
So sno wiec po ka zu je, że co raz
le piej ko rzy sta z ofert po mo cy fi -
nan so wej Unii Eu ro pej skiej. We -
dług ran kin gu mie sięcz ni ka
„Wspól no ta”, po świę co ne go
spra wom sa mo rzą do wym, wśród
miast na pra wach po wia tu, w ka -
te go rii „wy ko rzy sta nie środ ków
na jed ne go miesz kań ca”, po zy -
cja sto li cy Za głę bia sta le wzra -
sta. W tej ka te go rii So sno wiec
zaj mo wał 35 po zy cję w 2005 ro -
ku, 13 w 2006, a wy nik za rok
ubie gły to 12 miej sce.

Ozna cza to, że na każ de go
miesz kań ca przy pa da 401 zl wy -
ko rzy sta nych z unij nej po mo cy.
Skąd ta kie re zul taty, sko ro
w Pol sce wie lo krot nie mó wi się,
iż urzęd ni cy nie po tra fią na le ży -
cie ko rzy stać z ofert po mo cy fi -
nan so wej UE? 

– Pa ra dok sal nie spo ro do -
świad cze nia za wdzię cza my kra -
cho wi, któ ry na stą pił na po cząt -
ku lat 90. – wy ja śnia Grze gorz
Dą brow ski, rzecz nik pra so wy
Urzę du Miej skie go w So snow cu.
– Mia sto zna la zło się wte dy
o krok od ka ta stro fy. Za mknię to
ko pal nie i in ne za kła dy pra cy,
łącz nie pa dło tu 60 przed się -
biorstw, a bez ro bo cie się gnę -
ło 30 pro cent. Trze ba by ło te mu
za ra dzić, więc z po mo cy unij nej
ko rzy sta no jesz cze przed przy -
stą pie niem na sze go kra ju do UE.
Fun du sze przed ak ce syj ne po mo -
gły So snow co wi sta nąć na no gi.
My ślę, że to zdo by te wte dy do -

świad cze nie, obec nie uła twia
nam po zy ski wać ko lej ne su my
na in we sty cje, któ re przy czy nia -
ją się do roz wo ju mia sta.

Wśród naj waż niej szych in we -
sty cji ostat nie go cza su, zre ali zo -
wa nych w du żej mie rze dzię ki
pie nią dzom z Unii, wy mie nić
moż na bu do wę gma chu Neo fi lo -
lo gii Uni wer sy te tu Ślą skie go
oraz pro gram mo der ni za cji in -
fra struk tu ry au to bu so wej, któ ry
mia sto ja ko li der pro wa dzi ło
wraz z Dą bro wą Gór ni czą i Bę -
dzi nem. Do każ de go z tych za -
dań Unia do ło ży ła po 30 mln
zło tych. 

– Z te go sa me go źró dła w na -
szym 700 - mi lio no wym bu dże -
cie na nad cho dzą cy rok, po cho -
dzić bę dzie aż 240 mln. To bę -
dzie naj bar dziej pro in we sty cyj ny
rok w hi sto rii mia sta. W Niw ce
po wsta wać bę dzie park na uko -
wo -tech nicz ny, bę dzie my in sta -
lo wać sze ro ko pa smo wy in ter net.

Oczy wi ście to nie wszyst ko
– do da je Grze gorz Dą brow ski.

Część tych pie nię dzy zo sta -
nie prze zna czo na na re ali zo wa -
nie ko lej nych prac przy II eta pie
mo der ni za cji go spo dar ki ście ko -

wej. Cho dzi tu o bu do wę zlew ni
ukoń czo ne go już (też przy unij -
nej po mo cy) ko lek to ra Bo brek.
Dzia ła nia te po trwa ją kil ka lat
i kosz to wać bę dą 500 mln zło -
tych. Tb
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Życzymy Naszym
Czytelnikom, aby

nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia były czasem
spokoju i odpoczynku

od codziennego pośpiechu.
Sylwestrowa Noc niech stanie

się fantastyczną zabawą, 
a Nowy Rok podaruje Wam

więcej czasu na marzenia i ich
realizację.

Redakcja „Kuriera
Miejskiego”

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
składamy Mieszkańcom

Sosnowca i Zagłębia
serdeczne życzenia szczęścia,

zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

Niechaj nastrój tych
świątecznych dni, tak mocno
zakorzenionych w polskiej

tradycji pozwoli nam
wszystkim zapomnieć

o codziennych troskach
i kłopotach.

Już teraz składamy również
najlepsze życzenia Do Siego
Roku. Oby 2009 rok upłynął
nam wszystkim pod znakiem

spokoju i pomyślności.

Prezydent Miasta

Kazimierz Górski

Przewodniczący Rady
Miejskiej 

Daniel Miklasiński 

Ja ro sław Adam ski

To z pew no ścią je den z naj pra -
co wit szych okre sów każ de go ro -
ku. I wca le nie cho dzi tyl ko
o przed świą tecz ne po rząd ki
w do mach. Chy ba ni gdy wię cej
w cią gu ro ku nie je ste śmy tak
zmę cze ni, jak pod czas przy go to -
wań do świąt Bo że go Na ro dze -
nia. Bo też w tra dy cję cho in ki
nie od łącz nie wpi sa ne są za ku py.
Te ma łe, i te du że. 

Szał zakupów
za nami?

Od 200 do 500 zło tych, ty le
prze cięt nie de kla ru je my, że wy -
da my na przy go to wa nia świą -
tecz ne. O ile jed nak za pew nik
moż na przy jąć, że Po la cy prę -
dzej nie za pła cą ra chun ków, niż
bę dą oszczę dzać przy oka zji
świąt, o ty le te go rocz ne wy dat -
ki ro da ków przy oka zji Bo że go
Na ro dze nia mo gą być mniej sze,
niż jesz cze rok te mu. Tak przy -
naj mniej wy ni ka z ana liz przy -
go to wa nych przez wiel kie sie ci
hi per mar ke tów. Z ko lei an kie ta

prze pro wa dzo na przez TNS
OBOP mó wi coś zu peł nie in ne -
go. Aż jed na trze cia ro da ków
de kla ru je, że ich wy dat ki bę dą
wyż sze o 40 proc., niż rok te -
mu. 

Czy tak bę dzie rze czy wi ście
czas po ka że. Na ra zie ze wsząd
do cie ra ją in for ma cje o kry zy sie
fi nan so wym, któ ry po wo li pu ka
do gra nic Pol ski. Więk sze fi lie
za gra nicz nych kon cer nów już
za po wia da ją zwol nie nia pra cow -
ni ków. Jed nym z bliż szych przy -
kła dów jest kon cern Ar ce lor
Mit tal, któ ry ma swo je hu ty
w So snow cu i Dą bro wie Gór ni -
czej. Plan zwol nie nia kil ku set
osób z pew no ścią ka że z roz sąd -
kiem po dejść do na szej sy tu acji
eko no micz nej. 

Na kre dyt?

Mi mo wszyst ko war to bę dzie
choć na chwi lę za po mnieć o pie -
nią dzach. I przy po mnieć so bie,
czym i po co są świę ta Bo że go
Na ro dze nia. Oby się uda ło. Tym,
któ rym jed nak bę dzie trud no
obejść się bez su to za sta wio ne -

go sto łu, czy pięk nych pre zen -
tów po le ca my umie jęt ne ko rzy -
sta nie z do bro dziejstw wol ne go
ryn ku. 

War to więc pa mię tać o tym,
że moż na w skle pie za wsze py tać
o ra bat. Trze ba też do kład nie czy -
tać treść umo wy, któ rą pod pi su -
je my bio rąc świą tecz ny kre dyt.
Ten z pew no ścią się przy da, gdy
trze ba bę dzie sfi nan so wać gru -

dnio we pre zen ty. Co praw da
z tych sa mych ba dań wy ni ka, że
na ten cel chce my wy dać o pół
mi liar da zło tych mniej (w tym ro -
ku jest to kwo ta 7 mld zło tych),
to w świą tecz nym sza le za ku pów
mo że my się za po mnieć. 

Choć war to pa mię tać
przy oka zji, że no wy, miej my
na dzie ję do bry dla nas rok, przy -
nie sie fa lę pod wy żek, po cząw -

szy od cen al ko ho li i pa pie ro sów
(ro śnie staw ka VAT, któ rą pol ski
rząd chce wpro wa dzić w ży cie),
aż po ce ny ener gii elek trycz nej.
Sta ty stycz nie in fla cja przy szło -
rocz na wca le nie bę dzie tak du -
ża, no chy ba że przyj dzie nam
zaj rzeć do wła sne go port fe la.
Wte dy da ne GUS na ten te mat
bę dzie moż na scho wać… np.
do port fe la. 

Po trzeb ny wąż w kie sze ni
Więk szość z nas pod czas te go rocz nych świąt wy da od 200 do 500 zł na ich przy go to wa nie
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Do brzy w po zy ski wa niu fun du szy

Budynek Neofilologii UŚ to jeden z najlepszych
przykładów, w jaki sposób można wykorzystywać unijne
środki. 



28 li sto pa da w ra mach se sji po pu lar no -
nau ko wej Ar ty ści z Za głę bia so sno wiec -
ka książ ni ca go ści ła w swo ich pro gach
re ży se ra Sta ni sła wa Ję dry kę.

Uro dzo ny w So snow cu ar ty sta za ist -
niał w pol skiej ki ne ma to gra fii mię dzy
in ny mi dzię ki te le wi zyj nym se ria lom
przy go do wym „Wa ka cje z du cha mi”
oraz na krę co nej w 1971 „Po dró ży za je -
den uśmiech”. Do ce nia ny na po lu mię -
dzy na ro do wym zdo był wie le na gród
i wy róż nień np. film fa bu lar ny „Ko niec
wa ka cji” z 1974 wy róż nio ny zo stał Na -
gro dą Ju ry Dzie cię ce go IX Mię dzy na ro -
do we go Fe sti wa lu Fil mów Dzie cię cych
Mo skwa 1975 oraz Na gro dą XI MFF
Dzie cię cych Te he ran 1976.  Spo tka nie
z ar ty stą od by ło się w trzech czę ściach.

Pierw sza to wer ni saż wy sta wy po świę -
co nej re ży se ro wi. Eks po zy cja przed sta -
wia nie mal ca ły re ży ser ski do ro bek Ję -
dry ki. Obej rzeć moż na do ku men ta cję
iko no gra ficz ną do ty czą cą fil mów i pra -
cy re ży se ra na pla nie fil mo wym, pla ka -
ty, re cen zje oraz licz ne fo to gra fie przed -
sta wia ją ce ży cie ar ty sty. Cie ka wą część
wy sta wy sta no wią wy róż nie nia i na gro -
dy Sta ni sła wa Ję dry ki m.in. Pla ty no we
Ko zioł ki czy Na gro da Ju ry Dzie cię ce go
Fe sti wa lu Fil mo we go w To mar w Por tu -
ga lii.

Dru gą część pro gra mu spo tka nia z re -
ży se rem sta no wi ła pro jek cja fil mu „Zie lo -
ne la ta” przed sta wia ją cego lo sy troj ga
dzie ci róż nej na ro do wo ści, w okre -
sie II woj ny świa to wej w So snow cu,

po któ rej na stą pi ła trze cia i nie ste ty, zda -
niem wie lu, ostat nia część, czy li spo tka nie
z Ję dry ką pro wa dzo ne przez dra Ja na F.
Le wan dow skie go. Wi zy ta re ży se ra zgro -
ma dzi ła w bi blio te ce licz ną rze szę fa nów
je go twór czo ści. GK

Ze świe cą by szu kać
ko goś, ko mu Klub im.
Ja na Kie pu ry nie ko ja -
rzy się po zy tyw nie.
Nie ma też pew nie
wie lu ta kich osób, któ -
re nie po tra fi ły by
wska zać je go lo ka li za -
cji. I nic w tym dziw ne -
go, bo też ni gdzie in -
dziej kul tu ral ne ser ce
mia sta nie bi je tak
moc no, jak wła śnie
w tym miejscu. 

Ku rier Miej ski: Mi ja 25 lat
od cza su po wsta nia klu bu.
Przez ten czas uda ło się zre ali -
zo wać bar dzo du żo pla nów.
Z cze go cie szy się Pa ni naj bar -
dziej?
Jo lan ta Szczu rek: My ślę, mó wiąc
nie skrom nie, że ćwierć wie cze
istot nie za owo co wa ło wie lo ma cie -
ka wy mi im pre za mi. Jed nak
w mie ście, któ re prak tycz nie nie
mia ło tra dy cji, uda ło się stwo rzyć
„ma łą fil har mo nię”. Z te go naj bar -
dziej mo że my być dum ni. Ma my
też jed ną z naj lep szych pu blicz no -
ści, zna ją cą me an dry mu zy ki po -
waż nej. To wiel kie osią gnię cie.

W klu bie go ści ło wie le sław,
któ rym wiel kie ope ro we sce ny
nie są ob ce…

To praw da. Ci naj więk si spo śród
naj więk szych in stru men ta li stów,
wo ka li stów o świa to wej sła wie
gosz czą u nas po dziś dzień. Pod -
czas ju bi le uszu wy stą pi ła u nas
Mał go rza ta Wa wel ska. W naj bliż -
szym cza sie za sko czy my jesz cze
nie jed nym wiel kim na zwi skiem.

Nie wszy scy wie dzą, że w pew -
nym mo men cie klub prze jął ro -
lę zli kwi do wa nych do mów kul -
tu ry, do sko na le wpi su jąc się
w ocze ki wa nia miesz kań ców.
To praw da. Sta ra li śmy się or ga ni -
zo wać ży cie kul tu ral ne w mie ście
tak, jak chcie li te go na si miesz kań -
cy. Pro wa dzi li śmy ta kie za ję cia,
na ja kie by ło za po trze bo wa nie.
Suk ces był moż li wy do osią gnię -
cia dzię ki pra cow ni kom, któ rzy
po tra fi li wy rzec się na wet cie pła
do mo we go ogni ska. Po dziś dzień
są w klu bie nie mal za wsze, kie dy
tyl ko ist nie je ta ka po trze ba, nie li -
czą nad go dzin, po pro stu pra cu ją.
Tak so bie cza sem my ślę, że Ja siek
Kie pu ra spo glą da na nas zza
chmur i nam bło go sła wi. 

Cze go przez te wszyst kie la ta
nie uda ło się zre ali zo wać?
In mi nus na pew no trze ba za li czyć

to, że nie uda ło nam się zmie nić
sie dzi by na więk szą. Tu, przy oka -
zji, kie ru ję ukłon w stro nę dy rek -
to rów szkół, któ rzy chęt nie nas
przy gar nia ją do sie bie, umoż li wia -
jąc nam re ali zo wa nie ofer ty. Pro -
blem roz wią zał by bez wąt pie nia
daw no obie cy wa ny budynek po
byłym Liceum Staszica. Przy pusz -
czam, że ja już te go na tym sta no -
wi sku nie do cze kam.

Klub ma wie le po wo dów do du -
my, które z nich są tymi
najwaźniejszymi?
Na pew no to, że dzię ki klu bo wej
dzia łal no ści przy bli ży li śmy so sno -
wi cza nom, i nie tyl ko, po stać Kie -
pu ry. Po ka za li śmy nie tyl ko za le ty,
ale i wa dy, my ślę, że dla wie lu stał
się po pro stu nor mal nym, uta len -
to wa nym czło wie kiem, któ ry moc -
no stą pał po zie mi, ma ją cym do -
bre chwi le, ale i chwi le sła bo ści.
Co jesz cze? Uda ło nam się stwo -
rzyć pro fe sjo nal ną sce nę kon cer to -
wą, uzna wa ną w kra ju. Po strze ga -
ni je ste śmy też ja ko miej sce,
w któ rym z po wo dze niem mo gą
się pro mo wać mło de ta len ty, rów -
nież z za gra ni cy. Gosz czą u nas
Au stria cy, Szwe dzi, Chiń czy cy,
Szwaj ca rzy, trak tu jąc So sno wiec

ja ko je den z przy stan ków w swo -
ich to ur nēe. To o czymś świad czy.
Cie szy też to, że wśród szóst ki naj -
wy bit niej szych osób z okre su 20-
le cia mię dzy wo jen ne go znaj du je
się Jan Kie pu ra. 

Co sprawia największą
przyjemność na tym
stanowisku?
To, że mo gę współ pra co wać
z ludź mi, współ two rząc wi ze ru nek
na sze go mia sta. Do pra cy war to
cho dzić, je śli czy ni się to z przy -
jem no ścią. W kul tu rze, gdzie two -
rzy się i re ali zu je pro jek ty, na brak
ad re na li ny nie moż na na rze kać. 

Przez 25 lat na zbie ra ło się
pew nie wie le wspo mnień...
Ogrom ną war tość mia ły dla mnie
i za wsze mieć bę dą klu bo we spo -
tka nia wi gi lij ne. Przez pół wie ku

wspól nej pra cy sta li śmy się pra wie
ro dzi ną. Spo ty ka my się na we se -
lach, ślu bach, ko mu niach, uro dzi -
nach. Dzie li my ra do ści i smut ki.
To ce men tu je. 
Je śli cho dzi o te naj wcze śniej sze
wspo mnie nia, kie dy two rzył się
klub, wiel kim plu sem by ło to, że
moż na go by ło stwo rzyć od pod -
staw. Mo głam two rzyć każ dy je go
kąt, metr po me trze. No we miej sce
pra cy sta wa ło się dla mnie dru gim
do mem, a wła ści wie pierw szym.
Że by móc bar dziej pod po rząd ko -
wać swo je ży cie no wej, ab sor bu ją -
cej pra cy, za mie ni łam na wet
miesz ka nie. Do dzi siaj miesz kam
nad klu bem.

Co będzie  dla Klubu
najważniejsze w przyszłym
roku?
W kwiet niu 2009 ro ku ru sza mo -
der ni za cja Mu zy. Sa la, któ ra po -
wsta nie, po pra wi wa run ki kon cer -
to we w na szym mie ście. To bar dzo
waż ne przed się wzię cie. Prio ry te -
to we. Po nadto cze ka nas, jak co ro -
ku, wie le pra cy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Teresa Szczepanek
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wywiad kuriera
Srebr ne we se le
Rozmowa z Jo lan tą Szczu rek, dy rek tor Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry
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Reżyser od lat ma swoich wiernych
fanów. Nie zabrakło ich także
w sosnowieckiej bibliotece. 
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Podsumowanie połowy kadencji
władz Miasta Sosnowca

Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So snow ca
Upły wa ją ce dwa la ta obec nej

ka den cji są rze czy wi ście oka zją
do pod su mo wa nia do tych cza so -
wych do ko nań.

Je stem prze ko na ny, że czas ten
nie był dla mia sta stra co ny,
a wręcz od wrot nie, bo dzię ki po -
zy ska niu fun du szy z Unii Eu ro pej -
skiej uda ło się zre ali zo wać kil ka
bar dzo waż nych in we sty cji. Bę dą
one słu żyć ko lej nym po ko le niom
miesz kań ców So snow ca.

Pierw szą bar dzo waż ną spra wą
by ło za koń cze nie I eta pu bu do -
wy ko lek to ra Bo brek. Ta 100-
mi lio no wa in we sty cja, ja ką by ło
ska na li zo wa nie wschod niej czę -
ści mia sta, jest nie zmier nie waż -

na dla miesz kań ców Niw ki i po -
zo sta łych wschod nich dziel nic.
Jest też wstę pem do dal szych
prac w za kre sie mo der ni za cji
go spo dar ki ście ko wej So snow ca,
bo wkrót ce ru szy dru gi etap bu -
do wy ko lek to ra. Je stem bar dzo
za do wo lo ny z te go wy ni ku, bo
So sno wiec cze kał na tę in we sty -
cję 20 lat.

Za ogrom ny suk ces uwa żam
wy bu do wa nie gma chu Neo fi lo lo -
gii Uni wer sy te tu Ślą skie go. Tak -
że do te go re zul ta tu przy czy ni ło
się po zy ska nie unij nych fun du szy.
Za wiel kie osią gnię cie trze ba też
uznać przy cią gnię cie do mia sta
bar dzo waż ne go in we sto ra, któ ry

zor ga ni zo wał tar gi Expo Si le sia.
Zor ga ni zo wa nie na tar gach 30
du żych im prez w cią gu ro ku to
wiel ka pro mo cja dla mia sta i re -
gio nu. Za pew niam, że bę dzie my
wspo ma gać te dzia ła nia.

Przy go to wa li śmy pro jek ty ko -
lej nych in we sty cji, któ re bę dą re -
ali zo wa ne w naj bliż szej przy -
szło ści. Pla nu je my roz wi jać sieć
sze ro ko pa smo we go in ter ne tu,
bu do wać obiek ty spor to we,
a w bu dyn ku po ki nie Mu za po -
wsta nie sa la kon cer to wa. Bę -
dzie my też re ali zo wać pro jekt
Go spo dar cza Bra ma Ślą ska, któ -
ry przy czy ni się do kon so li da cji
miast Za głę bia i Ślą ska.

Mam też na dzie ję, że uda się sfi -
na li zo wać in we sty cje, z któ rych re -
ali za cją nie zdą żo no w cią gu ostat -
nich dwóch lat. Przy czy ną opóź -
nie nia by ły bar dzo skom pli ko wa ne
pro ce du ry, zwią za ne z pra wem
Unii Eu ro pej skiej. Dro bia zgo we
kon tro le, tak że pod ką tem eko lo gii
i ochro ny śro do wi ska, opóź ni ły
prze dłu że nie li nii tram wa jo wej
nr 15 ze Śro du li do Za gó rza.
Z tych sa mych po wo dów opóź ni ła
się mo der ni za cja ka na li za cji
na osie dlu Śro du la Gór na.

Je stem prze ko na ny, iż naj bliż sze
la ta bę dą dla So snow ca okre sem
roz wo ju, słu żą ce go mia stu i je go
miesz kań com.
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Podsumowanie połowy kadencji
władz Miasta Sosnowca

Mi ja ją ca w li sto pa dzie po ło wa pią tej ka den cji sa -
mo rzą do wej skła nia do re flek sji i jed no cze śnie za -
da nia so bie py ta nia o oce nę mi nio nych dwóch lat.
Trud no w peł ni zo bra zo wać wszyst ko co mia ło
w tym cza sie miej sce, dla te go też chciał bym
zwró cić uwa gę na kil ka spraw, któ re w mo jej oce -
nie są naj istot niej sze. 

Te dwa la ta utwier dzi ły mnie w prze ko na -
niu, że co raz wię cej środ ków fi nan so wych
kie ro wa nych jest na bie żą cą dzia łal ność mia -
sta, co ow szem za pew nia kom fort je go bez -
piecz ne go i spraw ne go funk cjo no wa nia, ale
uszczu pla środ ki wła sne na dzia łal ność in we -
sty cyj ną.

Po mi mo ta kiej ten den cji po zy ska ne środ ki po -
mo co we, w du żej mie rze w ka den cji po przed niej,
a tak że środ ki wła sne i ob li ga cje, da ły szan sę
dzia łal no ści in we sty cyj nej na du żą ska lę, po wo -
du jąc re ali za cję m.in. tak du żych in we sty cji jak
ko lek tor wzdłuż rze ki Bo brek czy bu dy nek Neo -
fi lo lo gii Uni wer sy te tu Ślą skie go. God nym za uwa -
że nia jest za koń cze nie dzia łań for mal no -praw nych
zwią za nych z re struk tu ry za cją lecz nic twa za -
mknię te go, a fi nal ną de cy zją by ło utwo rze nie jed -
nost ki „Szpi tal Miej ski” i przy ję cie stra te gii je go
re struk tu ry za cji. 

W peł nej kra sie funk cjo nu ją ha le tar go wo -wy -
sta wien ni cze przy spa rza ją ce splen do ru nie tyl ko

fir mie „Kol por ter”, ale tak że na sze mu mia stu. Na -
stę po wa ła sys te ma tycz na mo der ni za cja obiek tów
kul tu ral nych i spor to wych z uwzględ nie niem
obiek tów przy szkol nych. Do bra at mos fe ra do po -
wsta nia no wych pod mio tów go spo dar czych i two -
rze nie no wych sta no wisk pra cy do pro wa dzi ły
do spad ku bez ro bo cia po ni żej 10 pro cent. 

Te przy kła dy nie wy czer pu ją ca łe go ob sza ru
dzia łań pre zy den ta mia sta i sa mo rzą du w mi nio -
nych dwóch la tach, ob ra zu ją jed nak roz mach po -
dej mo wa nych de cy zji i ich po zy tyw ny wpływ
na funk cjo no wa nie mia sta, co nie wąt pli wie wy -
sta wia po zy tyw ną oce nę tym, któ rzy te de cy zje
po dej mo wa li. tb

Tomasz Bańbuła, Przewodniczący Komisji
Budżetowej Rady Miejskiej w Sosnowcu
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Zna ne są już szcze gó ły no we go
pro jek tu za go spo da ro wa nia
Pla cu Pa pie skie go. Zgod nie
z no wą kon cep cją więk szy na -
cisk zo sta nie po ło żo ny
na obiek ty spor to wo re kre acyj -
ne wo kół oł ta rza -sce ny. Sa ma
bar ka ma być też mniej sza niż
prze wi dy wa no. Pra ce przy bu -
do wie po trwa ją, we dług wstęp -
nych za po wie dzi, do 2010 ro ku
i po chło ną 4,2 mln zł.

Na ra zie na za go spo da ro wa -
nie te re nu mię dzy uli ca mi Ry -
dza Śmi głe go, 11 Li sto pa da
i Gwiezd nej wy da no 180 ty się -
cy zł. Ty le kosz to wa ły pro jek -
ty i uzbra ja nie te re nu.

Przy po mnij my: pier wot ny
po mysł bu do wy tzw. bar ki,
czy li po łą cze nia po mni ka, sce -
ny i oł ta rza za kwe stio no wa li
rad ni obec nej ka den cji. Choć
na ten cel mia sto za bez pie czy -
ło wcze śniej 4 mln zło tych, ca -
ła pro ce du ra wró ci ła do punk -
tu wyj ścia. 

– Po ja wi ły się gło sy, że
mia stu obiekt o ta kim roz ma -
chu nie jest po trzeb ny, że przy -
da łyby się obiek ty bar dziej
uży tecz ne dla miesz kań ców
– mó wi Grze gorz Dą brow ski,
rzecz nik pra so wy Urzę du
Miej skie go w So snow cu.
– Roz pi sa li śmy kon kurs na no -
wy pro jekt. Wy star to wa ły
w nim dwie fir my.

Prze targ wy gra ła fir ma
SAR Spół ka z o.o. z Ka to wic.

Pro jek tan ci roz dzie li li plac
na stre fę sa crum, któ ra mie -
ścić się bę dzie wo kół oł ta rza
– bar ki, któ ry bę dzie mniej szy
niż prze wi dy wa no oraz
na stre fę spor to wą. We dług
no wej kon cep cji prze strzeń
zaj mo wa na przez Ka len da -
rium Pa pie skie wraz z przy na -
leż ny mi ist nie ją cy mi i już za -
pro jek to wa ny mi obiek ta mi
bę dzie frag men tem naj bar -
dziej od sło nię tym i otwar tym.
Wo kół tzw. stre fy sa crum za -
sa dzo ne zo sta ną so sny, któ re
la tem za pew nią cień i pod kre -
ślać bę dą spo koj ny cha rak ter
te go miej sca. Jed na z głów -
nych zmian to stwo rze nie stre -
fy par ko wo -spor to wej. Stre fa
ta w rze czy wi sto ści bę dzie

roz dzie lo na na 2 czę ści:
wschod nią i za chod nią.
W czę ści za chod niej po wstać
ma ją to ry do upra wia nia jaz -
dy na de sko rol kach, łyż wo rol -
kach i ro we rach wy czy no -
wych. Ukształ to wa nie i po -
dział na wierzch ni prze wi du je
moż li wość swo bod ne go ru -
chu pie szych, co ozna cza wy -
ty cze nie dep ta ków i ale jek.
W czę ści wschod niej prze wi -
dzia no wię cej zie le ni, po wsta -
nie to spo ro traw ni ków z drze -
wa mi i krze wa mi. Tu znaj dą
się pla ce za baw dla dzie ci
i mło dzie ży oraz bo iska.
Przy głów nych alej kach po -
wsta ną oczka wod ne. Ro bo ty
ru szyć ma ją peł ną pa rą
w przy szłym ro ku. tb

Zmia ny na Pla cu Pa pie skim – na ra zie w pla nach

Bar ka zo sta je, ale…
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06. 11. – w Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. G. Da ni -
łow skie go od by ła się po dróż
sen ty men tal na z Ja nu szem
Osiń skim – au to rem książ ki
„Lu dzie kul tu ry i spor tu. So -
sno wiec 1945 – 2005”. Gość
spo tkał się z czy tel ni ka mi
w Fi lii nr 9 przy ul. Ostro gór -
skiej 29.
06.-07. 11. – w ha li MO SiR -
-u przy ul. Bra ci Mi ro szew -
skich Sto wa rzy sze nie Fo rum
dla Za głę bia Dą brow skie go
zor ga ni zo wa ło Mi strzo stwa
Za głę bia Dą brow skie go
Szkół Gim na zjal nych w pił ce
noż nej ha lo wej pod ha słem
„Wy kop my ra sizm ze sta dio -
nów”. W tur nie ju wzię ło
udział 21 dru żyn z So snow ca,
Dą bro wy Gór ni czej, Bę dzi -
na, Cze la dzi, a tak że z Mysz -
ko wa i Bu kow na.
07. 11. – w Szko le Pod sta wo -
wej nr 15 im. Ste fa na Że rom -
skie go już po raz dzie wią ty
od był się „Po wo jen ny Bieg
Nie pod le gło ści” or ga ni zo wa -
ny dla uczcze nia Świę ta Nie -
pod le gło ści. Współ or ga ni za -
to rem bie gu był Wy dział
Kul tu ry Fi zycz nej, Spor tu
i Tu ry sty ki UM Po dob nie jak
w la tach ubie głych przed roz -
po czę ciem zma gań spor to -
wych od by ło się uro czy ste
zło że nie kwia tów na pa miąt -
ko wej pły cie po świę co nej
żoł nie rzom po le głym w wal -
kach wy zwo leń czych. Te go -
rocz ny mi lau re ata mi bie gu
zo sta li ucznio wie SP
nr 15, II miej sce za ję ła SP
nr 29, a III – SP nr 20. 
08. 11. – w sa li daw ne go ki -
na „Mu za” przy ul. War szaw -
skiej w ra mach pro jek tu
„Jazz i oko li ce” od był się
kon cert Bil la Fri sel la. Wy stęp
ame ry kań skie go gi ta rzy sty
był czę ścią współ or ga ni zo wa -
ne go przez so sno wiec ki
Urząd Miej ski XVII Gór no -
ślą skie go Fe sti wa lu Sztu ki

Ka me ral nej Ars Ca me ra lis. 
08. 11. – przed bu dyn kiem
Mię dzy wy dzia ło wej Au li
Wy dzia łu Na uk o Zie mi zo -
sta ła po sta wio na 14,5-me tro -
wa rzeź ba Ty ra no zau ra. Od -
sło nię cie eks po zy cji i uro czy -
ste otwar cie wy sta wy „Oko
w oko z ty ra no zau rem” od by -
ło, pod czas se sji na uko wej
w ra mach XLII Mię dzy na ro -
do wej Wy sta wy i Gieł dy Mi -
ne ra łów, Skał i Ska mie nia ło -
ści. Wy sta wa przed sta wia no -
wą, na uko wą re kon struk cję
jed ne go z naj więk szych mię -
so żer nych di no zau rów Ty ran -
no sau rus rex w na tu ral nej
ska li.
11. 11. – w ra mach ob cho -
dów Na ro do we go Świę ta
Nie pod le gło ści w ko ście le
św. To ma sza Apo sto ła
przy ul. Or lej 19 od był się
kon cert „Pa trio tycz na Mu zy -
ka Pol ska”. Or kie strą ka me -
ral ną dy ry go wał Ka zi mierz
Kry za, a wy stą pi li so li ści:
Ewa Maj cher czyk – so pran;
An ka Bu da – skrzyp ce; Cze -
sław Gał ka – bas; te no rzy: ks.
Pa weł So bie raj ski i Ja ro sław
We wió ra oraz Adam Szer -
szeń – ba ry ton.
14. 11. – w Mu zeum od by ła
się pro mo cja pu bli ka cji z se -
rii „Lu dzie Świa ta Mu zy ki”:
Mo je wo pe row stą pie nie.
Roz mo wy z Ja dwi gą Ro mań -
ską au tor stwa Wa cła wa Kru -
piń skie go.
Spo tka nie ze spe cjal nym
udzia łem prof. Ja dwi gi Ro -
mań skiej i red. Wa cła wa Kru -
piń skie go
po pro wa dził prof. Le on Mar -
kie wicz. „Bu kiet naj pięk niej -
szych me lo dii” – pie śni pol -
skich i świa to wych kom po zy -
to rów wy ko nał ks. dr Pa weł
So bie raj ski przy akom pa nia -
men cie Grze go rza Bie ga sa
– for te pian. 
14. 11. – Zu zan na Ły ko,
uczen ni ca III kla sy SP nr 23

za ję ła IV miej sce na XXIV
Ogól no pol skim Kon kur sie
Kra so mów czym PTTK Szkół
Pod sta wo wych, któ ry od był
się w Le gni cy. So sno wi czan -
ka za pre zen to wa ła dwa te ma -
ty: Jan Kie pu ra – Chło pak
z So snow ca i Su dec kie Zdzi -
wie nia. W Kon kur sie wzię ło
udział 26 uczest ni ków.
Uczen ni cę do wszyst kich eta -
pów kon kur su przy go to wy -
wa ła mgr Vio let ta Ja nusz ko.
14. 11. – w Zam ku Sie lec kim
wy sta wio no „Po ta jem ne mał -
żeń stwo” (Il ma tri mo nio se -
gre to) Do me ni co Ci ma ro sy
– ope rę w II ak tach. Pro jekt
zo stał zre ali zo wa ny dzię ki
do ta cji Urzę du Miej skie go
w So snow cu oraz Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Ślą skie go w Ka to -
wi cach w ra mach pro jek tu
„Cy klicz ne kon cer ty i spek -
ta kle To wa rzy stwa Przy ja ciół
Sztuk Pięk nych z sie dzi bą
w So snow cu w se zo nie ar ty -
stycz nym 2008/2009” oraz
przy współ udzia le So sno -
wiec kie go Cen trum Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych.
17. 11. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry od był się
Kon cert Ze spo łu Akor de oni -
stów z Miej skie go Do mu
Kul tu ry „Za wo dzie pod dyr.
Sta ni sła wa Wod nic kie go.
W pro gra mie zna la zły się
pie śni le gio no we i pa trio tycz -
ne.
17. 11. – w Bę dzi nie od by ło
się uro czy ste wrę cze nie sty -
pen diów Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów dla naj zdol niej szych
uczniów re gio nu. Wśród 82
lau re atów z Dą bro wy Gór ni -
czej, Ja worz na, My sło wic,
po wia tów za wier ciań skie go
i bę dziń skie go zna la zło
się 23 uczniów z So snow ca,
w tym Mar ty na Aga ta Ksią -
żek, któ ra zdo by ła Sty pen -
dium Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej. Sty pen dia na uko we

wrę czył wi ce ku ra tor Ślą skie -
go Ku ra to rium Oświa ty Da -
riusz Wil czak. 
18. 11. – w Fi lii MBP nr 15
przy ul. Ki sie lew skie go od -
by ło się spo tka nie au tor skie z
Da riu szem Re ko szem – pi sa -
rzem, au to rem de tek ty wi -
stycz nych po wie ści przy go -
do wych dla dzie ci i mło dzie -
ży. 
19. 11. – w Fi lii MBP nr 20
przy ul. Pił sud skie go od by ło
się spo tka nie au tor skie z za -
głę biow skim po etą, pu bli cy -
stą i wy daw cą – Je rzym Lu -
cja nem Woź nia kiem. Po eta
zo stał wy róż nio ny w kon kur -
sie na pa stisz Her ber tow ski,
ogło szo nym przez szcze ciń -
ski dwu mie sięcz nik kul tu ral -
ny „Po gra ni cza” w ra mach
– wciąż trwa ją ce go – Ro ku
Her ber tow skie go.
23. 11. – ze spół Skandal od -
niósł pierw szy suk ces w tym
se zo nie ar ty stycz nym.
Dziew czę ta za ję ły III miej sce
na XVII Ju raj skim Fe sti wa lu
Tań ca Fre esty le w Kło buc ku. 
27. 11. – „KO BIE TY ZDO -
BY WA JĄ RA DĘ MIEJ -
SKĄ”” – ta kie ha sło przy -
świe ca ło cie ka wej, spo łecz -
nej, so sno wiec kiej ak cji
zor ga ni zo wa nej z oka zji 90.
rocz ni cy uzy ska nia praw wy -
bor czych przez Po lki. Uzu -
peł nie niem ak cji by ła spe cjal -
na pro jek cja fil mu „Nie złom -
ne” uka zu ją ca trud ną wal kę
su fra ży stek o uzy ska nie praw
wy bor czych przez ko bie ty.
Ini cja to rem Ak cji by ło Sto -
wa rzy sze nie „Ak tyw ne Ko -
bie ty”.
27. 11. – Ga le ria Pa tel nia 36
oraz Sto wa rzy sze nie Isto ta
zor ga ni zo wa li wy sta wę prac
pla stycz nych Mar ci na Ma lic -
kie go. Eks po zy cja za ty tu ło -
wa na Prze krój, za pre zen to -
wa ła prze gląd wszyst kie go,
co do tąd stwo rzył mło dy
bielsz cza nin. U

Uro czy sto ści ju bi le uszo we roz -
po czę ła msza świę ta w ko ście le
p.w. Pod wyż sze nia Świę te go
Krzy ża, pod czas któ rej po świę -
co no no wy sztan dar szko ły. Na -
stęp nie przy by łych na uro czy -
stość go ści po wi ta no w mu rach
li ceum. Tam od by ła się część
ofi cjal na, na któ rą zło ży ły się
prze mó wie nia dy rek to ra szko ły,
władz mia sta, sa mo rzą du
uczniow skie go, Od czy ta no li sty
gra tu la cyj ne, ja kie wpły nę ły
na rę ce dy rek to ra pla ców ki Zbi -
gnie wa Ce co ta. Jed nak naj -
więk sze za in te re so wa nie wzbu -
dzi ła część ar ty stycz na uro czy -
sto ści – roz mo wa z naj star szą
ab sol went ką szko ły, pre zen ta cja
mul ti me dial na oraz przed sta -
wie nia, w któ rych wy stą pi li
ucznio wie szko ły. 

Pierw sze z nich opar to
na tek stach Wa len te go Roź -
dzień skie go – pa tro na szko ły.
Dru gie, to przed sta wie nie utrzy -
ma ne w prze peł nio nym no stal gią
kli ma cie pio se nek lat 30., 50.
i 60. Ubie głe go wie ku. Nad ca łą
opra wą ar ty stycz ną wy stę pu czu -
wa li na uczy cie le: Jo lan ta Wło -
siń ska, Szcze pan Dyr ka oraz
Ma rze na For nal czyk -Kluk. Ta

część uro czy sto ści z bra wu ro wo
wy ko na ną pio sen ką „Pa mię taj -
cie o Roź dze niu” na gro dzo -
na zo sta ła grom ki mi bra wa mi,
na da jąc ju bi le uszo wi at mos fe rę
nie za po mnia nych wspo mnień,
do któ rych wra ca się z przy jem -
no ścią. 

Opra wę mu zycz ną uro czy -
sto ści za pew ni ły dwa ze spo ły:
So sno wiec ka Or kie stra Ka me -
ral na pod ba tu tą na uczy cie la
mu zy ki Grze go rza Se we ry -
na oraz kwar tet smycz ko wy
„Qu atro Ar cos”, w skład któ -
re go wcho dzi m.in. uczeń kla -
sy II LO Grze gorz Woj ta sik.
Gru pa wy ko na ła utwo ry z re -
per tu aru mu zy ki kla sycz nej,
fil mo wej oraz roz ryw ko wej. 

Dzie je szko ły na tle hi sto rii
mia sta, dzia łal ność kół za in te re -
so wań i uczest nic two li ceum
w pro gra mach mię dzy na ro do -
wych, do ko na nia w śro do wi sku
lo kal nym, a tak że suk ce sy mło -
dzie ży to tyl ko nie któ re te ma ty,
ja kie przed sta wio ne zo sta ły
w wy da nej spe cjal nie z oka zji
Ju bi le uszu pierw szej mo no gra fii
szko ły. Jej au tor ka mi są na uczy -
ciel ki: Mał go rza ta Bia łas i Do -
ro ta Li chwa ła. U

60 lat I Liceum
Ogólnokształcącego 
im. W. Roździeńskiego
Dłu go let nia tra dy cja, cen ne do świad cze nia po ko leń pe da go gów
i uczniów zło ży ły się na pięk ną kar tę hi sto rii I LO

Z „Ku rie rem” po mie ście
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Spo tka nie z Ra fa łem Ziem kie wi czem
13 li sto pa da w księ gar ni „Świat
Książ ki” przy ul. Mo drze jow -
skiej od by ło się spo tka nie z Ra -
fa łem Ziem kie wi czem, au to rem
kil ku ty się cy fe lie to nów, ar ty ku -
łów i szki ców na te ma ty po li -
tycz ne i spo łecz ne. Pi sarz pod pi -
sy wał swo ją naj now szą książ kę
pt. „Ży wi na”.

Ra fał A. Ziem kie wicz – rocz -
nik 1964 jest ab sol wen tem fi lo -
lo gii pol skiej na Uni wer sy te cie
War szaw skim. Ma w swo im pi -
sar skim do rob ku rów nież czte ry
książ ki pu bli cy stycz ne (naj gło -
śniej sze be st sel le ry to – „Po lac -
two” z 2004, „Mich ni kowsz czy -
zna z 2006 i „Czas wrzesz czą -
cych sta rusz ków” z 2008 ro ku)
oraz osiem po wie ści i zbio rów
opo wia dań. Ja ko pi sarz za de biu -
to wał w lip cu 1982 ro ku. Utwo -
ry fan ta stycz ne je go au tor stwa
zdo by wa ły naj waż niej sze wy -
róż nie nia w bran ży (m. in. na -
gro dę mie sięcz ni ka „Fan ta sty -
ka” za naj lep sze opo wia da nie
ro ku 1984 czy na gro dę Ślą skie -

go Klu bu Fan ta sty ki „Śląk fa”
dla twór cy ro ku 1990), ale też
uzna nie wśród od bior ców fan ta -
sty ki. Miał też epi zod wy stę pów
w ka ba re cie „Pod Egi dą” Ja -
na Pie trza ka.

Od lu te go 1997 dzia ła ja ko
nie za leż ny pu bli cy sta, z wy bo -
ru nie wią żą cy się eta tem z żad -
nym pra co daw cą. Wcze śniej
kie ro wał dzia łem pu bli cy sty ki
„Ga ze ty Pol skiej”, pra co wał też
w Pol skim Ra diu i w pry wat -
nym ra diu „Wa wa”, był re dak to -
rem na czel nym mie sięcz ni ka li -
te rac kie go „Fe nix” (1990-1993)
oraz pra cow ni kiem mie sięcz ni -
ka „Fan ta sty ka”. W la -
tach 1993-1994 peł nił funk cję
rzecz ni ka pra so we go i człon ka
Ra dy Głów nej Unii Po li ty ki Re -
al nej; w ro ku 1995 ja ko sty pen -
dy sta Na tio nal Fo rum Fo un da -
tion pra co wał w kra jo wym biu -
rze kon gre so wym par tii
re pu bli kań skiej i wy dzia le pra -
so wym sta no wej par tii re pu bli -
kań skiej w Se at tle. 

Jest lau re atem na gro dy Ki sie -
la za rok 2001; obec nie ja ko nie -
za leż ny pu bli cy sta, współ pra cu je
z te le wi zją, ra diem i pra są. 

Bo ha ter naj now szej po wie -
ści Ra fa ła A. Ziem kie wicz, ty -
tu ło wy Sta ni sław Ży wi na to
cy nicz ny awan tur nik, szef lo -
kal nej „Sa mo obro ny” w By ko -
wie, mistrz w ma ni pu lo wa niu
ludź mi; gi nie (pod wpły wem
al ko ho lu) w wy pad ku sa mo -
cho do wym. Na miej sce zda rze -
nia zo sta je wy sła ny war szaw ski
dzien ni karz, Ra dek De re cho -
wicz. Zbie ra jąc ma te ria ły
do re por ta żu o dzia łal no ści po -
sła, od kry wa me cha ni zmy, któ -
re uczy ni ły pro ste go cwa nia ka
z kry mi nal ną prze szło ścią
wpły wo wym po li ty kiem, ale
tak że fak ty, ka żą ce spoj rzeć
na tę ka rie rę w in ny spo sób, niż
na rzu ca per spek ty wa sto li cy.
Do te go gma twa się ży cie pry -
wat ne. Wy jeż dża też na z daw -
na wy cze ki wa ny dzien ni kar ski
stu dy to ur or ga ni zo wa ny przez

za chod nią fun da cję, z któ rym
wią że na dzie je ka rie ry i wy jaz -
du na sta łe za gra ni cę. Gdy zaś
stam tąd wra ca, tra fia wprost
w wiel kie na ro do we po ru sze -
nie, to wa rzy szą ce śmier tel nej

cho ro bie Ja na Paw ła II.  Splot
tych wszyst kich zda rzeń spra -
wia, że Ra dek do zna je swo istej
prze mia ny… 

Na kan wie opo wie ści Ziem -
kie wicz za da je wie le cel nych

py tań, ale tak że szu ka od po -
wie dzi, nie szczę dząc kon kret -
nych przy kła dów. Jak wi dzi się
Pol skę z War sza wy i dla cze go
zu peł nie ina czej wszyst ko wy -
glą da z per spek ty wy tzw. pro -
win cji? Czy je ste śmy ska za ni
na to, by rzą dzi li na mi lu dzie
po kro ju Ży wi ny? Co spra wi ło,
że w nie mal dwa dzie ścia lat
od od zy ska nia wol no ści je ste -
śmy ta cy, ja cy je ste śmy. W hi -
sto rii Ży wi ny, peł nej za ska ku -
ją cych zda rzeń i krwi stych,
praw dzi wych do bó lu po sta ci,
jak w so czew ce od bi ja się ca łe
„pol skie pie kło”. Z za wi ścią,
bra kiem za in te re so wa nia dla
cze go kol wiek, co nie jest
czub kiem wła sne go no sa
i bez li to snym nisz cze niem
wszyst kie go, co od sta je
od prze cięt no ści. Mą dre kon -
klu zje i sze ro ka syn te za Ziem -
kie wi cza po wo du ją, że z tej
zna ko mi tej książ ki wy ni ka
znacz nie wię cej, niż tyl ko
prze stro ga... U

IL
O
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historia

Hi sto ria te go miej sca zwią za -
na jest z Kon gre sem Wie deń skim
w 1815 ro ku, kie dy Ro sja, Au -
stria i Pru sy do ko na ły no we go
po dzia łu Eu ro py. Na zie miach
pol skich po wsta ły m.in. Kró le -
stwo Pol skie pod pa no wa niem
Ro sji i Wol ne Mia sto Kra ków
pod zwierzch nic twem Au strii.
Obie gra ni ce spo tka ły się z Pru -
sa mi, w miej scu po łą cze nie Bia -
łej i Czar nej Prze mszy. W 1846
ro ku po przy łą cze niu Wol ne go
Mia sta Kra ko wa do Au strii po łą -
czy ły się tu taj osta tecz nie gra ni ce
państw za bor czych: Prus (My sło -
wi ce), Ro sji (Niw ka – obec nie
So sno wiec) i Au strii (Ję zor
– obec nie So sno wiec). Miej sce to
na zy wa no wów czas „Drei
Länder Ec ke”. 

Po woj nie pru sko -fran cu skiej
i po wsta niu ce sar stwa Nie miec
oraz po wo ła niu tzw. Związ ku
Trzech Ce sa rzy w 1873 ro ku,
przy ję ła się na zwa „Drei Ka iser
Ec ke”. Zo sta ła ona nie wła ści wie
prze tłu ma czo na na ję zyk pol ski
ja ko „Trój kąt Trzech Ce sa rzy”,
a nie „Kąt Trzech Ce sarstw”.
Miej sce to zna ne by ło w ca łej Eu -
ro pie aż do za koń cze nia I woj ny
świa to wej. Klę ska Nie miec, roz -
pad Au stro -Wę gier, po wsta nia
ślą skie 1919-1921, ple bi scyt
na Gór nym Ślą sku spo wo do wa ły,

że w 1922 ro ku prze sta ły ist nieć
gra ni ce mię dzy pań stwa mi za -
bor czy mi, a tym sa mym prze stał
ist nieć „Trój kąt Trzech Ce sa rzy”.

Bez po śred nio do „Trój ką ta”
na wią zu je za pro jek to wa ny
w 1904 ro ku przez Ste fa na By -
szew skie go – herb So snow ca.
W le wym gór nym po lu na bia -
łym tle umiesz czo ne zo sta ły trzy
nie bie skie wstę gi, któ re przed sta -
wia ją po łą cze nie Bia łej i Czar nej
Prze mszy przy gra ni cy trzech
państw: Au strii, Prus i Ro sji.
W okre sie II Rze cz po spo li tej po -

dej mo wa ne by ły pró by zmia ny
her bu, jed nak do dzi siaj po zo stał
on w nie zmie nio nej for mie. Usta -
no wio na w mar cu 1997 ro ku fla -
ga mia sta rów nież na wią zu je
do te go miej sca. Na pro sto kąt -
nym, bia łym tle umiesz czo na zo -
sta ła nie bie ska li te ra „Y”. W ten
spo sób nad gra nicz ne po ło że nie
So snow ca jest cią gle przy po mi -
na ne i obec ne w ży ciu mia sta.

W so sno wiec kim Mu zeum
do 18 stycz nia 2009 ro ku moż -
na oglą dać wy sta wę pt. „Trój kąt
Trzech Ce sa rzy” przy go to wa ną

z oka zji przy pa da ją cej w bie żą -
cym ro ku 90. rocz ni cy od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło ści.
Skła da się ona m.in. z do ku men -
tów, fo to gra fii, wi do kó wek, map
uka zu ją cych ob szar „Trój ką ta”
i je go oko lic na prze ło -
mie XIX i XX wie ku. Nie wąt pli -
wą atrak cję sta no wi ma kie ta
(w ska li 1: 200) przed sta wia ją ca
to hi sto rycz ne miej sce przed wy -
bu chem I woj ny świa to wej oraz
re pli ki mun du rów żoł nie rzy: au -
striac kie go, nie miec kie go i ro syj -
skie go.

Uro dził się 30 mar ca 1892 r.
w Kra ko wie. Je go ro dzi ca mi by -
li Ste fan Gre czek i Ka ta rzy -
na Ba nach. Wy cho wy wał się
w ro dzi nie za stęp czej Fran cisz -
ki Pło wej i jej cór ki, Ma rii Pu -
chal skiej. Od dzie ciń stwa wy ka -
zy wał nie prze cięt ne zdol no ści
ma te ma tycz ne i lin gwi stycz ne.
Uczęsz czał do Gim na zjum im.
B. No wo dwor skie go w Kra ko -
wie (1902-1910). Po ma tu rze
pod jął pra cę w jed nej z kra kow -
skich księ gar nii. Ma te ma ty kę
stu dio wał ja ko sa mo uk. W la -
tach 1911-1913 za li czył eg za mi -
nem czę ścio wym (tzw. pół dy -
plom) dwa la ta stu diów na Wy -
dzia le In ży nie rii Lą do wej
Po li tech ni ki Lwow skiej. Po wy -
bu chu I woj ny świa to wej pra co -
wał na pro win cji ja ko nad zor ca
przy bu do wie dróg, gdyż nie zo -
stał za cią gnię ty do woj ska (le -
wo ręcz ność i wa da wzro ku).
Po po wro cie do Kra ko wa na dal
sa mo dziel nie stu dio wał, a na ży -
cie za ra biał ko re pe ty cja mi.
W 1916 r. je go oso bą za in te re -
so wał się dr Hu go Ste in haus.
Przy pad ko we spo tka nie za owo -
co wa ło wspól ną pu bli ka cją
i wie lo let nią współ pra cą.
W 1920 r. nie ma jąc dy plo mu

ukoń cze nia stu diów dok to ry zo -
wał się na Uni we ry te cie Ja -
na Ka zi mie rza we Lwo wie,
w tym sa mym ro ku zo stał asy -
sten tem w Ka te drze Ma te ma ty ki
na Wy dzia le Me cha nicz nym Po -
li tech ni ki Lwow skiej. W 1922 r.
ha bi li to wał się na lwow skim
Uni we ry te cie, a w lip cu te go ro -
ku otrzy mał no mi na cję na pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go, od 1927 r.
był pro fer so rem zwy czaj nym
Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza
we Lwo wie. W la tach 1922-
1939 kie ro wał II Ka te drą Ma te -
ma ty ki tej uczel ni, w 1924 r. zo -
stał człon kiem Pol skiej Aka de -
mii Umie jęt no ści. Oprócz
dzia łal no ści dy dak tycz nej pro -
wa dził dzia lal ność na uko wo -ba -
daw czą, szcze gól nie w dzie dzi -
nie ana li zy funk cjo nal nej. Jest
współ twór cą tzw. lwow skiej
szko ły ma te ma tycz nej. W 1936
r. był pre le gen tem pod czas Mię -
dzy na ro do we go Kon gre su Ma -
te ma tycz ne go w Oslo, zo stał kil -
ka krot nie lau re atem na gród na -
uko wych. W 1939 r. wy bra ny
zo stał na pre ze sa Pol skie go To -
wa rzy stwa Ma te ma tycz ne go.
Po za ję ciu Lwo wa przez woj ska
so wiec kie (IX 1939), zo stał pro -
fe so rem Uni wer sy te tu Lwow -

skie go, dzie ka nem Wy dzia łu
Ma te ma tycz no -Fi zycz ne go
i człon kiem ko re spon den tem
Aka de mii Na uk Ukra iń skiej
SRR. Zo stał rów nież wy bra ny
de le ga tem do Lwow skiej Ra dy
Miej skiej. W cza sie oku pa cji
nie miec kiej Lwo wa (1941-
1944), po zba wio ny środ ków
do ży cia, zo stał kar mi cie lem
wszy w In sty tu cie Ba dań
nad Ty fu sem Pla mi stym i Wi ru -
sa mi. W la tach 1942-1944 wy -
kła dał ma te ma ty kę na Pań stwo -
wych Tech nicz nych Kur sach Za -
wo do wych. Po po now nym
za ję ciu Lwo wa przez Ar mię
Czer wo ną (27 VII 1944) kon ty -
nu ował pra cę na Uni wer sy te cie
Lwow skim oraz wy kła dał
na Lwow skim In sty tu cie Po li -
tech nicz nym. Na po cząt ku 1945
r. za cho ro wał na ra ka płuc, co
unie moż li wi ło mu wy jazd
do Kra ko wa. Zmarł 31 sierp -
nia 1945 r. i po cho wa ny zo stał
w gro bow cu Rie dlów na Cmen -
ta rzu Ły cza kow skim we Lwo -
wie. Był au to rem po nad 60 prac
na uko wych i twór cą wie lu twier -
dzeń o fun da men tal nym zna cze -
niu dla wie lu dzia łów ma te ma -
ty ki. Zaj mo wał się m.in. sze re -
ga mi Fo urie ra, rów na nia mi

Ma xwel la i in ną te ma ty ką.
W swo jej pra cy dok tor skiej po -
dał pierw szą ak sjo ma tycz ną de -
fi ni cję prze strze ni na zwa nej
póź niej je go imie niem. Ugrun -
to wał za ak cep to wa ne na ca łym
świe cie pod sta wy ana li zy funk -
cjo nal nej (twier dze nia, ter mi no -
lo gie). Od 1946 r. Pol skie To wa -
rzy stwo Ma te ma tycz ne ufun do -
wa ło na gro dę na uko wą im. S.
Ba na cha. W 1972 r. utwo rzo no
Mię dzy na ro do we Cen trum Ma -
te ma tycz ne je go imie nia
przy In sty tu cie Ma te ma tycz nym
PAN, a w 1992 r. – w stu le cie
uro dzin na ukow ca usta no wio no
Me dal im. S. Ba na cha, za wy bit -
ne za słu gi w dzie dzi nie na uk
ma te ma tycz nych. 

W So snow cu ten ma te ma -
tycz ny ge niusz jest pa tro nem
uli cy na Jó ze fo wie. 

Uro dził się 4 ma ja 1901 r.
we Lwo wie, gdzie po cząt ko -
wo po bie rał na ukę. Jed nak
w wie ku 17 lat po rzu cił
szko łę i wstą pił do no wo
utwo rzo ne go Woj ska Pol -
skie go, brał m.in. udział
w obro nie Lwo wa. Wal czył
w woj nie pol sko -bol sze wic -
kiej na fron cie ki jow skim,
słu żąc po cząt ko wo w ka wa -
le rii, a na stęp nie w pie cho -
cie. W 1920 r. uzy skał ma tu -
rę we lwow skim gim na zjum,
po któ rej zda niu po wró cił
jed nak w sze re gi woj ska.
W rok póź niej bę dąc pod -
cho rą żym pie cho ty zgło sił
się do lot nic twa. Po mi mo pro ble mów zdro wot nych ukoń czył
na ukę w Ofi cer skiej Szko le Ob ser wa to rów Lot ni czych
w Gru dzią dzu, a na stęp nie od był prze szko le nie w Szko le Pi -
lo tów My śliw skich w Byd gosz czy. W 1925 r. otrzy mał przy -
dział do 6. puł ku lot ni cze go na sta no wi sko do wód cy plu to nu
łącz ni ko we go, od 1926 r. ta kie sa mo sta no wi sko zaj mo wał
w 11. puł ku my śliw skim, któ ry sta cjo no wał w Li dzie. W 1928
r. prze nie sio ny zo stał do 122 eska dry my śliw skiej 2. puł ku
lot ni cze go w Kra ko wie. Wła śnie tu taj za in te re so wał się akro -
ba cją sa mo lo to wą, wspól nie z por. B. Ko siń skim, kpr. S. Mac -
kiem i kpr. K. Pnia kiem stwo rzył ze spół na zy wa ny „trój ką
Ba ja na”. Jed nym z je go po my słów by ło po łą cze nie koń có wek
skrzy deł trzech sa mo lo tów sznu recz ka mi, któ re pod czas akro -
ba cji nie zry wa ły się. Uczest ni czył rów nież w licz nych za wo -
dach lot ni czych. W 1929 r. pod czas III Lo tu Ma łej En ten ty
i Pol ski zdo był I miej sce za naj lep sze przy go to wa nie woj sko -
we. W rok póź niej star to wał w mię dzy na ro do wych za wo dach
sa mo lo tów tu ry stycz nych Chal len ge 1930. W 1931 r. zwy cię -
żył w kon kur sie akro ba cji pod czas za wo dów lot ni czych w Za -
grze biu. W na stęp nym ro ku za jął II miej sce w Mię dzy na ro -
do wych Za wo dach Lot ni czych w Zu ri chu. W 1933 r. brał
udział Mię dzy na ro do wym Zlo cie Gwiaź dzi stym w Wied niu
po ko nu jąc w re kor do wym cza sie tra sę War sza wa -Char ków -
-Le nin grad -Lwów -Wie deń. Jed nak naj więk szy suk ces od niósł
rok po źniej (wspól nie z me cha ni kiem G. Po krzyw ką) zwy cię -
ża jąc na sa mo lo cie RWD -9 w kla sy fi ka cji ge ne ral nej naj bar -
dziej pre sti żo wych wów czas za wo dów lot ni czych – Chal len -
ge 1934. J. Ba jan stał się wów czas jed nym z naj po pu lar niej -
szych lot ni ków w Pol sce oraz od zna czo ny zo stał Krzy żem
Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. W la tach 1931-1935
był do wód cą 122. eska dry my śliw skiej w stop niu ka pi ta na.
W po ło wie lat 30. awan so wa ny zo stał do stop nia ma jo ra,
a po od by ciu sta żu w Wiel kiej Bry ta nii oraz ukoń cze niu Wyż -
szej Szko ły Lot ni czej w War sza wie i peł nił róż ne sta no wi ska
do wód cze oraz szko lił mło dych pi lo tów m.in. w Wyż szej
Szko le Pi lo ta żu w Gru dzią dzu i w Cen trum Wy szko le nia Ofi -
ce rów Lot nic twa w Dę bli nie. Po wy bu chu II woj ny świa to wej
ppłk. J. Ba jan zo stał cięż ko ran ny w le wą rę kę pod czas nie -
miec kie go na lo tu na Dę blin (2 IX). Wraz z in ny mi pi lo ta mi
prze do stał się do Fran cji, a na stęp nie do Wiel kiej Bry ta nii.
Z po wo du nie peł no spraw no ści rę ki peł nił przede wszyst kim
funk cje szta bo we, jed nak wy ko nał 28 lo tów bo jo wych, za co
otrzy mał m.in. awans do stop nia puł kow ni ka oraz od zna czo -
ny zo stał dwu krot nie Krzy żem Wa lecz nych. Wszedł w skład
pol skiej ko mi sji ba da ją cej przy czy ny śmier ci gen. W. Si kor -
skie go. 

Po za koń cze niu woj ny i de mo bi li za cji po sta no wił po zo -
stać w Wiel kiej Bry ta nii. Utrzy my wał się z ren ty, dzia łał
w Sto wa rzy sze niu Lot ni ków Pol skich. Stwo rzył li stę na zwa -
ną je go imie niem, któ ra in for mo wa ła rze tel nie o licz bie ze -
strze lo nych przez pol skich pi lo tów nie miec kich sa mo lo tów
pod czas II woj ny świa to wej. Był współ or ga ni za to rem Pol skie -
go Klu bu Szy bow co we go w La sham. Pod ko niec ży cia cier -
piał na cho ro bę Par kin so na. Zmarł 27 czerw ca 1967 r. w Lon -
dy nie, a po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu w Nor th wo od. 

W na szym mie ście ten wy bit ny, lecz nie wąt pli wie za po -
mnia ny pi lot uho no ro wa ny zo stał ulicz ką w so sno wiec kiej
dziel ni cy Za gó rze.

„Trój kąt Trzech
Ce sa rzy” 

Ba jan Je rzy
(1901-1967), pi lot my śliw ski i spor to wy, puł kow nik

kolumnę re da gu je Mi chał Węcel

Ba nach Ste fan 
(1892-1945), ma te ma tyk



Po wsta nie no we go cmen ta rza
w 1997 r. by ło nie zwy kle
istot nym wy da rze niem w hi -
sto rii lo kal nej spo łecz no ści.
Je go dzia łal ność sta ła się nie -
zbęd nym i trwa łym ele men -
tem co dzien ne go funk cjo no -
wa nia mia sta i oko lic.

W tym kon tek ście za ist -
nie nie ne kro po lii w świa do -
mo ści spo łecz nej jest pro ce -
sem dłu go trwa łym i skom pli -
ko wa nym. Ba rie ry, ja kie sta ją
przed no wą ne kro po lią to
w głów nej mie rze men tal ny
opór wy ni ka ją cy z dy stan su

lu dzi do wszyst kie go co no -
we, nie pew ność zwy cza jów
pa nu ją cych na cmen ta rzu, ne -
ga tyw na re ak cja śro do wisk
kon ser wa tyw nych, ma ją cych
z re gu ły du ży wpływ
na kształ to wa nie opi nii w tym
wzglę dzie. So sno wiec ki
Cmen tarz Ko mu nal ny jest
pierw szym te go ty pu obiek -
tem w hi sto rii mia sta po wsta -
łym od pod staw ze środ ków
miej skich. Mi nął 10 rok dzia -
łal no ści ne kro po lii i moż -
na po ku sić się o wy cią gnię cie
wnio sków z do tych cza so wych

do świad czeń. Pierw szy i naj -
istot niej szy czyn nik to po czu -
cie per spek ty wy cza so wej
w roz wo ju cmen ta rza. Trze ba
so bie uzmy sło wić fakt, że
mu szą mi nąć la ta by cmen -
tarz uzy skał sta tus ne kro po lii
i stał się nie kwe stio no wa nym
miej scem po chów ku i kul tu
zmar łych. Na przy kła dzie so -
sno wiec kie go cmen ta rza po -
dej mo wa ne przed się wzię cia
prze ła ma ły po cząt ko wą ba rie -
rę spo łecz nej nie uf no ści
i w istot ny spo sób przy czy ni -
ły się do zbu do wa nia dzi siej -

sze go po zy tyw ne go ob ra zu
ne kro po lii. Dzień otwar cia
cmen ta rza i uro czy stość po -
świę ce nia miej sca przez du -
chow nych wie lu wy znań był
przed się wzię ciem no wa tor -
skim, kon tro wer syj nym i za -
ra zem bar dzo istot nym dla te -
go obiek tu. Nie ste ty nie za -
cho wa ły się ma te ria ły
fak to gra ficz ne z tam te go
okre su. 

Cha rak te ry stycz ne jest
utrzy ma nie cmen ta rza w sys -
te mie par ko wym (ale je ob sa -
dzo ne drze wa mi ozdob ny mi

są już ko ja rzo ne z Cmen ta -
rzem Ko mu nal nym). Splen do -
ru ne kro po lii do da rów nież
za pro jek to wa ne Ko lum ba rium
dla urno wych gro bów ni szo -
wych. Cmen tarz jest je dy ną
w mie ście ne kro po lią, za trud -
nia ją cą oka zjo nal nie pro fe sjo -
nal ną fir mę ochro ny mie nia.
Pod no si to po ziom bez pie -
czeń stwa lu dzi i na grob ków
oraz utrwa la świa do mość dba -
ło ści za rzą dza ją cych o mie nie
wła sne i in nych.

Oprac.: Fran ci szek Che bel

Au tor jest Kie row ni kiem Ze -
spo łu w Miej skim Za kła dzie
Usług Ko mu nal nych w So -
snow cu i au to rem ar ty ku -
łów w za kre sie urzą dza nia
zie le ni cmen tar nej, ar chi -
tek tu ry i sym bo li cmen tar -
nych w pra sie fu ne ral nej
– w ogól no pol skim mie -
sięcz ni ku „Kul tu ra Po grze -
bu” oraz jest współ au to rem
po rad ni ka „Cmen tarz
w pra wie i prak ty ce” wy da -
ne go w 2005 r. przez Wy -
daw nic two Ver lag Da sho fer
w War sza wie. 

AR
C

14 li sto pa da Pa ni STA NI SŁA -
WA FI LA ob cho dzi ła 100-le -
cie uro dzin. Ju bi le uszo wy pre -
zent, dy plom oraz gra tu la cje
w imie niu władz sa mo rzą do -
wych prze ka zał so le ni zant ce
za stęp ca pre zy den ta, Zbi gniew
Ja skier nia.

Pa ni Sta ni sła wa, z do mu
Ma teu siak, uro dzi ła się w 1908
ro ku w Pra sz ce. Mia ła czte ry
sio stry i trzech bra ci. 

W wie ku 6 lat ra zem z ro -
dzi ną wy je cha ła do Nie miec.
Już ja ko 9-let nia dziew czyn ka
po ma ga ła w pra cy do mo wej
i przy go spo dar stwie. 

W Niem czech ukoń czy ła
szko łę po wszech ną. W 1933
ro ku ro dzi na wró ci ła do Pol -
ski. W cza sie II woj ny świa -
to wej pra co wa ła ja ko po moc
do mo wa i opie kun ka do dzie -
ci. W 1945 ro ku wy szła
za mąż, wy cho wa ła sy -
na i cór kę. W 2002 ro ku (mąż
zmarł w 1966 ro ku) prze pro -
wa dzi ła się do So snow ca,
do cór ki. Do cze ka ła się
czwór ki wnu ków i czwór ki
pra wnu ków.

Sza now nej Ju bi lat ce ży -
czy my jesz cze wie lu lat ży -
cia. U

W li sto pa dzie od by ły się al ter -
na tyw ne warsz ta ty kul tu ral ne
„Krąg Kre atyw no ści – Obudź
swo ją oso bo wość twór czą” or -
ga ni zo wa ne przez sto wa rzy sze -
nie Ak tyw ne Ko bie ty. 

Za ję cia po dzie lo ne by ły
na trzy mo du ły warsz ta to we.
Pierw szy z nich do ty czył psy -
cho edu ka cji. W je go ra mach
od by ły się za ję cia „Si ła po zy -
tyw nych my śli” i „Tre ning
twór czo ści” ma ją ce na ce lu
od na le zie nie w uczest nicz -
kach en tu zja zmu, pew no ści

sie bie, po ten cja łu i za pre zen -
to wa nia moż li wo ści ich wy -
ko rzy sta nia. Mo duł dru gi
obej mo wał umie jęt no ści ma -
nu al ne. Kur sant ki mia ły moż -
li wość two rze nia m. in.: bi żu -
te rii, to re bek, pa sków za po -
mo cą fil co wa nia weł ny oraz
rzeź bie nia w gli nie. Trze ci
mo duł to za ję cia z ru chu
i tań ca oraz emi sji gło su.

Pro jekt sfi nan so wa ny zo stał
przez: Urząd Mia sta So sno -
wiec oraz Urząd Mar szał kow -
ski. GK

Ju bi le usz 100 lat Ko bie ca ak tyw ność

Ze spół Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych w So snow -
cu już od 10 lat uczest ni czy
w pro gra mie Unii Eu ro pej skiej
So cra tes – Co me nius. Obec nie
szko ła pro wa dzi współ pra cę
z trze ma szko ła mi: Se tu bal
(Por tu ga lia), Ga zian tep (Tur -
cja) oraz Le to vic (Cze chy). 

W związ ku z pro gra mem
od 3 do 7 li sto pa da szko łę od -
wie dzi li przed sta wi cie le part -
ner skich szkół. Omó wio no
ko lej ne eta py pra cy nad re ali -
zo wa nym pro jek tem pt. „Zła -
pa ny w sieć – niech to za cznie
pra co wać dla Cie bie”.
Przy oka zji wi zy ty go ście
zwie dzi li So sno wiec oraz za -

byt ko wą ko pal nię sre bra
i sztol nię w Tar now skich Gó -
rach, od wie dzi li tak że Kra -
ków. 

– Współ pra ca przy no si
uczniom wie le ko rzy ści, da je
moż li wość od wie dze nia eu ro -
pej skich kra jów, na wią za nia
kon tak tów mię dzy na ro do -
wych, zdo by cia no wych do -
świad czeń, a tak że kształ ce nia
umie jęt no ści po słu gi wa nia się
ję zy kiem an giel skim – pod kre -
śla Han na Gąt kie wicz, na uczy -
cielka z ZSE iI.

Ko or dy na to ra mi pro jek tów
w ZSE iI są na uczy cie le: Han -
na Gąt kie wicz, Be ata Pa nu -
szew ska i Wik tor Pu cha ła.U

Zła pa ni w sieć

Pięk ne go ju bi le uszu do cze ka ła
się Pa ni STE FA NIA SO KO -
ŁOW SKA z d. Sta siuk. 

13 li sto pa da ob cho dzi ła 104
la ta!

Pa ni Ste fa nia uro dzi ła się w
1904 ro ku we wsi Hru szew
(ob. woj. Ma zo wiec kie). Ro -
dzi ce utrzy my wa li się ze sto -
lar stwa i pra cy na ro li.

Po cięż kiej cho ro bie i
śmier ci mat ki, któ ra umar ła
ma jąc 40 lat, 15-let nia Ste fa nia
sa ma mu sia ła za jąć się pra cą
na ro li oraz wy cho wy wa niem
młod sze go ro dzeń stwa. Sa ma
też mu sia ła na uczyć się pi sać i
czy tać.

W wie ku 22 lat wy szła za
mąż i uro dzi ła cór kę. W 1956
ro ku, po utra cie ca łe go ma jąt -
ku, przy je cha li z Bia ło ru si do

Pol ski. Za miesz ka li w So -
snow cu. Mąż Ste fan zgi nął tra -
gicz nie w 1959 ro ku. 

Pa ni Ste fa nia pra co wa ła
przez wie le lat w Za kła dzie
Przę dzal ni Cze san ko wej „Po li -
tex”, póź niej zaj mo wa ła się
wnu ka mi: Mał go rza tą i Edwar -
dem.

W 1990 ro ku zmar ła Jej je -
dy na cór ka An na. Od tej po ry
miesz ka z wnucz ką i jej ro dzi -
ną. Ju bi lat ka do cze ka ła się
rów nież dwóch pra wnu czek.

Uro dzi no wy pre zent, dy -
plom oraz gra tu la cje w imie -
niu władz sa mo rzą do wych
zło żył so le ni zant ce za stęp ca
pre zy den ta, Zbi gniew Ja skier -
nia.

Do ży czeń do łą cza się rów -
nież re dak cja „Ku rie ra”. U

Jubileusz 104 lat
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10 lat so sno wiec kie go Cmen ta rza Ko mu nal ne go 
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W dniach 17-21 li sto pa da ob cho -
dzo ny był Ty dzień Edu ka cji Glo -
bal nej (TEG). Z tej oka zji Gim -
na zjum nr 4 im. T. Ko ściusz ki
(w ZSO nr 11) oraz Gim na zjum
nr 15 przy go to wa ły sze reg im -
prez, w tym hap pe ning „Bia łe
Opa ski”. Pa tro nat ho no ro wy
nad ob cho da mi ob jął Pre zy dent
Mia sta So snow ca Ka zi mierz
Gór ski, Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne
Ko bie ty oraz Klub Ga ja. 

Ucznio wie pod czas za jęć
z wie dzy o spo łe czeń stwie uczy -
li się o pra wach czło wie ka, spra -
wie dli wym han dlu, Mi le nij nych
Ce lach Roz wo ju, po sze rza li wie -
dzę o te ma ty zwią za ne z pro ble -

ma mi świa ta. Na lek cjach in for -
ma ty ki wy szu ki wa li da nych
o wspo mnia nych za gad nie niach
oraz przy go to wy wa li ulot ki, któ -
re zo sta ły roz da ne prze chod niom
w cen trum mia sta. Do dat ko wo
na lek cjach pla sty ki ucznio wie
przy go to wy wa li pla ka ty na te -
mat: „Mam pra wo być wol nym,
mam pra wo mó wić” oraz „Spra -
wie dli wość w han dlu – kto
na tym zy sku je?”. 

W ra mach edu ka cji glo bal nej
ucznio wie klas trze cich uczest ni -
czy li w za ję ciach prze pro wa dzo -
nych przez Ja ro sła wa Ka sprzy ka
z Klu bu Ga ja. Te ma tem za jęć by -
ło od po wie dzial ne ku po wa nie

– „Two je pie nią dze kształ tu ją
świat”. Ucznio wie do wie dzie li
się, że na sze kon su menc kie de cy -
zje po dej mo wa ne pod czas co -
dzien nych za ku pów mo gą de cy -
do wać o lo sie lu dzi, zwie rząt
i przy ro dy.

Do hap pe nin gu – bia łe opa ski
– zo sta ły za pro szo ne szko ły,
przed szko la, urzę dy oraz uczel -
nie. Na za pro sze nie od po wie -
dzia ło 6 przed szko li i 5 szkół. 

1500 osób, któ re za ło ży ły
na rę kę wła sno ręcz nie wy ko na ne
przez uczniów bia łe opa ski 21 li -
sto pa da po twier dzi ło swo je za an -
ga żo wa nie w wal kę o eli mi na cję
ubó stwa. U

Ty dzień Edu ka cji Glo bal nej

„Cza sem wspo mnie nia cze ka ją
uśpio ne na im puls co je oży wi...”
– sło wa te sta no wi ły mot to ob -
cho dów 80-le cia Szko ły Pod sta -
wo wej nr 15 w Niw ce, któ re od -
by ły się 21 li sto pa da.

W tym uro czy stym dniu mu -
ry szko ły za szczy ci li zna ko mi ci
go ście – wła dze mia sta i dziel ni -
cy, wła dze oświa to we, by li dy -
rek to rzy szko ły, na uczy cie le
i pra cow ni cy, ro dzi ce uczniów,
miesz kań cy Niw ki oraz licz nie

przy by li ab sol wen ci. Mi łą tra dy -
cją szko ły jest sta ły kon takt z ab -
sol wen ta mi, któ rzy mi mo upły -
wu lat, licz nych obo wiąz ków
oraz róż nych miejsc po by tu
w kra ju, czy za gra ni cą, za wsze
chęt nie od wie dza ją swo ją „pięt -
nast kę”. I tym ra zem by ło po -
dob nie. Wśród go ści nie za bra kło
ta kich osób, jak: prof. Ja dwi ga
Ro mań ska -Ga bryś, Ja cek Cy gan,
Bo gu sław Ka ba ła. Go ściem
szko ły był tak że Wie sław Ła go -

dziń ski, któ ry ukoń czył szko łę
w 1938 ro ku.

Uro czy stość roz po czę ła dy rek -
tor szko ły wi ta jąc ser decz nie
wszyst kich ze bra nych, wspo mnia -
ła krót ko hi sto rię szko ły pod kre śla -
jąc, iż dla każ de go czło wie ka la ta
szkol ne, to prze cież naj pięk niej sze
la ta w ży ciu. To mło dość,  bez tro -
ska, wspa nia li przy ja cie le, to głę -
bo ko wy ry te w ser cu i nie za tar te
wspo mnie nia,  do któ rych po wra -
ca się z ra do ścią i roz rzew nie niem. 

Ucznio wie przed sta wi li pro -
gram ar ty stycz ny, któ ry był nie tyl -
ko hoł dem dla wspa nia łej tra dy cji
szko ły, ale rów nież dla jej pa tro -
na Ste fa na Że rom skie go. Po wy -
stę pach uczniów głos za bra li
przed sta wi cie le władz mia sta oraz
dziel ni cy gra tu lu jąc dy rek cji i ca -
łej spo łecz no ści szkol nej tak wspa -
nia łe go ju bi le uszu ży cząc dal szych
suk ce sów w dzie dzi nie edu ka cji,
wy cho wa nia oraz krze wie niu lo -
kal nej tra dy cji. U

80 lat SP 15
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Dyrektor… wspólnie z Jackiem Cyganem powitali gości
Jubileuszu. 
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27 li sto pa da w so sno wiec kiej
Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej mia ła miej sce grat ka dla
mi ło śni ków kul tu ry re gio nal -
nej – VII Se sja Za głę biow ska
„Ar ty ści z Za głę bia”.

Ce lem co rocz nych spo tkań
jest in te gra cja za głę biow skich
śro do wisk twór czych oraz jej
zwo len ni ków, po głę bia nie re -
gio nal nej toż sa mo ści oraz roz -
po wszech nia nie hi sto rii re gio -
nu za głę biow skie go.

Tra dy cyj nie se sję roz po czę -
to od pro mo cji naj now szej pu -
bli ka cji MBP w So snow cu, bę -
dą cej pod su mo wa niem se sji
ubie gło rocz nej: za głę biow skie
ro dy. 

Te go rocz ny cykl nie był stric -
te li te rac ki, obej mo wał rów nież
ma lar stwo Eu ge niu sza Chmie la
i Ja ni ny Kraup ke, ki ne ma to gra -
fię Sta ni sła wa Ję dry ki oraz mu -
zy kę Wła dy sła wa Szpil ma na.

Se sję zor ga ni zo wa no we
współ pra cy so sno wiec kiej książ ni -
cy z Wy dzia łem Fi lo lo gicz nym
Uni wer sy te tu Ślą skie go wKa to wi -
cach, Pra cow nią Ży cia Li te rac kie -
go na Gór nym Ślą sku i w Za głę -
biu Dą brow skim In sty tu tu Na uk
oLi te ra tu rze Pol skiej im. Ire ne usza
Opac kie go Uni wer sy te tu Ślą skie -
go w Ka to wi cach.

Pro jekt do fi nan so wa ny zo -
stał z bu dże tu Sa mo rzą du Wo -
je wódz twa Ślą skie go. GK

Se sja Za głę biow ska 
po raz siód my

VII Sesja Zagłębiowska przyciągnęła kilkudziesięciu
uczestników spotkania
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Świę to Nie pod le gło ści

Tra dy cyj nie, 11 li sto pa da
oprócz uro czy sto ści ofi cjal -
nych, za pla no wa no wie le im -
prez spor to wo -re kre acyj no -kul -
tu ral nych. Ofi cjal ne ob cho dy
roz po czę ły się 9 li sto pa da.
Przed sta wi cie le władz miej -
skich przy ul. Mo ścic kie go zło -
ży li kwia ty pod ta bli cą upa -
mięt nia ją cą roz strze la nie 20
Po la ków oraz na Wa we lu
pod ta bli cą upa mięt nia ją cą
kwa te rę I Kom pa nii Le gio nów
Za głę bia Dą brow skie go.

11 li sto pa da w Macz kach
w ko ście le p. w. Świę te go Pio tra
i Paw ła od by ła się  msza św.
Rów nież w Macz kach pod po -
mni kiem Ta de usza Ko ściusz ki
i Krzy żem Wol no ści zło żo no
kwia ty.

W sa mo po łu dnia w Ka te drze
p. w. WNMP od pra wio na zo sta -
ła msza świę ta w in ten cji Oj czy -
zny, a wie czo rem w Do mu Ka to -
lic kim od był się kon cert pie śni
pa trio tycz nych i żoł nier skich
w wy ko na niu Chó ru Mie sza ne -
go „Lut nia” przy Ka te drze p. w.
WNMP w So snow cu. ARC

Zastępca prezydenta
Zbigniew Jaskiernia
uhonorował bohaterów 11
listopada 1918 roku. 



tekst i fo to: Ur szu la Pisz czek

15 i 16 li sto pa da w Ze spo le Szkół Ogól -
no kształ cą cych nr 2 przy uli cy Cze ladz -
kiej so sno wiec ki Zwią zek Ho dow ców
Ka nar ków „Eg zo ta” wraz z Wy dzia łem
Kul tu ry i Sztu ki UM oraz ZSO nr 2 or -
ga ni zo wał kon kurs oraz wy sta wę ka nar -
ków. Pa tro nat me dial ny nad wy sta wą
ob ję ła re dak cja „Ku rie ra Miej skie go”.

Te go rocz ny kon kurs był naj więk szą
te go ty pu im pre zą od lat. Na po kon kur -
so wej wy sta wie moż na by ło zo ba czyć
po nad 250 pta ków. Jak co ro ku, do mi -
no wa ły ka nar ki ko lo ro we (po nad 100)
i kształt ne (oko ło 60). Pierw szy raz
na so sno wiec kim po ka zie moż na by ło
zo ba czyć ka nar ki kę dzie rza we pół noc ne
i pa ry skie. Du żo by ło tak że ka nar ków
har ceń skich oraz nie wiel ką ilość pa pug
i in nych pta ków eg zo tycz nych. Pta ki
wy sta wia ło łącz nie 22 ho dow ców z So -

snow ca, Bę dzi na, Dą bro wy Gór ni czej,
Ka to wic, Za wier cia, Li bią ża, Gli wic,
a na wet z Bia łe go sto ku. Naj wy żej oce -
nio ne zo sta ły ka nar ki żół te Paw ła Plu ty
z Gli wic, czer wo no -czar ne An drze ja
So ni ka z Bę dzi na, glo ste ry Ta de usza
Miel ni czu ka z So snow ca oraz ka nar ki
har ceń skie Da riu sza Gu dy ki z Li bią ża.

Wy sta wa cie szy ła się też naj więk -
szym od lat za in te re so wa niem zwie dza -
ją cych. – Sta ra my się jak naj le piej or ga -
ni zo wać na sze wy sta wy. Ma my to
szczę ście, że od lat wspie ra nas so sno -
wiec ki Urząd Miej ski oraz dy rek cja
ZSO nr 2. Wia do mo, tyl ko w ten spo -
sób mo że my pro mo wać na sze hob by,
a tym sa mym „za ra żać” ho dow lą pta -
ków od wie dza ją cych wy sta wę. Ma rzy
nam się, że by ho dow la pta ków by ła
rów nie po pu lar na w Pol sce, jak we
Wło szech, Fran cji, Niem czech czy
Hisz pa nii, gdzie pta ki ho du ją na wet set -

ki ty się cy ho dow ców – mó wi Ja cek Dy -
bich – ho dow ca z So snow ca. 

W naj bliż szym cza sie, od 12 do 14
grud nia, ho dow ców cze ka ją jesz cze or -
ga ni zo wa ne w Ha li Spor to wej w Cze la -
dzi Or ni to lo gicz ne Mi strzo stwa Pol ski
łącz nie z wy sta wą pta ków. Oczy wi ście
na mi strzo stwach swo je pta ki wy sta -
wiać bę dą rów nież ho dow cy so sno wiec -
kie go sto wa rzy sze nia. Na na stęp ne po -
ka zy w So snow cu za pra sza my za rok.
Ho dow cy już za po wia da ją, że pta ków
bę dzie jesz cze wię cej. – Na sze sto wa -
rzy sze nie cią gle się roz wi ja. Zwięk sza
się licz ba ho dow ców. Na si człon ko wie
od wie dza ją naj więk sze im pre zy te go
ty pu w Eu ro pie, spro wa dza jąc pta ki
z naj lep szych ho dow li. Śmia ło moż -
na po wie dzieć, że so sno wiec ki zwią zek
jest czo ło wym ośrod kiem ho dow li ka -
nar ków w Pol sce – do da je Ja cek Dy -
bich. 
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20 grud nia Dom Mu zy ki i Tań ca
w Za brzu za pra sza mi ło śni ków
ba le tu na przed świą tecz ną ucztę
dla du cha.

Sta ło się już tra dy cją, że tuż
przed Świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia nasz kraj od wie dza
uwiel bia ny przez Po la ków ba let
Vik to ra Smir no va -Go lo wa no va.

Mo scow Ci ty Bal let to re no -
mo wa na gru pa, któ ra w Pol sce
zdo by ła uzna nie i po dziw ty się -
cy wiel bi cie li. Per fek cyj na tech -

ni ka ba le to wa w po łą cze niu
z kla sycz nym re per tu arem
w wy ko na niu naj lep szych tan ce -
rzy, wy wo dzą cych się z naj lep -
szych szkół ba le to wych Ro sji
i Ukra iny, da je nie zwy kły efekt. 

Mo scow Ci ty Bal let przy je -
dzie do Pol ski z dwo ma naj słyn -
niej szy mi przed sta wie nia mi.
Pierw szy spek takl to „Dzia dek
do Orze chów”. Dru gi – to „Je -
zio ro Ła bę dzie”, chy ba naj słyn -
niej szy i uwiel bia ny przez pu -

blicz ność ba let Pio tra Czaj kow -
skie go. God na po dzi wu wy ra zi -
stość ru chów tan ce rzy w po łą -
cze niu z fan ta stycz ną cho re ogra -
fią uka zu je nam, jak bar dzo na si
wschod ni są sie dzi ko cha ją ba let. 

Dla Czy tel ni ków, któ rzy po -
ja wią się z naj now szym nu me -
rem „Ku rie ra”, ja ko pierw si, ma -
my 2 po je dyn cze za pro sze nia
na przed sta wie nie do Do mu Mu -
zy ki i Tań ca w Za brzu. Ser decz -
nie za pra sza my. U

Spół dziel nia Uczniow ska „Ła kom -
czuch” dzia ła ją ca od czte rech lat
w Szko le Pod sta wo wej nr 29 w So -
snow cu po raz trze ci przy stą pi ła
do ogól no pol skie go „Kon kur su
na naj le piej pra cu ją cą spół dziel nię
uczniow ską w kra ju o Pu char Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej i Kra jo wej Ra dy
Spół dziel czej”. By ła to już jego
XI edy cja. Do kon kur su przy stą pi -
ło 211 spół dziel ni uczniow skich z ca -
łe go kra ju. W gro nie lau re atów zna la -
zło się 7 spół dziel ni ze szkół pod sta -
wo wych i 9 ze szkół śred nich.

W tym ro ku so sno wiec ka szko ła
za ję ła II miej sce w ska li kra ju. Opie -
ku no wie „Ła kom czu cha”: Ewa Wę -
grzyń ska i Be ata No wak -Dziu dzi
wraz z ucznia mi kla sy V B, któ rzy
naj bar dziej an ga żu ją się w pra ce
na rzecz spół dziel ni, ode bra li 8 li sto -
pa da w Kra ko wie dy plom i list gra tu -
la cyj ny. – Bar dzo cie szy my się z te -
go osią gnię cia, gdyż na dal je ste śmy
jed ną z naj młod szych spół dziel ni
w kra ju. Dzię ku je my wszyst kim
człon kom na szej spół dziel ni oraz dy -
żur nym za wiel kie za an ga żo wa nie
w jej pro wa dze nie – pod kre śla Ewa
Wę grzyń ska. U

Sukces
„Łakomczucha”

Świę to dla wiel bi cie li ba le tu  

Moscow City Ballet w grudniu
w Polsce!!!

17 par bry dżo wych z So snow ca,
Dą bro wy Gór ni czej, My sło wic
i Bę dzi na ry wa li zo wa ło w I tur -
nie ju sa mo rzą dow ców o Pu char
Pre zy den ta ro ze gra nym w so -
sno wiec kim Za gó rzu. 

So sno wiec cy rad ni, ogni sko
TKKF Za gó rze oraz wła dze
mia sta po sta no wi li, że jed ną
z do dat ko wych im prez upa mięt -
nia ją cych 90. rocz ni cę od zy ska -
nia nie pod le gło ści bę dzie tur niej
bry dżo wy. W pierw szych, pre -
sti żo wych, za wo dach ro ze gra -
nych w ha li Do rJan wal czy ło 34
mi ło śni ków szle mów i szle mi -
ków. Im pre zę otwo rzył zastępca
pre zy denta So snow ca, Zbi gniew
Ja skier nia, któ ry za uwa żył, że

te go ty pu za wo dy są po trzeb ne
i uatrak cyj nia ją spor to wą ofer tę
mia sta. 

W bar dzo za cię tej, bry dżo -
wej ry wa li za cji pierw sze miej -
sce za ję ła pa ra re pre zen tu ją ca
So sno wiec: Je rzy Siat ka i An -
drzej Ro go ziń ski, tuż za nią
upla so wał się du et Sta ni sław
Jan kow ski oraz Sta ni sław Pał ka,
trze cie miej sce zdo by li za wod ni -
cy z Dą bro wy Gór ni czej:
Krzysz tof Zie liń ski oraz Krzysz -
tof Ga wędz ki.

Im pre za ma du że szan se
na wpi sa nie się do so sno wiec -
kie go ka len da rza za wo dów roz -
gry wa nych z oka zji Świę ta Od -
ro dze nia Na ro do we go. ajk

Brydż Nie pod le gło ści
W ra mach XVII Gór no ślą skie -
go Fe sti wa lu Sztu ki Ka me ral -
nej Ars Ca me ra lis w so sno -
wiec kim klu bie Art Ca fe Mu -
za 30 li sto pa da od był się
kon cert fi na ło wy, któ re go
gwiaz dą był ze spół Mer cu ry
Rev. Ame ry kań ska gru pa gra -
ją ca roc ko wą al ter na ty wę za ło -
żo na zo sta ła pod ko niec lat 80.
w Bu fal lo.

Pier wot nie twór czość ze -
spo łu mia ła sta no wić mu zycz -
ny ma te riał dla fil mów two rzo -
nych przez zna jo mych mu zy -
ków, jed nak że Ars Ca me ra lis
szyb ko zy skał po pu lar ność
(przede wszyst kim w Wiel kiej
Bry ta nii) i w 1991 ro ku wy dał

swą de biu tanc ką pły tę „Yer self
Is Ste am”, któ ra cie szy ła się ol -
brzy mim za in te re so wa niem. 

W skład ze spo łu wcho dzą:
Jo na than Do na hue (wo kal, gi -
ta ra aku stycz na), Se an 'Gras -
shop per' Mac ko wiak (gi ta ry),
Da ve Frid mann (gi ta ra ba so wa)
i Jeff Mer cel (per ku sja, for te -
pian).

W Pol sce po raz pierw szy
ze spół wy stą pił 10 wrze -
śnia 2006 ro ku na War szaw skim
To rze Wy ści gów Kon nych
na Słu żew cu w ra mach I edy cji
fe sti wa lu Sum mer of Mu sic. So -
sno wiec ki kon cert zor ga ni zo wa -
ny zo stał przez Wy dział Kul tu ry
i Sztu ki Urzę du Miej skie go. GK

Dźwię ki mu zy ki

Roz śpie wa na szko ła 
na luzie
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Tłu my wi dzów mo gły obej rzeć ka nar ko we pięk no ści. 

Trójkąt na widokówce
Od 6 listopada w sosnowieckim Muzeum oglądać można
wystawę: „Od Trójkąta Trzech Cesarzy do Schengen”.

Ekspozycja zawiera reprodukcje 84 kart pocztowych
pochodzących ze zbiorów Działu Historii i Kultury Miasta
Muzeum w Sosnowcu oraz prywatnych kolekcjonerów, w tym
najstarsze widokówki Trójkąta Trzech Cesarzy z okresu od
końca XIX w. do roku 1940. Ponadto Muzeum oferuje dla
zwiedzających ekspozycję z okazji 90. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości – „Trójkąt Trzech Cesarzy”.
Wystawa składa się z dokumentów, fotografii, map oraz
makiety przedstawiającej obszar „Trójkąta” u zbiegu Białej
Przemszy i Czarnej Przemszy, podczas zaborów. Obejrzeć
można również repliki mundurów żołnierzy austriackich,
rosyjskich i niemieckich. 

Wystawy można oglądać do 18 stycznia 2009 r. GK

Przy tul ny hap pe ning

26 li sto pa da na Pla cu Stu le cia od był się ulicz ny hap pe ning
pod ha słem „Dar mo we przy tu la nie”, zor ga ni zo wa ny w ra -
mach pod su mo wa nia pro jek tu „Oczy sze ro ko otwar te – prze -
ciw dzia ła nie prze mo cy w ro dzi nie”. Ce lem pro jek tu by ło roz -
po wszech nie nie wie dzy na te mat zja wi ska prze mo cy w re gio -
nie oraz no wo cze snych me tod pro fi lak tycz nych. Ak cja by ła
pro wa dzo na przez Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty.

Hap pe ning po le gał na ofe ro wa niu przez człon ki nie sto wa -
rzy sze nia przy pad ko wym prze chod niom bez in te re sow nych ak -
tów życz li wo ści, wła śnie w po sta ci uści sków. Pu blicz ne przy -
tu la nie mia ło na ce lu sku pie nie prze chod niów na od czu ciach
in nych, życz li wych ge stach. Po dob ne ak cje or ga ni zo wa ne są
w wie lu kra jach, nie tyl ko eu ro pej skich. So sno wiec ki hap pe -
ning był pierw szą te go ty pu ini cja ty wą w Za głę biu. GK



Ku rier Miej ski: W li sto pa dzie li ceum im. Emi lii Pla -
ter ob cho dzi ło swo je stu le cie. Jak zmie ni ło się ono
na prze strze ni te go cza su? Ja kie zmia ny by ły dla
nie go prze ło mo we?
Mi ro sła wa So czyń ska: W hi sto rii li ceum by ło kil ka
mo men tów istot nie wpły wa ją cych na zmia nę funk cjo -
no wa nia szko ły. Wią za ły się one ze zmia na mi re aliów
lub zmia na mi hi sto rycz ny mi. Bar dzo istot nym fak tem
by ło po wie rze nie w 1908 r. Jó ze fie Si wi ko wej kie row -
nic twa pry wat nej pen sji żeń skiej na le żą cej do W. Moj -
kow skiej. 
No wa Prze ło żo na ce lem unik nię cia re stryk cyj ne go
nad zo ru ro syj skie go Mi ni ster jum Oświa ty do pro wa -
dzi ła do prze kształ ce nia pen sji w Sied mio kla so wą
Szko łę Żeń ską, któ rą nie speł na rok póź niej na by ła
na wła sność za kil ka ty się cy ru bli i prze nio sła jej sie -
dzi bę z uli cy Mo drze jow skiej 22 na uli cę Fa brycz ną 7,
obec nie ul. Ma ła chow skie go 5. Po od zy ska niu nie pod -
le gło ści w 1918 r. prze kształ ci ła szko łę w 8-kla so we
Gim na zjum Pol skiej Ma cie rzy Szkol nej, a w 1921 ro -
ku do pro wa dzi ła do je go upań stwo wie nia. W 1934 ro -
ku szko ła prze pro wa dza się do no we go gma chu,
miesz czą ce go się obec nie bu dyn ku przy uli cy Par ko -
wej 1, sfi nan so wa ne go i wy bu do wa ne go sta ra niem
miesz kań ców. Wów czas by ło to już Gim na zjum i Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im. E. Pla ter. 
W dru giej po ło wie wrze śnia 1939 r. szko ła roz po czy -
na kon spi ra cyj ną dzia łal ność edu ka cyj ną. Taj ne na -
ucza nie trwa ło przez ca łą oku pa cję. 
Od 1945 r. wła dze po szu ki wa ły no wej for mu ły ksztal -
ce nia, w związ ku z czym szko ła funk cjo nu je ja ko Pań -
stwo we Gim na zjum i Li ceum Ogól no kształ cą ce
im. Emi lii Pla ter, w ro ku 1948 ja ko III Pań stwo we
Gim na zjum i Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Emi lii
Pla ter, a w 1949 r. jest Pań stwo wą Szko łą Ogól no -
kształ cą cą Żeń ską Stop nia Li ce al ne go im. Emi lii Pla -

ter. W szko le pro wa dzo ne są rów nież od dzia ły szko ły
pod sta wo wej. 
Obec na na zwa po raz pierw szy po ja wia się w do ku -
men ta cji szkol nej w pi śmie Pre zy dium Wo je wódz kiej
Ra dy Na ro do wej z 1953 r. w spra wie okre śle nia li mi -
tu miejsc w kla sie VIII w ro ku szkol nym 1953/1954.
W 1956 r. szko ła z pla ców ki żeń skiej prze kształ ca się
w li ceum ko edu ka cyj ne.
Od 1965 r. do 31 sierp nia 2002 r. II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Emi lii Pla ter w So snow cu funk cjo no -
wa ło ja ko czte ro let nia szko ła po nad pod sta wo wa, pro -
wa dzą ca licz ne in no wa cje i eks pe ry men ty oraz kla sy
au tor skie. Re for ma struk tu ry szkol nic twa
z dniem 1 wrze śnia 2002 r. spra wi ła, że szko ła sta ła się
trzy let nim li ceum po nad gim na zjal nym. W 2005 r.
w struk tu rze szko ły zna la zły się od dzia ły dwu ję zycz -
ne z wy kła do wym ję zy kiem an giel skim. Na le ży od -
no to wać rów nież, że po mi mo dzia ła nia w wa run kach
ro syj skiej nie wo li i nie miec kie go fa szy zmu szko ła by -
ła ba stio nem pol sko ści, kształ ci ła swo je wy cho wan ki
w du chu umi ło wa nia ję zy ka i tra dy cji na ro do wej.
W cza sach Pol ski Lu do wej, mi mo istot ne go ogra ni cze -
nia wol no ści kształ ce nia i okro je nia tre ści edu ka cyj -
nych, wy cho wa ła wie le po ko leń ab sol wen tów le gi ty -
mu ją cych się zna czą cy mi osią gnię cia mi w za kre sie na -
uki, kul tu ry i ży cia spo łecz ne go.

W ja ki spo sób ob cho dzo ny był w szko le ju bi le -
usz?
Uro czy sto ści ju bi le uszo we za pla no wa no od 14 do 16
li sto pa da i łą czy ły się ze Zjaz dem Ab sol wen tów. Ob -
cho dy roz po czę ły się 14 li sto pa da spo tka niem uczniów
i ab sol wen tów przy mo gi le za ło ży ciel ki szko ły. Oprócz
wspól nej mo dli twy uczest ni cy spo tka nia zło ży li kwia -
ty na gro bach zmar łych pe da go gów oraz ab sol wen tów.
W tym sa mym dniu zo sta ła od sło nię ta ta bli ca pa miąt -

ko wa po świę co na Jó ze fie Si wi ko wej, po czym na stą -
pił wer ni saż Wy sta wy Ju bi le uszo wej, wy ko na nej przez
ze spół pra cow ni ków Zam ku Sie lec kie go. Na stęp nie
uczest ni cy wzię li udział w spo tka niach z wy bit ny mi
ab sol wen ta mi szko ły: na ukow ca mi i ludź mi kul tu ry.
Ob cho dy 15 li sto pa da roz po czę ła msza św. dzięk czyn -
na w so sno wiec kiej Ka te drze, któ rej prze wod ni czył J.
E. Ar cy bi skup Die ce zji Czę sto chow skiej Ks. Sta ni sław
No wak Ko lej nym wy da rze niem by ła Uro czy stość Ju -
bi le uszo wa w au li Wy dzia łu Na uk o Zie mi Uni wer sy -
te tu Ślą skie go z udzia łem za pro szo nych go ści i uczest -
ni ków zjaz du oraz uczniów. Ab sol wen ci wzię li udział
w spo tka niach rocz ni ków w gma chu szko ły. W au li
szkol nej mia ło miej sce spo tka nie Krzysz to fa Ma ter ny
z uczest ni ka mi ob cho dów, a na stęp nie au tor skie spo -
tka nie Jac ka Cy ga na. Od był się tak że Tur niej Jed ne go
Wier sza o Laur Pla te ran ki, a wie czo rem Bal Ab sol -
wen tów. 16 li sto pa da prze zna czo ny był na zwie dza nie
Wy sta wy Ju bi le uszo wej i spo tka nia w mniej szym gro -
nie, a wie czo rem w Ka te drze od by ły się Za dusz ki Jaz -
zo we z udzia łem ab sol wen tów i uczniów.

So sno wiec ka „Pla ter” od lat mie ści się w czo łów -
ce naj lep szych szkół śred nich w re gio nie. Jak
szko ła dba o utrzy ma nie tej po zy cji?
Re cep ta na suk ces jest pro sta: do bry na uczy ciel plus
mą drzy ro dzi ce, kon se kwen cja i wy so kie wy ma ga nia
w za kre sie dy dak ty ki i po staw etycz nych, przy rów no -
cze snym wspie ra niu uczniów w roz wi ja niu te go, co
w nich naj lep sze. 

Ab sol wen ci bar dzo do brze wspo mi na ją na ukę
w li ceum. Trud no spro stać mło dym lu dziom
i wzbu dzić w nich sym pa tię do pla có wek oświa to -
wych. W czym tkwi pań stwa se kret? Co tak wy jąt -
ko we go jest w „Pla te ran ce”, że ucznio wie na wet

po wie lu la tach czu ją do niej wiel ki sen ty ment?
Z upły wem lat od ukoń cze nia szko ły ab sol wen ci bar -
dziej do ce nia ją zna cze nie szko ły w swo im ży ciu. Pla -
ter to szko ła wy ma ga ją ca, a to nie kie dy ro dzi od ruch
bun tu, zwłasz cza w ze sta wie niu z rze ko mym lu zem
w in nych pla ców kach. Jed nak już na stu diach do strze -
ga ją, że wie dzą i po tra fią wię cej niż ich ró wie śni cy.
Jed nak tym co naj bar dziej łą czy spo łecz ność Pla ter są
re la cje po mię dzy ucznia mi – i te od po cząt ków ist nie -
nia szko ły są bar dzo do bre, opie ra ją się na życz li wo -
ści i ser decz no ści oka zy wa nej na co dzień, a w szcze -
gól no ści w trak cie współ dzia ła nia przy or ga ni za cji
róż nych im prez, ak cji, wy cie czek i in nych przed się -
wzięć.

Ja kie są Pa ni, ja ko dy rek tor szko ły, pla ny na przy -
szłość?
Nie unik nio na jest zmia na po ko leń w ob rę bie ka dry na -
ucza ją cej. Chcia ła bym, aby do szko ly tra fia li naj lep si
na uczy cie le, w tym z ty tu ła mi na uko wy mi, go to wi
kon ty nu ować god ne tra dy cje szko ły. Chcia ła bym rów -
nież, aby wy sił ki na uczy cie li i uczniów klas dwu ję -
zycz nych z wy kła do wym ję zy kiem an giel skim by ły
bar dziej do ce nia ne w śro do wi sku. Szko le ma rzy się sa -
la gim na stycz na z praw dzi we go zda rze nia.

Cze go ży czyć na le ży Pa ni, na uczy cie lom oraz
uczniom so sno wic kie go II LO z oka zji rocz ni cy?
Pro szę nam ży czyć te go, aby przy szłe po ko le nia
uczniów, na uczy cie li i ab sol wen tów nie ule ga ły prze -
mi ja ją cym mo dom i kul ty wo wa ły chlub ne tra dy cje
szko ły. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła Ga brie la Ko la no

Ku rier Miej ski: Ja kie są za da nia Ko mi sji Re -
wi zyj nej, któ rej Pan prze wod ni czy?
An drzej Ja gieł ło wicz: Ko mi sja Re wi zyj na jest je -
dy ną sta łą ko mi sją Ra dy Miej skiej, któ rą Ra da
usta wo wo mu si po wo łać. Pod czas, gdy in ne ko mi -
sje nie mu szą ist nieć, to re wi zyj na usta wo wo mu -
si. Po wo ła no ją w ce lu kon tro li dzia łal no ści pre zy -
den ta mia sta oraz miej skich jed no stek or ga ni za cyj -
nych pod czte re ma wzglę da mi: le gal no ści,
go spo dar no ści, rze tel no ści i ce lo wo ści. Ko mi sja
wy ko nu je swo je za da nia za po mo cą róż nych na -
rzę dzi np. kon tro li pre zy den ta i pod le głych mu
służb oraz jed no stek miej skich, ta kich jak np.
MOPS, MZZL czy pu blicz ne za kła dy opie ki zdro -
wot nej. Kon tro la mo że być bez po śred nia lub po -
śred nia, bar dzo sze ro ka, kom plek so wa lub pro ble -
mo wa szcze gó ło wa, jed nost ko wa. For mą kon tro li
jest rów nież ana li za pew nych dzia łań oraz oce -
na pra cy Urzę du Mia sta. Zaj mu je my się rów nież
opi nio wa niem wy ko na nia co rocz ne go bu dże tu, ba -
da jąc go spo dar kę fi nan so wą mia sta, a co za tym
idzie, udzie le niem bądź nie udzie le niem ab so lu to -
rium pre zy den to wi mia sta. Ko mi sja zaj mu je się
rów nież roz pa try wa niem skarg miesz kań ców, co
jest zna czą cym ele men tem na szej pra cy, a wy ni ka
z ko dek su po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne go.

O ja kie skar gi cho dzi?
To skar gi miesz kań ców na pre zy den ta lub sze fów
jed no stek miej skich je mu pod le głych. Do ty czą one
pro ble mów, ja kie miesz kań cy na po tka li za ła twia -
jąc swo je spra wy w gmin nych urzę dach. Jesz cze
za nim ko mi sja ta ką skar gę roz pa trzy, kwa li fi ku je
ją Biu ro Rad ców Praw nych. Na stęp nie ko mi sja
wy da je opi nię o jej za sad no ści. W cza sie mo jej
dwu let niej ka den cji, ja ko prze wod ni czą ce go Ko -

mi sji Re wi zyj nej, tyl ko raz uzna li śmy jed ną ze
skarg jed no cze śnie po czę ści za za sad ną i nie za -
sad ną dla in nych za rzu tów. Skar ga ta do ty czy ła
m.in. za trud nia nia przez dy rek to ra szko ły (pra cow -
ni ka sa mo rzą do we go) w swo jej jed no st ce człon ka
ro dzi ny. Na stęp nym za da niem człon ków ko mi sji
jest jej za opi nio wa nie dla Ra dy Mia sta, a gdy zo -
sta nie za opi nio wa na, skar ga ta ka zo sta je roz pa try -
wa na przez wszyst kich rad nych pod czas se sji. 
Naj czę ściej po wo dem skła da nia skarg jest nie zna -
jo mość prze pi sów praw nych lub ich błęd na in ter -
pre ta cja przez skar żą cych, cho ciaż cza sem jest to
zwy kłe pie niac two i chęć do ku cze nia wła dzy.

W ja ki spo sób oce nia cie Pań stwo wy ko na -
nie bu dże tu?
Opi nio wa nie wy ko na nia bu dże tu jest we dług mnie
za da niem naj waż niej szym wśród prac, któ ry mi
zaj mu je się Ko mi sja Re wi zyj na. Je śli za opi niu je -
my, że bu dżet jest wy ko na ny pra wi dło wo
pod wzglę dem me ry to rycz nym oraz for mal no -
-praw nym, to pod czas se sji, naj czę ściej tej kwiet -
nio wej, wnio sku je my o udzie le nie przez Ra dę
Miej ską ab so lu to rium pre zy den to wi. Ko mi sja Re -
wi zyj na uwzględ nia też opi nię Ko mi sji Bu dże to -
wej oraz opi nie in nych ko mi sji sta łych. Ab so lu to -
rium sta no wi pod su mo wa nie pra cy pre zy den ta
w da nym ro ku bu dże to wym.
Czym w ostat nim cza sie zaj mo wa ła się ko mi -
sja?
Obec nie bę dzie my chcie li ana li zo wać, ja kie by ły kosz -
ty wstęp ne róż nych przed się wzięć in we sty cyj nych np.
usta le nie kosz tów przy go to waw czych, czy pro jek to -
wych. Chce my spraw dzić, ile pie nię dzy zo sta ło wy da -
nych na te za da nia, któ re w osta tecz no ści nie zo sta ły
z róż nych po wo dów zre ali zo wa ne. Za mie rza my tak że

kon tro lo wać do cho dy z opłat tar go wych w 2008 ro ku,
do ta cję dla Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w tym że ro -
ku oraz spraw dzić wy gląd, do stęp ność, sto pień wy ko -
rzy sta nia i funk cjo no wa nie bo isk przy szkol nych i in -
nych pla có wek wy cho waw czych w So snow cu. Naj -
now szą pro po zy cją Ko mi sji dla Ra dy Miej skiej jest
chęć prze pro wa dze nia ana li zy przy dzia łów miesz kań
ko mu nal nych i so cjal nych w la tach 2006-2008.

Wra ca jąc do te ma tu bu dże tu, ja kie Pa na zda -
niem są prio ry te to we przed się wzię cia pla no wa -
ne na rok 2009?
Naj waż niej sze, ale rów nież naj bar dziej fi nan so wo ob -
cią ża ją ce jest to do ty czą ce wy ko na nia dru gie go eta pu
bu do wy ko lek to ra Bo brek oraz kon ty nu acja re struk tu -
ry za cji po łą czo ne go Szpi ta la Miej skie go. Istot ne mo -
im zda niem są rów nież wszyst kie in we sty cje do ty czą -
ce dróg i ulic w mie ście.

Uda ło się w pla nie bu dże to wym za pi sać
wszyst kiej naj waż niej sze za da nia?
Wy da je mi się, że wszyst kie waż ne in we sty cje zo sta ły
w nim uwzględ nio ne. Bo ję się tyl ko te go, że rad ni
spró bu ją prze no sić środ ki fi nan so we w ra mach in we -
sty cji miesz ka nio wych, zmniej sza jąc je. Wi docz na jest
ma ła prze py chan ka po mię dzy gru pą rad nych z PO
oraz SLD, mi mo ko ali cji. Ci z Plat for my su ge ru ją prze -
zna cze nie pie nię dzy głów nie na in we sty cje ty pu bu -
dow nic twa so cjal ne go, na to miast rad ni le wi co wi sta -
wia ją na bu dow nic two ko mu nal ne. Oso bi ście są dzę,
że za pla no wa ne na to dzia ła nie 8 mln zł prze zna czo ne
po win no zo stać na re mon ty np. ist nie ją cych już pu sto -
sta nów, czy pod wyż sza nie stan dar dów miesz kań, niż
na bu do wa nie od pod staw. Wte dy te o lep szym stan -
dar dzie by ły by miesz ka nia mi ko mu nal ny mi, a te o niż -
szym so cjal ny mi. Nie je stem rów nież zwo len ni kiem

utwo rze nia kon te ne rów, gett dla naj bar dziej ubo gich,
jak to się już o nich mó wi. W XXI wie ku lu dzie nie
po win ni miesz kać w ta kich wa run kach, a tym bar dziej
w tak cy wi li zo wa nym mie ście jak na sze.

Czyż by współ pra ca ko ali cjan tów nie prze bie ga -
ła tak bez pro ble mo wo jak su ge ru ją? Jak to wy -
glą da z Pa na per spek ty wy?
Człon ko wie za rów no PO, jak i SLD ma ją od mien ne
zda nia w wie lu kwe stiach, jed nak osta tecz nie za wsze
do cho dzą do kom pro mi su. Jed nak że na ich miej scu nie
ogra ni czał bym współ pra cy tyl ko do spo rów i roz mów
na po sie dze niach ko mi sji czy se sji. Pew ne spra wy po -
win ni usta lać i do cho dzić do po ro zu mie nia du żo wcze -
śniej, pre zen tu jąc usta lo ny con sen sus, a spie rać się póź -
niej już tyl ko z opo zy cją.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Ga brie la Ko la no

Re cep ta na suk ces jest pro sta
Roz mo wa z Mi ro sła wą So czyń ską, dy rek tor II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Emi lii Pla ter w So snow cu
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wywiady „Kuriera”

Prze py chan ka w ko ali cji
Roz mo wa z An drze jem Ja gieł ło wi czem – rad nym so sno wiec kiej Ra dy Miej skiej



Jest szan sa, że Jan Kie pu ra zo sta -
nie pa tro nem Mię dzy na ro do we go
Por tu Lot ni cze go w Py rzo wi cach.
Z ini cja ty wą nada nia lot ni sku imie -
nia sław ne go śpie wa ka wy stą pi li
nie któ rzy sa mo rzą dow cy oraz po -
seł Ja ro sław Pię ta (PO). 

– Po mysł nie jest no wy – przy -
zna je po seł Pię ta. – Gdy kil ka lat
te mu za czę to roz wa żać ewen tu al -
ność zna le zie nia pa tro na dla Py rzo -
wic, za rów no ja, jak i nie któ rzy sa -
mo rzą dow cy, np. wójt z Oża ro wic,
po my śle li śmy o Kie pu rze. W koń -
cu ma ło kto, jak on po pu la ry zo wał
So sno wiec da le ko po za gra ni ca mi
re gio nu i kra ju, a jed no cze śnie zna -
ny jest w Eu ro pie i USA.

Dla wszyst kich jest ja sne, że
pa tron lot ni ska mu si być zwią za ny
z re gio nem. Nie wszy scy są jed nak
zgod ni, co do wy bo ru od po wied -
niej po sta ci. 

Z so sno wiec kim te no rem kon -
ku ru ją Ka rol Go du la, ślą ski przed -
się bior ca ży ją cy na prze ło -

mie XVIII i XIX wie ku, za ło ży ciel
i wła ści ciel wie lu ko palń i hut,
Woj ciech Kor fan ty, przed wo jen ny
po li tyk cha de cji; Je rzy Zię tek, po -
wo jen ny wi ce wo je wo da ślą sko -dą -
brow ski oraz Ka rol Szy ma now ski,
sław ny kom po zy tor i pia ni sta. 

– To oczy wi ście wiel kie na zwi -
ska – przy zna je Ja ro sław Pię ta.
– Jed nak po stać Szy ma now skie go
nie jest zwią za na z na szym re gio -
nem, Go du la przy czy nił się do roz -
wo ju Ru dy Ślą skiej, ale z Za głę -
biem też nie ma nic wspól ne go,
a Kor fan ty był po li ty kiem. Chciał -
bym, aby ca ła ini cja ty wa nie mia ła
żad nych związ ków z tą czy in -
na opcją po li tycz ną.

Dla te go zo sta je Jan Kie pu ra,
oso ba bar dzo zwią za na z re gio nem
Za głę bia i je go sto li cą – So snow -
cem, a tak że na ty le zna na w świe -
cie, aby mo gła zo stać pa tro nem
mię dzy na ro do we go lot ni ska. 

– Ktoś, kto za wsze zwykł ma -
wiać sam o so bie „chło pak z So -

snow ca”, z pew no ścią jest do brym
kan dy da tem na pa tro na – twier dzi
Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik pra -
so wy Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. – W koń cu lot ni sko le ży
na te re nie Za głę bia.

Na ra zie Gór no ślą skie To wa -
rzy stwo Lot ni cze, do któ re go na le -
ży port lot ni czy, pod cho dzi do po -
my słu ostroż nie. – Cie szy nas za in -
te re so wa nie lot ni skiem – wy ja śnia
Ce za ry Orzech, rzecz nik pra so wy
GTL. – Jed nak w tej chwi li nie my -
śli my po waż nie nad przy ję ciem
imie nia. W su mie nie ma ku te mu
na wet do brej oka zji. Mo że w przy -
szło ści, gdy otwo rzy my no wy ter -
mi nal? Je śli cho dzi o nasz wi ze ru -
nek, to zwró ci li śmy się do Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach
o stwo rze nie dla nas atrak cyj ne go
lo go, przy tym szu ka my chwy tli -
wej na zwy, znacz nie krót szej, niż
obec na. Do brym mia nem by łoby
np. wpa da ją ce w ucho Ka to wi ce -
-Air port. Mógł bym jesz cze zro zu -

mieć Kie pu ra -Air port, ale my ślę że
do da nie do obec nej na zwy peł ne -
go na zwi ska te no ra nie przyj mie
się. Bę dą też kło po ty na tu ry biu ro -
wej; nada nie na zwy do tknie nie
tyl ko nas, ale też wszyst kie na sze
spół ki -cór ki, zmia ny w do ku men -
ta cji bę dą kosz tow ne. Pol skie do -
świad cze nia po ka zu ją, iż imio -
na pa tro nów lot nisk rzad ko się
przyj mu ją. Za rów no pa sa że ro wie,
jak i per so nel la ta ją cy da lej uży wa -
ją po tocz nych nazw lot nisk, a nie
imion ich pa tro nów (imio na nada -
no m.in. por tom lot ni czym w Ba li -
cach, Ło dzi i Wro cła wiu). Ini cja to -
rzy są jed nak do brej my śli. 

– Sta ram się za in te re so wać ini -
cja ty wą par la men ta rzy stów ze
wszyst kich opcji po li tycz nych
– mó wi Ja ro sław Pię ta. – Na ra zie
sam ze bra łem 40 pod pi sów
pod wnio skiem. Po tem pla nu je my
wy stą pić z nim do pre ze sa GTL
oraz władz wo je wódz kich. 

To masz Bie nek

W mia rę zbli ża nia się Świąt
w mie ście po ja wia się co raz
wię cej bo żo na ro dze nio wych ak -
cen tów. W głów nych punk tach
sto ją już im po nu ją ce cho in ki,
a służ by miej skie za koń czy ły
mon taż no wych i prze gląd sta -
rych lam pio nów świą tecz nych.

Naj oka zal szą z cho inek spre -
zen to wał mia stu je den z miesz -
kań ców. 

– Drze wo, któ re ro sło
na na szej po se sji, osią gnę ło
im po nu ją cą wy so kość 15 me -
trów, ale prze chy li ło się, tym
sa mym za czę ło stwa rzać nie -
bez pie czeń stwo – wy ja śnia Le -
szek Sło dow ski, ofia ro daw ca.
– Ko rze nie cho in ki za czę ły
wy sta wać z zie mi, więc ist nia -

ło ry zy ko, że sil ne wia try prze -
wró cą drze wo. Mo gło upaść
na uli cę, al bo na są sied nią po -
se sję, bo sta ło bli sko ogro dze -
nia. Mu sie li śmy je wy ciąć, ale
nie chcie li śmy by się zmar no -
wa ło. Ra zem z żo ną bar dzo się
ucie szy li śmy sły sząc, że moż -
na po łą czyć ko niecz ność z po -
żyt kiem. Przed świę ta mi
z pew no ścią zro bi my so bie
pod nim pa miąt ko we zdję cie.

Cho in ka po da ro wa na przez
Lesz ka Sło dow skie go to świerk
srebr ny. Zo stał usta wio ny przed
gma chem ma gi stra tu. In ne
świer ki usta wio no, po dob nie jak
w ubie głym ro ku, przy Dwor cu
Głów nym PKP, obok Ka te dry
przy ul. Ko ściel nej, na Po go ni

przed ko ścio łem pw. św. To ma -
sza, na ryn ku w Mo drze jo wie,
oraz uli cy Bra ci Mie ro szew -
skich. 

– Koszt do sta wy i usta wia nia
drze wek wy niósł ok. 14 ty się cy
zł – in for mu je Zbi gniew Maj -
chrzak, dy rek tor Miej skie go Za -
kła du Usług Ko mu nal nych.
– Koszt ozdób do de ko ra cji
to 20 ty się cy. Za tę kwo tę ku pio -
no przez ostat nie kil ka lat lam -
pio ny, gir lan dy, kur ty ny świetl -
ne i wę że cho in ko we.

W tym ro ku mia sto do ku pi -
ło 45 de ko ra cyj nych neo nów,
któ re za in sta lo wa ne zo sta ły
przy ul. 3 Ma ja. W So snow cu
ta kie de ko ra cje mon to wa ne są
na sta łe, tzn. raz za ło żo ne po zo -

sta ją na swo im miej scu przez ca -
ły rok, a je dy nie za pa la ne są
na czas Świąt. 

– W ten spo sób gmi -
na oszczę dza na skła do wa niu
oraz co rocz nym mon ta żu i de -
mon ta żu – mó wi Grze gorz Dą -
brow ski, rzecz nik pra so wy
Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. – Oczy wi ście uszko dzo ne
w wy ni ku dzia ła nia czyn ni ków
at mos fe rycz nych neo ny za stę pu -
je my no wy mi, ale te uszko dzo -
ne po na pra wie in sta lo wa ne są
w in nych punk tach mia sta. Choć
ca ło rocz na obec ność świą tecz -
nych neo nów bu dzi cza sa mi
zdzi wie nie, ta kie roz wią za nie
jest w mia stach za chod niej Eu -
ro py po wszech ne. tb 

Kie pu ra – Air port?
Lot ni sko w Py rzo wi cach być mo że otrzy ma imię so sno wiec kie go te no ra
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Jak in for mu je Miej ski Za kład Ulic i Mo stów, zraz z na dej ściem
zi my w in sty tu cji tej uru cho mio no te le fon alar mo wy, pod któ rym
miesz kań cy zgła szać mo gą swo je spo strze że nia zwią za ne ze sta -
nem dróg. Je śli zi ma da się we zna ki, kie row cy bę dą mo gli in for -
mo wać o ob lo dzo nej lub nie od śnie żo nej na wierzch ni. Stwo rzo -
no moż li wość bez po śred nie go kon tak tu z dys po zy to rem
w MZUiM, pod nu me rem tel. 032 291 79 27 lub tel. ko mór ko -
wy 501 456 203. tb

Kryzys odstraszył
inwestorów
Te re ny za Do mem Han dlo wym
„Se za mu” na dal cze ka ją na za -
go spo da ro wa nie. Dział ka w sa -
mym ser cu so sno wiec kie go cen -
trum zo sta ła wy sta wio -
na na sprze daż, ale kry zys
fi nan so wy, któ ry ry ko sze tem
ude rza w pol ską go spo dar kę,
przy naj mniej na ra zie od stra szył
po ten cjal nych na byw ców.

– Na ofer tę prze tar go wą od -
po wie dzia ły czte ry fir my. Wy -
bra ne zo sta ły dwie naj lep sze
ofer ty, ale do dal szych dzia łań
dojść nie mo gło. Otrzy ma li śmy
li sty grzecz no ścio we, w któ rych
in we sto rzy in for mu ją nas, że są
za in te re so wa ni te re na mi, ale ze
wzglę du na nie sta bil ną sy tu ację
na ryn kach nie mo gą na ra zie
pla no wać tak du że go przed się -
wzię cia. Jed no cze śnie po pro si ły
o po no wie nie prze tar gu w naj -

bliż szym cza sie, być mo że wów -
czas bę dą w sta nie udźwi gnąć
na swo ich bar kach cię żar in we -
sty cji – po wie dział pod czas li -
sto pa do wej se sji Ra dy Miej skiej
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent
So snow ca.

Te re ny za „Se za mem” by ły
przed la ty wi zy tów ką mia sta.
Znaj do wa ło się tam ki no Za głę -
bie, Dom Czte rech Kup ców, sta -
re de li ka te sy i re stau ra cja Sa voy.
Co dziś mo że tam po wstać? 

Na przy kład ko lej ny kom -
pleks han dlo wo -usłu go wy. Ale
że tych w mie ście jest już spo ro
bar dziej po trzeb ną in we sty cją
wy da je się być cen trum ho te lar -
sko -usłu go we, któ re by ło by do -
sko na łym za ple czem dla dzia ła -
ją ce go od pra wie ro ku Cen trum
Wy sta wien ni czo -Tar go we go
EXPO -SI LE SIA. KP
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KSSE S.A. zmienia siedzibę
Po dwunastu latach działalności Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna zmienia adres. Spółka pozyskała w centrum Katowic
nieruchomość z przeznaczeniem na własną siedzibę. Nowy adres
KSSE: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42. Pozostałe dane
teleadresowe oraz e-mailowe nie uległy zmianie. ARC 

Przy by ło bo żo na ro dze nio wych de ko ra cji na uli cach

Świę ta za pa sem

Sosnowiecki Orlik wystartował

Za dzwoń do MZUiM

27 li sto pa da w So snow cu za czął
obo wią zy wać za kaz pa le nia ty -
to niu na przy stan kach au to bu so -
wych i tram wa jo wych oraz na
pla cach za baw. To efekt wej ścia
w ży cie wrze śnio wej uchwa ły
Ra dy Miej skiej. Za pa le nie pa -
pie ro sów w pro mie niu 15 me -
trów od słup ka przy stan ko we go
gro zić bę dą man da ty od 20 do

500 zł. Nad prze strze ga niem za -
ka zu czu wać bę dzie po li cja oraz
straż miej ska. Po dróż nych i prze -
chod niów in for mo wać bę dą o
nim od po wied nie ta bli ce. Ich na -
kle ja nie już się za koń czy ło. Na
przy stan kach roz le pio no 450
zna ków za ka zu, ko lej ne 47
umiesz czo no przy pla cach za -
baw. TB

Istnieje koncepcja, aby lotnisko w Pyrzowicach było
głównym portem lotniczym w Polsce. Przemawia za tym
gęsta sieć komunikacyjna, duża przepustowość oraz
planowana budowa szybkiej trasy kolejowej z Warszawy
do Katowic przez Pyrzowice. Obecnie dwa terminale
Pyrzowic, A i B, są w stanie obsłużyć 3,6 mln pasażerów
rocznie. W planach jest otwarcie kolejnego terminalu. Biorąc
pod uwagę stały wzrost liczby pasażerów, port lotniczy
obsługiwałby wtedy 9 mln podróżnych w ciągu roku.

12 grud nia od da no do użyt ku
kom pleks bo isk bu do wa nych
w ra mach ogól no kra jo we go pro -
gra mu Or lik. Obiekt spor to wy
znaj du je się na te re nie Ze spo łu
Szkół nr 10 przy ul. Czoł gi stów.
Bę dzie słu żył mło dzie ży z ca łe -
go mia sta. 

– Umo wę z wy ko naw cą pod -
pi sa li śmy w sierp niu te go ro ku
– mó wi Gra ży na To ma szew ska,
dy rek tor ka ZS nr 10. – Ro bo ty
ru szy ły nie mal od ra zu i prze bie -
ga ły bez prze szkód. 

W ra mach pro jek tu wy bu do -
wa no bo isko do pił ki noż nej, po -
kry te sztucz ną tra wą oraz wie lo -
funk cyj ne bo isko do gry w siat -
ków kę i ko szy ków kę. W skład
kom plek su wcho dzi rów nież kort
te ni so wy. Dla za wod ni ków jest
też kom pleks sa ni tar ny. – Koszt
brut to ca łej in we sty cji wy niósł
nie co po nad 1 mln 732 ty się cy zł
– do da je Gra ży na To ma szew ska.

Ozna cza to, że gmi na do ło ży ła
do bu do wy znacz nie wię cej, niż za -
kła dał rzą do wy pro jekt, bo koszt in -
we sty cji oka zał się nie mal dwa ra zy
wyż szy niż się spo dzie wa no.
W myśl za ło żeń po my sło daw ców
koszt każ de go z Or li ków miał wy -
no sić ok. 1 mln zł. Jed ną trze cią tej
kwo ty mia ła wy kła dać gmi na, ty leż
sa mo do kła dać wła dze wo je wódz -
twa, a resz tę bu dżet pań stwa.
W prak ty ce jed nak bo iska są znacz -
nie droż sze w bu do wie, a po nie waż
ani z bu dże tu pań stwa, ani z ka sy
wo je wództw nie moż na prze zna -
czyć już do dat ko wych pie nię dzy
na te obiek ty, po wsta łą róż ni cę mu -
szą po kry wać gmi ny. So sno wiec nie
od bie ga tu taj od kra jo wej śred niej.

W myśl pro jek tu Or lik bę dzie
słu żył nie tyl ko uczniom ze szkół
przyul. Czoł gi stów. Spor to we umie -
jęt no ści bę dą mo gli roz wi jać tu mło -
dzi pił ka rze, siat ka rze i ko szy ka rze
z ca łej gmi ny. tb

Pa li łeś – za pła cisz



Nie co dzien nie wy glą da ła ostat -
nia se sja Ra dy Miej skiej.
Pod ha słem „Ko bie ty zdo by wa -
ją Ra dę Miej ską” pod -
czas XXXVI se sji głos za bra ły
człon ki nie Sto wa rzy sze nia Ak -
tyw ne Ko bie ty, Oby wa tel skie
Fo rum Ko biet oraz Par tii Ko -
biet. Wszyst ko to dzię ki wy jąt -
ko wej rocz ni cy. 

90 lat

– Dzię ki wie lo let nim wy sił -
kom ru chu ko bie ce go we wszyst -
kich za bo rach w De kre cie Na -
czel ni ka Pań stwa o or dy na cji
wy bor czej z 28 li sto pa da 1918
ro ku zna lazł się jed no znacz ny
za pis: „Wy bor cą do Sej mu jest
każ dy oby wa tel pań stwa bez róż -
ni cy płci, któ ry do dnia ogło sze -
nia wy bo rów ukoń czył 21 lat”.
Od cza su uzy ska nia praw wy bor -
czych przez Po lki mi ja wła -
śnie 90 lat. Jed nak w pol skim
Sej mie, Se na cie i na wszyst kich
szcze blach wła dzy sa mo rzą do -
wej, ko bie ty na dal są nie do re pre -
zen to wa ne. Sta no wiąc za le d wie
ok. 10-20 proc. tych krę gów,
a w nie któ rych Ra dach Miej -
skich, jak w So snow cu, w ogó le
ich brak. – Ra da Miej ska bez ko -
biet to pół Ra dy – pod kre śla ła
Ha li na So bań ska, pre ze ska Sto -
wa rzy sze nia Ak tyw ne Ko bie ty.

Głos za brał rów nież obec ny
na se sji po seł Wi told Kle pacz.
Wspo mniał on o po praw kach
w Sej mie do ty czą cych So snow -
ca oraz Za głę bia. – Cho dzi m.in.
o do fi nan so wa niu II eta pu bu do -
wy sta dio nu MO SiR-u, prze bu -
do wy i mo der ni za cji Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go dla
Dzie ci Sła bo Wi dzą cych i Nie -
wi do mych w Dą bro wie Gór ni -
czej oraz środ ków prze zna czo -
nych na in we sty cje w gór nic two.
Li czę na po par cie tych po pra wek
przez wszyst kie opcje po li tycz ne
w par la men cie – pod kre ślił
na ko niec Wi told Kle pacz.

W ra mach po rząd ku ob rad,
pod czas se sji omó wio no fi nał
pro jek tu „Go spo dar ka ście ko wa
w So snow cu” oraz in for ma cji
o re ali za cji pro jek tu „Bu do wa
kom plek so we go sys te mu go spo -
dar ki od pa da mi w So snow cu”. 

Ile tych li cen cji?

Przy oka zji ko lej nych punk -
tów ob rad rad ni wy raź nie się po -
dzie li li. Po wo dem by ła uchwa ła
do ty czą ca li mi tów li cen cji dla
tak sów ka rzy. Pro po zy cja (zgło -
szo na przez rad ne go Krzysz to fa
Ha ła du sa – PiS) zwięk sze nia
licz by li cen cji do 100 w przy -
szłym ro ku nie zy ska ła apro ba ty
rad nych i sa mych tak sów ka rzy.

Choć wcze śniej po mysł po parł
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski.
Już w trak cie se sji rad ny Ma ciej
Ada miec (PIRS) sta rał się
o zdję cie te go punk tu z ob rad.
– Do sta li śmy apel od 9 miej -
skich kor po ra cji, aby li mi tów nie
zwięk szać, by na so sno wiec ki
ry nek nie we szła no wa kor po ra -
cja z in ne go mia sta. Je śli uchwa -
li my dziś pro po no wa ną licz bę li -
cen cji, to pie nią dze od pły ną
do kon ku ren cji, za miast słu żyć
miesz kań com na sze go mia sta
– prze ko ny wał Ada miec. Po mysł
zdję cia te go punk tu nie zy skał

jed nak więk szo ści kwa li fi ko wa -
nej. 

Ze bra ni na sa li przed sta wi -
cie le so sno wiec kich kor po ra cji
tak sów kar skich pod kre śla li, iż
w mie ście jest już wy star cza ją -
ca ilość przed się biorstw tak -
sów ko wych, po sto je są za peł -
nio ne, a mię dzy prze woź ni ka mi
wzra sta nie zdro wa kon ku ren cja.
– Bio rąc pod uwa gę fakt, że
na miej sce re zy gnu ją cych z pra -
cy tak sów ka rzy rów nież wy da -
wa ne są no we li cen cje, to nie
uchro ni to i tak so sno wiec kich
prze woź ni ków przed kon ku ren -

cją na ryn ku. Nie wierz cie tym,
któ rzy tak mó wią – prze ko ny -
wał rad ny Ka rol Wi niar ski. 

– Usłu gi prze wo zo we
moż na pro wa dzić rów nież
bez li cen cji, tak jak ro bi to
pew na fir ma w Ka to wi cach.
Nie po trze bu ją oni np. przy -
wi le ju sta nia na po sto jach, bo
wy jeż dża ją do kon kret nych
klien tów w ra zie po trze by
– do da wał rad ny To masz
Jam ro zy (PO).

Osta tecz nie rad ni zde cy do -
wa li o wy zna cze niu li mi tu 60 li -
cen cji na przy szły rok. Tak sów -

ka rze nie kry li swo je go obu rze -
nia ta ką de cy zją rad nych.

42 zł za psa

W trak cie ob rad uchwa lo no
też obo wią zek pła ce nia po dat -
ku od psa. Staw kę rocz ną usta -
lo no w wy so ko ści 42 zł
od pierw sze go psa, 31 od dru -
gie go, a od trze cie go i ko lej -
nych 21 zł. Zo sta ły jed nak
wnie sio ne pew ne po praw ki po -
my słu rad ne go Kry stia nia
Dzie wio ra (SLD). I tak od ro -
ku 2009 z opła ty zwol nie ni zo -
sta ją: po sia da cze psów na by -
tych w ro ku 2009 ze schro ni -
ska dla bez dom nych zwie rząt
pro wa dzo ne go przez So sno -
wiec, na pod sta wie przed sta -
wia ne go za świad cze nia lub do -
wo du na by cia psa, wła ści cie le
psów wy ko rzy sty wa nych w do -
go te ra pii oraz psów prze wod -
ni ków.

Zmia ny na stą pi ły rów nież
w usta le niu na rok 2009 sta wek
dzien nej opła ty tar go wej. 

Na ko niec rajcy przy zna li 6
ty się cy zło tych jed no ra zo wej
za po mo gi radnemu Jac ko wi
Pa lu siń skie mu, po bi te mu pół
ro ku te mu pod czas peł nie nia
obo wiąz ków.

Ga brie la Ko la no

60 licencji w 2009 roku
36. sesja RM

Ha li na So bań ska (Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko biety ) pod kre śla ła, że Ra da Miej ska bez
ko biet, to „pół Ra dy”. 
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Wie le emo cji wśród rad nych człon ków
Ko mi sji Spor tu, Kul tu ry i Re kre acji
wzbu dzi ło za opi nio wa nie pro jek tu po -
wsta nia cen trum wspi nacz ko we go
„Bra ma na ju rę”.

Wcze śniej, pod czas se sji pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski przed sta wił kon cep -
cję stwo rze nia w mie ście cen trum wspi -
nacz ko we go. Ścian ki skła da ją ce się
z dwóch po łą czo nych tur ni o wy so ko -
ści 13 i 14 me trów oraz wy so kie go na 3
me try ka mie nia bul de ro we go, imi tu ją -
ce ska ły wa pien ne Ju ry Kra kow sko -
-Czę sto chow skiej miał by po wstać
w Par ku na Śro du li, w oko li cy sto ku
nar ciar skie go. Prze wi dy wa ny koszt in -
we sty cji to 2 mln zł.

Na spo tka nie za pro sze ni zo sta li
Grze gorz Kuś piel – po dróż nik, gro to -
łaz, in struk tor Pol skie go Związ ku Al -
pi ni zmu, Ma te usz Ry ka ła – peł no moc -
nik pre zy den ta mia sta ds. Roz wo ju
i Współ pra cy z Za gra ni cą oraz Ra fał
Si ciń ski, re pre zen tu ją cy Fo rum dla Za -
głę bia Dą brow skie go, któ re wy szło
z pro po zy cją po wsta nia cen trum wspi -
nacz ko we go. 

– Cen trum wspi nacz ko we dla So -
snow ca bę dzie nie wąt pli wą pro mo cją
mia sta. Bę dzie to rów nież pro pa go wa -
nie cie szą cej się co raz więk szym za in -
te re so wa niem wspi nacz ki, a co za tym
idzie – al pi ni zmu. Sport ten jest
przy prze wi dy wa nej pod czas te go pro -
jek tu ase ku ra cji cał ko wi cie bez piecz ny.
Wspi nacz kę moż na upra wiać bez ba -
rier wie ko wych. W re gio nie nie ma po -
dob nych obiek tów, a w ca łym kra ju jest
ich nie wie le. Z pew no ścią przy cią gnął -

by on wie lu chęt nych – prze ko ny wał
pod czas pre zen ta cji obiek tu Ra fał Si -
ciń ski.

Wie lu rad nych ar gu men ty te nie
prze ko na ły. Część rad nych prze ko ny -
wa ła, iż naj pierw na le ży ukoń czyć roz -
po czę te przed się wzię cia. 

– Do tej po ry nie uzy ska li śmy har -
mo no gra mu bu do wy ście żek ro we ro -
wych, stan bo isk szkol nych jest kiep -
ski, bra ku je ko szy, bra mek, ba se ny
rów nież sta no wią pro blem, sa le gim -
na stycz ne są w opła ka nym sta nie.
W związ ku z tym, mi mo iż przed sta -
wio ny pro jekt jest cie ka wy to uwa żam,
iż ist nie je pew na ko lej ność dzia łań
prio ry te to wych i na nich na le ży się
sku pić – prze ko ny wał rad ny Krzysz tof
Ha ła dus.

Ko lej ny z ar gu men tów prze ciw
utwo rze niu „Bra my na ju rę” do ty czył
opi nii, iż wspi nacz ka jest spor tem ni -
szo wym, nie cie szą cym się du żym za -
in te re so wa niem. Zda niem czę ści rad -
nych bli ska od le głość do Ju ry Kra kow -
sko -Czę sto chow skiej rów nież sta no wi
pro blem.

– Gru pa za pa leń ców, któ rą dzie li
od ju ry kil ka dzie siąt ki lo me trów na -
ma wia nas na wy da nie 2 mi lio nów
na stwo rze nie im tej „za baw ki”, pod -
czas gdy za 7 mi lio nów je ste śmy
w sta nie wy bu do wać dwie sa le gim na -
stycz ne... To już bar dziej nam się opła -
ca wy po ży czać au to ka ry i wo zić za in -
te re so wa nych na ju rę – iro ni zo wał rad -
ny Ma ciej Or now ski.

Rad nym prze szka dza ło tak że to, że
pro jekt zo stał naj pierw przed sta wio ny

przez pre zy den ta na se sji oraz uwzględ -
nio ny w przy szło rocz nym bu dże cie,
a do pie ro później oma wia ny pod czas
ko mi sji. 

– Mu si my po waż nie się za sta no wić
nad po par ciem dla te go pro jek tu, a nie
po dej mo wać de cy zje na si łę tyl ko dla
po kla sku, bo z te go ro bi się ele ment
kam pa nii wy bor czej – skwi to wał rad ny
Bo sak. 

– Dziw ny jest fakt, że jak za zwy czaj
rad ni sta ra ją się prze for so wać ja kiś pro -
jekt i uzy skać apro ba tę ze stro ny pre zy -
den ta, to gdy on sam pro po nu je ja kiś
pro jekt i znaj du ją się na nie go pie nią -
dze w bu dże cie, to rad ni sta ra ją po mysł
ten oba lić – pod su mo wał ze bra nie ko -
mi sji w tej spra wie prze wod ni czą cy ko -
mi sji Ma ciej Ada miec.

Osta tecz nie pro jekt zo stał za opi nio -
wa ny po zy tyw nie. Opo wie dzia ło się
za nim 9 rad nych, 7 by ło prze ciw, 3
wstrzy ma ło się od gło su. Te raz po mysł
bę dzie oma wia ny na se sji RM. 

– To słusz na de cy zja. Z punk tu
wi dze nia wspi na czy ścia no wych,
pro fe sjo na li stów, ścian ka ta bę dzie
świet nym obiek tem do ćwi czeń, nie
ty le dla za wo dow ców, co dla za in te -
re so wa nych wspi nacz ką ama to rów.
Choć brak za da sze nia, to ko rzy stać
bę dzie moż na z nie go ca ło rocz nie
np. po ob lo dze niu zi mą tur ni upra -
wiać bę dzie moż na al pi nizm zi mo -
wy. Mia sto mo że na tym wie le sko -
rzy stać – tłu ma czył Grze gorz Kuś -
piel.

Ga brie la Ko la no

Wspi nać się, czy jednak nie?
13 li sto pa da od by ła się XXXV nad -
zwy czaj na se sja Ra dy Miej skiej w
So snow cu. W trak cie jej trwa nia
przy ję to uchwa łę w spra wie miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go dla po ło żo ne go
w gmi nie ob sza ru „To wa ro wa”, za -
twier dzo no zmia ny w spra wie przy -
ję cia do KZK GOP w Ka to wi cach
Gmi ny Py sko wi ce oraz przy ję cia
zmia ny Sta tu tu Związ ku. Naj wię cej
cza su po świę co no jed nak zaj ściom
na Sta dio nie Lu do wym, do któ rych
do szło po me czu „Za głę bia” z Po go -
nią Szcze cin.

Spra woz da nie w tej spra wie zło ży -
li Ma rek An drze jew ski – za stęp ca ko -
men dan ta so sno wiec kiej po li cji oraz
przed sta wi cie le klu bu.

– Za miesz ki roz po czę ły się krót ko
po godz. 19.00, kie dy to w sek to rze
ki bi ców „Za głę bia” spa lo no fla gę Po -
go ni. W od po wie dzi na pły tę bo iska
za czę ły spa dać ra ce i fla ry rzu ca ne
przez ki bi ców ze Szcze ci na. Do szło
do sfor so wa nia ogro dze nia przez ki -
bi ców obu dru ży n oraz starć z ochro -
ną. Po na szej in ter wen cji, pod czas
któ rej uży li śmy bro ni gład ko lu fo wej
oraz ar mat ki wod nej, za pa no wał spo -
kój. Rów nież po me czu część ki bi ców
„Za głę bia” za ata ko wa ła po li cjan tów,
któ rzy po now nie uży li bro ni gład ko -
lu fo wej. Po za pro wa dze niu po rząd ku
za trzy ma li śmy w su mie 24 oso by.
Naj młod sza mia ła 16 lat. Trwa ją dal -
sze usta le nia, ma ją ce na ce lu za trzy -
ma nie ko lej nych uczest ni ków burd

– re la cjo no wał za stęp ca ko men dan ta
po li cji.

Głos w dys ku sji za bra li tak że Zbi -
gniew Drąż kie wicz, dy rek tor MO -
SiR-u w So snow cu oraz so sno wiec cy
rad ni. – Stra ty po nie sio ne w wy ni ku
za mie szek na obiek cie wy nio są oko -
ło 20 tys. zło tych – po in for mo wał
szef MO SiR-u.

Za rów no po li cja, przed sta wi cie le
klu bu, jak i rad ni zgod nie po tę pi li
chu li ga nów, któ rzy wsz czę li roz ró bę.
Za ape lo wa no jed no cze śnie, aby
w sto sun ku do praw dzi wych ki bi ców
nie sto so wać od po wie dzial no ści zbio -
ro wej i po tę pia jąc chu li ga nów pa mię -
tać, że gru pa ban dy tów nie mo że
wpły nąć na oce nę wszyst kich fa nów,
któ rzy nie jed no krot nie w spo sób fan -
ta stycz ny po ma ga li swo jej dru ży nie.

W naj bliż szym cza sie wo je wo da
ślą ski po dej mie de cy zję w spra wie
sta dio nu. Nie moż na wy klu czyć, że
na wnio sek po li cji zo sta nie on za -
mknię ty. Ka ry na klub mo że na ło żyć
tak że Wy dział Dys cy pli ny PZPN,
któ ry za po znał się już z opi nią de le -
ga ta związ ku obec ne go na me czu.

Pod czas se sji wła dze klu bu usto sun -
ko wa ły się tak że do do nie sień do ty czą -
cych opusz cze nia klu bu przez głów ne -
go ak cjo na riu sza, wła ści cie la „Za głę -
bia” Krzysz to fa Sza ta na. – Pan Sza tan
roz wa ża moż li wość odej ścia, ale nic
nie zo sta ło jesz cze prze są dzo ne – pod -
kre śla Je rzy Lu la, dy rek tor klu bu.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Zadyma na Ludowym głównym tematem
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
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Ad rian na Peć – Miej ski Rzecz nik
Kon su men tów

Jed nym z czę ściej uży wa nym
przez sprze daw ców i rze czo -
znaw ców twier dzeń uza sad -
nia ją cych od rzu ce nie re kla -
ma cji to wa ru jest sfor mu ło wa -
nie, że „zgło szo na uster ka nie
pod le ga re kla ma cji”. Kon su -
men ci zgła sza jąc się do rzecz -
ni ka rów nie czę sto za da ją py -
ta nie: czy to pod le ga re kla ma -
cji?

Zgod nie z prze pi sa mi
usta wy o sprze da ży kon su -
menc kiej po wo dem re kla ma -
cji jest tzw. nie zgod ność to -
wa ru z umo wą. Prze pi sy
usta wy nie za wie ra ją ka ta lo -
gu ani wy li cze nia wad czy
uste rek, któ re pod le ga ją al bo
nie pod le ga ją re kla mo wa niu.
Po wo dem re kla ma cji z ty tu -
łu nie god no ści mo że być ja -
ka kol wiek uster ka to wa ru,
któ ra po wo du je, że to war nie
na da je się do ce lu, do któ re -
go zo stał prze zna czo ny al bo
nie po sia da cech, o któ rych
za pew niał sprze daw ca. Za -
zna czyć przy tym war to, że
je śli cho dzi o to wa ry pro du -
ko wa ne se ryj nie nie zgod ność
mu si ist nieć obiek tyw nie,

a nie wy ni kać wy łącz nie
z su biek tyw ne go od czu cia
ku pu ją ce go. Np. oko licz -
ność, że to war nam z ja kichś
przy czyn nie od po wia da nie
sta no wi nie zgod no ści, po -
dob nie jak nie wy go da czy
nie do pa so wa nie rze czy, al bo
je go na tu ral ne zu ży wa nie
się. Każ dy to war ma bo wiem
swo ją „in dy wi du al ną ży wot -
ność”, któ ra za leż na jest
od ja ko ści ma te ria łów, z któ -
rych wy ko na no pro dukt oraz
od spo so bu je go eks plo ata -
cji. To war kon sump cyj ny po -
wi nien za cho wać okre ślo ną
ja kość i trwa łość w roz sąd nie
dłu gim okre sie cza su. Od po -
wie dzial ność sprze daw cy
z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru

z umo wą trwa 2 la ta od da ty
wy da nia ku pu ją ce mu. Ter -
min ten jed nak nie ozna cza,
że to war nie mo że się zu żyć
przed upły wem 2 lat od za -
ku pu, czy też każ da zgło szo -
na re kla ma cja mu si być
uzna na. 

Na to miast twier dze nia
sprze daw ców, że np. zam ki,
ozdo by, wy ściół ki, al bo szy -
by w oknach nie pod le ga ją
re kla ma cji nie jest zgod ne
z prze pi sa mi usta wy o sprze -
da ży kon su menc kiej. Od po -
wie dzial ność sprze da ją ce go
do ty czy ca łej rze czy, a nie
tyl ko po szcze gól nych czę ści
skła do wych. Kon su ment ma
pra wo zło żyć re kla ma cję
z po wo du każ dej za uwa żo nej
uster ki, a sprze daw ca ma
obo wią zek ją roz po znać. Je -
śli za tem np. od pa dły ozdo -
by to reb ki z te go po wo du, że
by ły nie pra wi dło wo za mo co -
wa ne w to ku pro duk cji od po -
wie dzial ność sprze daw cy
jest jak naj bar dziej uza sad -
nio na. Je śli na to miast tor bę
wy pro du ko wa no pra wi dło -
wo, a ule gła ona przy pad ko -
we mu uszko dze niu i ozdo ba
zo sta ła ode rwa na, wów czas
od po wie dzial ność spo czy wa
na ku pu ją cym.

Co pod le ga re kla ma cji?
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RZETELNA, PROFESJONALNA ORGANIZACJA, DOBRE REFERENCJE 
OD ZADOWOLONYCH  KLIENTÓW, 15-LETNI STAŻ PRACY W TURYSTYCE, 

MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY W RATACH, ATRAKCYJNE CENY.

41-200 Sosnowiec, ul.  Harcerska 4/58, tel./fax 293 62 94, 0602 48 50 71
e-mail: butmiki@interia.pl

rejestr Organizatorów Turystyki 111/99
Gwarancja ubezpieczeniowa z tytułu świadczonych usług turystycznych nr 1505/ WA/ 195/ 2007

„Miki“ Biuro Usług Turystycznych

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla

przedszkolaków

- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe

Oferujemy:

Jo an na Bi niec ka

Jak wia do mo, gór ni cy ma ją
moż li wość prze cho dze nia
na eme ry tu rę przed osią gnię -
ciem tzw. po wszech ne go wie ku
eme ry tal ne go (tj. 60 lat dla ko -
biet i 65 lat dla męż czyzn).
Wśród tej gru py za wo do wej są
jed nak oso by, któ re pra co wa ły
w gór nic twie zbyt krót ko, aby
na być pra wo do eme ry tu ry gór -
ni czej, jed nak chcia ły by do łą -
czyć do gro na eme ry tów. W ich
przy pad ku jest to moż li we.
Po speł nie niu okre ślo nych wa -
run ków moż na bo wiem przejść
na tzw. eme ry tu rę w ob ni żo nym
wie ku z ty tu łu wy ko ny wa nia
pra cy gór ni czej.

Wa run ki, któ re na le ży speł -
nić, to przede wszyst kim udo -
wod nio ny okres skład ko wy

i nie skład ko wy w wy mia rze co
naj mniej 20 lat dla ko biet i 25
lat dla męż czyzn oraz co naj -
mniej pięć lat pra cy gór ni czej
wy ko ny wa nej pod zie mią i sta -
le w peł nym wy mia rze cza su
pra cy. Ale uwa ga: z prze pi su te -
go nie mo gą sko rzy stać oso by,
któ re przy stą pi ły do otwar tych
fun du szy eme ry tal nych. 

Dla osób, któ re speł nia wy -
mie nio ne wa run ki, po wszech ny
wiek eme ry tal ny ob ni ża się
o sześć mie się cy za każ dy rok
pra cy gór ni czej, nie wię cej jed -
nak ani że li o 15 lat. 

Prze pis ten ma za sto so wa nie
w sto sun ku do wszyst kich osób
uro dzo nych przed 1 stycz -

nia 1949 r., a w sto sun ku do po -
zo sta łych obo wią zu je do koń -
ca 2008 r. To ozna cza, że
wszyst kie wa run ki, tj. wie ko we
i sta żo we, na le ży speł nić do tej
da ty. Jed nak ze zło że niem
wnio sku w ZUS -ie nie trze ba
się spie szyć, bo wiem dzień 31
grud nia 2008 r. jest osta tecz -
nym ter mi nem na speł nie nie
wa run ków, a nie osta tecz nym
ter mi nem na zło że nie wnio sku.
In ny mi sło wy, wnio sek moż -
na zło żyć w do wol nym ter mi -
nie, jed nak że przed ukoń cze -
niem po wszech ne go wie ku
eme ry tal ne go. Bo wiem z chwi -
lą ukoń cze nia 65 lat w przy pad -
ku męż czyzn oraz 60 lat
w przy pad ku ko biet, prze sta je
przy słu gi wać pra wo do wcze -
śniej szej eme ry tu ry. 

Eme ry tu ra w ob ni żo nym
wie ku z ty tu łu wy ko ny wa nia
pra cy gór ni czej bę dzie wy li -
czo na we dług obec nie obo wią -
zu ją cych za sad, czy li
z uwzględ nie niem za rob ków
uzy ska nych w 10 ko lej nych la -
tach, przy pa da ją cych w 20-le -
ciu przed ro kiem zgło sze nia
wnio sku o eme ry tu rę al bo
dwu dzie stu za rob ków wy bra -
nych do wol nie z ca łej ka rie ry
za wo do wej oraz udo ku men to -
wa nych okre sów skład ko wych
i nie skład ko wych. Na to miast
oso by, któ re zło żą wnio sek
po ukoń cze niu po wszech ne go
wie ku eme ry tal ne go, bę dą
mia ły wy li czo ne świad cze nie
we dług no we go sys te mu, czy li
w opar ciu o usta lo ny przez
ZUS ka pi tał po cząt ko wy oraz

skład ki ze bra ne przez ubez pie -
czo ne go.

War to do dać, że są jesz cze
in ne gru py osób, oprócz gór ni -
ków, któ re po speł nie niu
do koń ca 2008 r. okre ślo nych
wa run ków, bę dą mo gły sko rzy -
stać z pra wa do wcze śniej szej
eme ry tu ry. Do ty czy to m.in.
męż czyzn uro dzo nych przed 1
stycz nia 1949 r., czy li tych, któ -
rzy do koń ca 2008 r. bę dą mie -
li ukoń czo ne 60 lat. Wcze śniej -
sza eme ry tu ra bę dzie im przy -
słu gi wa ła pod wa run kiem, że:
• udo wod nią co naj mniej 35 lat
okre sów skład ko wych i nie -
skład ko wych;
• w okre sie ostat nich 24 mie się -
cy pod le ga nia ubez pie cze niom
spo łecz nym przez co naj mniej
pół ro ku po zo sta wa li w ubez -

pie cze niu pra cow ni czym, któ re
jed no cze śnie mu si być ostat nim
ty tu łem ubez pie cze nia, ja kie mu
pod le gał ubez pie czo ny
przed zgło sze niem wnio sku
o eme ry tu rę.

Te dwa ostat nie wa run ki nie
są wy ma ga ne, je śli wnio sko -
daw ca le gi ty mu je się 35-let nim
okre sem ubez pie cze nia pra cow -
ni cze go. 

Aby uzy skać eme ry tu rę
na wy mie nio nych za sa dach, ko -
niecz ne jest tyl ko ukoń cze nie 60
lat do koń ca te go ro ku. Po zo sta -
łe wa run ki wy ma ga ne do przy -
zna nia eme ry tu ry, w tym 35-let -
ni staż i ostat ni, pra cow ni czy ty -
tuł ubez pie cze nia, mo gą być
speł nio ne w każ dym cza sie.
A więc nie trze ba się spie szyć
ze zło że niem wnio sku. 

Ob ni żo ny wiek gór ni ka

reklama

Z doświadczeń „Zagłębiowskich warsztatów
społeczeństwa obywatelskiego”

Wie le or ga ni za cji po za rzą do wych bo ry ka się z pro ble ma mi: dla więk szo ści
skład ki człon kow skie są wy łącz ną pod sta wą opła ca nia dzia łal no ści. Pra -
wie 60% or ga ni za cji nie po sia da sa mo dziel ne go lo ka lu. Brak wy mia ny do -
świad czeń. Śro do wi sko to ce chu je się po nad to nie umie jęt no ścią ko rzy sta nia ze
współ cze snych źró deł in for ma cji i bra kiem do stę pu do In ter ne tu. 

Ad re sa ta mi na sze go pro jek tu by li przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Udział w nim wzię ło 185 osób ze 117 or ga ni za cji po za rzą do wych więk -
szo ści za głę biow skich gmin. 

Bez wąt pie nia po mo gły one w na by ciu wie dzy i umie jęt no ści zwięk sza ją -
cych kom pe ten cje or ga ni za cyj ne, a ich uczest ni cy w zde cy do wa nej więk szo -
ści po zy tyw nie oce nia ją swo ją obec ną wie dzę i umie jęt no ści, ale pod kre śla ją
ko niecz ność dal szych spo tkań.

Więk szość li de rów III sek to ra po zy tyw nie oce nia współ pra cę z po krew ny -
mi or ga ni za cja mi. Pra wie 90% re spon den tów wi dzi po trze bę ta kiej współ pra -
cy, jed nak że tyl ko po ło wa z nich na bie żą co współ pra cu je z in ny mi. Pra -
wie 85% an kie to wa nych stwier dza nie odzow ność wspól nej re pre zen ta cji. Ta -
ka sieć współ pra cy po win na za się giem ob jąć ca łe Za głę bie Dą brow skie.
An kie to wa ni ocze ku ją przede wszyst kim do radz twa w po zy ski wa niu fi nan sów,
wy mia ny in for ma cji i do świad czeń oraz szko leń z za rzą dza nia or ga ni za cją. 

Uczest ni cy do brze mó wią o współ pra cy z lo kal ny mi wła dza mi sa mo rzą do -
wy mi, na to miast trud no jest im oce nić z wo je wódz twem, biz ne sem i me dia mi,
bo do te go in stru men tu się ga ją wy jąt ko wo rzad ko.

Za ini cjo wa no też licz ne kon tak ty in ter per so nal ne, pod ję to róż ne for my
współ dzia ła nia w śro do wi sku lo kal nym oraz wy mia nę do świad czeń. 

W ra mach warsz ta tów w So snow cu za in spi ro wa no utwo rze nie fo rum,, So -
sno wiec ka Ini cja ty wa Dia lo gu Oby wa tel skie go”. Pod ini cja ty wą pod pi sa ło
się 16 przed sta wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych. 

Związek Zagłębiowski

No we lo do wi sko w So snow cu
W na szym mie ście po wsta nie
dru gie lo do wi sko. Ta fla zo sta -
nie umiej sco wio na na miej scu
zde mon to wa ne go lo do wi ska
tre nin go we go. In we sty cja bę -
dzie kosz to wać oko ło 20 mi lio -
nów zło tych. – Pie nią dze są za -
bez pie czo ne w przy szło rocz -
nym bu dże cie, ale już czy ni my
sta ra nia, aby część środ ków
od zy skać – pod kre śla Zbi -
gniew Drąż kie wicz, dy rek tor
MO SiR-u.

No wa ta fla bę dzie słu żyć
za rów no miesz kań com, jak

i ho ke istom oraz łyż wia rzom
fi gu ro wym miej sco wych klu -
bów. – Bę dzie to obiekt tre nin -
go wy dla za wod ni ków, a za ra -
zem miej sce, z któ re go ko rzy -
stać bę dą mo gli miesz kań cy.
Śli zgaw ki w na szym mie ście
cie szą się ogrom nym po wo -
dze niem. Jed na ta fla to zde cy -
do wa nie za ma ło zwa żyw szy,
że oprócz tre nin gów obiekt
słu ży do roz gry wa nia me czów
li go wych. Po wsta nie no we go
obiek tu roz ła du je na pię te gra -
fi ki i po zwo li czę ściej ko rzy -

stać z nie go ama to rom lo do -
wych śli zgów – do da je dy rek -
tor Drąż kie wicz.

W pierw szej fa zie bu do wy
pra ce bę dą zwią za ne z czę ścią
do ty czą cą ta fli, na stęp nie po -
wsta nie za ple cze so cjal no -sa ni -
tar ne, a po tem try bu ny. W pla -
nach jest tak że wy bu do wa nie ka -
wiar ni. W dal szej ko lej no ści
prze pro wa dzo ne zo sta ną pra ce
wo kół lo do wisk. Za go spo da ro -
wa ny zo sta nie ca ły te ren. Znaj dą
się tam ła wecz ki, alej ki, a tak że
punk ty usłu go we. KP

Wszystkim naszym Klientom życzymy Wesołych Świąt
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Spół dziel cza Ka sa Oszczęd no ścio -
wo -Kre dy to wa „Piast” z sie dzi bą
w Ty chach przy ul. Ti sch ne ra 75 na -
le ży do czo łów ki Kas w Pol sce, zrze -
sza jąc po nad 90 tys. człon ków zaj -
mu je zna czą ce miej sce w tra dy cji
i hi sto rii ru chu SKOK. Zgod nie
z ocze ki wa nia mi człon ków Ka sy
współ de cy du ją cych o lo sach i kie -
run kach roz wo ju, utwo rzo no pla -
ców ki na te re nie ca łe go kra ju w ce lu
zwięk sze nia do stęp no ści usług.

Od dział SKOK „Piast” w So -
snow cu skła da się z czte rech punk -
tów ka so wych, w któ rych pro fe sjo -
nal nie wy szko lo na ka dra pra cow ni -
cza za wsze słu ży fa cho wym
do radz twem fi nan so wym. Pra cow ni -
cy od dzia łu So sno wiec są ze spo łem
lu dzi ce nią cych swo ją pra cę, ukie -
run ko wa nych na klien ta i je go po -
trze by, sta le pod no szą cych swo je za -
wo do we kwa li fi ka cje. Nad wy raz
dba ją o to, aby każ dy czło nek SKOK
„Piast” był ob słu gi wa ny na jak naj -
wyż szym po zio mie. Obec nie z usług
na sze go od dzia łu ko rzy sta już po -
nad 3 tys. za do wo lo nych klien tów.
Pla ców ki SKOK „Piast” w So snow -
cu miesz czą się przy:
ul. 3 Ma ja 21 (obok by łe go ki -
na MU ZA), ul. Bo ha te rów Mon te
Cas si no 30 (Za gó rze), ul. Ni wec ka 1 
ul. Woj ska Pol skie go 73 (Niw ka).

SKOK „Piast” nie ustan nie
udo wad nia, że jest in sty tu cją no -
wo cze sną i wy cho dzą cą na prze ciw
po trze bom ryn ku. Du żym atu tem
Ka sy jest kon struk cja ofer ty pro -
stej a jed no cze śnie ta niej, co

umoż li wia do tar cie rów nież do tej
gru py klien tów, któ rych nie stać
na pro duk ty ofe ro wa ne przez ban -
ki. Z dru giej jed nak stro ny SKOK
„Piast” nie za po mi na o klien tach
do brze zo rien to wa nych w fi nan -
sach, pra gną cych mą drze i bez -
piecz nie za in we sto wać po sia da ne
środ ki fi nan so we. Tak skon stru -
owa ną ofer tę do brze oce nia ją za -
rów no klien ci ocze ku ją cy pro stych
roz wią zań, jak i ci, któ rzy szu ka ją
spo so bu na in trat ne ulo ko wa nie
swo ich oszczęd no ści. 

Ofer ta SKOK „Piast” jest
na bie żą co do sto so wy wa -
na do zmie nia ją cych się po trzeb.
Każ dy z człon ków jest jed no cze -
śnie współ wła ści cie lem Ka sy
i mo że w peł ni ko rzy stać z ofe ro -
wa nych usług, mię dzy in ny mi
z atrak cyj nie opro cen to wa nych lo -
kat, z sze re gu po ży czek go tów ko -
wych o okre sie spła ty na wet do 8
lat, rów nież po ży czek hi po tecz -
nych i kon so li da cyj nych. W szcze -
gól no ści po le ca się kon ta oso bi ste
oraz ra chun ki sys te ma tycz ne go
oszczę dza nia, w tym spe cjal nie
przy go to wa ne dla naj młod szych.
Do dat ko wo otrzy mać moż na bez -
płat ną kar tę płat ni czą, któ ra umoż -
li wia do ko ny wa nie płat no ści bez -
go tów ko wych w pla ców kach han -
dlo wych w kra ju i za gra ni cą.
Po nad to w Ka sie re ali zo wa ne są
kra jo we i za gra nicz ne prze ka zy
środ ków pie nięż nych za po śred nic -
twem We stern Union. Tak róż no -
rod na ofer ta po zwa la na bez piecz -

ne oraz naj bar dziej po żą da ne spo -
so by in we sto wa nia po sia da nych
środ ków fi nan so wych.

Stwo rze nie bez piecz nej i sta bil -
nej in sty tu cji fi nan so wej, któ rej po -
mi mo roz wo ju i du że go wzro stu
uda ło się za cho wać spe cy ficz ną dla
ma łych firm ro dzin ną at mos fe rę jest
nie wąt pli we wiel kim suk ce sem. Na -
le ży rów nież pod kre ślić, że na obec -
ną sy tu ację Ka sy za pra co wa li sa mi
jej człon ko wie. To dzię ki ich de cy zji
o przy stą pie niu do SKOK „Piast”
mo że ona na dal funk cjo no wać i dy -
na micz nie się roz wi jać.

W OFER CIE SKOK „Piast”:
naj lep sze lo ka ty – na wet do 9,30%
– du ży wy bór po ży czek go tów ko wych
o okre sie spła ty do 8 lat
– po życz ki hi po tecz ne – udzie la ne
na okres do 15 lat
– po życz ki kon so li da cyj ne
– ra chun ki sys te ma tycz ne go oszczę -
dza nia
– kon ta oso bi ste wraz z kar tą płat ni czą
SKOK VI SA
– prze le wy na ra chun ki ze wnętrz ne
– tyl ko 0,99 zł

SKOK „Piast”
Od dział So sno wiec
ul. 3 Ma ja 21 tel. 32/3633600
ul. Bo ha te rów Mon te Cas si no 30
tel. 32/2989436
ul. Ni wec ka 1 tel. 32/7361670
ul. Woj ska Pol skie go 73
tel. 32/2976331
in fo li nia 0801 602 222
ww.skok piast.pl

OD DZIAŁ SKOK „PIAST” W SO SNOW CU



Tekst: Krzysz tof Po lacz kie wicz
Fo to: Pa weł Wi śniew ski

11 li sto pa da w So snow cu od był
się 1 KJS (Kon kur so wa Jaz da
Sa mo cho dem) – Rajd Nie pod le -
gło ści o Pu char Pre zy den ta So -
snow ca. Na star cie im pre zy, któ -
rej or ga ni za to ra mi by ło Sto wa -
rzy sze nie „S4” i Au to mo bil klub
Zam ko wy sta nę ło 70 za łóg. Rajd
skła dał się z trzech od cin ków
spe cjal nych, znaj du ją cych się
na te re nach przy le głych do Sta -
dio nu Lu do we go, przy uli cy
Kre so wej oraz w Par ku na Ka zi -
mie rzu Gór ni czym. Start i me tę
zlo ka li zo wa no przed Urzę dem
Miej skim.

Za wo dy cie szy ły się ogrom -
nym za in te re so wa niem. Chęć
udzia łu w raj dzie wy ra zi ło aż 80
za łóg. Osta tecz nie or ga ni za to rzy
za re je stro wa li 70 za łóg z ca łe go
wo je wódz twa ślą skie go.

Do me ty do je cha ły 52 po ko -
nu jąc w su mie 104-ki lo me tro wą
tra sę. 

– To już 10 im pre za, któ rą zor -
ga ni zo wa li śmy. W ten spo sób po -
sta no wi li śmy przy bli żyć miesz kań -
com idee raj dów. Li czy my, że ta ka
for ma spę dze nia Dnia Nie pod le -
gło ści przy pad nie do gu stu miesz -
kań com. Je ste śmy przekonani, że
z ro ku na rok rajd bę dzie cie szył się
co raz więk szą po pu lar no ścią. Na -
wią za li śmy współ pra cę z Urzę dem
Mia sta. Dzię ki pa tro na to wi, któ ry
ob jął nad im pre zą Pre zy dent So -
snow ca mo gli śmy wszyst ko spraw -
nie przy go to wać. Pra cow ni cy urzę -
du udo stęp ni li nam te ren, na któ -
rym mo gli śmy prze pro wa dzić
za wo dy. Dla nas by ło to nie zwy kle
waż ne, gdyż w in nym przy pad ku
mu sie li by śmy za blo ko wać od ci nek
dro gi, a to nio sło by za so bą strasz -
ną biu ro kra cję – pod kre śla Mar cin
Kru pa, dy rek tor Pierw sze go KJS

– Kon kur so wa Jaz da Sa mo cho -
dem.

Nad po praw no ścią wy ni ków
czu wa li przed sta wi cie le Pol skie go
Związ ku Mo to ro we go. Oni też
przy zna li punk ty w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej, nie zbęd ne do uzy ska -
nia li cen cji PZM.

Uczest ni cy ry wa li zo wa li w su -
mie wsied miu kla sach, do2000cm
sze ścien nych oraz w kla sie sa mo -
cho dów Fiat 126p o po jem no ści
do 652 cm sze ścien nych, a tak że
w kla sie „gość”, dla za wod ni ków
po sia da ją cych li cen cje spor to we.
Kla sa ta zo sta ła ro ze gra napo zakon -
ku ren cją.

– Po mysł do sko na ły, zwłasz -
cza dla ama to rów, któ rzy nie
ma ją li cen cji. Każ dy z nas mógł
się spraw dzić. Po za tym to do -
ko na ły spo sób na spę dze nie
świą tecz ne go dnia – po wie dział
An drzej, je den z uczest ni ków
raj du. 

Konkursowa Jazda Samochodem, czyli...
Niepodległościowe ściganie 
o Puchar Prezydenta
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reklama

6 grud nia zo sta ła od da na do użyt ku
ha la szer mier cza, wy bu do wa -
na nad bu dyn kiem so cjal no -ad mi -
ni stra cyj nym obok ha li MO SiR-u
miesz czą cej się przy ul. Że rom skie -
go w So snow cu. Uro czy ste otwar -
cie sa li na stą pi ło pod czas Mi ko łaj -
ko we go Tur nie ju w sza bli dziew -
cząt i chłop ców do lat 15 o Pu char
Pre zy den ta Mia sta So snow ca.

W uro czy stym otwar ciu udział
wzię li przed sta wi cie le władz mia -
sta, z pre zy den tem Ka zi mie rzem
Gór skim na cze le oraz przed sta wi -
cie le władz Pol skie go Związ ku
Szer mier cze go. – Jest mi nie zwy -
kle mi ło do ko nać otwar cia sa li,
na któ rą na si sza bli ści cze ka li
od daw na. Swo imi osią gnię cia mi
na prze strze ni ostat nich lat za słu ży -
li na w peł ni pro fe sjo nal ny obiekt
do pra cy. Mam na dzie ję, że bę dzie
on słu żył so sno wiec kim sza bli stom
przez la ta – po wie dział pod czas
otwar cia sa li pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski.

Sa la ma wy mia ry 30x18 me -
trów. Znaj du je się w niej osiem
plansz wraz z za ple czem obej mu -
ją cym po miesz cze nia dla tre ne rów
oraz ma ga zyn sprzę tu spor to we go
z su szar nią. In we sty cja kosz to wa ła
pra wie 2,7 mln zł.

Mi lion zło tych na do fi nan so wa -
nie in we sty cji po cho dzi z Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki. Resz tę
środ ków prze zna czy ła na ten cel
gmi na.

– To waż ny dzień dla so sno -
wiec kiej sza bli. Wresz cie ma my
swój kąt z praw dzi we go zda rze nia.
Ta kie go obiek tu bez wąt pie nia bę -
dą nam za zdro ścić. My przed la ty
o ta kim miej scu do pra cy mo gli -
śmy tyl ko po ma rzyć. Cie szę się, że
ko lej ne po ko le nia adep tów szer -
mier ki w na szym mie ście bę dą mo -
gły ćwi czyć w tak kom for to wych
wa run kach – nie kry je ra do ści Le -
szek Chło sta, przed la ty zna ko mi ty
szer mie rz, od lat tre ner so sno wiec -
kich sza bli stów. KP

Ha la dla sza bli stów już otwar ta

Wresz cie się do cze ka li
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fotoplastikon

6 grud nia w Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej w Za -
gó rzu ze bra li się pa sjo na ci tań ca to wa rzy skie go
na XII edy cji „Shock Dan ce” IDSF Open La tin
o Pu char Pre zy den ta Mia sta So snow ca. Za wo -
dom to wa rzy szył rów nież Tur niej Tań ca To wa -
rzy skie go w ka te go riach: 12-13 lat „E”, 14-15 lat
„E”, po wy żej 15 lat „D” oraz po wy żej 15 lat „C”
ST/LA.

Tekst i zdję cia Ga brie la Ko la no

W tur nie ju udział wzię ło 126 par re pre zen tu ją cych Pol skę,
Niem cy, Ro sję, Ukra inę, Bia ło ruś, Cze chy, Sło wa cję, Li twę,
Wę gry i Ru mu nię, oce nia nych przez mię dzy na ro do we gro no
sę dziow skie.
Tur niej od był się przy współ pra cy: Urzę du Miej skie go w So -
snow cu, Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry w So snow cu,
Stu dia Spor to we go Tań ca To wa rzy skie go „Kie pu ra” So sno -
wiec, In ter na tio nal Dan ce Sport Fed de ra tion, Pol skie go To -
wa rzy stwa Ta necz ne go oraz MO SiR So sno wiec.  Poniżej
pre zen tu je my wy ni ki so sno wiec kie go ma ra to nu z tań cem. 

Wy ni ki tur nie ju głów ne go XII edy cji „Shock Dan ce” IDSF
Open La tin o Pu char Pre zy den ta Mia sta So snow ca:
1. Asta Si gval da dot tir i Prze my sław Ło wic ki z AKA DE MI
TAŃ CA w War sza wie (Pol ska).
2. Na ta lia Pie ce wicz i An drzej Su choc ki z klu bu IDEA w Kra -
ko wie (Pol ska).
3. Ele na Ko ly agi na i Dmi try Be lov z klu bu DI NA MO w Mo -
skwie (Ro sja).
12. Alek san dra Wę glar czyk i Adam Szen dzie lorz z klu bu KIE -
PU RA w So sno wiec)

WY NI KI TUR NIE JU TAŃ CA TO WA RZY SKIE GO (TUR -
NIEJ TO WA RZY SZĄ CY)
Ka te go ria 12-13, Kla sa E, Styl: Kom bi na cja 8T:
1. Mi cha li na Ba ran i Ra do sław Pu ja nek z klu bu IM PULS
w Cho rzo wie.
2. Mo ni ka Le wan dow ska i Al bert Ko wal z klu bu GCT w Gli wi -
cach.
3. Be ata Dzi dziń ska i Adam Ma tu sik z klu bu ZOR BA w My -
ka no wie.
4. Do mi ni ka Wój cik i Ma te usz Gó ra z klu bu KIE PU RA w So -
snow cu.
5. Pau li na Je ru za lem i Ka mil Olek siak z klu bu KIE PU RA w So -
snow cu.

Ka te go ria 14-15, Kla sa E, Styl: Kom bi na cja 8T:
1. Iga Szcze pa nek i Ja kub Ko wal z klu bu KIE PU RA w So snow -
cu. 
2. Zu zan na Bo brow ska i Ja kub Wil czyń ski z klu bu KIE PU RA
w So snow cu.
3. Mag da le na Mać kie wicz i Au re oli Ozner z klu bu KIE PU RA
w So snow cu.
6. Pa try cja Gon ciarz i Ro bert Bu bak z klu bu KIE PU RA w So -
snow cu.

Ka te go ria pow. 15, Kla sa C, Styl: Stan dard:
1. An ge li ka Ko ko siń ska i Ja ro sław Ko sec ki z klu bu KIE PU RA
w So snow cu.
2. Ani ta Waw rzy niec i Szy mon Sto dul ski z klu bu SZOK w Gli -
wi cach.
3. Agniesz ka Kli ma sa ra i Adam Szwacz ka z klu bu FO RUM
w Za brzu.

Ka te go ria pow. 15, Kla sa C, Styl: La tin:
1. Ol ga Zin chen ko i Raj ca Ma riusz z klu bu IDEA w Kra ko wie.
2. An ge li ka Ko ko siń ska i Ja ro sław Ko sec ki z klu bu KIE PU RA
w So snow cu.
3. Ka ro li na Mir ga i Bar tosz Bo chac ki z klu bu KIE PU RA w So -
snow cu.

Ka te go ria pow. 15, Kla sa D, Styl: Kom bi na cja 8T:
1. Mag da le na Lusz czak i Ma riusz Bro ni szew ski z klu bu NO -
WY STYL w Biel sku -Bia łej.
2. Mo ni ka Bąk i Piotr Cy groń z klu bu KIE PU RA w So snow cu.
3. Mag da le na Ma kosz i Ar tur Dyr da z AKA DE MIA TAŃ CA
NA DIR w Ryb ni ku.

W ryt mie sal sy, rum by, pas so do ble…

Pa ra z nu me rem 28, Ma ria
Mi chal ska i Ja kub Ko wal czyk
z kra kow skie go klu bu AS.

O Pu char 
Pre zy den ta

reklama

17 grud nia w ha li MO SiR-u w So -
snow cu od bę dzie się fi nał I edy cji
Pu cha ru Szkół Pod sta wo wej w Ha -
lo wej Pił ce Noż nej o Pu char Pre zy -
den ta So snow ca. Or ga ni za to rem tur -
nie ju jest Sto wa rzy sze nie Ak tyw ny
Śląsk przy współ pra cy z Urzę dem
Miej skim, Aka de mią Pił kar ską Za -
głę bie So sno wiec, MO SiR -em oraz
fir mą Vi go. Part ne ra mi za wo dów są
Ne mo -Wod ny Świat Dą bro wa Gór -
ni cza oraz ki no He lios So sno wiec.
Pa tro nat nad im pre zą ob ję ła re dak cja
„Ku rie ra Miej skie go”.

W tur nie ju udział weź mie 28
dru żyn. Fa za eli mi na cyj na (czte ry
tur nie je) wy ło ni ośmiu fi na li stów,
któ rzy 17 grud nia zmie rzą się
w fi na le im pre zy. Roz po czę cie
zma gań o godz. 9.00. Pla no wa ne
za koń cze nie – godz. 15.00. Sto wa -
rzy sze nie Ak tyw ny Śląsk z sie dzi -
bą w So snow cu po wsta ło w ce lu
pro mo wa nia ak tyw nej po sta wy
w dzie dzi nie spor tu, kul tu ry oraz
na uki wśród mło dzie ży. – Chce my
dzia łać na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem So snow ca. W do -
bie, gdy spor tem rzą dzą ne ga tyw -
ne emo cje i chu li gań skie wy bry ki
na szą ideą jest pro mo wa nie wśród
mło dzie ży szkol nej ak tyw ne go
try bu ży cia, du cha spor tu,
a w szcze gól no ści za sad fa ir play.
Głę bo ko wie rzy my, że zmia nę
w spo so bie po strze ga nia spor tu
po win no się kształ to wać już
od naj młod szych lat ży cia – pod -
kre śla Pa weł Niedź wiedz ki, czło -
nek za rzą du Ak tyw ny Śląsk.

Re la cja z tur nie ju w stycz nio wym
nu me rze Ku rie ra Miej skie go. KP
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27 li sto pa da w so sno wiec kim
Mu zeum mia ły miej sce „Spo tka -
nia Ar ty stycz ne So sno -
wiec 2008”. Im pre za od by wa się
cy klicz nie co ro ku i sku pia naj -
wy bit niej szych twór ców re gio nu.
Za każ dym ra zem jed nak ma
nie co od mien ny cha rak ter.
W tym ro ku pra ce ar ty stów, któ -
rych do ty czy ła wy sta wa po dzie -
lo ne zo sta ły na dwa ple ne ry: pla -
stycz ny i fo to gra ficz ny. Jak pod -
kre śla ją twór cy – idea
or ga ni zo wa nia ple ne rów ma
na ce lu po za in te gra cją lo kal ne -
go śro do wi ska ar ty stycz ne go,
tak że wzbo ga ce nie so sno wiec -
kich zbio rów mu ze al nych. 

Wśród uczest ni ków ple ne rów
zna leź li się m. in.: Sta ni sław
Cho mi czew ski, Ro man Ba na -
szew ski, Ju dy ta Ber naś, An drzej
Czar no ta, Gra ży na Fi giel, Cze -
sław Ga łuż ny, Ro man Ka la rus,
Pa weł Du sza, Da riusz Kin dler,
Sta ni sław Mi chal ski. W spo tka -
niu udział wzię li tak że za stęp ca
pre zy den ta Wil helm Zych oraz
Ma te usz Ry ka ła – peł no moc nik
pre zy den ta mia sta So snow ca.

Po su mo wa niem co rocz nych
spo tkań jest wy sta wa bio rą cych
udział w ple ne rach, któ rą oglą -
dać moż na w Pa ła cu Scho ena
oraz wy da nie ka ta lo gu prac
twór ców. GK

Zjazd ar ty stów

„Piąta Aleja” 
Candance Bushell
Po ran na ka wa na ta ra sie z wi do kiem na Man hat tan.
Po le wej za spa ny Brad Pitt, po pra wej Jes si ca Lan ge z ga ze tą w rę -
ku. Ile da ła byś za miesz ka nie na Pią tej Alei?
No wy Jork jest mia stem ko biet, któ re zro bią wszyst ko, by za -
miesz kać w apar ta men cie przy Pią tej Alei. To nie tyl ko miesz ka -
nie – to pre stiż, pie nią dze, uzna nie i sła wa. Win da do nie ba. Nie -
któ re z nich do sta ły swo ją szan sę, jak choć by mło dziut ka Lo la,
któ ra ma rzy, by stać się dru gą Car rie Brad shaw. Pią ta Ale ja to
współ cze sna ko me dia oby cza jo wa i... prze ło mo wa po wieść Bu sh -
nell. Jej spo strze że nia na te mat pie nię dzy, in ter ne tu, sztu ki, ale też
sek su, sno bi zmu i wspi na nia się po spo łecz nej dra bi nie wzmac -
nia ją po zy cję Bu sh nell ja ko prze ni kli wej ob ser wa tor ki współ cze -
sne go ży cia. „USA To day”.
Wy daw nic two ZNAK, ce na 42 zł

„Szmin ka w wiel kim mie ście”
Can dan ce Bu shell
No wy be st sel ler au tor ki „Sek su w wiel kim mie ście”!
Ma gne ty zu ją cy No wy Jork, ele ganc kie sa lo ny, po ka zy mo dy, wiel -
kie pie nią dze. Spek ta ku lar ne suk ce sy i dru zgo czą ce po raż ki, ży cie
na naj wyż szych ob ro tach. W ta kiej wła śnie sce ne rii umiesz cza swo -
je bo ha ter ki Can da ce Bu sh nell, au tor ka kil ku świa to wych be st sel le -
rów, na cze le z kul to wym „Sek sem w wiel kim mie ście”. Pięk ne, bo -
ga te, sa mo dziel ne ko bie ty po szu ku ją ce speł nie nia i mi ło ści – to po -
sta ci tak że z ostat niej po wie ści Bu sh nell. 
Wy daw nic two ZNAK, ce na 36 zł

„Me fi sto” 
John Ba nvil le
Ga briel Swan jest ma te ma tycz nym ge niu szem. Je go
chło pię cym świa tem rzą dzą sy me trie, wzo ry i upo rząd ko wa ne cią gi
liczb. Do pro win cjo nal ne go mia stecz ka, w któ rym ży je, wpro wa dza
się tro je ta jem ni czych nie zna jo mych: po sęp ny pan Ka sperl, nie ma
So phie i pe łen dia bo licz ne go uro ku Fe lix. 
John Ba nvil le, je den z naj waż niej szych współ cze snych pi sa rzy, stwo -
rzył peł ną we wnętrz ne go na pię cia i dys kret nej ero ty ki opo wieść
o tym, jak cha os nie po strze że nie wsą cza się w ludz kie ży cie. Me fi -
sto to moc na, przej rzy sta, a za ra zem sub tel na pro za.
Wy daw nic two ZNAK, ce na 34 zł

„Opowieści
z powielacza” 
Dorota Zańko

Gru dzień 1981 ro ku w Kra ko wie. Czas go dzi ny po li cyj nej, re -
pre sji po li tycz nych, pro pa gan dy i ko le jek przed pu sty mi skle -
pa mi. Czas dzia ła nia pod ziem nych or ga ni za cji, dru ko wa nia
ulo tek i nie le gal nych ga zet. An drzej, Ro mek, Ra fał, To mek,
Aga ta, Ania, Ma te usz, Ma nia to mło dzi lu dzie, stu den ci,
ucznio wie, któ rych po łą czy ła chęć wal ki z sys te mem. Każ de
z nich sta ra się po go dzić nie le gal ną dzia łal ność z co dzien no -
ścią, od po wia da jąc na jed no z naj waż niej szych py tań: o ce nę
ży cia i war to ści. Nie któ re z tych od po wie dzi do pro wa dzą
do tra ge dii, in ne po zwo lą im prze trwać al bo za cho wać sza cu -
nek do sa mych sie bie. 
Wy daw nic two ZNAK, ce na 29 zł

reklama

Konkurs

Wydawnictwa

ZNAK KM 11:

Jakiej znanej powieści
autorką jest Candance
Bushell?

Pierw sze 6 osób, któ re przyj -
dą do na szej re dak cji (So sno -
wiec, ul. 3 Ma ja 22, po kój nr
9) z ak tu al nym wy da niem
„Ku rie ra Miej skie go” nr 10
i pra wi dło wo od po wie dzą
na za da ne py ta nie otrzy ma
na gro dę książ ko wą.

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

e-mail: bow@teatrzaglebia.pl;
strona internetowa: www.teatrzaglebia.pl 

13.12. godz. 18.00, Woody Allen „Bóg”
abon. ważne
14. 12. godz. 18.00, Woody Allen „Bóg”
abon. ważne
16. 12. 12. godz. 10.00, Lucy Maud
Montgomery „Ania z Zielonego
Wzgórza”
17. 12. 12. godz. 10.00, Juliusz Słowacki
„Balladyna”
18. 12. godz. 10.00, Juliusz Słowacki
„Balladyna”
20. 12. godz. 18.00 Lars Noren „Miłość
– to takie proste"abon. ważne
21. 12. godz. 12.00 Koncert Wigilijny,
godz. 18.00 Edmund Rostand
"Cyrano"abon. ważne
31. 12. godz. 18.00 i 21.00, Wieczór
Sylwestrowy

Dla naszych Czytelników mamy do
wygrania:
1 podwójne zaproszenie na spektakl
„Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych” w dniu 27. 12. o godz. 18.00.
1 podwójne zaproszenie na spektakl

„Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych” w dniu 28. 12. o godz. 18.00.
UWAGA!
Pierwsze dwie osoby, które przyjdą z
najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 11 do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja, pokój nr 9),
podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
bezpłatne zaproszenia, które będą do
odebrania w kasie Teatru.

KINO HELIOS 
ul. Modrzejowska 32b,

http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14, e-mail:
sosnowiec@heliosnet.pl

12.12-18.12.2008 r.

PREMIERY TYGODNIA: „OSTATNIE
ZLECENIE” 12.30, 14.30, 18.30, 21.00. Prod.
USA, 99 min., od 15 lat., „W SIECI
KŁAMSTW”12.15, 15.00, 17.30, 20.15. Prod.
USA, 135 min., od 12 lat.
POZOSTAŁE TYTUŁY: „DZIEWCZYNA
MOJEGO KUMPLA” 10.30, 16.30. Prod. USA,
101 min., od 12 lat. „TO NIE TAK JAK
MYŚLISZ KOTKU” 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00. Prod. POLSKA, 95 min.,
od 12 lat., „MAŁA MOSKWA” 20.30. Prod.
POLSKA, 119 min., od 15 lat. PIORUN”
10.00*, 11.00**, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.
Prod. USA, 97 min., b/o (dubbing)
* wyłącznie 12 grudnia
** z wyjątkiem 12 grudnia

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM
ZASTRZEŻONY JEST FILM PT. „W SIECI
KŁAMSTW”.
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 2
pojedyncze bilety do kina. Pierwsze 2 osoby,
które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec,
ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 9/2008
otrzymają darmowe bilety.

Art. Cafe Muza zaprasza na koncerty

„GWIAZDY NA GWIAZDKĘ I NOWY
ROK” 
28 GRUDNIA 2008 r. o godz. 19.00 -
SAMO VOO VOO Bilety w cenie 44,00 i
35,00 zł. 
30 GRUDNIA 2008 r. o godz. 19.00 -
Dorota MIŚKIEWICZ i Grzegorz TURNAU  
Bilety w cenie 50,00 i 35,00 zł. 
03 STYCZNIA 2009 o godz. 19.00 -
CZESŁAW ŚPIEWA     
Bilety w cenie 44,00 i 35,00 zł.
04 STYCZNIA 2009 0 godz. 19.00 - DŻEM    
Bilety w cenie 40,00 zł. 
Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Gwiazdy
na Gwiazdkę i Nowy Rok” organizowane są
przez Art. Cafe Muza przy współpracy z
Miejskim Klubem im. J. Kiepury.
Bilety na koncerty są do nabycia w Art Cafe
Muza w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 2,
tel.660-449-194 / 602-429-376
www.muzaartcafe.pl; www.ticketonline.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za zmiany w planach imprez.

Ban kie rzy z Alior Ban ku bę -
dą do ra dzać i świad czyć
usłu gi Klien tom z So snow ca
i oko lic od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach
od 09.00 do 17.00. Wy kwa li -
fi ko wa nym ze spo łem pla ców -
ki za rzą dza Dy rek tor Od dzia -
łu – Li lia na Bo rek – Cza do.
W od dzia le do ra dza Klien -
tom 9 Ban kie rów, któ rych
śred ni staż w ban ko wo ści wy -
no si po nad 9 lat. 

– Chce my być naj lep szym,
naj bar dziej przy ja znym dla
Klien tów ban kiem w na szym
mie ście” – po wie dzia ła Li lia -
na Bo rek –Cza do, Dy rek tor
Od dzia łu w So snow cu. 

Do naj bar dziej kon ku ren -
cyj nych i in no wa cyj nych ele -
men tów ofer ty dla Klien tów
de ta licz nych na le ży pierw sze
na ryn ku kon to oso bi ste ofe -

ru ją ce wszyst kie ban ko ma ty
w Pol sce i na świe cie bez
opłat oraz au to ma tycz ną lo -
ka tę noc ną, na któ rej po ło wa
środ ków z kon ta za ra bia każ -
dej no cy 11% w ska li ro ku,
bez opłat za pro wa dze nie
kon ta i bez in nych do dat ko -
wych ob ostrzeń do ty czą cych
wy płat. Po nad to bank udo -
stęp ni Klien tom: 12-mie -
sięcz ną „Lo ka tę Re ko men da -
cyj ną”, na któ rej re ko men du -
ją cy 

i re ko men do wa ny za ra bia -
ją aż 10% w ska li ro ku. 

Alior Bank jest pol ską
spół ką i pod le ga Ko mi sji
Nad zo ru Fi nan so we go. De po -
zy ty gro ma dzo ne przez
Klien tów w Alior Ban ku są
ob ję te gwa ran cja mi Ban ko -
we go Fun du szu Gwa ran cyj -
ne go. ARC

Alior Bank już
w Sosnowcu 

…z suk ce sa mi na za wo dach
Pu cha ru Pol ski. Tak mi nął so -
sno wiec kim sza bli stom ko lej ny
mie siąc ry wa li za cji. Pod czas
Mło dzie żo wych Mi strzostw
Eu ro py, któ re od by ły się
w Am ster da mie na si re pre zen -
tan ci sła bo wy pa dli w tur nie -
jach in dy wi du al nych. Znacz nie
le piej by ło w tur nie ju dru ży no -
wym. Po lki, w skła dzie z Mag -
da le ną Pu do i Ka ta rzy ną
Szczy piń ską, za wod nicz ka mi
TMS Za głę bie, za ję ły pią te
miej sce.
W po je dyn ku o wej ście do czo -
ło wej czwór ki Po lki nie spro sta -
ły Niem kom, prze gry wa -
jąc 38: 45. W wal kach o miej -
sca 5-8 na sze za wod nicz ki
wy gra ły 45: 22 z Azer bej dża -
nem, a w bez po śred nim star ciu
o 5 miej sce zwy cię ży ły 45: 32
z Hisz pa nią.

W tur nie ju in dy wi du al nym za -
rów no Pu da jak i Szczy piń ska
za pre zen to wa ły się po ni żej swo -
ich moż li wo ści. Pu da by ła 28,
a Szczy piń ska 40.
W tur nie ju in dy wi du al nym
chłop ców nasz je dy nak, Da mian
Sku bi szew ski, wy grał jed ną wal -
kę i upla so wał się w koń co wej
kla sy fi ka cji na 27 po zy cji.
Wspól nie z ko le ga mi w ry wa li -
za cji dru ży no wej za jął 7 miej sce.
W ćwierć fi na le Po la cy ule gli
Wę grom 29: 45. Na stęp nie prze -
gra li z Ro sją 33: 45, a w po je -
dyn ku o 7 miej sce po ko na li
Hisz pa nię 45: 38.
Znacz nie le piej wio dło się na -
szym za wod ni kom na kra jo wym
po dwór ku. Mar ta Pu da oraz Ma -
ciej Re gu lew ski zwy cię ży li
w za wo dach Pu cha ru Pol ski
do lat 20, któ ry od by ły się w Ko -
ni nie. KP

Bez medalu
na Mistrzostwach Europy…



W dniach 5-7 grud nia od by ły się
uro czy sto ści zwią za ne z jed ną
z naj star szych dziel nic mia sta.
W kon fe ren cji na uko wej pt.
„VIII wie ków Za gó rza” wzię li
udział przed sta wi cie le władz
mia sta oraz re pre zen tan ci śro do -
wisk na uko wych.

Ini cja to rem przed się wzię cia
był rad ny Ja cek Ka zi mier czak.
Od czy ty i wy sta wy zor ga ni zo -
wa no przy współ udzia le Cen -
trum Do sko na le nia Na uczy cie li
oraz Mu zeum w So snow cu.

– Po cho dzę z Za gó rza i in te -
re su ję się je go hi sto rią – wy ja -
śnia rad ny. – Stąd po mysł przed -
sta wie nie bo ga tej hi sto rii te go
miej sca.

Głów nym punk tem ob cho -
dów by ła kon fe ren cja na uko wa,
zor ga ni zo wa na w ha li MO SiR -u.
Hi sto ry cy przy bli ży li słu cha -
czom ta kie za gad nie nia, jak
daw ne pie czę cie gmin ne Za gó -
rza, wy ja śnia li skąd po cho dzi je -
go herb, a tak że opi sy wa li gró -
dek ry cer ski, któ ry w śre dnio -
wie czu ist niał w Za gó rzu.

Mag da le na Cy an kie wicz
sta ra ła się od po wie dzieć na py -
ta nie, czy za gór ski dwo rek
mógł być li te rac kim tłem opo -
wia da nia Ma rii Dą brow skiej,

któ re go ak cja roz gry wa się
w 1863 ro ku.

Pro ble my te zna la zły się
w wy da nej z oka zji ob cho dów
mo no gra fii dziel ni cy pt. „Z dzie -
jów Za gó rza”. Pu bli ka cja zo sta -
ła wy da na na kła dem Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas w So snow cu.

– Pra ca po wsta ła w re kor do -
wym tem pie – mó wi Sła wo mir
Wit kow ski, au tor mo no gra fii.
– Mie li śmy rok na przy go to wa -
nie jej do dru ku. Wy ka za li śmy,
iż pod wa ża na przez nie któ rych
hi sto ry ków da ta 1228, któ ra
uzna wa na jest za po czą tek osa -
dy, jest pra wi dło wa. Przed sta wi -
li śmy też wy ni ki ba dań ar che -
olo gicz nych, któ re do wo dzą, że
na prze ło mie XI i XII wie ku
w Za gó rzu ist nia ły ludz kie sie -
dzi by.

Spo re za in te re so wa nie wzbu -
dzi ła wy sta wa kil ku dzie się ciu
zdjęć do ku men tal nych ze zbio -
rów re gio na li sty Ar tu ra Pta siń -
skie go. Obej rza ło ją po nad 400
osób.

Ob cho dy za koń czy ła msza
w ko ście le Pw. św. Jo achi ma,
w in ten cji Za gó rza i je go miesz -
kań ców oraz od sło nię cie ta bli cy
upa mięt nia ją cej osiem wie ków
ist nie nia osa dy.  tb
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prosto z miasta
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So sno wiec cy rad ni Ma ciej
Ada miec i Ma rek Go dek
(PIRS) pod czas kon fe ren cji
pra so wej z 28 li sto pa da za -
pro po no wa li, by za miast bu -
do wać osie dla so cjal ne, na le -
ża ło by fi nan so wać bu do wę
miesz kań ko mu nal nych 

– W So snow cu pra wie 800
osób cze ka na lo kal so cjal ny,
zde cy do wa na więk szość
z nich do sta ła wy ro ki eks mi -
sji – wy ja śnia li rad ni. – Two -
rze nie ko lej nych lo ka li dla
eks mi to wa nych do pro wa dzi
do po wsta nia gett, w któ rych
bę dą się na si lać pa to lo gie.
Osie dla te go ty pu nie po win -
ny się znaj do wać w cen trum
mia sta. 

Rad ni wska zy wa li na in ny
pro blem. – Do cho dzi do ab -
sur dal nej sy tu acji, eks mi to -
wa ni, choć nie pła ci li
za czynsz, do sta ją szyb ko so -
cjal ne miesz ka nia, bo ta kie
jest pra wo. Tym cza sem nie
ma lo ka li dla osób mo gą cych
re gu lar nie opła cać miesz ka -
nia ko mu nal ne.

Obaj sa mo rzą dow cy pod -
kre śla li za le ty bu do wy
miesz kań ko mu nal nych.
Obec nie z bu dże tu gmi ny
rocz nie prze zna cza nych jest 2
mln zło tych na lo ka le so cjal -
ne. To obo wią zek mia sta wo -
bec eks mi to wa nych lo ka to -
rów. Pie nią dze, zda niem or -
ga ni za to rów kon fe ren cji,
po win ny być spo żyt ko wa ne
w lep szy spo sób. 

Ada miec i Go dek wy ra zi li
też swo je zbul wer so wa nie
fak tem, iż rad ni PO za blo ko -
wa li pro jekt bu do wy 75
miesz kań ko mu nal nych
przy ul. Ry dza -Śmi głe go.
Na ta kie lo ka le cze ka obec -
nie 98 osób. Tym cza sem 15
mi lio nów na ich bu do wę, zo -
sta ło prze zna czo ne na uzbra -
ja nie te re nu pod dom ki jed no -
ro dzin ne. 

– Ktoś, ko go stać na bu do -
wę do mu za kil ka set ty się cy,
znaj dzie z pew no ścią pie nią -
dze na uzbro je nie dział ki
– stwier dził rad ny Ada miec.tb

Osiem set lat Za gó rza

Brak miesz kań?
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BARAN (21.03. – 19.04.) – To będzie
zwykły, meczący okres. Nie spodziewaj
się przed świętami większego
przypływu gotówki. Przełom jednak się
zbliża. Uwaga. Ślisko. Poruszaj się
ostrożnie, gdyż możesz być narażony
na kontuzje. 
BYK (20.04. – 20.05.) – Możliwe, że
nawiążesz pod koniec roku cenne
kontakty lub sfinalizujesz ważną
transakcję. Nie musisz więc uważać
na pieniądze. Uważaj na apetyt. Święta
mogą sprawić, że gdzieniegdzie
przybędzie Ci parę kilo. 
B LIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Nie
martw się. Do końca roku problem się
rozwiąże. W sprawach sercowych miłe
niespodzianki. Możliwe zaręczyny,
oświadczyny, decyzja o wspólnym
życiu, powiększeniu rodziny albo
budowie domu. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Niczego nie
ponaglaj. Tych spraw i tak nie zdążysz
załatwić przed końcem roku. Uważaj
na pogodę, teraz łatwo o przeziębienie.
Poprawią się Twoje relacje z partnerem.
Znajdziesz też czas, by zadbać o siebie
przed sylwestrem.
LEW (23.07. – 22.08.) – Prezent
pod koniec roku: awans, podwyżka lub
premia. Jeżeli działasz na własną rękę,
pomyśl o nowych rynkach zbytu
i ogranicz wydatki. Nie zapomnij
do końca roku o badaniach kontrolnych.
W uczuciach – nuda. 
PANNA (23.08. – 22.09.) – Przed Tobą
natłok pilnych spraw. Będziesz musiał
być w ciągłej gotowości. Szef to doceni.
Twoja pozycja jest bezpieczna. Jedynie
możesz źle sypiać. W układach
z partnerem wszystko w porządku,
a nawet lepiej.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Bądź otwarty
na zmiany, jednak wszelkie ryzykowne
propozycje przełóż na przyszły rok. Nie
przesadzaj z wydawaniem pieniędzy.
Uważaj. Grozi Ci grypa. Zakochane
Wagi bardzo zbliżą się do swoich
partnerów. Będzie cudnie.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Chociaż
poprzeczkę stawiasz, to uda Ci się
zrealizować to, co zamierzałeś. Ale
niestety już nie w tym roku.
W finansach zdecydowana poprawa.
Zwolnij trochę tempo bo, niestety, wiek
już nie ten. Sporo nowych znajomości.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Snując
plany na przyszły rok, staraj się bardziej
trzymać realiów. Zacznij w końcu
oszczędzać! Będziesz w dobrej
kondycji. Szczęśliwie zakochane
Strzelce być może się zaręczą,
samotne – mają szanse na romans.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) –
Po nowym roku zobaczysz przed sobą
możliwości, które dotąd wydawały Ci
się mało realne. Powodzenie czeka Cię
równocześnie w miłości, pracy
i interesach. Wszystko będzie
w zasięgu Twojej ręki. 
WODNIK (21.01. – 20.02.) –
Od przyszłego roku przestaniesz
narzekać na brak gotówki. Okaże się,
że tu gdzie jesteś, czeka Cię wiele
satysfakcji. W razie przeziębienia nie
próbuj leczyć się sam. Witaminy
w nadmiarze też mogą szkodzić.
W miłości – super. 
RYBY (21.02. – 20.03.) – Po świętach
czeka Cię sporo poważnych wydatków,
np. kupno samochodu albo komputera.
Nie top chandry w alkoholu. Możesz
przeżywać rozterki duchowe, ale
z czasem wszystko się unormuje.
Trochę cierpliwości. VENA

horoskop
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 wraz z
wy cię tym nu me rem krzy żów -
ki, pod ad re sem re dak cji do
12 stycznia. 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 – już nie ju nior, 5
– twór ca oł ta rza w ko ście le
Ma riac kim, 8 – spra wie dli wa
ciecz, 9 – wy ko nu je koń ską
uprząż, 10 – wilk -sa miec, 11
– daw niej w oseł kach, dziś w
kost kach, 12 – cho ro ba skó ry,
14 – fi gu ra geo me trycz na, 16
– bło go sła wio ny stan, 17 – w
nim żo łą dek, 19 – w kom ple -
cie ze spód nicz ką, 21 – jest
nim i czło wiek, i pies, i mał -
pa, 22 – za bój stwo, 25 –
imak, 28 – nad piw ni cą, 29 –

Mu rzy nek z wier szy ka, 30 –
kły dzi ka, 32 – po pis, 34 –
chiń ska śliw ka, 35 – daw ne
za lo ty, 36 – drąg mię dzy koń -
mi cią gną cy mi wóz, 37 – dra -
pież ny ptak, 38 – pier wia stek
che micz ny, 39 – naj da lej wy -
su nię ty na pół noc stan USA.

Pio no wo: 1 – ro dzaj bro ni
pal nej, 2 – wi ze ru nek, 3 – im -
pet, 4 – lu ty lub paź dzier nik,
5 – dy wer sja, 6 – Go tlan dia
lub Sar dy nia, 7 – zmar twie -
nie, 13 – imię So śnic kiej, 15
– pierw szeń stwo, 18 – naj niż -
sza część bu dow li, 20 – si ły
zbroj ne pań stwa, 23 – lecz ni -
cza mie sza ni na, 24 – ma leń ka
cząst ka wo dy, 26 – ro dzaj po -
mni ka, 27 – po tocz nie o in -
stru men tach smycz ko wych w
or kie strze, 28 – śliw ki sma żo -
ne z cu krem, 31 – tar go wi sko,
33 – drze wo igla ste. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 10: PAULO COELHO – „WYZWANIA”.
Nagrody otrzymują: Marian Tutaj, Ryszard Wójcik i Jerzy Jędrusik.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie. Nagrody można odebrać do 16 stycznia 2009 roku.
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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 wraz z
wy cię tym nu me rem krzy żów ki,
pod ad re sem re dak cji do 12
stycznia. 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 – jest le wo ręcz ny,
5 – szkrab, 8 – sto pień, 9 –
część kró li czej pół tu szy, 10 –
szlo cha nie, 11 – na bo je do tej
bro ni to ka mie nie, 12 – uczu -
cia, 14 – ko lor lub owoc, 16 –
pań stwo na Pół wy spie Ju -
tlandz kim, 17 – bło na fil mo wa,
19 – na pój bo gów, 21 – o kimś,
ko go nie zna my, 22 – mia sto w
wo je wódz twie ma zo wiec kim,
25 – no wa – do brze za mia ta, 28

– mo del For da, 29 – ślaz, 30 –
wasz mość, 32 – imię Przy bo ry
z Ka ba re tu Star szych Pa nów,
34 – mia sto w Za głę biu Ruh ry,
35 – to wa rzy szył mu gier mek,
36 – po emat epic ki Ho me ra, 37
– Je rzy dla kum pli, 38 – za pa -
le nie mig da łów, 39 – sie lan ka.
Pio no wo: 1 – ra ba to wa ro śli na
pach ną ca do pie ro wie czo rem, 2
– nie je den na me czu, 3 – pod -
wod ny po cisk, 4 – coś z nar ko -
ty ków, 5 – nie po rzą dek, 6 –
kłót nia, 7 – ne kro po lia, 13 –
oschłość, 15 – jed nost ką …
prą du jest am per, 18 – smak
lub do tyk, 20 – tar cza Zeu sa,
23 – umy je za nas ta le rze, 24 –
wy pra wa, 26 – nie pa mięć, 27 –
zaj mu je się ob rób ka me ta lu, 28
– ar ka na, 31 – krop ki na bu zi,
33 – po zo sta ło ści po zbu rzo nej
bu dow li. 
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Fa scy nu ją ca hi sto ria słyn nej pro jek tant ki mo -
dy – am bit nej, uta len to wa nej i nie zwy kle in -
te li gent nej ko bie ty, szyb ko na uczo nej, że
moż na po le gać tyl ko na so bie. Jest No wy
Rok 1971. W luk su so wym apar ta men cie ho -
te lu Ritz sta ra, scho ro wa na i sa mot na Co co
pod su mo wu je swo je ży cie – od smut ne go
dzie ciń stwa i szko ły za kon nej z in ter na tem,

po ary sto kra tycz ne sa lo ny. Ad o ro wa na przez
wie lu męż czyzn, znacz nie le piej ra dzi ła so -
bie w in te re sach niż w mi ło ści... 

Bły sko tli wie na kre ślo ny, ka pi tal ny por tret
jed nej z pierw szych biz ne swo man na tle sza lo -
ne go Pa ry ża I po ło wy XX wie ku.

Wy daw ca: Świat Książ ki, opra wa: twar -
da, stro ny: 304. Ce na 34,90 zł.

Konkurs

Wydawnictwa

Świat Książki KM 11:

Czym zajmuje się bohaterka
książki pt. "Coco"?

Pierw sze 4 osoby, któ re przyj dą
do na szej re dak cji (So sno wiec,
ul. 3 Ma ja 22, po kój nr 9) z ak -
tu al nym wy da niem „Ku rie ra
Miej skie go” nr 10 i pra wi dło wo
od po wie dzą na za da ne py ta nie
otrzy ma  na gro dę książ ko wą.

Mi łek z Czar ne go La su 

KSIĄŻ KĄ RO KU!

A jed nak NA GRO -
DA. In for mo wa li -
śmy kil ka ty go dni
te mu, że książ ka
Ro mu al da Paw la ka
Mi łek z Czar ne go
La su jest no mi no -
wa na do na gro dy
Pol skiej Sek cji IB BY (In ter na tio nal
Bo ard on Bo oks for Yung Po eple).

Au to ro wi ser decz nie gra tu lu -
je my! Jest nam tym mi lej, że Ro -
mu ald Paw lak jest so sno wi cza ni -
nem.

„Co co” – Cri sti na Sánchez -An dra de
Kró lo wa mo dy ucie kła z bie dy, by w wiel kim świe cie szu kać suk ce su… 

Iris, an giel ska le kar ka, pod czas II woj ny świa -
to wej prze ży ła wiel ką, tra gicz ną mi łość do bry -
tyj skie go ofi ce ra. To uczu cie spra wi ło, że za ło -
żo na po tem ro dzi na ni gdy nie by ła jej na praw -
dę bli ska. Na sta rość za miesz ka ła więc znów w
uko cha nym Ka irze – miej scu swe go ro man su.
Nie spo dzie wa ny przy jazd wnucz ki, Ru by, któ -
ra ucie kła od ro dzi ców z Lon dy nu, bu rzy spo -
kój Iris. A jed nak ego istycz na sta rusz ka i zbun -

to wa na na sto lat ka na wią zu ją ser decz ną więź,
po wie rza jąc so bie naj więk sze ta jem ni ce. Czy
od zy ska ją wia rę w naj bliż szych i w sens ro dzi -
ny?

Po ru sza ją ca hi sto ria o wiel kich uczu ciach,
bu rzach mło do ści i spo ko ju do świad cze nia na
eg zo tycz nym tle daw ne go i dzi siej sze go Ka iru. 

Wy daw ca: Świat Książ ki , Opra wa: twar -
da, Stro ny: 480. Ce na 39,90 zł.

„Na pia skach pu sty ni” - Ro sie Tho mas
Szam pan pod pi ra mi da mi 



Jesz cze dwa la ta te mu „Za głę -
bie” So sno wiec ucho dzi ło za je -
den z bar dziej po ukła da nych
klu bów na pił kar skiej ma pie
Pol ski. Moż ny wła ści ciel i spon -
sor w jed nej oso bie, mo car stwo -
we pla ny, świe tla na przy szłość.
Dziś po tam tym okre sie po zo -
sta ły tyl ko wspo mnie nia. Zmia -
na wła ści cie la, któ ry po waż nie
my śli o odej ściu z klu bu, afe ra
ko rup cyj na i jej kon se kwen cje,
bur dy na sta dio nie, groź ba za -
mknię cia obiek tu – to wszyst ko
spra wia, że la da mo ment w „Za -
głę biu” mo że się po wtó rzyć sy -
tu acja z 1993 ro ku, gdy klub
z bra ku środ ków wy lą do wał
w okrę gów ce.

Do wy da rzeń sprzed pięt na -
stu lat w So snow cu ma ło kto
chce wra cać. Wów czas to
po spad ku ze spo łu z II li gi
do III klub prze stał ist nieć.
Pod szyl dem MO SiR-u przy stą -
pił do roz gry wek V li gi. Po wi -
nien za cząć w A -kla sie, ale no -
wy twór za jął miej sce re zerw
„Za głę bia” gra ją cych wów czas
w li dze okrę go wej. Po okre sie
od bu do wy, „Za głę bie” znów
zna la zło się na za krę cie. 

Jesz cze wio sną te go ro ku so -
sno wi cza nie ry wa li zo wa li z naj -
lep szy mi dru ży na mi w Pol sce.
Spa dek o dwie kla sy roz gryw -
ko we, bę dą cy po kło siem sła bej
gry, a za ra zem udzia łu w afe rze
ko rup cyj nej spra wił, że klub wy -
lą do wał w no wej II li dze, de fac -
to III. Wpraw dzie czy sty od ko -
rup cji, ale jak się oka za ło, bez
środ ków gwa ran tu ją cych wal kę
o szyb ki po wrót na za ple cze
eks tra kla sy. W po przed nim nu -
me rze „Ku rie ra” wła ści ciel „Za -
głę bia” prze ko ny wał, że tyl ko

ka ta klizm mo że znisz czyć „Za -
głę bie”. Czyż by wła śnie nad -
cho dził?

Po run dzie je sien nej oraz
dwóch me czach wio sen nych
„Za głę bie” zaj mu je w ta be li 8
miej sce z 28 punk ta mi na kon cie.
Gdy by nie 4 mi nu so we „oczka”
so sno wi cza nie zaj mo wa li by 5 lo -
ka tę. Nasz ze spół obie cu ją co roz -
po czął se zon. Trzy zwy cię stwa
w czte rech me czach da wa ły po -
wo dy do opty mi zmu. Nie ste ty,
po tem by ło już tyl ko go rzej
i po po raż ce 4: 5 w ósmej ko lej -
ce z Ga wi nem Kró lew ska Wo la
z po sa dą po że gnał się tre ner
Piotr Pier ścio nek. Za stą pił go
Czech Mi ro slav Co pjak. Pro wa -
dził dru ży nę w 11 spo tka niach.
Za no to wał tyl ko dwie po raż ki.
Z MKS Klucz bork i Po go nią
Szcze cin na Sta dio nie Lu do -
wym. Spo tka nie z Por tow ca mi
z 8 li sto pa da zo sta nie na dłu żej
w pa mię ci tak że z in ne go po wo -
du. W wy ni ku burd na sta dio nie
po je dy nek zo stał na dzie sięć mi -
nut prze rwa ny. Kon se kwen cje
tych wy da rzeń mo gą klub sło no
kosz to wać. Wy dział Dys cy pli ny
PZPN już pod jął de cy zję o za ka -
zie wpusz cze nia ki bi ców
na pierw szy mecz wio sny z Ra -
ko wem Czę sto cho wa. Po nad to
to czy się po stę po wa nie, któ re go
fi na łem mo że być za mknię cie
obiek tu przez wo je wo dę ślą skie -
go.

Zda rze nia, któ re mia ły miej -
sce pod czas me czu z Po go nią
spra wi ły, że Krzysz tof Sza tan,
wła ści ciel klu bu co raz po waż niej
bie rze pod uwa gę odej ście z klu -
bu. Już la tem za po wia dał, że je -
śli szyb ko nie znaj dzie się ktoś
do po mo cy to on sam w po je dyn -

kę te go wóz ka nie po pchnie. Do -
pó ki dys po no wał pie niędz mi
od kon cer nu Er gom, któ ry mi mo
iż sprze dał ak cje klu bu jesz cze
przez se zon go współ fi nan so wał,
plus wpły wa mi z Ca nal Plus
i Oran ge ja koś się to wszyst ko to -
czy ło. Po tem wkła dał tyl ko wła -
sne środ ki. Li czył na po zy ska nie
spon so ra, ale mi mo po mo cy
władz mia sta ta sztu ka mu się nie
uda ła. War to jed nak nad mie nić,
że 17 za wod ni ków od mo men tu
roz po czę cia se zo nu po bie ra z ka -
sy mia sta sty pen dia spor to we
w wy so ko ści 2 tys. zł. Gmi na ma
na swo ich bar kach tak że sta dion
i kosz ty zwią za ne z je go utrzy -
ma niem. – Nikt nie chce nam po -

móc. Wzią łem ten klub w trud -
nym mo men cie, ale wie rzy łem
w to, że znaj dą się fir my, któ re
bę dą z na mi współ pra co wać.
Nie ste ty, mi mo wie lu spo tkań nic
się nie dzie je w tym te ma cie. Sy -
tu acja jest na praw dę cięż ka – po -
wta rzał jak man trę Sza tan, któ ry
po li sto pa do wych zaj ściach za -
ostrzył ton wy po wie dzi. 

– Ro bi my wszyst ko, aby klub
wy cią gnąć z ba gna, po zby li śmy
się osób umo czo nych w ko rup -
cję, a tu taj do sta li śmy cios od lu -
dzi, na któ rych naj bar dziej li czy -
li śmy, od na szych ki bi ców. Jesz -
cze nie wiem co zro bię, ale
roz wa żam każ dy sce na riusz,
włącz nie z odej ściem z klu bu.

Ca ły czas z wła dza mi mia sta
pró bu je my wyjść z tej pa to wej
sy tu acji. Mo że coś uda się zro -
bić, ale gwa ran cji nie ma – pod -
kre śla za ła ma ny wła ści ciel „Za -
głę bia”.

Czy wio sną pił ka rze „Za głę -
bia” na dal bę dą wy stę po wać
w II li dze? Czy uda się zna -
leźć 1,5 mi lio na zł po trzeb ne
do zbi lan so wa nia bu dże tu?
Na to py ta nie trud no dziś dać
od po wiedź. Po zo sta je cze ka nie
i na dzie ja, że mi mo czar nych
chmur, któ re ze bra ły się nad klu -
bem, dla so sno wi czan znów za -
świe ci słoń ce.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Nie ma moc nych na Ar tu ra
22 i 23 li sto pa da w Po zna niu
od by ły się XII Mię dzy na ro do -
we Za wo dy Pły wac kie w pły -
wa niu nie sły szą cych w ka te go -
rii OPEN na ba se nie 25-me tro -
wym.

Wziął w nich udział Ar tur
Pió ro  – naj lep szy w Pol sce i je -
den z naj lep szych na świe cie ju -
nior, 17-let ni miesz ka niec So -
snow ca, tre nu ją cy w MKS „Pa -
łac Mło dzie ży” w Ka to wi cach.

W za wo dach wzię li udział
nie sły szą cy pły wa cy z Ło twy,
Ukra iny, Bia ło ru si, Szwe cji
i Pol ski. Każ dy za wod nik mógł
wy star to wać w czte rech do wol -
nie wy bra nych przez sie bie kon -
ku ren cjach. Ar tur wy star to wał
na 50 m sty lem mo tyl ko -
wym, 100 m sty lem zmien nym
i 200 m sty lem grzbie to wym.
Na ko niec zo sta wił so bie jed ną
z naj bar dziej ulu bio nych swo ich
kon ku ren cji, 200 m sty lem do -
wol nym.

So sno wi cza nin nie miał god -
nych, jak się oka za ło ry wa li.
Wy grał z du żą prze wa gą każ dą

swo ją kon ku ren cję. Na 200 m
sty lem do wol nym fi ni szo wał
z prze wa gą dłu go ści ba se nu.
Rów nież we wszyst kich kon ku -
ren cjach usta no wił no we re kor -
dy Pol ski, za rów no ju nio rów
star szych (ka te go ria 15 – 17 lat),
jak i se nio rów (ka te go ria
pow. 18 lat). W su mie 8 no wych
re kor dów Pol ski. 

Na dy stan sie 200 m sty lem
grzbie to wym i 200 m sty lem do -
wol nym Pió ro usta no wił no we
re kor dy Eu ro py ju nio rów,
a na 200 m sty lem do wol nym
cza sem 2: 00,98 sek. już znacz -
nie zbli żył się do re kor du Eu ro -
py se nio rów. Zo stał wy bra ny
naj lep szym za wod ni kiem tych
za wo dów. Tre ner Ar tu ra, Ma rek

Jab czyk (pre zes Ślą skie go Okrę -
go we go Związ ku Pły wac kie go
w Ka to wi cach) ma na dzie ję, że
Ar tur Pió ro ten re kord „se nior -
ski” po pra wi w grud niu w Ra ci -
bo rzu na Mi strzo stwach Ślą ska.
Był by to pierw szy w hi sto rii pol -
skie go pły wa nia nie sły szą cych
re kord Eu ro py se nio rów, na le żą -
cy do Po la ka. U

Czar ne chmu ry nad pił kar skim „Za głę biem”
Krzysz tof Sza tan roz wa ża odej ście z klu bu

Czas Jo ze fa Za va di la w ho ke jo -
wym Za głę biu do biegł koń ca.
Po sied miu po raż kach w ośmiu
me czach dzia ła cze so sno wiec kie -
go klu bu roz wią za li za po ro zu mie -
niem stron kon trakt ze sło wac kim
szko le niow cem. Je go na stęp cą zo -
stał Czech Jan Va vrec ka, któ ry za -
czął przy go dę z no wą dru ży ną
od zwy cię stwa nad KH Sa nok 7: 5.
Po czą tek roz gry wek w wy ko na niu
so sno wi czan był bar dzo obie cu ją -
cy. Je den z pre ten den tów do wy -
wal cze nia me da lu szyb ko usa do wił
się w czu bie li go wej ta be li.
W ostat nich ty go dniach Za głę bie
prze gry wa ło jed nak mecz za me -
czem i aby ra to wać sy tu ację wła -
dze klu bu po sta no wi ły do ko nać
zmian w szta bie szko le nio wym.
– Pod ję li śmy de cy zję o roz wią za -
niu kon trak tu z Za va di le, gdyż
uzna li śmy, że nie wy ci śnie on już
nic z ze spo łu. O zwol nie niu za de -
cy do wa ły sła be wy ni ki, ale tak że
nie zbyt do bra współ pra ca li nii tre -
ner -za wod ni cy. Sło wak dość czę sto
o za rzu tach wo bec za wod ni ków
wy po wia dał się pra sie, za miast

pró bo wać wy ja śnić wszyst ko we
wła snym gro nie. Bru dów nie po -
win no się wy no sić na ze wnątrz.
Li czę, że no wa mio tła szyb ko znaj -
dzie wspól ny ję zyk z dru ży ną
i po za dysz ce ze spół znów od zy ska
wi gor z po cząt ku roz gry wek
– pod kre śla Adam Ber nat, pre zes
Za głę bia.
Wraz z odej ściem Za va di la z Za -
głę biem naj praw do po dob niej po -
że gna ją się Lu bo mir Sa trap ko
i An ton Le zo. Ten dru gi grał do tej
po ry cał kiem nie źle, ale od dłuż -
sze go cza su bo ry ka się z kon tu zją
i trud no prze wi dzieć kie dy bę dzie
zdol ny do gry. W ich miej sce
do klu bu z So snow ca ma ją tra fić
Cze si re ko men do wa ni przez no we -
go szko le niow ca. Za va dil roz po -
czął pra cę w Za głę biu w mar cu
bie żą ce go ro ku. W po przed nim se -
zo nie pro wa dził ze spół pod czas
spo tkań o brą zo wy me dal. Ry wa li -
za cję wy gra ło osta tecz nie Pod ha le
No wy Targ. W se zo nie 2008/2009
do wo dził dru ży ną w 28 me -
czach. 14 Za głę bie wy gra ło i ty leż
sa mo prze gra ło. KP

Czech za Słowaka
w hokejowym „Zagłębiu”
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sport

Feyenoord testował
sosnowieckie perełki

Ra fał Pie trzak i Da riusz
Ber naś, dwaj uta len to wa -
ni pił ka rze „Za głę bia”
przez ty dzień prze by wa li
na te stach w słyn nym ho -
len der skim klu bie Fey -
eno ord Rot ter dam. 16-
lat ko wie zro bi li do bre
wra że nie na tam tej szych
tre ne ra, mię dzy in ny mi
na Wło dzi mie rzu Smo lar -
ku, by łej gwieź dzie re pre -
zen ta cji Pol ski, któ ry
obec nie pra cu je w Ho -
lan dii.

– Zo sta li śmy bar dzo cie -
pło przy ję ci, chłop cy mo -
gli tre no wać we wspa nia -
łym ośrod ku. Po sta no wi -
łem po li czyć bo iska tam
się znaj du ją ce, ale na 18
skoń czy łem. Chłop cy nie
od sta wa li po zio mem
od ró wie śni ków z Ho lan -
dii. Czas po ka że, czy za -
pre zen to wa li się na ty le
do brze, aby prze ko nać
do sie bie tre ne rów słyn -
ne go klu bu – mó wił
po po wro cie Je rzy Lu la,
dy rek tor klu bu.
War to do dać, że Pie trza -
kiem od pew ne go cza su
in te re su je się tak że Wi sła
Kra ków oraz Ruch Cho -
rzów.
Wszyst ko wska zu je tak -
że na to, że „Za głę bie”
stra ci Ar ka diu sza Kło dę.
Pił karz zna lazł się na ce -
low ni ku Od ry Wo dzi sław.

Piłkarze „Zagłębia” wciąż mają szansę na awans do I ligi. Niestety, słaba kondycja
finansowa klubu może sprawić, że sosnowiczanie nie będą w stanie powalczyć o zaplecze
ekstraklasy.
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