uchodź stwie ds. opie ki nad wy -
chodź ca mi. Pi sał, pro wa dził au dy cje
ra dio we, wy dał skró co ną edy cję
„Be rów i bo jek” oraz szki ce Ślą ska
Oj czy zna. Po woj nie po wró cił
do pra cy w Ra diu Ka to wi ce. Stwo -
rzył dwie cy klicz ne au dy cje: U Kar -
li ka gra mu zy ka i Ra dio wa cze lod -
ka. Zmarł w Ka to wi cach 17 mar -
ca 1954 ro ku. Je go po grzeb stał się
ma ni fe sta cją dzie siąt ków ty się cy
miesz kań ców Ślą ska. W 1957 ro ku
„Be ry i boj ki ślą skie” do cze ka ły się
wy da nia książ ko we go. W So snow cu
jest pa tro nem uli cy w dziel ni cy Po -
rąb ka.

Kolumnę opracował Michał Węcel

Jo achim le le wel
(1876 – 1861), pol ski hi sto ryk, dzia łacz po li tycz ny

Sta ni sław li goń, 
pseudonim Karlik z Kocyndra (1879-1954) – polski pisarz, malarz,
działacz kulturalny i narodowy



VI Tur niej Bry dża Spor to we go o pu char pre zy den ta mia sta
z oka zji 95. rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści od bę dzie się
w świę to od zy ska nia nie pod le gło ści, czy li 11 li sto pa da. Bry -
dży ści spo tka ją się w ka wiar ni Do rian, znaj du ją cej się w ha li
spor to wej w Za gó rzu, przy ul. Bra ci Mie ro szew skich. Or ga -
ni za to ra mi tur nie ju są TKKF „Za gó rze” i MOSiR. – Tur niej
z ro ku na rok cie szy się co raz więk szą po pu lar no ścią.
W ubie głym ro ku w tur nie ju wzię ło udział 32 pa ry. Wśród
za wod ni ków są bar dzo do brzy bry dży ści, któ rzy gra li w I li -
dze, a tak że za wod ni cy, któ rzy gra ją hob by stycz nie. W tym
ro ku li czy my na jesz cze więk szą fre kwen cję – mó wi Adam
Bę dzie szak, pre zes TKKF „Za gó rze”. 

Tur niej zo sta nie ro ze gra ny w dwóch ka te go riach, sa -
mo rzą dow ców i rad nych oraz open dla wszyst kich miesz -
kań ców. Za pi sy od bę dą się w dniu tur nie ju, w ka wiar ni
Do rian, od godz. 9.00. Pu cha ry dla zwy cięz ców ufun do -
wał MOSiR. SK

„KrainaŚwietlików – pilotażowy program profilaktyki przemocy
wobec małych dzieci”, którego realizatorem jest Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu, zwyciężył w krajowych
eliminacjach do konkursu Europejskiej Nagrody w dziedzinie
Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Ko mi sja Kon kur so wa, po wo ła na do oce ny pro jek tów na de -
sła nych w ra mach eli mi na cji do kon kur su Eu ro pej skiej Na -
gro dy w dzie dzi nie Za po bie ga nia Prze stęp czo ści (ECPA),
zde cy do wa ła o wy bo rze pro jek tu pn. „Kra ina Świe tli ków –
pi lo ta żo wy pro gram pro fi lak ty ki prze mo cy wo bec ma łych
dzie ci”.  Eu ro pej ska Na gro da w dzie dzi nie Za po bie ga nia
Prze stęp czo ści  ma na ce lu na gro dze nie naj lep szych pro jek tów
w za kre sie za po bie ga nia prze stęp czo ści. Udział w kon kur sie
jest otwar ty dla każ de go pro jek tu, czy też ini cja ty wy. Pro jek -
ty mo gą być skła da ne m.in. przez wła dze lo kal ne, jed nost ki
po li cji, szko ły, gru py wspól no to we, klu by spor to we czy or ga -
ni za cje mło dzie żo we. Każ de pań stwo mo że zgło sić tyl ko je -
den pro jekt do Eu ro pej skiej Na gro dy w dzie dzi nie Za po bie -
ga nia Prze stęp czo ści.

„Kra ina Świe tli ków” wy star to wa ła w So snow cu
w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku. Ko or dy na to rem pro jek -
tu, a zarazem jego pomysłodawcą z ra mie nia UM jest Ad -
rian Drdzeń. „Kra ina Świe tli ków” to pro fi lak tycz ny pro -
gram prze pro wa dzo ny do tej po ry w pię ciu przed szko -
lach So snow ca. Je go ce lem jest pro fi lak ty ka roz wo ju
emo cjo nal ne go dziec ka, zwięk sze nie wie dzy i świa do -
mo ści emo cjo nal nej. Roz po zna wa nie emo cji, na zy wa nie
ich i wy ra ża nie w spo łecz nie ak cep to wal ny spo sób to nie -
zwy kle waż ne za da nia, przed któ ry mi stoi każ de dziec ko.
Naj waż niej szym na rzę dziem pro jek tu jest baj ka i jej te ra -
peu tycz ne od dzia ły wa nie – to ona prze pro wa dzi dzie ci
przez świat, w któ rym do świad czą róż nych sy tu acji i róż -
nych emo cji. Dzie ci bę dą w re zul ta cie uczy ły się, jak szu -
kać roz wią zań w trud nych sy tu acjach. 

11 grud nia te go ro ku w Wil nie zo sta nie ogło szo ny lau re -
at kon kur su Eu ro pej skiej Na gro dy w dzie dzi nie Za po bie ga -
nia Prze stęp czo ści (ECPA) w 2013 ro ku. KP

triumf sosnowieckiej 
Krainy Świetlików
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JUBILACI

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

Jubileusz pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo

Wiesława i Henryk Barcikowie, Irena
i Aleksander Biernaccy, Krystyna i Józef
Bijakowie, Teresa i Roman Błeszyńscy,
Zofia i Bogusław Buczyńscy, Bogusława
i Stanisław Domagałowie, Henryka
i Stanisław Dudałowie, Grażyna i Edward
Dudkiewiczowie, Mirosława i Julian
Federowiczowie, Maria i Henryk
Garbaczowie, Leokadia i Jerzy
Gendkowie, Krystyna i Eugeniusz
Hałasowie, Anna i Mieczysław Kabatowie,
Maria i Jerzy Kozerowie, Elżbieta
i Romuald Kotliccy, Irena i Jan
Kontraktowiczowie, Pan Zenon Lipowicz.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo: Barbara i Marek Birmanowie,
Józefa i Stanisław Jankowscy.

Marianna i Jerzy Królowie, Aleksandra
i Bogdan Kupczykowie, Urszula i Ireneusz
Kupichowie, Helena i Władysław
Kusiowie, Helena i Bolesław Latosowie,
Donata i Tadeusz Majewscy, Anna
i Ryszard Musialikowie, Lucyna
i Kazimierz Olesińscy, Teresa i Jan
Pawłowscy, Wiktoria i Józef Piechotowie,
Helena i Henryk Pieszczykowie, Barbara
i Stanisław Polanowscy, Urszula i Lesław
Przybylscy, Genowefa i Władysław
Sarnikowie, Halina i Henryk Sochajowie,
Teresa i Waldemar Stasikowscy, Pani
Teresa Setecka, Zofia i Adolf Piekarzowie. 

Krystyna i Lechosław Szczepańscy,
Wiesława i Wiesław Szczypkowscy, Irena
i Stefan Szlachtowie, Cecylia i Jan Ucińscy,
Barbara i Czesław Wachowie, Zofia i Józef
Wcisłowie, Zofia i Mirosław Wiewiórowie,
Anna i Mirosław Wilkowie, Zofia i Stanisław
Włosowiczowie, Maria i Stanisław
Wojtowiczowie, Jadwiga i Leszek
Zaborowiczowie, Teodozja i Stefan
Zielińscy, Zofia i Zdzisław Winterowie, Pani
Halina Wszołek, Pani Teresa Wójcik, Zofia
i Andrzej Wierzbiccy, Irena i Janusz
Stępniewscy.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo: 
Czesława i Sylwester Kucharczykowie,
Stanisława i Czesław Bugnowie. 

Zostań najlepszym 
brydżystą 

25 wrze śnia, w ra mach mię dzy na ro do we go
pro jek tu ECOWAS, na Pla cu Stu le cia zor ga -
ni zo wa no event pod na zwą „Zie lo ny So sno -
wiec”, ma ją cy na ce lu pod no sze nie świa do -
mo ści zwią za nej z pro eko lo gicz ny mi za cho -
wa nia mi miesz kań ców w go spo dar ce
od pa da mi. Part ne ra mi wy da rze nia by ło Biu ro
Po sel skie po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go
Prof. Ada ma Gier ka oraz Biu ro Po sel skie Po -
seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał go rza ty
Han zlik, na to miast współ or ga ni za to ra mi:
Urząd Miej ski w So snow cu i Wyż sza Szko ła
Hu ma ni tas. Ju ry w skła dzie: Pa weł Du sza, na -
czel nik Wy dzia łu Kul tu ry UM w So snow cu,
Iza be la Ka czo row ska z biu ra po sel skie go po -
sła do PE Prof. Ada ma Gier ka oraz Ar ka diusz
Ka czor, kie row nik Dzia łu Pro mo cji Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas, wy ło ni ło w po szcze gól -
nych za wo dach na stę pu ją cych zwy cięz ców:
Prze marsz „Czy sta Pla ne ta” – po łą czo ny był
z hap pe nin giem dla szkół. I miej sce za ję ło
Gim na zjum Nr 16.

Eko lo gicz ny tur niej wie dzy „Ob li cza Unii Eu -
ro pej skiej” – kon kurs wie dzy dla uczniów
szkól po nad gim na zjal nych. I miej sce za ję ły
Ewa Teo dor czuk i Do ro ta Szo pa, dru ży -
na z Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Emi lii
Pla ter.
Eko -wy na laz ca – kon kurs dla peł no let nie go
miesz kań ca So snow ca na naj lep szy pro jekt
wy na laz ku o cha rak te rze eko lo gicz -
nym. I miej sce zdo by ła Klau dia So bant ka
za pro jekt „Po ciąg do re cy klin gu”.
Ko lo ro we ko sze na śmie ci – kon kurs dla
uczniów szkół gim na zjal nych na ozdo bie nie
ko sza na od pa dy. I miej sce za jął du et: An -
na Pru szow ska i Wik to ria Maj chro wicz.
EcoFashion Sum mer ti me – kon kurs dla
uczniów szkół po nad gim na zjal nych na wy ko -
na nie naj cie kaw szej kre acji z ma te ria łów eko -
lo gicz nych i od pa dów. I miej sce uzy skał Mi -
chał Nie do py tal ski.
Śmie cio wy eko lu dek – kon kurs dla uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych

na naj lep szą rzeź bę eko lo gicz ną wy ko na ną
z su row ców wtór nych. W ka te go rii szkół
pod sta wo wych I miej sce za jął ze spół
z SP 10 w skła dzie: An na Szpu nar, Ka ta -
rzy na Ku bi ca i Na ta lia Gaj da. W ka te go rii
szko ły gim na zjal ne wy grał ze spół z Gim na -
zjum nr16: Do mi ni ka Ju dasz i Na ta lia Ki -
ciń ska. 
Na sze ra dy na od pa dy – kon kurs spor to wy dla
uczniów szkół pod sta wo wych prze pro wa dzo -
ny z wy ko rzy sta niem su row ców wtór nych.
W punk ta cji ge ne ral nej wy gra ła SP nr 19, na -
to miast w kon ku ren cji in dy wi du al nej – Zu -
zan na Ka nia z SP 19.
Eko -pla ne ta – kon kurs fo to gra ficz ny na naj lep -
szą fo to gra fię przed sta wia ją cą dzi kie wy sy pi -
ska śmie ci w naj bliż szym są siedz twie – mie -
ście, gmi nie lub re gio nie. Lau re at ką kon kur su
w ka te go rii szkół pod sta wo wych zo sta ła Aga -
ta Ko nach z SP nr 2, a w ka te go rii szkół gim -
na zjal nych – Na ta lia Sie ka niec z Gim na zjum
nr 16. U

Happening pod nazwą „Zielony Sosnowiec”

Design Sebkam

Uczniowie z SP nr 18 otrzymali podziękowanie za zrobienie
puzzli z odpadów tekturowych.
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Noc kujona
Prawie 200 osób wybrało tańce i zabawę w studenckim klubie Remedium, podczas Nocy Kujona,
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu i Remedium. Imprezie towarzyszył
konkurs, w którym każdy z uczestników mógł wygrać atrakcyjne nagrody, wyjazdy do Brukseli
i Warszawy, tablet oraz darmowe studia.

Sy li wa Ko sman

„Ak cję Ku jon”, wbrew prze są dom,
zor ga ni zo wa no w pią tek trzy na ste -
go wrze śnia, a co wię cej, za ba wa
by ła przed nia. Do klu bu „Re me -
dium” wy star czy ło tyl ko za brać ze
so bą świa dec two doj rza ło ści i przy -
go to wać „ku jo no wą” sty li za cję, by
wy grać atrak cyj ną na gro dę. 

Królowały „kujonki”, czyli
okulary w grubych, czarnych
oprawkach

–  Im pre zę zor ga ni zo wa li śmy
po raz pierw szy, ale na pew no nie

po raz ostat ni. Chcie li śmy po ka -
zać, że ży cie stu denc kie to prze -
cież nie tyl ko na uka, ale i za ba -
wa – mó wi  Ar ka diusz Ka czor,
rzecz nik pra so wy WSH. – Kre -
atyw ność uczest ni ków za ba wy
bar dzo mi le nas za sko czy ła.
Oczy wi ście w sty li za cjach nie za -
bra kło sta łych ele men tów, ko ja -
rzą cych się z pil ny mi ucznia mi.
Kró lo wa ły więc „ku jon ki”, czy li
oku la ry w gru bych, czar nych
opraw kach, wśród dziew cząt
spód nicz ki w krat kę, a pa no wie
wy bie ra li kra wa ty i musz ki.
Na miej scu obec ny był pro fe sjo -
nal ny fo to graf, któ ry chęt nych
do udzia łu w kon kur sie uwiecz -

nił na zdję ciach – do da je. Ra zem
z pol ski mi stu den ta mi z so sno -
wiec kich wyż szych uczel ni ba -
wi li się tak że stu den ci z Ukra iny,
któ rzy stu diu ją w „Hu ma ni ta sie”
w for mie „di stan ce le ar ning”,
czy li kształ ce nia na od le głość.
Przy je cha li na cykl wy kła dów,
eg za mi ny i za li cze nia. 

Spo śród sfo to gra fo wa nych ku -
jo nów ju ro rzy wy bra li naj le piej
„prze bra nych”. Sty li za cja na „ku -
jo na” mo gła przy nieść na gro dę
w po sta ci ta ble tu, ro ku dar mo -
wych stu diów na wy bra nym kie -
run ku z ofer ty Wyż szej Szko ły
„Hu ma ni tas”, dar mo we stu dia
po dy plo mo we oraz atrak cyj ne

wy ciecz ki. Po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go, prof. Edward Gie -
rek ufun do wał wy bra ne mu „ku -
jo no no wi” wraz oso bą to wa rzy -
szą cą, pię cio dnio wą po dróż
do Stras bur ga. Z ko lei eu ro de pu -
to wa na Mał go rza ta Handz lik, za -
fun du je po dróż do Bruk se li, a po -
seł Ja ro sław Pię ta do War sza wy.
Po zo sta li ku jo ni ma ją szan sę wy -
grać wej ściów ki do klu bu
SquashPoint, Aqu apar ku Ne -
mo – Wod ny Świat w Dą bro wie
Gór ni czej oraz so sno wiec kie go
ki na He lios.

Wy ni ki kon kur su moż -
na spraw dzić na pro fi lu WSH,
umiesz czo nym na Fa ce bo oku.

reklama

Mieszkańcy Sosnowca nie mogli
pozostać bierni i tłumnie pojawili się
na Stadionie Ludowym. Nawet ci
najmłodsi mogli wziąć udział w biegu.
Bieg Smyka odbył się w dwóch
kategoriach wiekowych: 3-5 lat na 140 m
oraz 6-9 lat na 280 m. Starsi zmierzyli się
z 3-kilometrową trasą na
sportowo-wodnym terenie przy
ul. Kresowej, którą musieli pokonać
maksymalnie w 45 minut. 

Dominik, Kuba oraz Grzegorz
przyjechali na maraton razem ze swoimi
mamami. Jeden z uczestników,
podsumował całą akcję
„Krewniaków”: – Przyjechałem tutaj ze
swoją mamą, która jest ratownikiem
medycznym. Jeszcze nie mogę oddać
krwi dla innych, ale zamierzam pobiec,

aby pokazać wszystkim, że to nic nie
kosztuje. Podczas imprezy nie mogło
zabraknąć atrakcji, m.in.: warsztatów
nording walkingu, zajęć fitness,
przygotowania do udzielania pierwszej
pomocy, warsztatów tanecznych,
pokazu sprzętu pożarniczego, czy
pokazów tresury psów, szkolonych przez
wolontariuszy stowarzyszenia „Nadzieja
na Dom”. Impreza bvła świetną okazją
do tego, by każdy chętny mógł oddać
krew dla chorych dzieci. Akcję
przeprowadziło Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach. 

Organizatorem akcji było
Sosnowieckie Centrum Organizacji
Pozarządowych oraz Fundacja
Krewniacy. AR

Biegali i oddali krew

Zabawę zorganizował sosnowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który
realizuje Program Aktywności Lokalnej w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej – „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”. Ideą
festynu było pokazanie, że osoby upośledzone umysłowo powinny i co więcej,
potrafią być samodzielne! 

Podczas festynu nie mogło zabraknąć licznych zabaw i konkursów
z nagrodami, gdzie dzieci oraz młodzież niepełnosprawna intelektualnie mogła
wziąć udział i rozwijać swoje umiejętności integrowania się w grupie. Ponadto
każdy mógł pomalować sobie twarz, przywitać się z bajkowymi postaciami, czy
zrobić sobie z nimi zdjęcie. Przed widzami wystąpili m.in. Akademia Fantastyki
Jedi-Faked, która dała pokaz sztuk walki. Każdy występ dopingowała
aktywna publiczność pensjonariuszy ośrodka oraz zaproszonych gości. 

Największą atrakcją okazały się trzy małe kozy kameruńskie, które pomagają
osobom z upośledzeniami w terapii. Ta forma pomocy pomaga wspierać
aktywność ruchowo-integracyjną, która prowokuje do działania i pomaga odnaleźć
się w społeczeństwie. Pensjonariusze na co dzień opiekują się zwierzętami. Każda
tego typu integracja, co warto podkreślić, ma na celu wzbogacenie kontaktów
pomiędzy osobami pełnosprawnymi, a tymi z upośledzeniami. AR

Krok w samodzielność

Pierwszy w Sosnowcu „Charytatywny Maraton
Krewniaków – Etap Sosnowiec” odbył się 14 września.

IV Festyn integracyjny odbył się 12 września na terenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu. 

dZIAłALNOŚć OŚROdKA
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowcu oferuje pomoc osobom
z upośledzeniami umysłowymi, gdyż zapobiega degradacji psychofizycznej.
Ma na celu pomoc w readaptacji i rehabilitacji osób chorych, gdzie każdy
może spróbować integrować się ze społeczeństwem, aktywnie uczestniczyć
w życiu społeczno-zawodowym. Przy tym ma pomóc leczenie terapią
zajęciową oraz program terapeutyczny, przy współpracy terapeutów
z ośrodka oraz zwierząt. 

Agniesz ka Ry bic ka

... za wi tał do so sno wiec kie go Mu -
zeum. 14 września od był się
„Dzień Ja poń ski”, któ ry był tak
sa mo ba jecz ny, jak ja poń skie kra -
jo bra zy. Mu zeum w So snow cu za -
sko czy ło, uka zu jąc bo gac two Ja -
po nii, peł nej eg zo ty ki i nie zwy kłej
hi sto rii. Wy sta wę „Po dróż po Ja -
po nii” otwo rzy ła ku ra tor wy sta wy
An na Król. Eks po na ty po cho dzi -
ły ze zbio rów Mu zeum Sztu ki
i Tech ni ki Ja poń skiej Mang gha,
któ re znaj du je się w Kra ko wie.
Nie mo gło też za brak nąć po ka zu
ja poń skich sztuk wal ki, któ ry zo -
stał przy go to wa ny przez So sno -
wiec ki Klub Ka ra te. Chęt ni mo gli
zo ba czyć ory gi nal ną i czczo ną
w Ja po nii ce re mo nię pa rze nia her -
ba ty, przy go to wa ną przez ka wiar -
nię Ki mo no Ca fe z Kra ko wa oraz
za kosz to wać kuch ni Kra ju Kwit -
ną cej Wi śni, przy go to wa ną przez
so sno wiec ką re stau ra cję Fu ta go
Su shi. Uko ro no wa niem wie czo ru

był wy stęp uzdol nio nej pia nist ki
Ma rie Kiy one. Kiy one jest lau re -
at ką wie lu kon kur sów pia ni stycz -
nych or ga ni zo wa nych w Ja po nii
oraz uczest nicz ką Kon kur su Pia -
ni stycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi -

na w War sza wie, w któ rym za ję -
ła 4 miej sce. Pia nist ka prze nio sła
wszyst kich w fan ta zyj ny świat, od -
da jąc kul tu rę Ja po nii za po mo cą
kla wi szy for te pia nu, ko ły sząc nu -
ta mi przez ca ły wie czór. 

Im pre za by ła ob ję ta pa tro na -
tem ho no ro wym Kon su la Ge ne -
ral ne go Ja po nii w Kra ko wie,
Krzysz to fa In gar de na oraz pre -
zy den ta So snow ca, Ka zi mie rza
Gór skie go.

Kraj kwitnącej wiśni…

M
uzeum

 w
 Sosnow

cu

Goście Muzeum mieli okazję zobaczyć ceremonię parzenia herbaty.

Życie studenckie to nie tylko nauka, ale i zabawa, udowodnili uczestnicy „Nocy kujona”.

Marcin Sieroń



– Przy pięk nej sło necz nej po go dzie zma ga nia ko lar -
skie roz po czę ły ka te go rie wie ko we: żak, mło dzik,
ju nior młod szy i ju nior. W za wo dach wzię ło
udział 120 za wod ni ków, w tym re pre zen tan ci Czech.
W ry wa li za cji bra ły udział rów nież dziew czę ta. M. in.:
ka te go ria ju nio rek młod szych by ła ob sa dzo na mię -
dzy na ro do wo – mó wi Ry szard Bu jak z Gru py Ko lar -
skiej Za głę bia, któ ra by ła or ga ni za to rem wy ści gu. To
wła śnie w ry wa li za cji ju nio rek młod szych trze cie
miej sce za ję ła za wod nicz ka z So snow ca Ju sty -
na Kacz kow ska.
Mło dzi cy mie li do po ko na nia 10 rund. Pierw sze miej -
sce za jął Ma te usz Ma now ski (Do bre Skle py Ro we ro -
we Au thor LKUKS Pszczy na). Na naj niż szym stop niu
po dium sta nął so sno wi cza nin Piotr Ba ra now ski. Ju -
nio rzy młod si mie li pod wyż szo ną staw kę. Dy stans
wy no sił 16 rund (28,8km). Po za cię tej wal ce
na pierw szym miej scu upla so wał się za wod nik UKS
Gim na zjum Two ja Me ri da Imie lin Ka mil In de ka. Nasz
za wod nik Se ba stian Gra bis był szó sty.
– Na to miast wy ścig ju nio rów był po pi so wym nu me -
rem za wod ni ków UKS Gim na zjum Two ja Me ri da
Imie lin, któ rzy za ję li ca łe po dium. Nasz za wod nik
Adam Bę be nek nie miał szans prze bić się wy żej, za jął
pią te miej sce – re la cjo no wał Bu jak, któ ry jed no cze -
śnie za pro sił na ko lej ne za wo dy. – 6 paź dzier ni ka za -
pra sza my na Gór kę Śro dul ską gdzie od bę dzie
się I edy cja Pu cha ru Pol ski w ko lar stwie prze ła jo -
wym. Jed no cze śnie ko rzy sta jąc z oka zji chciał bym
po dzię ko wać MZBM-TBS So sno wiec za po moc
i moż li wość prze pro wa dze nia nie dziel ne go kry te -
rium. Dzię ku je my wszyst kim przy ja cio łom i zna jo -
mym, któ rzy po mo gli nam w or ga ni za cji wy ści -
gu – do dał Bu jak. KP
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Krzysztof Polaczkiewicz

Ma rze niem był start w II li dze, ale środ ki fi -
nan so we nie po zwo li ły na je go re ali za cję. Po -
sta no wio no więc za cząć od III li gi, ale z za -
zna cze niem, że ce lem na ten se zon jest
awans. – Za wod ni cy są świa do mi te go, po co
przy szli do klu bu i na co tu taj wszy scy cze ka -
ją. Chce my zro bić krok do przo du – za pew nia
Mi chał Grzyb, przed sta wi ciel ds. me diów
i mar ke tin gu so sno wiec kiej eki py.

Za wod ni ka mi, któ rzy ma ją po cią gnąć ze -
spół, są do świad cze ni Bar tło miej So ro ka oraz
Ma riusz Sy gu ła. Ten pierw szy to wy cho wa -
nek klu bu z So snow ca, dru gi grał w Pło mie -
niu w la tach 2004-2006. – Ma jąc ta kich gra -
czy w skła dzie, mo że my być spo koj ni o młod -
szych gra czy. Ma ją się od ko go
uczyć – do da je z uśmie chem Grzyb.

– Za wod ni ków z do świad cze niem, któ rzy
po cią gną ze spół ma my, ka dro wo jak na tę
kla sę roz gryw ko wą wy glą da my wię cej niż
przy zwo icie. Je śli cho dzi o kwe stie spor to -
we, wszyst ko w rę kach za wod ni ków, ale
mu si my pa mię tać, że awans to już in ne re -
alia fi nan so we. Ca ły czas ma my to z ty łu
gło wy. Je ste śmy ama tor skim klu bem z nie -
wiel kim bu dże tem, ale ma my na dzie ję, że
swo ją grą zwró ci my na sie bie uwa gę. Jest
gru pa spon so rów, któ ra nam po ma ga,
otrzy ma li śmy miej ską do ta cję, ale ca ły czas
szu ka my pie nię dzy je śli ma rzy nam się
spor to wy awans. Mu si my o tym my śleć już
te raz, bo naj gor sze to po dej ście do spra wy
w sty lu a ja koś to bę dzie. Faj nie, że uda ło
się to wszyst ko roz krę cić, jest za pał, są chę -
ci. Mam na dzie ję, że ki bi ce do pi szą na na -
szych me czach, a my od pła ci my się im do -
brą grą. Stoi za na mi pięk na hi sto ria, wspa -
nia łe suk ce sy. My chce my ma ły mi
krocz ka mi przy wró cić mę ską siat ków kę
w So snow cu do ży cia – pod kre śla szko le -
nio wiec od ro dzo ne go Pło mie nia, Da riusz
So bie raj.

Dru ży na z So snow ca in au gu ra cję roz -
gry wek ma już za so bą. Na po czą tek gra -
cze Pło mie nia po ko na li na wy jeź dzie dru -
gi ze spół MKS Ba ni mex Bę dzin 3:1.
Wpraw dzie fa wo ry tem był nasz ze spół, ale
po czą tek me czu do ła twych nie na le żał.
Za czę ło się od po raż ki 24:26 w pierw -
szym se cie. W dru gim gó rą by li już so sno -
wi cza nie, ale praw dzi we ob li cze nasz ze -
spół po ka zał do pie ro w par tii nu mer trzy,
wy gra nej 25:11. Gład ko wy gra ny set nie co
jed nak roz luź nił gra czy tre ne ra So bie ra ja,
któ rzy znów da li so bie na rzu cić styl gry
miej sco wych. W de cy du ją cym mo men cie
Pło mień wziął się jed nak w garść
i w koń ców ce prze chy lił sza lę zwy cię -
stwa na swo ją ko rzyść. – Po peł nia li śmy
bar dzo du żo nie wy mu szo nych błę dów.
Ilość ze psu tych za gry wek i au to wych ata -
ków by ła ogrom na. Nie mo że my tak grać
w ko lej nych spo tka niach – przy znał po
pierw szym me czu se zo nu tre ner Pło mie -
nia.

Płomień znów zapłonął
Po pięciu latach przerwy siatkarze Płomienia wrócili na ligowe parkiety. Na razie występują w III lidze, ale przecież od
czegoś trzeba zacząć. Chwała tym, którzy podjęli się trudnego zadania odbudowy męskiej siatkówki w mieście, w którym
przed laty fetowano triumf Płomienia Milowice w Pucharze Europy.

SPORT

MKS-MOS PłOMIEń SOSNOWIEC 2013/2014
Rozgrywający: Mariusz Syguła, Karol Pachołek
Atakujący: Michał Dudek, Jakub Grzegolec
Środkowi: Tobiasz Raczek, Michał Biernacki, Michał Bordoszewski
Przyjmujący: Krzysztof Janko, Daniel Kmita, Bartosz Chrzanowski,
Bartłomiej Soroka, Piotr Juroszek
Libero: Tomasz Górczyński
Trener: Dariusz Sobieraj
Kierownik drużyny: Piotr Kaczmarczyk

tERMINARZ – MECZE W HALI PRZy UL. ŻEROMSKIEGO
• II kolejka: MKS-MOS „Płomień”   Sosnowiec – MUKS Michałkowice

(28.09.13)
• IV kolejka: MKS-MOS „Płomień”  Sosnowiec – Gmina Mykanów LKPS

Borowno (06.10.13)
• VII kolejka: MKS-MOS „Płomień”  Sosnowiec – ALURON WARTA Zawiercie

II (26.10.13)
• VIII kolejka: MKS-MOS „Płomień”  Sosnowiec – MKS BANIMEX Będzin II

(09.11.13)
• X kolejka: MKS-MOS „Płomień”  Sosnowiec – MKS Poręba (23.11.13)
• XII kolejka: MKS-MOS „Płomień”  Sosnowiec – Exact Systems Norwid

Częstochowa II (07.12.13)

Siatkarze Płomienia podczas prezentacji drużyny w sosnowieckiem klubie 2Doors, który sponsoruje
naszych zawodników.
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Ścigali się na Stawikach
W nie dzie lę 8 wrze śnia od by ła się ko lej na edy cja
wy ści gu ko lar skie go „Szo sa mi Za głę bia”. tym ra -
zem za wod ni cy ry wa li zo wa li na Sta wi kach.

trzy me da le wy wal czy ły sza blist ki tMS Za głę bie
pod czas pierw szych w no wym se zo nie za wo -
dów Pu char Pol ski Ju nio rów w sza bli.

– Moż na by ło spo dzie wać się do brej po sta wy sza -
bli stek, ale trzy me da le to na praw dę wy nik re we la -
cyj ny. Na naj wyż szym stop niu po dium sta nę ła jed -
na z naj bar dziej do świad czo nych za wod ni czek w tej
ka te go rii wie ko wej An ge li ka Wą tor. Pew nie wy gry -
wa ła swo je wal ki pu cha ro we i w ści słym fi na le po ko -
na ła ko le żan kę klu bo wą Ka ro li nę Cie ślar. Na naj niż -
szym stop niu po dium sta nę ła jesz cze Kin ga
Dróżdż – re la cjo nu je Da wid Ada mow ski, tre ner
w TMS Za głę bie.
Tuż za po dium, na pią tym miej scu zna la zła się jesz -
cze jed na za wod nicz ka TMS-u An na Cios. Wśród
chłop ców z So snow ca naj wy żej skla sy fi ko wa ny zo -
stał Krzysz tof Kacz kow ski, któ ry za jął 11 lo ka tę.
Kil ka dni wcze śniej w Ka to wi cach w ka te go rii nie co
młod szej, tj. do lat 17 naj le piej za pre zen to wa ła się
Nad ia Kró li kow ska, któ ra do pie ro w ści słym fi na le
prze gra ła z ry wal ką z Ko ni na. – Ma my na dzie ję, że
na ko lej nym tur nie ju bę dzie le piej, bio rąc pod uwa gę
fakt, ja ki nie do syt spra wi ło za wod nicz ce za ję cie dru -
gie go miej sca. Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się
rów nież Emi lia Po pczyk, któ ra by ła trze cia. W naj lep -
szej ósem ce zna la zła się jesz cze Na ta lia Ubow ska
zaj mu jąc miej sce szó ste. Rów nież i na tym tur nie ju
w ka te go rii chłop ców naj lep szy z na sze go gro na był
Krzysz tof Kacz kow ski. Tym ra zem za jął 9 po zy -
cję – do dał Ada mow ski.
Jed no cze śnie in for mu je my, że so sno wiec ki klub
szer mier czy TMS Za głę bie roz po czy na za pi sy na ko -
lej ny se zon dla mło dych adep tów sza bli. Klub szer -
mier czy z sil ny mi tra dy cja mi, któ ry wy cho wał me da li -
stów Mi strzostw Świa ta i Eu ro py za pra sza chęt ne
dzie ci w wie ku od 9 do 12 lat za rów no chłop ców, jak
i dziew czyn ki. Za ję cia pro wa dzo ne bę dą w sa li szer -
mier czej przy ul. Że rom skie go (obok ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej MOSiR-u) a roz pocz ną się w paź dzier -
ni ku. W ra zie ja kich kol wiek py tań pro szę dzwo nić
do tre ne ra Grze go rza Do mi ni ka pod nu mer te le fo -
nu 505 803 773. KP

Szabliści sięgają po medale
i zapraszają do rozpoczęcia
treningów

W OStAtNI WEEKENd WRZEŚNIA
tRENERZy PIłKARSKIEGO ZAGłęBIA
WSPóLNIE ZE SZKOLENIOWCAMI
I PRZEdStAWICIELAMI LEGII
WARSZAWA, SPRAWdZILI
UMIEJętNOŚCI PRAWIE 400 MłOdyCH
PIłKARZy, KtóRZy ZGłOSILI SIę
NA WIELKI ZAGłęBIOWSKI NABóR
dO ROCZNIKóW Od 2001 dO 2007.

– Je ste śmy za do wo le ni z te stów, je śli
w tej gru pie tra fi się je den wy bit ny pił -
karz, to mo że my mó wić o du żym suk -
ce sie – tłu ma czył pod czas na bo ru pre -
zes Za głę bia, Mar cin Ja ro szew ski.

Pod czas na bo ru obec ny był An -
drzej Sa si mo wicz  – ko or dy na tor
szko le nia Le gii w prze dzie le wie ko -
wym 7-13. Tre ner Sa si mo wicz pra co -
wał z mło dzie żo wy mi re pre zen ta cja -
mi An glii U -13 i U -16, a tak że w an -
giel skich klu bach: Ever to nie,
Man che ste rze Uni ted, Black burn
i Le eds. – Po do ba ło mi się po dej ście
tre ne rów tu taj pra cu ją cych. Oni ko -
cha ją swo ją pra cę, ma ją po mysł
na szko le nie i wy cho wa nie dzie ci.
Do So snow ca przy je chał ko or dy na tor
z Le gii, któ rym jest Ja ro sław Woj cie -
chow ski. Bę dzie tu taj na miej scu ca -
ły czas po ma gał. My ślę, że ta współ -

pra ca Le gii i Za głę bia spo wo du je, że
my wszy scy pój dzie my jesz cze wy -
żej, pod nie sie my po ziom szko le nia.
Trze ba jed nak pa mię tać, że to nie bę -
dzie za 12 mie się cy, tyl ko za kil ka
lat. Ca ły czas bę dzie trze ba wszyst ko
ob ser wo wać i roz ma wiać, po pra wiać
błę dy, roz wi jać się. Je śli uda się spo -
koj nie pra co wać, to wszyst ko to wyj -
dzie z ko rzy ścią dla obu klu -
bów – pod kre ślał Sa si mo wicz, któ ry

był pod wra że niem ba zy tre nin go wej
so sno wiec kie go klu bu.

Mło dzi pił ka rze już pod czas skła -
da nia zgło szeń zo sta li mi le za sko cze -
ni, gdyż otrzy ma li kil ka pre zen tów,
m.in.:  bi le ty na naj bliż sze spo tka nie
Za głę bia, nie za bra kło tak że kart z wi -
ze run ka mi pił ka rzy Le gii, za głę biow -
skich pla nów lek cji, a w dru gim dniu
naj młod si pił ka rze otrzy ma li jesz cze
ze szy ty w bar wach na sze go klu bu.

Każ da gru pa naj pierw mia ła roz -
grzew kę, a na stęp nie roz gry wa ła
spo tka nia, któ re do kład nie by ły ob -
ser wo wa ne przez szko le niow ców
Za głę bia i Le gii. Tre ne rzy oce nia li
po szcze gól ne umie jęt no ści za wod ni -
ków, któ rzy by li ozna cze ni nu me ra -
mi. – Bar dzo mi łe prze ży cie, ni gdy
nie mia łem oka zji grać na bo isku
przy Sta dio nie Lu do wym, to du że
wy róż nie nie. Mam na dzie ję, że uda -
ło mi się po ka zać z do brej stro ny,
gdyż chciał bym kie dyś za grać w Za -
głę biu –  mó wił po te stach mło dy
Oli wier.

W naj młod szych gru pach nie bra -
ko wa ło we so łych wy po wie dzi. – Idę
na bram kę – mó wił je den z mło dych
pił ka rzy. – Chy ba zwa rio wa łeś, pan
du ży tre ner mó wił, że bez bram ka -
rzy – od po wie dział mu dru gi.

Rów nież sa me kar ty z wi ze run ka -
mi pił ka rzy Le gii wzbu dzi ły cie ka -
wość. – Te go znam i mam, te go znam
i mam, te go znam i mam, a te go nie
znam, ale mam – roz ma wia li za wod ni -
cy z rocz ni ka 2003.

Pierw szy na bór był du żą nie wia do -
mą, jed nak też oka zją do na uki i wy -
cią gnię cia wnio sków na ko lej ne te go
ty pu przed się wzię cia. KP

Blisko 400 młodych piłkarzy chętnych na grę w Zagłębiu 

Nabór, prowadzony przez szkoleniowców Zagłębia Sosnowiec i Legii
Warszawy, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

M
aciej W

asik
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KINO W BIBLOTECE – śro dy godz. 18.00 Au la Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Ko ściel nej – 09 X „Ja ne Ey re”, 16 X „To nie jest kraj dla sta rych lu -
dzi”, 23 X „Ku la”, 30 X „Les Mi se ra bles Nędz ni cy”. 
08 paź dzier ni ka godz. 12.00 – Bi blio te ka Głów na przy ul. Ze ga dło wi -
cza – wer ni saż wy sta wy pt. „125 lat ję zy ka espe ran to” zor ga ni zo wa ny przez
MBP im. Gu sta wa Da ni ło wi cza i Pol skie Sto wa rzy sze nie Eu ro pa -De mo -
kra cja -Espe ran to. W pro gra mie znaj dzie się pre lek cja Ka zi mie rza Krzy ża -
ka, człon ka Pol skie go Sto wa rzy sze nia EDE, pt. „Wi zja espe ran ta w Pol sce”,
otwar ta dys ku sja z za pro szo ny mi go ść mi oraz zwie dza nie eks po zy cji wraz
z ko men ta rzem Edwar da Ko zy ry – wi ce prze wod ni czą ce go ZPS EDE. Ku -
ra to ra mi wy sta wy są: Elż bie ta Olek siak i To masz Cho do wiec.
08 paź dzier ni ka godz. 17.00 – Cen trum In for ma cji Miej skiej, ul. War -
szaw ska 3/20 – oka zjo nal ne spo tka nie z cy klu Ślą sko -Za głę biow skie roz -
mów ki pt. „Za byt ki ar chi tek tu ry mi li tar nej z okre su zim nej woj ny”. Spo -
tka nie tym ra zem bę dzie mia ło miej sce w schro nie prze ciw ato mo wym
w Bę dzi nie, gdzie miesz kań ców So snow ca za pro si ło Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Za byt ków For ty fi ka cji „Pro for ta li cium”. Po schro nie opro wa dzać
bę dą człon ko wie sto wa rzy sze nia.
11 – 13 paź dzier ni ka – Miej ski Klub im. Ja na Kie pu ry przy ul. Bę dziń -
skiej – Nie men mniej zna ny. 11 X godz. 19.00 – otwar cie wy sta wy „Cze -
sław Nie men w obiek ty wie Mał go rza ty Nie men”; 12 X – warsz ta ty mu -
zycz ne i fo to gra ficz ne, godz. 20.00 – wie czór z fe lie to na mi Cze sła wa Nie -
me na – czy ta Mał go rza ta Nie men; 13 X godz. 19.00 – kon cert Na ta lii
Nie men.
20 paź dzier ni ka godz. 10.00 – Ha la Spor to wa przy ul. Bra ci Mie ro szew -
skich 91 – SOSNOWIEC DANCE CUB – III Ogól no pol ski Tur niej Tań ca
To wa rzy skie go z udzia łem par za gra nicz nych. Tur niej po dzie lo ny bę dzie
na blo ki: I o godz. 10.00 – kla sa D i E, II o godz. 14.00 – kla sa C i D oraz
blok III o godz. 18.00 – kla sa C, B i A. Tur niej za koń czy po kaz ta necz ny
w wy ko na niu gwiazd: Jan ji Le sar i Krzysz to fa Hul bo ja. 
24 paź dzier ni ka godz. 18.00 – Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na, Au la przy ul.
Ko ściel nej 11 – spo tka nie au tor skie z Mar ci nem Mel le rem, dzien ni ka rzem,
fe lie to ni stą, pre zen te rem te le wi zyj nym, po dróż ni kiem i re por ta ży stą. Był
go spo da rzem m.in. po pu lar ne go re ali ty show „Agent” i ma ga zy nu kul tu -
ral ne go „Dru gie śnia da nie mi strzów”. W la tach 2003-2012 re dak tor na -
czel ny pol skiej edy cji mie sięcz ni ka „Play boy”. Ak tu al nie jest współ pro wa -
dzą cym pro gram „Dzień do bry TVN”. Spo tka nie po pro wa dzi Bar tło miej
Maj zel. 
30 paź dzier ni ka godz. 16.30 – Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz”
– IV Wie czór Hor ro rów. Bę dą kon kur sy z na gro da mi, wy stęp ze spo łu ta -
necz ne go, a dla naj młod szych – baj ka w upior nym kli ma cie. U

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

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na
32 363 14 14, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl

REPERTUAR PRASOWY KINA
HELIOS SOSNOWIEC
4.10. – 10.10.2010 r.
KINO KONESERA „Przeszłość”
wyłącznie w czwartek, 10.10. dramat,
od 15 lat, 130 min. godz. 18.30
POKAZY PRZEDPREMIEROWE:
„Grawitacja” 3d 19.45*, 20.45**.
science-fiction, od 12 lat, usa/wielka
brytania, 90 min.* wyłącznie we
wtorek ** wyłącznie w sobotę
PREMIERY: „Wałęsa. człowiek
z nadziei” 12.30, 15.15, 18.00, 20.30.
dramat/historyczny, od 12 lat, 127 min.
„Metallica” 3d 19.45*. muzyczny,

od 15 lat, 92 min.* wyłącznie w piątek,
sobotę i niedzielę
POZOSTAŁE TYTUŁY:„W imię…”
19.45*, 22.00.dramat, od 15 lat, polska,
96 min.* wyłącznie w poniedziałek,
środę i czwartek „Diana” 14.15, 20.45*,
21.15**. dramat/biograficzny, od 12 lat,
wielka brytania, 112 min. * z wyjątkiem
soboty i czwartku ** wyłącznie
w czwartek, „Czas na miłość” 11.30,
19.00. komedia, od 15 lat, wielka
brytania, 123 min. „Naznaczony:
rodział 2” 16.45, 21.30. horror, od 15 lat,
usa, 105 min. „Turbo” 2d 11.00, 13.00,
15.15, 17.30. animacja, b/o, usa, 96 min. 
„Turbo” 3d 12.00, 14.00, 16.15, 18.30*.
animacja, b/o, usa, 96 min.  *
z wyjątkiem czwartku

co?
gdzie?

kiedy?

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 21 paź dzier ni ka
Wśród au to rów po praw nych roz wią zań roz lo so wa -
ne zo sta ną na gro dy, któ re pro si my od bie rać oso bi -
ście w Re dak cji.

Po zio mo: 1 – dę bo wa klep ka w becz ce, 5 – oszu ku ją -
cy po ke rzy sta, 8 – mi nus na ban ko wym kon cie, 9 – od -
mia na pin cze ra, 10 – gra ni ca, 11 – uprzy wi le jo wa na
gru pa osób, 12 – ga tu nek śle dzia, 14 – jed na z fi gur na
sza chow ni cy, 16 – ko tew, 17 – ma go ge niusz, 19 – na -
czy nie uży wa ne gdy nie by ło jesz cze ubi ka cji, 21 –
wschód słoń ca, 22 – na niej na wi nię ta li na, 25 – śla ma -
za ra, 28 – zmniej sza je smar, 29 – takt, 30 – głaz na rzu -
to wy, 32 – wstręt, 34 – stan po go to wia, 35 – sy pial nia
tu ry sty, 36 – smacz na część dzi czy zny, 37 – sta ry typ
kom pu te ra, 38 – część stro ju lu do we go, 39 – spo tka -
nie za ko cha nych.

Pio no wo: 1 – do mie rze nia ci śnie nia at mos fe rycz ne -
go, 2 – otwo ry na wio sła, 3 – do nie go prze sył ka, 4 –
zmniej sze nie ce ny, 5 – nie je den na tar gu, 6 – imię pa -
pie ży, 7 – cho ro ba za kaź na wie ku dzie cię ce go, 13 – ka -
blo wa, sa te li tar na, 15 – no wość, 18 – zie lo na część pie -
trusz ki, 20 – drze wo li ścia ste, 23 – tam wy rzu ca my od -
pad ki, 24 – miej sce pra cy dzien ni ka rzy, 26 – pół wy sep
w Ame ry ce Środ ko wej, 27 –„gar ni tur” słu żą ce go, 28 –
chod nik, 31 – kró lo wał na par kie tach w la tach 60. XX
wie ku, 33 – pew ność sie bie, śmia łość. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 8/2013: MAGDALENA PARYS „TUNEL”
Nagrody otrzymują: Małgorzata Soyka z Dąbrowy Górniczej oraz Marzena Walewska

i Genowefa Wodzisławska z Sosnowca
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr 9

Łukasz Modelski 

FOTOBIOGRAFIA 
PRL
Opowieści reporterów
Wyd. ZNAK

Cezary Łazarewicz  

SZEŚĆ PIĘTER 
LUKSUSU
Wyd. ZNAK

reklama

KULISY „POLSKIEJ SZKOŁY
FOTOREPORTAŻU”
Skąd bra ły się dziew czy ny na okład kach „Prze -
kro ju”? Z ja kiej od le gło ści moż na by ło sfo to -
gra fo wać Wła dy sła wa Go muł kę, a jak bli sko
po dejść do Edwar da Gier ka? Co ozna cza ła dla
fo to gra fa przy na leż ność do PZPR? Kto naj czę -
ściej fo to gra fo wał Po lę Rak sę? Jak po wsta wa -
ły kul to we dziś fo to gra fie? 
Pierw sze apa ra ty, pierw sze in spi ra cje, pierw -
sze zdję cia. Róż ne ob li cza PRL-u. 
Roz mo wy Łu ka sza Mo del skie go z Ro mu al dem
Bro niar kiem, Alek san drem Ja ło siń skim, Bog -
da nem Ło pień skim, Ja nem Mor kiem, Woj cie -
chem Ple wiń skim i Ta de uszem Rol ke – naj waż -
niej szy mi fo to re por te ra mi PRL – to nie zwy kłe
spo tka nia, któ re ujaw nia ją ge ne zę fe no me nu
pol skiej fo to gra fii re por ta żo wej.

Julita Bator 

ZAMIEŃ 
CHEMIĘ 
NA JEDZENIE 
Wyd. ZNAK

Co to zna czy zdro wo się od ży wiać? Za cznij
od uni ka nia che micz nych do dat ków. Nie tyl -
ko nie są po trzeb ne, one szko dzą! Jed ne go
cze ko la do we go ba to na moż na prze gryźć
bez obaw, ale roz ma ite barw ni ki, sło dzi ki,
wzmac nia cze sma ku i aro ma ty zje dzo ne
tak że w płat kach śnia da nio wych, w do mo -
wej (!) zu pie, czy lo dach su mu ją się. 
Ba tor we ry fi ku je da ne od pro du cen tów. Po -
nie waż dzie ci au tor ki wy ka zu ją sil ną aler gię
na „po lep sza cze” mu sia ła zmie nić styl od -
ży wia nia ca łej ro dzi ny. Od czte rech lat pró -
bu je żyć bez „che mii”. W dwu dzie stu roz -
dzia łach udzie la po rad, jak uni kać szko dli -
wej żyw no ści. Po da je 81 prze pi sów, któ re
przy wra ca ją pol skiej kuch ni daw ną, utra co -
ną przed la ty świet ność. 

HISTORIA POLSKIEGO HARRODSA ŚWIAT,
W KTÓRYM KLIENT CZUŁ SIĘ JAK W BAJCE 
Dom To wa ro wy Bra ci Jabł kow skich za pra sza! Tyl ko u nas
sześć pię ter po dar ków! Szu ka ją Pań stwo kre acji ro dem z Pa ry -
ża? Ory gi nal nych la lek Shir ley Tem ple? Wy na laz ków i no wo -
ści go spo dar czych? Dziś po le ca my przy rząd do go to wa nia 12
jaj z ze ga rem pia sko wym! 
Od skrom nej wi try ny w pod zie miu do naj więk sze go bu dyn ku
han dlo we go przed wo jen nej Pol ski – to opo wieść o wspól nie
bu do wa nej po tę dze, ni czym z Lal ki Bo le sła wa Pru sa. To fa scy -
nu ją ca po dróż przez ubie głe stu le cie – od na ro dzin ka pi ta li zmu
przez prze gra ną bi twę z je dy nie słusz nym sys te mem po nie -
usta ją cą wal kę o od zy ska nie bez praw nie ode bra ne go ma jąt ku
przod ków. 
Ka mie ni ca przy Brac kiej w War sza wie – w ostat nich la tach sie -
dzi ba skle pu Traf fic Club – by ła świad kiem naj waż niej szych
wy da rzeń ubie głe go stu le cia: od zy ska nia nie pod le gło ści, prze -
wro tu ma jo we go, Po wsta nia War szaw skie go i sta nu wo jen ne -
go. Jej lo sy to nie tyl ko lo sy War sza wy, ale też hi sto ria Pol ski.

UWAGA! Dla naszych Czytelników
mamy dowygrania14 pojedynczych
biletów dokina. Zapraszamy donaszej
redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja 11)
z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” Nr 9.

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
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BARAN  (21.03. - 20.04.) – Pogodna jesień
sprawi, że pojawi się nagle w Twoim życiu
ktoś, kto przywróci Ci wiarę w siebie. Poznasz
ludzi, z którymi świetnie układać Ci się będzie
współpraca. Możesz też założyć udaną
spółkę lub podpisać umowę, o jakiej ostatnio
marzyłeś. Będziesz bardzo zabiegany. Może
nawet dopaść Cię stres. 
BYK  (21.04. - 20.05.)– W firmie zapowiadają
się zmiany. Udowodnij, że zasługujesz na
awans. Uda Ci się wreszcie uporządkować
własne życie uczuciowe.  Masz wielką szansę
sfinalizować swój wielki życiowy projekt.
Znajdziesz potężnego sponsora lub osobę,
która będzie wiedziała, jak sprzedać Twoje
pomysły. Przez najbliższy miesiąc zapomnij o
grach liczbowych.
BLIŹNIĘTA  (21.05. - 21.06.)– Jesień to
najlepszy czas na uporanie się z
zaległościami. Uwolnisz się od jakiegoś złego
uczucia, które zatruwało Ci życie. Przestaniesz
narzekać na swoją pracę, bo będziesz miał
okazję robić rzeczy, które Cię nie męczą i
przyniosą satysfakcję. Ktoś ważny doceni
Twoją fachowość. Nie angażuj się jednak w
żadne interesy. 
RAK  (22.06. - 22.07.) – Poczujesz się
pewniej, jeśli nie wpadniesz w panikę. I tak ze
wszystkim zdążysz. To dla Ciebie okres
twardej postawy. Od czasu do czasu powiedz
stanowcze „nie”. Otoczenie to doceni. Partner
postępować będzie wobec Ciebie również
bardzo zdecydowanie. Przekonasz się, że
Twoje ostatnie decyzje zawodowe były
wyjątkowo trafne. 
LEW  (23.07. - 23.08.) – Szef zrzuci na Ciebie
kawał roboty za innych. Nie bój się. Dasz radę
i pracodawca to doceni. Wszystko, czego
teraz mocno zapragniesz, powinno się już
niebawem spełnić. Postaraj się nie robić
żadnych wielkich zmian, bo popełnisz
poważny błąd. Jeśli pozostaniesz przy tym,
co wcześniej robiłeś, spotka Cię miła
niespodzianka. 
PANNA  (24.08. -  23.09.) – Nareszcie czeka
Cię awans lub podwyżka. Nie wierz w to, że
jeżeli czarny kot przebiegnie Ci drogę, to
pech gwarantowany. Tobie kot może
przynieść jedynie szczęście, które w
najbliższym czasie będzie Ci sprzyjało.
Pokonasz wszystkie problemy i odetchniesz
pełną piersią.
WAGA (24.09. - 23.10.) – Na swojej
zawodowej drodze spotkasz osoby 
o niezwykle silnych osobowościach.
Awantura gotowa, lecz nie poddawaj się. To
Ty wygrasz. Uzyskasz także pełne
porozumienie z ukochaną osobą.
Podejmiecie wspólnie ważną decyzję, dzięki
której w Waszym związku wreszcie zapanuje
spokój i stabilizacja. 
SKORPION  (24.10. - 22.11.) – Koniec 
z bezrobociem. W najbliższych dniach
dostaniesz wiadomość o nowej pracy. Nie
będą to kokosy, ale od czegoś trzeba zacząć.
Twoja druga połowa będzie z Ciebie dumna 
i szczęśliwa, gdyż w domu byłeś nie do
wytrzymania. Automatycznie opuszczą Cię
też wszelkie dolegliwości. 
STRZELEC  (23.11. - 21.12.) – W
nadchodzącym miesiącu postaraj się nie być
alfą i omegą, bo może się okazać, że nie
będziesz miał czasu na swoje zawodowe
obowiązki, a tylko skupisz się na udzielaniu
rad kolegom. Zwolnij trochę tempo, bo z
przemęczenia mogą pojawić się bezsenne
noce. Pod koniec miesiąca poprawisz
wyraźnie swój prestiż.  
KOZIOROŻEC  (22.12. - 21.01.) – W
najbliższym czasie nastaw się na odmowę ze
strony szefa. Na Twój awans jeszcze pora nie
nadeszła. Ten okres nie będzie jednak długi.
Przed Tobą wielka próba, z której powinieneś
wyjść zwycięsko, musisz jednak udowodnić
swoim przełożonym, że na tym, o co się
starasz, dobrze się znasz i naprawdę Ci zależy. 
WODNIK  (22.01. - 19.02.) – Bądź w
najbliższym czasie wyjątkowo ostrożny.
Zabezpiecz hasłem komputer, gdyż ktoś
będzie chciał ukraść Twoje pomysły, a byłoby
szkoda. Pod koniec listopada czeka Cię wiele
spotkań. Tak służbowych, jak i tych
związanych z uczuciem. Będzie Ci brakowało
czasu. Skup się tylko na tym co najważniejsze. 
RYBY  (20. 02. - 20.03.)– Przed Tobą wiele
służbowych wyjazdów. Niestety będą
zahaczać o weekendy i nie da się tego
uniknąć. Będzie to miało też dobre strony,
gdyż Twoja nieobecność zdecydowanie
poprawi atmosferę w domu. Zaprzyjaźnisz
się teraz ze swoim szefem albo z kimś bardzo
wpływowym. Wyjazdy na wszystkich
frontach przyniosą same korzyści. VENA

Z „Kurierem” po mieście
01 09. – sosnowiecki akwen Stawiki był miejscem
nietypowych zawodów wioślarskich. Odbył się tutaj
pierwszy w historii miasta Wyścig Smoczych Łodzi.
Sędzią zawodów był znakomity polski kajakarz,
medalista olimpijski z Seulu i dwukrotny Mistrz
Świata, Marek Łbik. Do wyścigu stanęły trzy
drużyny: RKS HUWDU, ŁYSA OMEGA i MISTRZOWIE
ŚWIATA I OKOLIC. Każda drużyna składała się z 16
osób wiosłujących, bębniarza i sternika. Po rundzie
eliminacyjnej, która polegała na opłynięciu
Stawików w jak najkrótszym czasie, w finale
znalazły się zespoły: Mistrzowie Świata i Okolic oraz
RKS Huwdu. Ten ostatni ustanowił zresztą rekord
zawodów, opływając sosnowiecki akwen
w rewelacyjnym czasie 3 min. 59 sek. Puchary
zwycięzcom wręczyli: gość specjalny, Burmistrz
Dziwnowa, miasta partnerskiego
Sosnowca – Grzegorz Jóźwiak oraz Prezydent
Miasta Kazimierz Górski.
05. 09. – w Centrum Edukacji i Wychowania
Młodzieży KANA rozpoczęto cykl filmowy
„wrześniowe czwartki” pod hasłem „Filmowi
bohaterowie Marcina Dorocińskiego”.
07. 09. – na Stadionie Ludowym odbył się finał
konkursu MISS POLKA 2013. Tytuł najpiękniejszej
Polki zdobyła Monika Hirsz z Gdańska, która
pokonała 15 finalistek, wybranych spośród ponad 6
tysięcy kandydatek, które startowały
w eliminacjach regionalnych. Konkurs MISS
POLKA 2013 to połączenie świata sportu ze
światem mody, o czym świadczyły zarówno
piłkarskie stroje finalistek, jak
i prowadzący – Dariusz Szpakowski, znany
komentator sportowy. Dziewczęta prezentowały się
również w kreacjach koktajlowych, wieczorowych

oraz oczywiście w bieliźnie. Po dwóch
prezentacjach jurorzy wybrali osiem kandydatek,
które znalazły się w ścisłym finale. I v-ce MISS
POLKA 2013 została Joanna Herejczak z Lubina
w woj. Dolnośląskim, II v-ce MISS
POLKA 2013 – Paulina Gutkowska z Łodzi, III v-ce
MISS POLKA 2013 – Marlena Rejczak
z Waksmundu w woj. małopolskim.
08. 09. – ulicami miasta przejechał wyścig kolarski
„Szosami Zagłębia”.
10. 09. – w Centrum Informacji Miejskiej odbyły
się kolejne śląsko-zagłębiowskie rozmówki
okazjonalne pod nazwą „Smaki Śląska i Zagłębia,
czyli zalewajka, krupniok i parzybroda dla
początkujących”. Spotkanie prowadziła Dobrawa
Skonieczna-Gawlik z Muzeum Zagłębia
w Będzinie.
10. 09. – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ECK,
przy ul. Będzińskiej otwarto wystawę fotografii
Dariusza Kindlera pod nazwą „Europarlament”.
11-12. 09. – Sound Impression Ognisko Muzyki
Rozrywkowej działające przy Energetycznym
Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 miało swoje
dni otwarte. 
13. 09. – w Zamku Sieleckim wystawiono
spektakl pt. „Było sobie wielokulturowe
miasteczko, czyli jak Szlemiel przez Sosnowiec
wędrował”. Wystąpiły artystki ze Stowarzyszenia
Grupa Studnia O.: Beata Frankowska i Małgorzata
Litwinowicz oraz uczestnicy zrealizowanych
w SCS-ZS warsztatów sztuki opowiadania:
pracownicy lokalnych instytucji kultury, stawiający
pierwsze kroki w sztuce opowiadania. Spektakl
i warsztaty sztuki opowiadania odbywają się
w ramach projektu „Małe muzea, duże historie”

dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
14. 09. – Sosnowieckie Centrum Organizacji
Pozarządowych Urzędu Miejskiego w ramach
„Spotkania Integracyjnego Sosnowieckich
Organizacji Pozarządowych” spotkało się
na Stadionie Ludowym przy ulicy Kresowej. 
16. 09. – Sosnowiec odwiedził Prezydent RP
Bronisław Komorowski, który zawitał do siedziby
firmy Watt produkującej kolektory słoneczne.
Prezydent Komorowski, który był
gościem III Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, podczas
wizyty w sosnowieckiej fabryce wziął udział
w wizytacji parku maszynowego Watt oraz
w panelu dyskusyjnym.
16. 09. – w Energetycznym Centrum Kultury
odbyła się inauguracja sezonu
artystycznego 2013/2014. Gwiazdą wieczoru był
Zbigniew Wodecki. Po koncercie, na I piętrze,
otwarto salę Absolwentów i Sympatyków
Technikum Energetycznego.
19. 09. – w Galerii Łakomscy przy ul. Wysokiej
odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt.
„Przestrzeń obiektywna – przestrzeń aranżowana”
Ewy Zawadzkiej. Organizatorami wystawy byli:
Galeria Łakomscy, Drukarnia Progres oraz ZPAF
Okręg Śląski.
21. 09. – w sosnowieckim Centrum Informacji
Miejskiej wystawiono trofea, zdobyte przez
sportowców z naszego miasta w ciągu
kilkudziesięciu lat. Puchary zostały udostępnione
dla potrzeb wystawy przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Kolekcja jest
imponująca! Wśród eksponatów znajdują się

puchary zdobyte przez sosnowieckich
sportowców w takich dyscyplinach jak: hokej
na lodzie, siatkówka, piłka nożna, piłka nożna
kobiet i szermierka. Większość stanowią
wyróżnienia dla klubów Zagłębie Sosnowiec,
Czarni Sosnowiec oraz Płomień Milowice
wywalczone w Mistrzostwach Polski. 
21-22. 09. – w Expo Silesia odbyły się Targi
Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz.
24. 09. – w Szkole Podstawowej nr 35 uroczyście
rozpoczęto obchody jubileuszu szkoły.
Ta jedna z najstarszych szkół w naszym mieście
świętuje w tym roku stulecie swojego istnienia.
Choć oficjalne uroczystości odbędą się
w listopadzie, społeczność szkolna już dziś
zainicjowała akcję, której celem było zasadzenie
drzewa stulecia i wkopanie symbolicznej
kapsuły czasu. Na szkolnym placu zgromadzili
się uczniowie wszystkich klas i wspólnie
z dyrektor szkoły,  Marią Guzik zasadzili
dąb – symbol siły i wytrwałości. Dla potomnych
pozostawiono kapsułę czasu, w której
umieszczono współcześnie używane monety,
aktualną gazetę, kalendarz i zdjęcia wszystkich
uczniów. W krótkim przesłaniu dołączonym
do kapsuły wspomniano o wspaniałym
jubileuszu szkoły.
28. 09. – w Szkole Podstawowej nr 10 odbył się
Piknik  Rodzinny Święto Pieczonego Ziemniaka
przy współpracy z MOSiR-em, CIM-em i Miejskim
Przedszkolem nr 25. W programie znalazły się
warsztaty plastyczno-techniczne, konkurencje
sportowe, przejażdżki policyjnym motocyklem,
smaczne pieczonki, loteria fantowa oraz występy
gości i uczniów. U

TEATR

08.10. Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka
09.10. Śr godz. 10:00 Najmniejszy bal świata / Malina Prześluga 
10.10. Czw godz. 19:00 Prawda / Florian Zeller  (2 bilety w
cenie 1)
11.10. Pt godz. 19:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak
12.10. Sb godz. 18:00 Prywatna klinika / J. Chapman, D.
Freeman (A)
13.10. Nd godz. 18:00 Cymes! Cymes! / Jan Szurmiej (A)
19.10. Sb godz. 19:00 Zaćmienie / Antoni Czechow (A)
20.10. Nd godz. 18:00 Zaćmienie / Antoni Czechow (A)
23.10  Śr godz. 09:00 Tajemniczy ogród / F.G Burnett (A)
11.30 Tajemniczy ogród / F.G Burnett

(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
24.10. Czw godz. 09:00 Tajemniczy ogród / F.G Burnett
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
25.10. Pt godz. 19:00 Piaskownica / Michał Walczak
26.10. Sb godz. 18:00 Ostra jazda/ Norm Foster (A)
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
27 Nd godz. 18:00 Ostra jazda/ Norm Foster (A)
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)

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

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 9 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:
dwa podwójne zaproszenia na spektakle
• „Zaćmienie” w dniu 20 października (niedziela) o godz. 18.00.
•„Piaskownica” w dniu 25 października (piątek) o godz. 19.00.

W ENERGEtyCZNyM CENtRUM KULtURy
ZAGOŚCIłA MINI WyStAWA FOtOGRAFII
dARIUSZA KINdLERA Pt.
„ARCHItEKtURA EUROPARLAMENtU”.

Miej ski Klub im. Ja na Kie pu ry za sko -
czył wszyst kich mi ło śni ków fo to gra fii
wy szu ka ną wy sta wą, któ ra przed sta wia
ty tu ło wą ar chi tek tu rę eu ro par la men tu.
Zbiór zdjęć Da riu sza Kin dle ra jest re tro -
spek cją za bu do wy biu ro wej, zgro ma dzo -
ną na kil ku na stu ko lo ro wych, a tak że
czar no -bia łych fo to gra fiach. Ar ty sta za -
bie ra nas w eu ro pej ski świat, gdzie tkan -
ka miej ska jed no czy się z geo me trycz -
ny mi bry ła mi ze sta li, szkła i że la za. For -
ma i ogrom na prze strzeń prze ista cza się
w mi ni ma lizm, od kry cia pro stych, a za -
ra zem szy kow nych wnętrz. Każ dy ka dr
jest kunsz tem dla no wo cze sno ści, ja ko -
ści oraz sty lu. Jest to swo ista gra prze -
strze ni pu stych z prze stron no ścią par ce -
li. Kin dler prze no si w świat ma rzeń. Je -
go fo to gra fie po tra fią ocza ro wać od bior cę
i prze nieść do praw dzi wej rze czy wi sto -
ści, gdzie spo ty ka się mo nu men tal -
na i sza cow na ar chi tek tu ra. Jest to pro sty
prze kaz kon kret nych tre ści, bez zbęd -
nych skrótów i kon spek tów, aby każ dy
mógł zro zu mieć ma je sta tycz ność bu -
dow li, a tak że me an dry po li tycz no -
oby wa tel skie. AR

Eu ro pej ski szyk

„Naj mniej szy bal świa ta” au tor stwa Ma li ny
Prze ślu gi, mło dej kul tu ro znaw czy ni, ab sol -
went ki La bo ra to rium Dra ma tu, roz po czy -
na no wy se zon ar ty stycz ny w Te atrze Za głę -
bia. To spek takl przede wszyst kim dla dzie -
ci, któ ra jak przy sta ło, do so sno wiec kie go
te atru przy by ły tłum nie, ra zem z ro dzi ca mi,
na pre mie rę, któ ra od by ła się 21 wrze śnia.
Dzie cia ków obo wią zy wa ły stro je ba lo we.
Ocze ki wa ły wszak wspa nia łej za ba wy
i praw dzi we go ba lu! Za nim jed nak roz po czął
się bal, Kró lew na Mi gaw ka, któ ra wy sła ła
swo ich ro dzi ców w ko smos, do świa ta du -
żych, prze szła trud ną lek cję dzię ko wa nia,
prze pra sza nia i pro sze nia. Osa mot nio na i po -
rzu co na na wła sne ży cze nie, za wszel ką ce -

nę chce udo wod nić, że nie po trze bu je ro dzi -
ców i sa ma so bie ze wszyst kim po ra dzi. Bar -
dzo szyb ko do cze ka się roz cza ro wa nia tą zło -
tą wol no ścią. Kró lew ny nie ma już kto przy -
tu lić, po ca ło wać ani opo wie dzieć baj ki
na do bra noc. Spo rzą dzo ny przez nią zło -
wiesz czy elik sir ma jed nak wiel ką moc.
Prze ła mać mo gą go je dy nie skru cha, praw -
dzi we i szcze re prze pro si ny oraz si ła przy jaź -
ni. 

Mi gaw ka mu si się udać w nie bez piecz ną
po dróż po gi gan tycz nej no dze. Szu ka jąc kró -
lo wej i kró la, spo ty ka praw dzi we go przy ja -
cie la i sa ma sta je się przy ja ciół ką. Baj ki Ma -
li ny Prze ślu gi ma ją sil ne prze sła nie, któ re za -
pa mię tu ją nie tyl ko dzie cia ki, ale i do ro śli,

któ rzy choć na chwi lę mo gą się prze nieść
w baj ko wy świat. Cza sem ten świat nie róż -
ni się od te go, z czym mu szą się zmie rzyć,
kie dy prze brzmi ostat nia nu ta i bal się za koń -
czy. 

Na de ski Te atru Za głę bia baj ki Mal wi ny
Prze ślu gi prze nio sła re ży ser ka i ak tor ka Wro -
cławskie go Te atru La lek, dzie kan Wy dzia łu
Lal kar skie go Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Te -
atral nej we Wro cła wiu, Ane ta Głuch – Klucz -
nik. Spek takl moż na oglą dać w te atrze 9 paź -
dzier ni ka o godz. 10.00. SK

Przepraszam! Jak to trudno powiedzieć…

MALINA PRZEŚLUGA 
– NAJMNIEJSZy BAL ŚWIAtA
reżyseria: Aneta Głuch – Klucznik
scenografia: Aleksander Maksymiak
muzyka: Tomasz Łuc
czas trwania: 1 godz. 20min.
spektakl dla dzieci w wieku 6-11 lat
bilety: 20 zł
OBSAdA:
Agnieszka Bałaga – Okońska / Królowa Malusia,
Ciarka 1
Maria Bieńkowska / Gęsia Skórka
Beata Deutschman / Oczko w Rajstopie, Zegarek
Edyta Ostojak / Królewna Migawka
Michał Bałaga / Pokurcz
Piotr Bułka / Król Maciupek, Lis, Ciarka 3
Przemysław Kania / Pan Przechodzień, Ciarka 2
Krzysztof Korzeniowski / Komar
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Premium Passive

www.oknoplast.com.pl

JACHIMCZAK  
– partner handlowy
SOSONOWIEC, ul. 3 Maja 37 
tel. 32 263 04 13
CZELADŹ, ul. Katowicka 103 
tel. 32 763 35 65
BĘDZIN, al. H. Kołłątaja 73 
tel. 32 267 84 88

w ofercie także drzwi, rolety,  
bramy garażowe

Dwukrotny laureat Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”
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.• Jak czę sto po wi nie nem/po win -
nam upra wiać seks?

• Cze go tak na praw dę chcą ko -
bie ty?

• Czy je stem za sta ry/mło -
dy/gru by/przy stoj ny na „to”?

• Czy mój mąż wie, że uda ję?
My ślisz, że masz wspa nia łe

ży cie sek su al ne? Na praw dę w to
wie rzysz? Mo że ra zem to spraw -
dzi my?

Prze za baw na sztu ka au striac -
kie go ko mi ka Wol fgan ga We in -
ber ge ra SEX GURU, wiel ki
prze bój West En du, do cze ka ła
się wresz cie pol skiej ada pta cji
w re ży se rii Ga brie la Gietz -
ky’ego. W ro li ty tu ło wej – je den
z naj słyn niej szych i naj lep szych
pol skich ak to rów – TOMASZ
KOT, któ ry za sko czy Was tym,
ile wie o Wa szym sek sie!

Każ dy z nas za sta na wiał się
kie dyś czy jest do brym ko chan -
kiem/ko chan ką, choć nie każ dy
się do te go przy zna je:). Nie -
pew ność w ży ciu sek su al nym
ma ją na wet naj bar dziej do bra ne
pa ry. Hu mor i śmiech po zwa la -
ją po zbyć się wszyst kich wąt -
pli wo ści raz na za wsze – za -
pew nia au tor Wol fgang We in -
ber ger. Nie spo dzie waj cie się
jed nak po waż ne go wy kła -
du – To masz Kot wy le czy Was

śmie chem! Za fun du je Wam
praw dzi wą sek su al ną apo ka lip -
sę:)

SEX GURU to roz pust nie
śmiesz na in te rak tyw na sztu ka
dla do ro słych, w któ rej To masz
Kot bę dzie na szym prze wod ni -
kiem po sek su al nym la bi ryn cie.
Ak tor w ko me dio wy, pi kant ny,
ale zdy stan so wa ny spo sób
przed sta wi wi dzom wie le prak -
tycz nych po rad i wska zó wek jak
uroz ma icić ich ży cie ero tycz ne.
Sex -Gu ru po mo że tak że od po -
wie dzieć na py ta nia, któ rych
wcze śniej nie śmie li śmy za dać,
a któ re od za wsze nur to wa ły
ludz kość: Cze go tak na praw dę
pra gną ko bie ty? Jak czę sto po -
wi nie nem/po win nam upra wiać
seks? Czy męż czyź ni na praw dę
wie dzą gdzie jest słyn ny punkt
„G”? 

Je że li jed nak je steś jed nym
z nie wie lu szczę śliw ców, któ rzy
nie ma ją pro ble mów ze swo im
ży ciem sek su al nym:) – nie re zy -
gnuj z do brej za ba wy – przyjdź
i po znaj se kre ty in nych!

Ser decz nie za pra sza my na -
szych Czy tel ni ków na spek takl,
któ ry od bę dzie się 17 paź dzier -
ni ka o godz. 19.00 w CK w Ka -
to wi cach. Ma my 1 po dwój ne za -
pro sze nie. (U)

SEX GURU

Prze bu do wa so sno wiec kie go Eg -
zo ta rium co raz bar dziej re al na.
Wszyst ko za spra wą pro jek tu part -
ner skie go „Za głę biow ski Park Li -
ne ar ny – re wi ta li za cja ob sza ru
funk cjo nal ne go do li ny rzek Prze -
mszy i Bry ni cy”, w któ rym uczest -
ni czą mia sta Za głę bia: Dą bro wa
Gór ni cza, Bę dzin, Sie wierz, Sław -
ków, Psa ry oraz So sno wiec.

Pro jekt uzy skał po zy tyw ną
oce nę me ry to rycz ną Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go i zo stał
re ko men do wa ny do do fi nan so wa -
nia w ra mach fun du szy nor we -
skich na la ta 2009 a 2014. Uzy -
skał 97,5 na 110 moż li wych
punk tów (za jął dru gie miej sce
na li ście wy bra nych pro jek tów)
i jest re ko men do wa ny do do fi nan -
so wa nia ja ko je den z 14 pro jek tów
z li sty pod sta wo wej.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu
part ner skie go wy no si 2,6 mln zł,
z cze go w ra mach pro jek tu au to -
rzy pro jek tu chcą uzy skać mak sy -
mal ne do fi nan so wa nie 85% środ -
ków kwa li fi ko wa nych tj. bli -
sko 2,3 mln zł.

Za głę biow ski Park Li ne ar ny
po ło żo ny w do li nie rze ki Prze -
mszy i jej do pły wów bę dzie obej -
mo wał te re ny zie lo ne i re kre acyj -
ne, sta no wią ce ob szar funk cjo nal -
ny w Za głę biu Dą brow skim.
W skład par ku oprócz so sno wiec -
kiej czę ści wej dzie Park Zie lo -
na w Dą bro wie Gór ni czej. – Dą -
brow ski Park Zie lo na to atrak cyj -
ne miej sce, w któ rym moż na
zre lak so wać się i od po cząć. Chęt -
nie od wie dza ją go miesz kań cy
ca łe go re gio nu. Jesz cze lep sze za -
go spo da ro wa nie bez wąt pie nia
pod nie sie je go po pu lar ność. Po -
dob nie jest z te re na mi re kre acyj -
ny mi w in nych mia stach, któ re

wej dą w skład Za głę biow skie go
Par ku Li ne ar ne go – mó wi Zbi -
gniew Pod ra za, pre zy dent Dą bro -
wy. 

W pro jek cie bio rą rów nież
udział par ki: Roz ków ka, Mał pi
Gaj i Brzo zo wi ca w Bę dzi nie,
park na Gó rze Sie wier skiej w Psa -
rach, te ren przy Zam ku w Sie wie -
rzu oraz ob sza ry re kre acyj no -
spor to we nad Bia łą Prze mszą
w Sław ko wie. Swo je ocze ki wa nia
i opi nie na ten te mat, w cza sie
kon sul ta cji spo łecz nych, wy ra żą
miesz kań cy.

So sno wiec zgod nie z przy ję ty -
mi usta le nia mi otrzy ma do fi nan -
so wa nie w wy so ko ści po nad 637
tys. zł na opra co wa nie do ku men -
ta cji pro jek to wej zwią za nej
z prze bu do wą Eg zo ta rium oraz
za go spo da ro wa niem te re nu przy -
le głe go, w tym Par ku im. Le ona
Krucz kow skie go. – Ego zo ta rium
to je den z sym bo li mia sta, któ ry
wy ma ga grun tow nej mo der ni za -
cji. Jed no cze śnie chcie li by śmy
wy ko rzy stać te re ny znaj du ją ce się
nie opo dal par ku i wraz z kom -
plek sem spor to wym Kre so wa po -
łą czyć to miej sce w stre fę spor to -
wo -re kre acyj no -przy rod ni czą.
Ca łość mo gła by zo stać na zwa -
na imie niem Wła dy sła wa Sza fe ra,
zna ko mi te go pro fe so ra bo ta ni ki
wy wo dzą ce go się z So snow -
ca – pod kre śla Ka zi mierz Gór ski
pre zy dent So snow ca.

Mia sta sta ra ją się, że by pro jekt
utwo rze nia Za głę biow skie go Par -
ku Li ne ar ne go zna lazł się na li ście
tzw. Zin te gro wa nych In we sty cji
Miej skich, pla no wa nych do re ali -
za cji w ra mach przy szłe go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014-2020. KP

Olbrzymia szansa dla
Egzotarium

UWAGA! TA SZTUKA MożE RADyKAlNIE ZMIENIć TWoJE żyCIE MIłoSNE!
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