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Doudzia łu wspo tka niu za pro szo no
wło da rzy miast oraz par la men ta -
rzy stów z Za głę bia Dą brow skie go.
Im pre zę zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy -
sze nie Fo rum dla Za głę bia Dą -
brow skie go So sno wiec oraz WSH. 

Na za pro sze nie od po wie dzie -
li Mi chał Czar ski, prze wod ni -

czą cy sej mi ku wo jewódz twa ślą -
skie go, Wal de mar An dzel i Ewa
Ma lik z PiS, Wi told Kle pacz
z SLD, po seł klu bu Le wi ca, Be -
ata Ma łec ka-Li be ra, Grze gorz
Dol niak i Ja ro sław Pię ta, po sło -
wie z PO oraz Zbi gniew Sza le -
niec, se na tor z PO. Był też obec -
ny pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski oraz sta ro sta
bę dziń ski Adam La zar. Ze bra ni
de ba to wa li, czy mar gi na li za cja
eko no micz na i kul tu ro wa Za głę -
bia Dą brow skie go jest fak tem.

FFaakktt,, cczzyy mmiitt??

Przed sta wi cie le Sto wa rzy sze -
nia Fo rum dla Za głę bia Dą brow -
skie go wy ka zy wa li, iż nasz re -
gion po zo sta je na ubo czu je śli

cho dzi o po dział środ ków unij -
nych, wy prze dza ny przez Śląsk.

– Mar gi na li za cja eko no micz -
na Za głę bia jest fak tem. Przy po -
mnij my, że pod re gion so sno wiec -
ki, za miesz ka ły przez 740 ty się -
cy miesz kań ców, otrzy mu je
do fi nan so wa nie w wy so ko ści 40
mln eu ro, wo bec pla no wa nych 91
mln. Tym cza sem pod re gion gli -
wic ki, li czą cy 500 ty się cy miesz -
kań ców, otrzy ma do fi nan so wa nie
w wy soko ści 117 mi lio nów.
Z da nych wy ni ka, że naj bo gat sze
mia sta re gio nu, czy li Ka towi ce
i Gli wi ce, otrzy mu ją naj więk sze
do ta cje. Na każ dym kro ku prze -
gry wa ny ze Ślą skiem – ar gu men -
to wa li człon ko wie FdZD.

Przed sta wi cie le sto wa rzy sze -
nia wska zy wa li też na nie chęć,
z ja ką ich zda niem Ka to wi ce pa -

trzą na tar gi or ga ni zo wa ne w So -
snow cu. Z tym sta no wi skiem nie
zga dza li się przed sta wi cie le
władz wo je wódz kich.

– Chcę od nieść się do środ -
ków, ja kie Za głę bie ma – ri po sto -
wał Mi chał Czar ski, prze wod ni -
czą cy sej mi ku wo jewódz twa ślą -
skie go. – Ja ko pierw szy mo gę
wy mie nić du ży pro jekt go spo dar -
czy Bra ma Ślą ska. Tu taj do fi nan -
so wa nie wy no si 40 mln eu ro. 25
mln do fi nan so wa nia moż na prze -
zna czyć na za głę biow ski od ci nek
Dro go wej Tra sy Śred ni co wej.
Trze cie za da nie – to in fra struk tu -
ra lot ni sko wa – Oża ro wi ce, Mie -
rzę ci ce mo gą do stać do 20 mi lio -
nów zło tych na go spo dar kę wod -
no -ście ko wą. Ko lej na in we sty cja,
na któ rą prze wi dzia no 10 mi lio -
nów zł, to uzbro je nie i przy go to -

wa nie te re nu w ra mach in fra -
struk tu ry oko ło lot ni sko wej.

Mi chał Czar ski wska zał na ak -
tyw ny udział Za głę bia w Zin te -
gro wa nym Pro gra mie Ope ra cyj -
nym Roz wo ju Re gio nal ne go.
Wspo mniał, że So sno wiec znaj -
du je się w czo łów ce je śli cho dzi
o otrzy my wa nie i wy ko rzy sty wa -
nie tych fun du szy unij nych.

– Tak że w przy pad ku in nych
form unij nej po mo cy, jak np.
w pro gra mie ła go dze nia skut ków
re struk tu ry za cji za trud nia w gór -
nic twie wę gla ka mien ne go, w któ -
rym So sno wiec za jął pierw sze
miej sce, Za głę bie ma ogro mny
udział, więc nie moż na mó wić, że
jest tak źle – do dał prze wod ni czą -
cy sej mi ku wo je wódz kie go.
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Nie ma Ślą ska bez Za głę bia!
25 lu te go w au li Wyż szej Szko ły „Hu ma ni tas” od by ła się kon fe ren cja pt. „Za głę bie Dą brow skie – jed nym gło sem prze ciw ko mar gi na li za cji re gio nu”
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Po li cja chce za mknąć
„Lu do wy”

So sno wiec ka po li cja prze sła ła
na rę ce pre zy den ta Ka zi mie -
rza Gór skie go ra port, we dle
któ re go Sta dion "Lu do wy"
nie po wi nien być otwar ty dla
pu blicz no ści. Głów ne za rzu ty
do ty czą ka mer mo ni to ru ją -
cych obiekt. Są za mon to wa ne
nie tam gdzie trze ba, a ich ja -
kość po zo sta wia wie le do ży -
cze nia. Osta tecz ną de cy zję o
ewen tu al nym za mknię ciu sta -
dio nu po dej mie pre zy dent, ale
Ka zi mierz Gór ski naj praw do -
po dob niej nie przy chy li się do
su ge stii po li cji. Mecz z Ra ko -
wem Czę sto cho wa od bę dzie
się za tem z udzia łem pu blicz -
no ści. RREEDD
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FFrraannccuussccyy ggoośścciiee ooddwwiieeddzziillii mm..iinn.. ssoossnnoowwiieecckkii mmaaggiissttrraatt..
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KKaazziimmiieerrzzeemm GGóórrsskkiimm

An giel ska tra dy cja
13 lu te go w Ze spo le Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych w So snow cu od był się
szó sty już Fe sti wal Pio sen ki An giel skiej
ELEK TRO NIK 2009. Tra dy cją szko ły sta -
ło się or ga ni zo wa nie z oka zji Wa len ty nek
spo tka nia grup mu zy ku jącej mło dzie ży. Or -
ga ni za tor ką fe sti wa lu by ła, jak co ro ku, An -
na Ada mus. W fe sti wa lu wzię ły udział 4 ze -
spo ły, skła da ją ce się z uczniów ZSE iI oraz
in nych so sno wiec kich szkół śred nich („Pla -
ter”, „Kor czak”, „Ka to lik” oraz „Sta szic”).

Ju ry za de cy do wa ło, iż zwy cięz -
cą VI Fe sti wa lu Pio sen ki An giel skiej zo -
stał ze spół PORN (Sta ni sław Masz tal ski
– gi tara, Szy mon Husz cza – gi ta ra ba so wa,
Pau lina Bi sior – per ku sja, Mi chał Ma li -
szew ski – wo kal).

Zwy cięz cy ode bra li na gro dy z rąk dy -
rek to ra szko ły, Krzysz tofa Będ kow skie go.
Gra tu lu je my zwy cięz com. UU

Od 28 lu te go w so sno wiec kim
Te atrze Za głę bia oglą dać
moż na spek takl „Czyż nie do -
bi ja się ko ni?” – we dług Ho ra -
ce go McCoy'a.

Ak cja sztu ki roz gry wa się
w la tach trzy dzie stych ubie -
głe go wie ku, w Sta nach Zjed -
no czo nych, w okre sie wiel kie -
go go spo dar cze go kry zy su.

W cza sie wiel kiej bie dy
i bez ro bo cia w jed nej z dziel -
nic Hol ly wo od, ogło szo ny zo -
sta je wiel ki ma ra ton ta necz ny,
do któ re go w wal ce o 1500
do la rów sta je kil ka na ście par.
Dla wie lu z nich jest to ostat -
nia szan sa na od mia nę ży cia.

Roz po czy na się fi zycz nie
i psy chicz nie wy czer pują cy
wy ścig z wła sny mi sła bo ścia -
mi, trwa jący kil ka set go dzin,
je dy nie z krót ki mi prze rwa mi
na mar ny po siłek lub krót ki
sen. Za sa dy są bez li tosne: no -
gi mu szą być cią gle w ru chu,
je śli part ner nie wy trzy ma
wy sił ku, na leży szyb ko zna -
leźć dla nie go za stęp stwo, bo -
wiem w in nym wy pad ku gro -
zi dys kwa li fi ka cja. Po nad to
uczest ni cy pod da wa ni są wie -
lu in nym wy czer pu jącym za -
da niom, by le tyl ko przy cią -
gnąć uwa gę me diów i wi dzów.

Nie spo dzie wanie dla
uczest ni ków kon kur su ry wa li-
za cja na gle się koń czy, a zwy -
cię ska pa ra po wie lo dnio -
wych, mor der czych zma ga -
niach nie zo sta je wy ło nio na.
W cią gu jed nej chwi li w gru -
zach le gły reszt ki na dziei
uczest ni ków na od mia nę swo -
je go lo su. Roz cza rowa nie to
dla nie któ rych z nich jest tak
wiel kie, iż pro wa dzi do tra ge -
dii.

Fil mo wa ada pta cja dzie ła
McCoy’a w re ży se rii Syd neya
Pol lac ka zo sta ła no mi no wa -
na do Osca ra w dzie wię ciu
ka te go riach.

Re ży se ria: Ju lia Wer nio,
sce no gra fia: Elż bie ta Wer nio,
ob sa da: Agniesz ka Bień kow -
ska, Ma ria Bień kow ska, Be ata
Cioł kow ska, Kry sty na Gaw -
roń ska, Mał go rza ta Ja ku biec -
-Hau ke, Mar ta Ka dłub, Elż -
bie ta La skie wicz, Agniesz ka
Okoń ska, Mo ni ka Rzeź ni -
czek, Mi chał Ba łaga, Alek -
san der Bli tek, Ar tur Hau ke,
Prze my sław Ka nia, Krzysz tof
Ko rze niow ski, Grze gorz
Kwas, Zbi gniew Le raczyk,
An drzej Śle ziak, Ja ro sław Ty -
ran, Krzysz tof Wło siń ski,
Piotr Za wadz ki. GGKK

Za wszel ką ce nę

Przez trzy dni od 17 do 19
lu te go w So snow cu prze -

by wa li przed sta wi cie le fran cu -
skie go sto wa rzy sze nia Se co urs
Po pu la ire Français (SPF). Wi -
zy ta by ła kon ty nu acją współ -
pra cy do ty czą cej or ga ni za cji
let nie go wy po czyn ku dla mło -
dych miesz kań ców na sze go
mia sta oraz re ali za cją mię dzy -
na ro do wych pro jek tów wy mia -
ny mło dzie ży. 

W Urzę dzie Miej skim,
w ra mach wi zy ty, od by ło się
spo tka nie ro bo cze, któ re by ło
pod su mo wa niem ze szło rocz nej
or ga ni za cji wa ka cyj ne go wy -
po czyn ku. Sko rzy sta ły z nie go
so sno wiec kie dzie ci z do mów
dziec ka oraz z ro dzin o ni skim
sta tu sie ma te rial nym. Spo tka -

no się tak że z ich ro dzi ca mi.
Goście od wie dzi li m.in. Dom
Dziec ka nr 2 oraz zwie dzi li
wy sta wę w So sno wiec kim
Cen trum Sztu ki – Za mek Sie -
lec ki.

Sto wa rzy sze nie Se co urs Po -
pu la ire Français ist nie je
od 1945 ro ku. Jest or ga ni za cją
po za rzą do wą zaj mu ją cą się po -
mo cą spo łecz ną, or ga ni za cją
wy jaz dów wa ka cyj nych dla
dzie ci  ro dzin z pro ble ma mi
spo łecz ny mi oraz po mo cą hu -
ma ni tar ną dla ofiar ka ta kli -
zmów.  

Z So snow cem or ga ni za cja
współ pra cu je od 2005 ro ku,
współ or ga ni zu jąc sierp nio we
wy jaz dy wa ka cyj ne dzie ci
z So snow ca do Fran cji. UU

24 lutego 2009 r. w sosnowieckim gimnazjum
przy ul. Kalagi uroczyście odsłonięto baner
z napisem GIMNAZJUM NR 9 IM. JANA
PAWŁA II W SOSNOWCU. W imprezie wzięli
udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
zastępca prezydenta miasta Zbigniew Jaskiernia,
radny Jacek Kazimierczak, inspektor Wydziału
Edukacji – Bożena Grociak oraz księża z parafii
św. Joachima i Zesłania Ducha Św.

Tego samego dnia uroczyście otwarto
wystawę pod tytułem „Kobiety w KL
Auschwitz”. Otwarcia ekspozycji dokonał
kustosz Działu Wystawienniczego,
Auschwitz-Birkenau” Mirosław Obstarczyk,
który przybliżył zebranym tematykę
wystawy. Wystawa czynna będzie do 30
marca. Chętnych serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia ekspozycji. UU

Niedzielne poranki
w kinie Helios

Od 1 mar ca w ki nie He lios w So -
snow cu roz po czę ły się „Nie dziel -
ne po ran ki”. To ak cja skie ro wa -
na do dzie ci i mło dzie ży na sze go
mia sta. Po trwa do 5 lip ca. W tym
cza sie co dwa ty go dnie or ga ni za -
to rzy za pra sza ją na se ans fil mo wy
oraz 25-mi nu to wy wy stęp przed
pro jek cją, w ra mach któ re go pro -
wa dzo ne bę dą: za ba wy in terak -
tyw ne, kon kur sy, za ba wy mu -
zycz ne, wy stę py kó łek te atral nych
pro wa dzo nych przez so sno wiec -
kie szko ły, wy kła dy do ty czą ce
bez pie czeń stwa w mie ście pro wa -
dzo ne przez funk cjo na riu sza po li -
cji, czy stra ży po żar nej. Dzię ki
do ta cji w wy so ko ści 6 tys. zł po -
cho dzą cej z bu dże tu gmi ny bi le ty
na se an se bę dą ob ni żo ne o po ło -
wę i za miast 16 zł bę dą kosz to -
wać 8 zł. 
PPoonniiżżeejj pprreezzeennttuujjeemmyy sszzcczzeeggóółłoo--
wwyy rreeppeerrttuuaarr aakkccjjii::
01.03. – „Sze re go wiec Do -
lot”; 15.03. – „Ar tur i Mi nim -
ki”; 29.03. – „Smo cze Wzgó -
rze”; 12.04. – „Ste fan Ma lut -
ki”; 26.04. – „Hap py
Wkręt”; 10.05. – „Fran klin
i Skarb Je zio ra”; 24.05. – „Don
Chi chot”; 14.06. – „Wy spa Di no -
zau rów”; 28.06. – „Ra tun ku, Je -
stem Ryb ką”; 05.07. – „Lac ky
Luke”. Wszyst kie se an se roz -
pocz ną się o godz. 11.00. Ser -
decz nie za pra sza my mło dych ki -
no ma nów z So snow ca. UU

Już my ślą o wa ka cjach Na cześć Jana Pawła II
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Kil ka lat przy goto wań, kil ka mie się cy pra -
cy na pla nie fil mo wym, zdję cia krę co ne
w kil ku na stu pol skich mia stach, a wszyst ko
po to by przy po mnieć le gen dar nego ka pła -
na „So li dar ności” – Je rze go Po pie łusz ko.
Uro czy sta pre mie ra „Po pie łusz ko – Wol ność
jest w nas” w So snow cu od by ła się w ki nie
He lios. Film Ra fała Wie czyń skie go przy cią -
gnął w ska li kra ju wie lu wi dzów, któ rzy pa -
mię ta ją nie tyl ko dzia łal ność księ dza Je rze -

go, ale tak że tra gicz ną śmierć ka pła na za -
mor do wa ne go przez funk cjo na riu szy SB.
Czy film speł nia ocze kiwa nia wi dzów, czy
po ka zu je po stać Po pie łusz ki, tak jak ją pa -
mię ta my? Czy też mo że wno si coś no we go
w po strze ga niu te go, zda niem wie lu, wy jąt -
ko we go czło wie ka? Na to i in ne py tania wi -
dzo wie mu szą od po wie dzieć so bie sa mi. Już
po obej rze niu fil mu. Ser decz nie za pra sza -
my! RREEDD

„Po pie łusz ko” w He lio sie
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Surrealistycznie
w Zamku
Sieleckim
Od 13 lu te go w ga le rii Zam ku Sie -
lec kie go oglą dać moż na wy sta wę
„Frag men ty więk szej ca łości” Je -
rze go Tchó rzew skie go. Eks po zy cja
obej mu je po nad 50-let ni okres pra cy
twór czej ar ty sty. Ma też upa mięt -
nić 10. rocz ni cę śmier ci ar ty sty.

Wy sta wa skła da się z prac two -
rzo nych na płót nie i pa pie rze oraz
mi nia tu rowych gwa szy, da jących
fak tu rze ob ra zu efekt gnie cio ne go
pa pie ru, po wsta łych w ostat nich
dniach ży cia twór cy.

Wy sta wie to wa rzy szy aneks pre -
zen tu ją cy syl wet ki czte rech ar ty stów
zwią za nych pod czas stu diów w war -
szaw skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych
z pra cow nią ma lar stwa Je rze go
Tchó rzew skie go: Zyg mun ta Ma gne -
ra, Paw ła No wa ka, Sła wo mi ra Ra taj -
skie go oraz Sta ni sła wa Wie czor ka. 

Je rzy Tchó rzew ski, o czym war -
to pa mię tać, był przed sta wi cie lem
Pol ski w Mię dzy na ro do wej Gru pie
Sur re ali stów Pha ses, któ rą kie ro wał
głów ny jej ide olog – An dre Bre ton.
Uczest ni czył w kil ku set wy sta wach
zbio ro wych i po nad 30 in dy wi du al -
nych na ca łym świe cie. Był lau re -
atem wie lu na gród m.in. Na gro dy
Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki I stop nia,
Na gro dy Wiel kie go Księ cia Mo na -
co, Na gro dy Got tfri da von Her de ra.
Wy kła dał na ASP w War sza wie
(1954 – 1998). Zmarł w 1999
w War sza wie. GGKK



KKuurriieerr MMiieejjsskkii:: JJaakk ppooddssuummuujjee PPaann
zzbblliiżżaajjąąccąą ssiięę ppoowwoollii ddoo kkoońńccaa kkaa--
ddeennccjjęę ww PPaarrllaammeenncciiee EEuurrooppeejj--
sskkiimm?? JJaakkiiee ppllaannyy uuddaałłoo ssiięę PPaannuu
zzrreeaalliizzoowwaaćć,, aa ccoo mmoożżee PPaann uuzznnaaćć
zzaa ppoorraażżkkęę??
AAddaamm GGiieerreekk:: Po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go to je den z po nad sied -
miu set (ści ślej: 785) przed sta wi cie li
z 27 kra jów człon kow skich, któ rzy
dzia ła ją w ko mi sjach me ry torycz nych
i tam w za sa dzie po win no się ich roz -
li czać, a tak że z ak tyw no ści w za kre -
sie swo jej spe cjal no ści we frak cji po li -
tycz nej, w któ rej dzia ła ją. Niech ko goś
nie zwie dzie po dej ście sta tystycz ne
do oce ny ak tyw no ści po słów, bo wiem
to nie za wsze, a mo że na wet prze waż -
nie, nie idzie w pa rze z ak tyw no ścią
mery torycz ną. Są to tzw. krzy ka cze,
któ rzy za wsze coś na każ dy te mat mo -
gą po wie dzieć, ale prze cież nie o to
cho dzi. Wszy scy wie my, a je śli nie, to
coraz bar dziej je ste śmy prze ko na ni, że
rów nież i w kra ju co raz czę ściej oce -
nia my po li tyków nie na pod sta wie
licz by wy stą pień me dial nych, lecz te -
go, cze go do ko na li re al nie. Na ogół
jest tak, jak w tym żar to bli wym po -
wie dze niu lu do wym: „kro wa, któ ra
du żo ry czy ma ło mle ka da je”.
W skró cie mo je dzia ła nia w for mie
zgła sza nych po pra wek, przy go to wa -
nych ra por tów, a tak że gło sów w dys -
ku sjach oraz w de ba tach kon cen tro wa -
ły się wo kół za gad nień ener ge ty ki, ba -
dań na uko wych i in no wa cyj no ści oraz
ge ne ral nie rzecz uj mu jąc – go spo dar -
ki. A oto nie któ re przy kła dy:
Opra co wa łem, ja ko głów ny spra woz -
daw ca, dwa ra por ty: je den na te mat in -
no wa cyj no ści, zaś dru gi do ty czył Fun -
du szu Wę gla i Sta li. By łem za stęp cą
spra woz daw cy w dy rek ty wie do tyczą -
cej efek tyw ne go użyt ko wa nia ener gii
oraz w dy rek ty wie do ty czą cej kon wen -
cjo nal nych źró deł ener gii, a tak że
w spra woz da niu ini cja tyw nym Par la -
men tu do tyczą cym na no nau ki i na no -
tech no lo gii.

Szcze gól nie w dy rek tywie do ty czą cej
kon wen cjo nal nych źró deł ener gii uda ło
się prze for so wać jak że waż ną dla Pol -
ski du żą przy szło ścio wą ro lę wę gla
oraz ener gii ją dro wej. Bra łem ak tyw ny
kry tycz ny udział w kształ to wa niu tzw.
Pa kie tu Kli ma tycz no -Ener ge tycz ne go
i choć nie je stem w peł ni ukon ten to -
wa ny koń co wą wer sją tej re gu la cji, to
mój głos kry tycz ny nie wąt pli wie był
sły sza ny. 
Na po cząt ku ka den cji włą czy łem się
w istot ną dla na sze go kra ju re gu la cję,
ja ką by ło roz po rzą dze nie RE ACH,
a tak że dy rek tywa do tyczą ca od pa dów.
Rów nież my ślę, że w ja kimś stop niu
wpły ną łem na od rzu ce nie w dru gim
czy ta niu dy rek ty wy do ty czą cej two -
rze nia wy na laz ków przy po mo cy kom -
pu te ra, dy rek ty wy, któ rej wej ście
w ży cie mo gło spo wo do wać li kwi da -
cję w sa mej tyl ko Pol sce kil ku ty się cy
drob nych firm kom pu te ro wo -pro gra -
mi stycz nych.

JJaakk zz ppeerrssppeekkttyywwyy BBrruukksseellii oocceenniiaa
PPaann wwyykkoorrzzyyssttaanniiee uunniijjnneejj ppoommooccyy
ww nnaasszzyymm kkrraajjuu ii ww ZZaaggłłęębbiiuu?? CCzzyy
nnaauucczzyylliiśśmmyy ssiięę kkoorrzzyyssttaaćć zz sszzaannss,,
jjaakkiiee ddaajjee UUnniiaa??
Uczest nic two w Unii to nie wąt pli wie
du ża szan sa wy ni ka ją ca z fak tu, iż do -
sta li śmy do dys po zy cji i za go spo da ro -
wa nia znacz ne środ ki fi nan so we. Mu -
si my je roz sąd nie i ak tyw nie wy ko rzy -
sty wać. Nie ste ty, alo ka cja środ ków
z Fun du szu Spój no ści, któ re ma ją słu -
żyć głów nie in we sty cjom w in fra struk -
tu rę oraz ochro nę śro do wi ska nie jest
w peł ni prze pro wa dzo na. My ślę, że
wy ni ka to z ma łej ak tyw no ści władz
cen tral nych. 
Środ ki na to miast z Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go zo sta ły – nie ste ty
– w na szym wo je wódz twie po dzie lo ne
we dług klu cza po li tycz ne go. Spo wo -
do wa ło to, że Za głę bie zo sta ło wy raź -
nie, cho ciaż jak stwier dzi ła to Pa ni ko -
mi sarz Hu eb ner, od by wa ło się to
zgod nie z pra wem, po krzyw dzo ne. In -

ny mi sło wy – tam, gdzie rzą dzi ła
opcja rzą do wa, przy zna no wię cej środ -
ków, a na wet ty le, że trud no je by ło
prze ro bić (np. Gli wi ce – do dat ko we
prze dłu że nie tzw. śred ni ców ki). Po -
krzyw dzo na przy tym zo sta ła wschod -
nia część na sze go wo je wódz twa, któ ra
chy ba nie szyb ko do cze ka się prze dłu -
że nia tam tej dro gi.

AA jjaakk zz kkoolleeii ppaattrrzząą nnaa nnaass iinnnnee
kkrraajjee cczzłłoonnkkoowwsskkiiee,, jjaakk jjeesstteeśśmmyy
ppoossttrrzzeeggaannii nnaa aarreenniiee mmiięęddzzyynnaarroo--
ddoowweejj??
Kra je człon kow skie trak to wa ły by nas
na wspól nym ryn ku ja ko trud nego
part ne ra, otwie ra jąc swój ry nek pra -
cy w cza sach ko niunk tu ry świa to wej
i za my ka jąc go pod czas kry zy su, ale
jed nak part ne ra. Jak wi dać po nie ko -
rzyst nych dla zło tego efek tach dzia -
łań spe ku la cyj nych, zu peł nie od sło ni -
li śmy się go spo dar czo na im port re -
ce sji z Za cho du, zaś na sza
go spo dar ka ostat nio sta ła się swo -

istym „bu forem” dla go spo da rek
„sta rej” Eu ro py.
Głu pia, kse no fo bicz na po li tyka nie któ -
rych sił po li tycz nych w na szym kra ju,
poli ty ka nie sko or dy no wa na z po li ty ką
in nych państw Unii, zwłasz cza w od -
nie sie niu do Ro sji po wo du je, że tra ci -
my go spo dar czo i mo że my jesz cze
bar dziej tra cić. A prze cież to wła śnie
Pol ska po win na być na tu ral nym po -
mo stem do go spo dar cze go i po li tycz -
ne go zbli ża nia się wiel kich i po trzeb -
nych so bie na wza jem part ne rów, ja kim
są Unia Eu ro pej ska i Ro sja plus pań -
stwa z jej oto cze nia.

JJeesstt PPaann zznnaannyy zzee sswwooiicchh wwąąttppllii--
wwoośśccii ccoo ddoo pprrzzyycczzyynnyy zzmmiiaann kkllii--
mmaattyycczznnyycchh nnaa śśwwiieecciiee.. CCzzyy wwyy--
zznnaacczzoonnaa pprrzzeezz UUEE ssttrraatteeggiiaa wwaallkkii
zz eemmiissjjąą CCOO22 mmoożżee uuddeerrzzyyćć ww pprroo--
dduucceennttóóww eenneerrggiiii ww nnaasszzyymm rreeggiioo--
nniiee??
Wy zna czo na przez UE stra te gia wal ki
z hi po tecz ny mi przy czy na mi zmian

kli ma tu, tj. wal ki z emi sją CO2, już
ude rza w pro du cen tów ener gii w na -
szym re gio nie. Nie dość te go, że nie
uwzględ nio no fak tu ogrom ne go, po -
nad 30 proc. spad ku emi sji w Pol sce
po 1989 ro ku, to za czę to nas roz li czać
w opar ciu o in ny rok re fe ren cyj ny,
tj. 2005, kie dy go spo dar ka u nas wy -
raź nie ku la ła, a emi sja by ła ni ska. Do -
dam, że „sta ra” Unia w okre sie
od 1989 do 2005 ro ku nie tyl ko nie
ob ni ży ła emi sji, ale ją pod nio sła.

WW SSoossnnoowwccuu ppoo ddzziiśś ddzziieeńń bbaarrddzzoo
ddoobbrrzzee wwssppoommiinnaa ssiięę PPaańńsskkiieeggoo
oojjccaa,, EEddwwaarrddaa GGiieerrkkaa.. AA jjaakk oonn ppoo--
ssttrrzzeeggaałł SSoossnnoowwiieecc?? CCzzuułł ssiięę
zz ttyymm mmiiaasstteemm sseennttyymmeennttaallnniiee
zzwwiiąązzaannyy??
Mój oj ciec, Edward, jak wie my, uro -
dził się w Po rąb ce, dzi siej szej za je go
spra wą dziel ni cy So snow ca. Przy po -
mnij my, że Po rąb ka kie dyś nie na le ża -
ła do So snow ca, a by ła to, tak się kie -
dyś ad re so wa ło li sty – miej sco wość
Po rąb ka, po wiat (po dob nie jak Za gó -
rze) bę dziń ski.
Czuł się sen ty men tal nie zwią za ny
z Za głę biem i je go sto li cą – So snow -
cem, zwłasz cza że ja ko wie lo let ni
emi grant we Fran cji, a po tem w Bel -
gii, za wsze my ślał o po wro cie do stron
ro dzin nych. Chciał jed nak, by by ły to
miej sca no wo cze sne, kul tu ral ne, a nie
ta kie, ja kie za pa mię tał z cza sów mło -
do ści, kie dy – jak wie lu in nych – był
bez sta łej pra cy. 
Kie dy więc mógł, a mógł po dej mo wać
de cy zje po li tycz ne, gdy był I Se kre ta -
rzem naj pierw w Ka to wi cach, a po tem
w War sza wie, ro bił wszyst ko, by So -
sno wiec prze bu do wać – zreur ba ni zo -
wać, a w Za głę biu stwo rzyć miej sca
pra cy dla ko biet i męż czyzn, a tak że
zlo ka li zo wać tu fi lie wyż szych uczel -
ni.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

Roz ma wiał: TToommaasszz BBiieenneekk

W pią tek 20 lu te go w Sa li re pre zen ta -
cyj nej Mu zeum w So snow cu od by ło się
spo tka nie śro do wisk twór czych z wła -
dza mi mia sta. Obec ni by li: prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej Da niel Mi kla siń -
ski, pre zy dent Ka zi mierz Gór ski wraz
ze swym za stęp cą Zbi gnie wem Ja skier -
nią. Spo tka nie pro wa dził p. o. na czel ni -
ka Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki Pa weł
Du sza.

Na sa li by li obec ni licz ni przed sta -
wi cie le róż nych dzie dzin sztu ki, na uki
i oświa ty, kie row ni cy pla có wek kul tu -
ral nych mia sta. Go ściem szcze gól nym
spo tka nia by li lau re aci (wów czas jesz -
cze no mi no wa ni) te go rocz nej Na gro dy
Mia sta: Mał go rza ta Choj nac ka i Je rzy
Prze ździec ki. 

O do ko na niach w dzie dzi nie kul tu ry
w ubie głym ro ku i o za mia rach na przy -
szłość dość ob szer nie mó wił Zbi gniew

Ja skier nia. Wy po wie dzie li się tak że
pre zy dent i prze wod ni czą cy RM. Kie -
ru jący po szcze gól ny mi in sty tu cja mi
kul tu ry przed sta wi li za mie rze nia i pla -
ny na rok bie żą cy. W dys ku sji nad pro -
ble ma mi kul tu ry w mie ście wy po wia -
da li się mię dzy in ny mi: prof. dr Wło -
dzi mierz Wój cik, Je rzy Prze ździec ki,
Bo le sław Cie pie la, Kry sty na Bor kow -
ska i Sła wo mir Ma tusz. 

Istot ną czę ścią no wo rocz ne go spo -
tka nia by ła pre zen tacja pierw sze go nu -
me ru no we go ma ga zy nu no szą ce go ty -
tuł NO WE ZA GŁĘ BIE wy da wa ne go
przez Zwią zek Za głę biow ski. Ma ga zyn
za mie rzo ny ja ko dwu mie sięcz nik ma
uka zy wać się w mie sią cach pa rzy stych.

Spo tka nie pod su mo wał Pa weł Du -
sza. Naj cie kaw szą czę ścią (jak zwy -
kle) by ły ku lu aro we roz mo wy uczest -
ni ków. bbuumm

Ist nie je nie bez pie czeń stwo, że z Wo je -
wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go
nr 5 mo gą znik nąć nie któ re kli ni ki.
ŚLAM roz wa ża ta kie po su nię cie
w związ ku ze złą kon dy cją fi nan so wą tej
pla ców ki. Na ra zie trwa ją w tej spra wie
roz mo wy. Cho dzi o kil ka kli nik, m.in.
kli ni kę oku li stycz ną.

– O pla nach Ślą skiej Aka de mii Me -
dycz nej do wie dzie li śmy się za po śred nic -
twem me diów, kil ka ty go dni te mu – in -
for mu je Mi ro sław Ru sec ki, rzecz nik pra -
so wy WSS nr 5. Wy sto so wa li śmy list
otwar ty do Urzę du Mar szał kow skie go,
pre zy den ta So snow ca oraz ŚLAM. Po -
nie waż kom pe tent ne oso by z władz aka -
de mii by ły w po dró ży służ bo wej, do roz -
mów nie do szło, ale wie rzy my, że wkrót -
ce dys ku sja na te mat kli nik się
roz pocz nie. Trze ba też za zna czyć, że je -
że li aka de mia wy pro wa dzi klini ki w in -

ne miej sce, nie bę dzie to ozna cza ło li -
kwi da cji tych od dzia łów szpi ta la; stra cą
one jed ynie sta tus kli nik, co bę dzie ozna -
czać iż nie prak ty ku ją już na nich stu den -
ci me dy cy ny. W prak ty ce dla nas bę dzie
się to wią za ło z fak tem, iż aka de mia wy -
co fa część sprzę tu oraz per so ne lu. Dla te -
go mu si my od po wied nio wcze śniej wie -
dzieć o ta kich ru chach, aby bez prze -
szkód kon ty nu ować le cze nie w tych
jed nost kach szpi ta la.

Wie lu miesz kań ców oba wia się, że
ja kość za bie gów świad czo nych w szpi ta -
lu po gor szy się po li kwi da cji kli nik. Za -
głę bia cy li czą, że wła dze wo je wódz kie,
któ re są dys po nen tem pla ców ki, nie do -
pusz czą do ta kie go sta nu rze czy.

– Za rząd Wo je wódz twa do strze ga po -
trze bę utrzy ma nia tych kli nik, któ re
funk cjo nu ją na te re nie szpi ta la i od gry -
wa ją bar dzo waż ną ro lę za rów no dla

miesz kań ców So snow ca, jak i oko licz -
nych miast – mó wi Alek san dra Ma rzyń -
ska, rzecz nik pra so wy Urzę du Mar szał -
kow skie go. – To też tak że i ten te mat zo -
stał po ru szo ny pod czas spo tka nia
mar szał ka Bo gu sła wa Śmi giel skie go
z prof. Ewą Ma łec ką-Ten de rą i kanc lerz
Ber na de tą Ko ro szew ską ze Ślą skiej Aka -
de mii Me dycz nej. Roz ma wia no na te mat
roz lo ko wa nia kli nik i dal szej współ pra cy
oraz przy szłych przed się wzięć do ty czą -
cych roz wo ju na uk me dycz nych w wo je -
wódz twie. 

Po spo tka niu mar sza łek stwier dził, że
by ło ono kon struk tyw ne i do dał, że usta -
lo no, iż roz mo wy bę dą kon ty nu owa ne.
Na ra zie więc nie pod ję to osta tecz nych
de cy zji, ale jak się nie ofi cjal nie do wie -
dzie li śmy, wię cej szans jest na to, że nie -
któ re kli ni ki zo sta ną prze nie sio ne, niż że
po zo sta ną w So snow cu. TTBB

Nie je stem krzy ka czem
Roz mo wa z prof. AAddaammeemm GGiieerrkkiieemm, po słem do Par la men tu Eu ro pej skie go

Spotkanie noworoczne
środowisk twórczych

Ślą ska Aka de mia Me dycz na wo li Ka to wi ce

Zli kwi du ją kli ni ki?
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Od 27 lu te go do 24 paź dzier ni ka
ubie głe go ro ku kon tro le rzy Cen -
tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne -
go spraw dza li, jak w So snow cu
prze pro wa dza się prze tar gi,
i w ja ki spo sób mia sto wy ko rzy -
stu je unij ne środ ki. W efek cie
kon tro li po wstał ra port, prze sła -
ny Da nie lowi Mi kla siń skie mu,
prze wod ni czą ce mu Ra dy Miej -
skiej, 18 lu te go. 

Te mat stał się sen sa cją jed -
ne go dnia. – Prze wod ni czą cy
Mi kla siń ski prze ka zał in for ma -
cję me diom, nie roz ma wia jąc
w ogó le z kie row nic twem urzę -
du. To przy kre, bo ra port nic
szcze gól ne go nie za rzu ca,
a w efek cie ma my in for ma cję,
któ ra mo że mia stu za szko dzić.
Na do da tek z nie któ rych ko -
men tarzy wy ni ka, że sta ło się
coś strasz ne go. Tym cza sem nic
ta kie go nie ma miej sca – pod -
kre śla pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski. 

Kon tro le rzy wy tknę li urzęd -
ni kom 7 nie pra wi dło wo ści
w czte rech prze tar gach do ty czą -
cych: prze bu do wy wia duk tu łą -
czą ce go DK 86 z DK 94, prze -
bu do wy uli cy Ma ku szyń skie go,
roz bu do wy skład ni cy od pa dów
na Ju liu szu, re gu la cji po to ku
Dań dów ka. – By li śmy kon tro lo -
wa ni przez 8 mie się cy przez
CBA. By ła to ru ty no wa kon tro -
la do tyczą ca wy ko rzy sta nia
środ ków unij nych oraz or ga ni zo -

wa nych prze tar gów. Smu ci
mnie, że prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej nie chciał skon fron to -
wać te go do ku men tu z wła dza -
mi mia sta, a za miast te go prze -
słał ma te riał me diom. W efek cie
po wsta ły nie do mó wie nia, tym -
cza sem wy ni ki po kon trol ne
przed sta wio ne przez CBA nie
mó wią o ja kich kol wiek za rzu -
tach, a je dy nie o oce nach i uwa -
gach. War to jed nak pa mię tać jak
skon stru owa na jest usta wa o za -
mó wie niach pu blicz nych, ile
w niej nie ści sło ści. Tyl ko ten,
któ ry nic nie ro bi nie na ra ża się
na błę dy – pod kre śla pre zy dent
Gór ski. 

W ra por cie kon tro lerzy
zwró ci li się do ma gi stra tu
z proś bą o przed sta wie nie in for -
ma cji o spo so bie i za kre sie wy -
ko rzy sta nia uwag za war tych
w do ku men cie.

Czy ma my woj nę PO -SLD?
– do py ty wał je den z dzien ni ka -
rzy. – Ma my per ma nent ną kam -
pa nię wy bor czą. Tuż po opusz -
cze niu przez PO sze re gów ko ali -
cji sły sze li śmy z róż nych ust, że
te raz za czy na się „jaz da”, że po -
ża łu je my. Ty le, że am bi cje po li -
tycz ne to jed no, dzia ła nie
na rzecz mia sta dru gie. War to by
ci, któ rzy o tym za po mnie li,
zwró ci li na ten aspekt uwa gę
– od po wia dał pre zy dent. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: JJaarroossłłaaww AAddaammsskkii

10 lu te go Ko men da Miej ska Po licji w So -
snow cu wraz z sosnowieckim Urzę dem
Miej skim, MO SiR -em, Okrę go wym Związ -
kiem Pił ki Noż nej oraz so sno wiec ki mi klu -
ba mi roz po czę ła re ali za cję pro gra mu „Ki bic
z kla są”. Głów nym ce lem pro gra mu ad re so -
wa ne go do uczniów so sno wiec kich szkół
gim na zjal nych jest ogra ni cze nie po staw chu -
li gań skich wy stę pu ją cych na try bu nach aren
spor to wych, a za ra zem pod nie sie nie po zio -
mu bez pie czeń stwa uczest ni ków im prez ma -
so wych o cha rak te rze spor to wym.

Po mysł re ali zo wa ny jest głów nie pod czas
spo tkań pro fi lak tycz nych z mło dzie żą, pro -
wa dzo nych przez funk cjo na riu szy po li cji
przy współ udzia le lo kal nych spor tow ców,
by łych gwiazd, jak i obec nych re pre zen tan -
tów so sno wiec kich klu bów. Z ucznia mi spo -
tka li się już m.in. Jó zef Ga łecz ka, An drzej
Za ba wa, Ma rek Cho le wa, Da riusz Szczu biał,
Mał go rza ta i Eu ge niusz Da dzi bug, To masz
Ja wor ski czy Le szek Chło sta.

Pro gram od by wa się pod pa tro na tem za -
stęp cy pre zy den ta Zbi gnie wa Ja skier ni oraz
Ko men dan ta Po li cji w So snow cu in spek to ra
Mar ka Wal czyń skie go.

Oprócz spo tkań z ucznia mi prze pro wa -
dzo ny zo sta nie kon kurs do tyczą cy wie dzy
spor to wej oraz kon ku ren cji, pod czas któ re -
go oce nia na bę dzie wie dza, ale rów nież do -
ping po szcze gól nych ekip. Ro ze gra na zo sta -
nie tak że gim na zjal na li ga pił ki noż nej.
Zwy cięz cy zo sta ną za pro sze ni do uczest nic -
twa w tur nie ju o Pu char Pre zy den ta Mia sta.

Or ga ni za to rzy li czą, że po mysł spo wo du -
je pod nie sie nie świa do mo ści praw nej wśród
uczniów do ty czą cej bez pie czeń stwa im prez
ma so wych oraz sank cji kar no -ad mi ni stra cyj -

nych prze wi dzia nych za nie re spek to wa nie
prze pi sów, zdo by cie wie dzy na te mat po zy -
tyw ne go do pin go wa nia, wy ko rzy sta nie na -
by tych umie jęt no ści pod czas gim na zjal nych
za wo dów spor towych, a tak że na wią za nie
szer szej współ pra cy po li cji i pod mio tów po -
za re sor to wych zwią za nych z or ga ni za cją im -
prez spor to wych oraz od po wie dzial nych
za za pew nie nie bez pie czeń stwa w cza sie ich
trwa nia.

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Idea nada nia por to wi lot ni cze mu
Py rzo wi ce imie nia Ja na Kie pu ry
zy sku je co raz to no wych zwo len -
ni ków. 16 lu te go, po seł PO Ja ro -
sław Pię ta, któ ry jest jed nym
z naj bar dziej za an ga żo wa nych
en tu zja stów te go pro jek tu, spo -
tkał się z przed sta wi cie la mi za -
głę biow skich sto wa rzy szeń, fun -
da cji oraz in sty tu cji, aby wspól -
nie opra co wać stra te gię dzia ła nia
w tej spra wie.

– Chciał bym za pew nić, że
ak cja ta nie ma żad ne go pod ło -
ża po li tycz ne go, o czym naj le -
piej świad czy chy ba fakt, że
uda ło mi się zdo być pop arcie
po słów re pre zen tu jących in ne
opcje po litycz ne, zgod nych
jed nak co do fak tu, iż nada nie
lot ni sku imie nia Kie pu ry jest
do brym spo so bem pro mo cji
Za głę bia i uho no ro wa nia sław -
ne go Po la ka – stwier dził po seł
Ja ro sław Pię ta otwie ra jąc spo -
tka nie.

Par la men tarzy sta do dał, że
po za za in te re so wa niem ideą śro -
do wisk po li tycz nych, na le ży roz -
po cząć spo łecz ną kam pa nię
zbie ra nia pod pi sów pod wnio -
skiem o zmia nę na zwy po rtu lot -
ni cze go. Po mi mo iż pod pro jek -
tem pod pi sa ło się już 60 po słów
i se nato rów, nie tyl ko z Za głę bia,
to bar dzo waż ne jest po par cie
miesz kań ców So snow ca i in nych
miast za głę biow skich.

– Do brym kro kiem by łoby
uru cho mie nie stro ny in ter ne to -
wej, tak by miesz kań cy re gio nu
mo gli po przeć ideę dro gą elek -
tro nicz ną. Wy star czy, że za in te -
re so wa na oso ba po da przez in -
ter net swo je na zwi sko, imię i nu -
mer pe sel – do dał Ar kadiusz
Chę ciń ski z PO.

Na spo tka niu obec na by ła
rów nież Jo lan ta Szczu rek, kie -

row nicz ka so sno wic kie go Klu -
bu Kie pu ry. Zwró ci ła uwa gę
na moż li wość zbie ra nia pod pi -
sów wśród uczest ni ków mię dzy -
na ro do we go kon cer tu te no rów,
któ re go pa tro nem jest Kie pu ra.
W ten spo sób w ak cję włą czy li
by się przed sta wicie le śro do -
wisk ar ty stycz nych. Mie siąc
przed im pre zą na uli cach mia sta
ma od być się hap pe ning, któ re -
go prze wod nie ha sło bę dzie
brzmieć „Star tuj z Kie pu rą. Lą -
duj z Kie pu rą”.

Pro po zy cja na zwa nia lot ni -
ska imie niem Kie pury ma jed -
nak nie tyl ko zwo len ni ków, ale
i za go rza łych prze ciw ni ków.
Wśród in nych pro pono wa nych
pa tro nów są Ka rol Go du la, ślą -
ski przed się bior ca ży jący
na prze ło mie XVIII i XIX wie -
ku; za ło życiel 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 pozytor i pia ni -
sta. In na kan dydatura to pa tron
Śląska św. Ja cek. Po jawiają się
też gło sy, że port lot ni czy po wi -
nien się po pro stu na zy wać Ka -
to wi ce.

– Py rzo wi ce ma ją z Ka to wi -
ca mi nie wie le wspól ne go, po -
za tym geo gra ficz nie le żą na te -
re nie Za głę bia, któ re go sto licą
jest So sno wiec, ro dzin ne mia sto
Kie pu ry, któ ry za wsze pod kre -
ślał, że z nie go po cho dzi – mó wi
Pię ta.

– Dla te go uwa żam, że to
wła śnie imię te no ra jest naj wła -
ściw szą pro po zy cją. En tu zja zmu
te go nie po dzie la Gór no ślą skie

To wa rzy stwo Lot ni cze, go spo -
darz lot ni ska. 

– Na ra zie nie pla nu jemy
zmie niać na zwy por tu lot ni cze -
go. Nie cho dzi tu o po stać Kie -
pu ry, po pro stu przyj mo wa nie
ja kie go kol wiek imie nia by łoby
tyl ko kło po tem. To kosz tow -
na ope ra cja, wy ma ga ją ca zmian
w do ku men ta cji. Ma my te raz in -
ne wy dat ki; port lot ni czy jest
w trak cie roz bu do wy – wy ja śnia
Ce za ry Orzech, rzecz nik pra so -
wy GTL.

Ja ro sław Pię ta nie ma za mia -
ru się po dda wać.

– Zbie rze my ty le pod pisów
ile się da. Li czę na po moc spo -
łecz ni ków. Po tem wy stą pi my
z ape lem do GTL i władz wo je -
wódz twa.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Bój o lot ni sko
Gór no ślą skie To wa rzy stwo Lot ni cze nie chce Kie pu ry?

Oce ny i uwa gi
CBA spo rzą dzi ło ra port po kon trol ny dla Ra dy Miej skiej
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PPoosseełł JJaarroossłłaaww PPiięęttaa ((pp)) oorraazz AArrkkaaddiiuusszz CChhęęcciińńsskkii ppooddcczzaass ssppoottkkaanniiaa

NNiicc nniieezzwwyykkłłeeggoo ssiięę nniiee ssttaałłoo –– ttłłuummaacczzyyłł ww ttrraakkcciiee
kkoonnffeerreennccjjii pprreezzyyddeenntt KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii ((pp)) wwrraazz zzee sswwooiimm
zzaassttęęppccąą RRyysszzaarrddeemm ŁŁuukkaawwsskkiimm

Oświad cze nie Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej – Da nie la Mi -
kla siń skie go:

Z re la cji me diów po kon fe ren cji pra so wej zwo ła nej przez Pa -
na Pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go do wie dzia łem się, że Prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej, Da niel Mi kla siń ski, szko dzi mia stu
i cięż ko pra cu ją cym urzęd ni kom Ma gi stra tu. Ni niej szym oświad -
czam, że w dniu 17. 02.2009 r. w go dzi nach po po łu dnio wych, na -
tych miast po otrzy ma niu wy stą pie nia po kon trol ne go CBA, (...) skie -
ro wa łem ten do ku ment do Pa na Pre zy den ta i Ko mi sji Re wi zyj nej.
In for ma cje Pa na Pre zy den ta, że wy stą pie nie na tych miast prze ka za -
łem me diom, są tyl ko je go in sy nu acją. To nie Prze wod ni czą cy po -
szedł do me diów, ale me dia przy szły do Prze wod ni czą ce go. Su ge -
stia Pa na Pre zy den ta, że z do ku men tem po wi nie nem zejść pię tro ni -
żej do nie go i tam uzgod nić dal sze po stę po wa nie, świad czy li tyl ko
o me todach sto so wa nych do tych czas w Urzę dzie Miej skim. Wy stą -
pie nie CBA zo sta ło skie ro wa ne do Ra dy Miej skiej. Pre zy dent o wy -
stą pie niu zo stał po in for mo wa ny pierw szy, a przez ca ły na stęp ny
dzień, oprócz mo ich wie lokrot nych te le fo nów (nie sku tecz nych)
do Se kre ta rza Mia sta, wła dze wy ko naw cze nie kon tak to wa ły się ze
mną. Pod kre ślam, że wszyst kie dzia ła nia Ra dy Miej skiej są trans pa -
rent ne, a w ga bi ne cie prze wod ni czą ce go nie ma dy wa nu.

„Ki bic z kla są”



– Roz licza nie zo staw my na ko niec ka -
den cji – ape lo wał do rad nych pre zy -
dent So snow ca pod czas ostat niej se sji
Rady Miej skiej 26 lutego. Po świę co -
nej przede wszyst kim sy tu acji na ryn -
ku pra cy, a ten co raz czę ściej od czu -
wa skut ki kry zy su na ryn kach fi nan -
sowych. Pro blemy ma ją już nie tyl ko
za kła dy mię sne „Du da”, ale tak że fir -
my z bran ży mo to ry za cyj nej, czy hut -
ni czej. Bez ro bo cie po wo li ro śnie
i w tej chwi li w So snow cu wy no -
si 10,5 proc. Czy li ty le samo ile notu-
je się dla całego kraju.

SSzzyybbkkaa zzmmiiaannaa

To by ła nie spo koj na se sja Ra dy
Miej skiej. Opóź nio na o 30 mi nut
w wy ni ku prac jed nej z ko mi sji, roz po -
czę ła się kłót nią o uli cę Ar mii Lu do -
wej, a wła ści wie o zmia nę tej na zwy
na uli cę bi sku pa Ada ma Śmi giel skie go. 

Go rą cy orę dow nik zmia ny – prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Da niel
Mi kla siń ski (PO) za mie rzał wpro wa -
dzić do po rząd ku ob rad pro jekt uchwa -
ły w tej spra wie, ale o dzi wo prze ciw
wy stą pi ło kil ku rad nych, któ rzy by li
jesz cze przed ob ra da mi za zmia ną na -
zwy. 

– Mie li śmy jesz cze prze dys ku to wać
ca łą spra wę. Te go wnio sku nie mia ło
dziś być i nie da my się ko le gom z PO
po sta wić przed fak tem do ko na nym
– mó wił To masz Bań bu ła, prze wod ni -
czą cy klu bu SLD. W po dob ny spo sób
wy ra żał się rad ny Ma ciej Ada miec
(PIRS), któ ry wy raź nie dzi wił się po -
śpie cho wi w tej spra wie. 

Za wpro wa dze niem do po rząd ku
ob rad by ło 14 rad nych, przy po trzeb -
nej licz bie 15. Aż 11 raj ców za gło so -
wa ło prze ciw lub wstrzy mało się

do gło su. Głów nie z le wi cy. Tak że rad -
ny Krzysz tof Ha ła dus (PiS), pod kre śla -
ją cy ko niecz ność kon sul ta cji po my słu
z miesz kań ca mi, i bra ku po trze by tak
du że go po śpie chu w tej ma te rii. 

PPrrzzyyggoottoowwaannii

Jednak to nie zmia na na zwy uli cy
by ła naj waż niej szym punk tem ob rad
se sji. Stał się nim punkt do ty czą cy sy -
tu acji na ryn ku pra cy w So snow cu.
Kłopoty, któ re co raz bar dziej do ty ka -
ją Pol skę, od bi jają się tak że na So -
snow cu. Swo je ra por ty na te mat za -
trud nie nia przed sta wi ły Hen ry ka Na -
wrot, dy rek tor ka Po wia to we go
Urzę du Pra cy w So snow cu oraz Ha li -
na Szum ska, dy rek tor ka Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w So -
snow cu.

– Bez ro bo cie kształ tu je się u nas
na po zio mie kra jo wym i wy no si
w tej chwi li 10,5 proc. Nie wiel ki
wzrost, ja ki w ostat nich mie sią cach
ob ser wu jemy nie wy ni ka tyl ko
z kry zy su. Ten nie do tarł jesz cze
do nas. Spo ra gru pa osób za re jestro -
wa ła się ja ko bez robot ne, po nie waż
od 1 stycz nia obo wią zu je no we li za -
cja usta wy o ubez pie cze niach zdro -
wot nych. Gdy by te go nie uczy nili,
stra ci li by ubez pie cze nie zdro wot ne.
Na ten stan rze czy na ło żyła się jesz -
cze se zo no wość w za trud nie niu
– pod kre śla ła Hen ry ka Na wrot.

W tym ro ku na wal kę z bez ro bo -
ciem so sno wiec ki po śred niak dys po no -
wać bę dzie kwo tą bli ską 12 mln zło -
tych. – To po zwo li na zak ty wi zo wa nie
bli sko 2,5 tys. osób – oce ni ła Hen ry ka
Na wrot. 

NNiiee cczzaass nnaa kkłłóóttnniiee

– Współ pra cuj my, aby skut ki kry -
zy su by ły jak naj mniej od czu wal ne.
Zo staw my wal kę po li tycz ną i wza -
jem ne roz licza nie na ko niec ka den -
cji. Pa mię taj my, że pra cu je my tu dla
miesz kań ców So snow ca – z na ci -
skiem pod kre ślał pre zydent Ka zi-
mierz Gór ski. – Ape luję do wszyst -
kich, by śmy pa mię tali, że tyl ko
wspól nie mo że my so bie po radzić
z kry zy sem. A ten, jak wie my z roz -
mów z przed się bior ca mi, do cie ra
tak że do So snow ca. Roz licza nie zo -
staw my na ko niec ka den cji. Do ko na -
ją te go wy bor cy przy urnach. Te raz
skup my się na wy tę żo nej pra cy
– mó wił pre zy dent.

GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Świa tła sy gna li za cyj ne w So snow -
cu bę dą dzia łać w go dzi nach noc -
nych od 22.00 do 5.00. Tym sa mym
prze padł po mysł czę ści rad nych,
któ rzy chcie li ich wy łącze nia.

Wy dział Or ga ni za cji Za rzą dza nia
Dro ga mi i Ru chem Dro gowym
po kon sul ta cji z Ko men dą Miej ską
Po li cji oraz Ze spo łem Bez pie czeń -
stwa Ru chu Dro go wego ne ga tyw nie
za opi nio wa ły wnio sek, któ ry wpły -
nął z po sie dze nia Ko mi sji Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Ko mu ni ka cji ar -
gu men tu jąc to fak tem, iż więk szość
sy gna liza cji świetl nych za bu dowa -
nych na te re nie mia sta to sy gna li za -
cje ako mo da cyj ne, na któ rych czas
ocze ki wa nia na zie lo ne świa tło
w mo men cie zmniej sze nia na tęża nia
ru chu jest mi nimal ny i w więk szo -
ści przy pad ków w wy żej wy mie nio -
nych go dzi nach wy mu sza je dy nie
spo wol nie nie ja dą ce go po jaz du. Ta -
kich sy gna liza cji jest w mie ście 19
z 23. Po nad to część sy gna liza cji
świetl nych zo sta ła prze łączo -
na w tryb pra cy ca łodo bo wy z uwa -
gi na ko li zje i wy pad ki wy stę pu jące
wła śnie w go dzi nach noc nych (np.
skrzy żo wa nie Wa wel – Na ru towi cza
– Kli mon tow ska oraz Or la – Gro ta-
-Ro wec kie go – CWK).

Wy dział in for mu je tak że, że
w go dzi nach noc nych w try bie pra -
cy „żół te pul su jące” pra cu ją sy gna -
li za cje za bu do wa ne na skrzy żo wa -
niu ul. Or la – Bę dziń ska – Sta ro po -
goń ska – No wo po goń ska oraz
Bo ra -Ko mo row skie go – Blach nic -
kie go (tj. sy gna liza cje, na któ rych
nie od no to wa no w go dzi nach noc -
nych ko li zji i wy pad ków) oraz
wszyst kie sy gna li za cje dla pie -
szych. KKPP
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Idzie kry zys?
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Sygnalizacja
świetlna także
nocą

KKuurriieerr MMiieejjsskkii:: JJeesstt PPaann zzaassttęępp--
ccąą pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo KKoommiissjjii
KKuullttuurryy,, SSppoorrttuu ii RReekkrreeaaccjjii.. JJaa--
kkiiee ssąą ggłłóówwnnee zzaaddaanniiaa tteejj kkoommii--
ssjjii??
JJaann BBoossaakk:: Jed nym z pod sta wo -
wych ce lów jest do pro wa dze nie Sta -
dio nu Lu do we go dosta nu od po wia -
da ją ce go wy mo gom Eu ro 2012.
Chciał bym rów nież, aby za dba no
o in ne, mniej sze sta dio ny pił kar skie
w mie ście np. Zew w Ostro wach,
Gór nik w Za gó rzu, czy sta dion
w Kli mon to wie. Jest rów nież wie le
in nych za dań, któ rych re ali za cją się
zaj mu je my. Mo im zda niem bar dzo
istot ne jest wy bu do wa nie ba se nu
w na szym mie ście. Nie do koń ca
zga dzam się z roz le głym pla nem re -
mon to wym ba se nu przy uli cy Że -
rom skie go. We dług mnie re mont
sta re go ba se nu po win no się ogra ni -
czyć do mi ni mum, któ re od po wia -
da łoby okre ślo nym stan dar dom.
A po za tym po win ni śmy idąc
za przy kła dem po nie któ rych miast
ościen nych stwo rzyć cał kiem no wą,
du żą pły wal nię, na któ rej prócz za -
jęć re kre acyj nych od by wały by się
tre nin gi pły wa ków oraz róż ne go ro -

dza ju za wo dy. Bra ku je nam rów nież
wmie ście ha li spor to wej zpraw dzi -
we go zda rze nia. 
Z pla nów w za kre sie kul tu ry na to -
miast za le ża ło by mi na utwo rze niu
oma wia nej od daw na du żej sce ny
mu zycz nej oraz sce ny przy Ze spo le
Szkół Mu zycz nych. Obec nie o tych
spra wach się tyl ko i wy łącz nie mó -
wi, abra ku je kon kret ne go dzia ła nia.

ZZaattrrzzyymmaajjmmyy ssiięę pprrzzyy tteemmaacciiee
ddoottyycczząąccyymm ssppoorrttuu.. JJeesstt PPaann
wwiicceepprreezzeesseemm sseekkccjjii rruuggbbyy
UUKKSS „„KKoolliibbeerr””……
Je stem współ za ło ży cie lem tej sek cji
dzia ła ją cej przy ha li MO SiR -u na
Niw ce, przez pół ro ku by łem jej pre -
ze sem,  a obec nie je stem wi ce pre -
ze sem te go klu bu. Obec nie jed nak
z po wo du nad mia ru obo wiąz ków
rad ne go mam za miar zre zy gno wać
z tej funk cji. Po przez Biu ro Ra dy
Miej skiej wy stą pi łem rów nież do
rad ców praw nych w tej kwe stii. Jak
się do wie dzia łem, we dług pra wa nie
ma prze ciw wska zań, by bę dąc rad -
nym jed no cze śnie za sia dać w za rzą -
dzie. Jed nak ze wzglę dów etycz -
nych nie po wi nie nem peł nić tych

dwóch funk cji na raz. Dla te go też
mię dzy in ny mi zde cy do wa łem się
zre zy gno wać ze sta no wi ska wi ce -
pre ze sa klu bu. Wy stą pi łem już z
tych sa mych po wo dów z za rzą du
Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia Ini cja -
tyw Spo łecz nych. 

TTaakk,, jjeesstt PPaann rróówwnniieeżż wwssppóółł--
zzaałłoożżyycciieelleemm SSttoowwaarrzzyysszzee--
nniiaa WWssppiieerraanniiaa IInniiccjjaattyyww
SSppoołłeecczznnyycchh.. „„NNiiee bbóójjmmyy ssiięę
pprrzzyysszzłłoośśccii””.. JJaakkiiee ssąą cceellee
tteeggoo ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa??
Sto wa rzy sze nie zo sta ło za ło żo ne z
tzw. po trze by chwi li, gdy za my ka -
no wie le za kła dów pra cy w re gio -
nie, mię dzy in ny mi ko pal nię Niw -
ka -Mo drze jów. Wów czas w wie lu
sy tu acjach sły sza łem gło sy lu dzi, iż
przy da ło by się miej sce gdzie dzie ci
i mło dzież mo gli by spę dzać czas.
Zna la złem lo kal od po wied ni na sie -
dzi bę na osie dlu Bia ła Prze msza i
wraz z Kry sty ną Kot nar ską i Mał -
go rza tą Ko pal czyk za ło ży li śmy sto -
wa rzy sze nie. Do tej po ry w je go sie -
dzi bie od by wa ły i na dal od by wa ją
się licz ne za ję cia, kon kur sy, wy jaz -
dy ple ne ro we. Po cząt ko wo by ła to

tyl ko świe tli ca osie dlo wa „Pa ra sol”,
obec nie dzia łal ność sto wa rzy sze nia
się tro chę prze kształ ci ła i dzia ła ja ko
świe tli ca śro do wi sko wa. 

JJeesstt PPaann rraaddnnyymm,, ddoo kkttóórreeggoo
bbaarrddzzoo cczzęęssttoo zzwwrraaccaajjąą ssiięę zzee
sswwooiimmii pprroobblleemmaammii mmiieesszzkkaańń--
ccyy.. JJaakkiieeggoo rrooddzzaajjuu sspprraawwyy nnaajj--
bbaarrddzziieejj iicchh nnuurrttuujjąą??
Tych pro ble mów jest bar dzo wie le...
Star tu jąc do Ra dy Miej skiej mia łem
pew ną wła sną okre ślo ną wi zję by -
cia rad nym, nie ste ty ru nę ła ona
wraz ze zde rze niem z rze czy wi sto -
ścią. Nie zga dzam się z po glą da mi
nie któ rych, któ rzy twier dzą, że
wstę pu je się do ra dy miej skiej dla
pie nię dzy i po sia da nia pew ne go ro -
dza ju wła dzy, wpły wów. Je stem ty -
pem spo łecz ni ka, któ ry od po cząt -
ku ka den cji sta rał się mieć kon takt z
miesz kań ca mi mia sta i tak jest do
dziś. Sta ram się po ma gać miesz kań -
com w wie lu kwe stiach, nie któ re z
nich uda ło mi się roz wią zać, in ne
nie. Są jed nak ta kie spra wy, na któ -
re mi mo mo ich sta rań nie mam żad -
ne go wpły wu. Jest kil ka ta kich dzia -
łań, któ re cią gnę ły się od wie lu lat,

jak np. spra wa zle wi ska przy uli cy
Dłu giej, któ ra osta tecz nie zo sta ła za -
koń czo na w 2008 ro ku.

JJaakkąąśś iissttoottnnąą kkwweessttiięę uuddaałłoo ssiięę
PPaannuu rroozzwwiiąązzaaćć??
Czę sto zgła sza li się dy rek to rzy pla -
có wek oświa to wych z  pro ble ma mi
do ty czą cy mi ob ni że nia kosz tów
utrzy ma nia szkół. Od po cząt ku pro -
po no wa łem wy mia nę i uszczel nie -
nie okien co zmniej szy łoby kosz ty
wy da wa ne na ogrze wa nie. Naj -
pierw wszy scy pod cho dzi li do te go
te ma tu scep tycz nie, jed nak w koń -
cu go za ak cep to wa li. Za wsze jak za -
czy nam po ru szać ja kiś pro blem to
pi lo tu ję go sam, z cza sem pod pi na -
ją się pod nie go in ni, aż w koń cu
wszy scy przy pi su ją so bie za słu gi z
tym zwią za ne. Nie bez po wo du są -
dzi się, iż suk ces ma wie lu oj ców.
Nie ry wa li zu ję o koń co we za słu gi z
in ny mi, bo to koń co wy efekt i osta -
tecz ny suk ces , a nie to ko mu za słu -
gi zo sta ną przy pi sa ne jest naj waż -
niej sze.

CCoorraazz bblliiżżeejj ddoo kkwwiieettnniiaa,, cczzyy
ooppoowwiiee ssiięę PPaann zzaa aabbssoolluuttoo--

rriiuumm ddllaa pprreezzyyddeennttaa GGóórrsskkiiee--
ggoo??
Na chwi lę obec ną, ja ko klub jesz cze
nie roz ma wia li śmy na ten te mat.
Rad ni z klu bu SLD rów nież już
mnie pod py ty wa li, czy  ja kąś de cy -
zję pod ją łem. W tej chwi li nie mo gę
zde cy do wa nie od po wie dzieć na to
py ta nie. Ja ko człon ka klu bu obo -
wią zu je mnie pew ne go ro dza ju
współ pra ca, a tej w po ru sza nej kwe -
stii jesz cze nie pod ję li śmy. De cy zja
czy bę dę za, prze ciw lub czy się
wstrzy mam od gło su zo sta nie do -
pie ro prze ze mnie pod ję ta.

WW ttaakkiimm rraazziiee,, jjaakkaa jjeesstt PPaannaa
iinnddyywwiidduuaallnnaa oocceennaa ddoottyycchhcczzaa--
ssoowwyycchh ddzziiaałłaańń pprreezzyyddeennttaa??
Nie chciał bym oce niać dzia ła nia
pre zy den ta, ani żad ne go z je go za -
stęp ców, jak i jed no stek mu pod le -
głych. Jest wie le kwe stii, któ re wy -
ma ga ły by in ne go po dej ścia, ale wo -
lał bym się na ten te mat szcze gó ło wo
nie wy po wia dać.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałłaa:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo
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Suk ces ma wie lu oj ców
Roz mo wa z JJaanneemm BBoossaakkiieemm, so sno wiec kim rad nym, człon kiem Klu bu Rad nych Plat for my Oby wa tel skiej



JJooaannnnaa BBiinniieecckkaa

W stycz nio wym nu me rze „Ku -
rie ra Miej skie go” pi sa li śmy
o zmia nach prze pi sów eme ry tal -
nych, w tym o wej ściu w ży cie
eme ry tur po mo sto wych. 
Wy mie ni li śmy wa run ki, ja kie
po win na speł nić oso ba, któ ra ma
okres pra cy w szcze gól nych wa -
run kach lub o szcze gól nym cha -
rak te rze wy no szą cy co naj -
mniej 15 lat i chcia ła by otrzy -
mać to świad cze nie.
War to wie dzieć, że usta wa
z dnia 19 grud nia 2008 r. o eme -
ry turach po mo sto wych dla osób,
któ re pra co wa ły przez co naj -
mniej 15 lat w szcze gól nych wa -
run kach lub o szcze gól nym cha -
rak te rze, ale nie na były z te go
ty tu łu pra wa do wcze śniej szej
eme ry tury, wpro wa dzi ła re kom -
pen sa ty.
Na le ży jed nak za zna czyć, że
re kom pen sata nie jest sa mo ist -
nym świad cze niem pie nięż -
nym. Sta no wi ona do da tek
do ka pi ta łu po cząt kowe go
i łącz nie z tym ka pi ta łem pod -
le ga wa lo ryza cjom, a w efek -
cie po więk szy pod sta wę ob li-
cza nia eme ry tu ry. Wy so kość
re kom pen sa ty bę dzie wy ka za -
na w de cy zji usta la ją cej wy so -
kość eme rytu ry. 

Pra wo do uzy ska nia re kom pen -
sa ty ma ją oso by uro dzo ne
po 1948 r., któ re przed 1 stycz -
nia 2009 r. wy ko ny wa ły przez
co naj mniej 15 lat pra ce
w szcze gól nych wa run kach lub
w szcze gól nym cha rak te rze
w ro zu mie niu prze pi sów obo -
wią zu jących po 31 grud -
nia 2008 r. Przy usta la niu 15-
let nie go okre su pra cy w szcze -
gól nych wa run kach lub
w szcze gól nym cha rak te rze mo -
gą zo stać uwzględ nio ne je dy nie
okre sy, w któ rych pra ca ta by ła
wy ko ny wa na sta le i w peł nym
wy mia rze cza su pra cy. Nie zo -
sta ną na to miast za li czo ne okre -
sy nie wy ko ny wa nia pra cy,
za któ re wy pła co no wy na gro -
dze nie lub świad cze nia z ubez -
pie cze nia spo łecz ne go w ra zie
cho ro by i ma cie rzyń stwa. Re -
kom pen sata nie przy słu gu je
oso bie, któ ra ma usta lo ne pra wo
do eme ry tury po mo sto wej al bo
do wcze śniej szej eme ry tu ry
z ty tułu pra cy wy kony wa nej
w szcze gól nych wa run kach lub
w szcze gól nym cha rak te rze.
Wy so kość re kom pen sa ty wy li -
cza na jest we dług wzo ru okre -
ślo ne go w usta wie o eme ry tu-
rach po mo sto wych. Wy sokość
re kom pen sa ty uza leż nio na jest
m.in. od:

• udo wod nio nych okre sów
skład ko wych i nie skład ko wych
wy mie nio nych w usta wie
o eme ry turach i ren tach z FUS.
• dłu go ści okre su wy ko ny wa nia
pra cy w szcze gól nych wa run -
kach lub szcze gól nym cha rak te -
rze
• ob ni żo ne go wie ku eme ry tal ne -
go okre ślo ne go dla da ne go ro -
dza ju pra cy
• wie ku oso by ubie ga jącej się
o re kom pen sa tę, ukoń czo ne go
na dzień 31 grud nia 2008 r.
Oso ba ubie ga ją ca się o re kom -
pen sa tę po win na do wnio sku
o eme ry turę do łą czyć świa dec -
two pra cy lub za świad cze nie po -
twier dza ją ce wy ko ny wa nie pra -
cy w szcze gól nych wa run kach
lub w szcze gól nym cha rak te rze,
wy sta wio ne przez pra co daw cę,
u któ re go by ła za trud nio na lub
przez je go na stęp cę praw ne go,
na pod sta wie po sia da nej przez
ten pod miot do ku men ta cji oso -
bo wej. Oso ba, któ ra wy ko ny wa -
ła wła sną dzia łal ność twór czą
lub ar ty stycz ną po win na przed -
sta wić de cy zję Ko mi sji
do Spraw Za opa trze nia Eme ry -
tal ne go Twór ców, po twier dza ją -
cą okres i ro dzaj tej dzia łal no ści,
o ile nie do star czy ła wcze śniej
tej de cy zji dla ce lów ubez pie -
czeń spo łecz nych.

13 lu te go w Mu zeum w So -
snow cu od by ło się spo tka nie no -
wo rocz ne Pre zy den ta Mia sta
Ka zi mie rza Gór skie go z so sno -
wiec ki mi przed się bior ca mi,
pod czas któ re go do ko na no go -
spo dar cze go pod su mo wa nia ro -
ku w mie ście.

Pod czas spo tka nia Pre zy -
dent omó wił naj waż niej sze wy -
da rze nia ubie głe go ro ku, scha -
rak te ry zo wał po ten cjał go spo -
dar czy So snow ca, a na stęp nie
przed sta wił plan in we sty cyj ny
na la ta 2009-2011. – Po pra wa
sta nu go spo dar ki ście ko wej,
dal sza mo der ni za cja Sta dio nu
Lu do we go w kon tek ście przy -
go to wań Pol ski do EU RO 2012,

two rze nie wa run ków do roz wo -
ju spo łe czeń stwa in for ma cyj ne -
go oraz inwe sty cje na rzecz ta -
bo ru tram wa jo we go to tyl ko
część przed się wzięć. Bu -
dżet 2008 ro ku za mknął się
nad wyż ką w wy so ko ści 50 mln
zł. Nie ma my dłu gów, dla tego
chce my wy ko rzy sty wać te środ -
ki na in we sty cje, a nie na ra to -
wa nie sy tuacji. So sno wiec nie
jest wy spą. Kry zys od bi je się
tak że na na szym mie ście. Je ste -
śmy tu taj, aby dys ku tować o sy -
tu acji mia sta w tym szcze gól -
nym cza sie i zna leźć spo so by
na obro nę przed skut ka mi kry -
zy su – mó wił pod czas spo tka -
nia pre zydent Sosnow ca.

Spo tka nie z przed się bior ca -
mi by ło tak że do sko na łą oka zją
do na kło nie nia ich do po mo cy
pił kar skie mu „Za głę biu”. Klub
przy go to wał spe cjal ne cer ty fi ka -
ty: zwy kłe go, zło te go i głów ne -
go spon so ra, któ re cze ka ją
na tych, któ rzy wspo mo gą so -
sno wiec ki klub. – „Za głę bie” to
wi zy tów ka mia sta. Je śli każ dy
wspo mo że klub sto sun ko wo ma -
ły mi kwo ta mi, to w su mie mo że
się uzbie rać na praw dę po kaź -
na su ma. Mia sto na ty le na ile
mo że po ma ga dru ży nie. Bez
wspar cia lu dzi biz ne su utrzy ma -
nie „Za głę bia” na od po wied nim
po zio mie bę dzie jed nak trud ne.
– do dał Gór ski. KKPP

Zamiast
pomostówek
– rekompensaty
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- 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

OOffeerruujjeemmyy::

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

reklama

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

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA d/s LOKALI  UŻYTKOWYCH pokój nr 2,  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69 Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl nasz e-
mail: mzzl@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 tel: /032/ 291-50-75 ADM - 2 ul. Lwowska 29  tel: /032/ 291-70-57  ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /032/ 266-33-59  ADM - 4 ul. Dęblińska 7  tel: /032/ 266-32-73  ADM - 5 ul. Saperów
11/2  tel: /032/ 294-78-58 ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /032/ 291-36-74 ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a  tel: /032/ 263-22-23 ADM - 8 ul. Jodłowa 4 tel: /032/ 263-38-51 ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /032/ 266-80-
26 Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a tel: /032/ 368-17-75/76 
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AAddrreess llookkaalluu

Ob jazd 4
Nie pod legło ści 17

Grot tge ra 18
Tar go wa 16
3 – go Ma ja 35a
Ma łachow skie go 14c

War szaw ska 6c
Czy sta 9 bu dy nek pry wat -
ny  w ad mi ni stra cji MZZL

Kie ro ciń skiej 8 - ga raż

Ko man do sów 5
Do brzań skie go 99

Sa pe rów 5,5a,7        

Sa pe rów 5
Do brzań skie go 142
Do brzań skie go  124  I pię tro 

11-go Li sto pa da 21
Or ląt Lwow skich 18 - ga raż

Wspól na 12 bu dy nek pry wat -
ny w ad mi ni stra cji MZZL 
Kró lowej Ja dwi gi 2

Kró lowej Ja dwi gi 2

Mo drze jow ska 32a

Warszawska 3/1a
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1
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3
3
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5
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8
8

9

9
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9

9

PPooww.. uużżyyttkk..
ww mm22
19,32
19,24 + część wspólna 
11,38 
10,20
53,27
32,26
63,66

86,96
166,78

15,95

197,01
ni ski par ter:  pok. nr  1 -
17,43;  pok. nr  2 - 12,59;
pok. nr  3 - 13,69; pok. nr 14
-29,01; pok. nr 15 -18,05
od 4,14 do 5,60
21,50
około 610 11,50; 18,50;
19,20 15,60
59,22
18,00

41,60

8,41

17,93

106,00

45,04

WWyyppoossaażżeenniiee llookkaalluu

Instalacja elektryczna, wc wspólne 
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c. o., wc wspólne
z innymi użytkownikami
Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc, centralne ogrzewanie, cwu
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc
Instalacja eklektyczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralne
ogrzewanie
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

_

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

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna i wodna
Instalacja wodno-kanalizacyjna, c. o. Instalacja elektryczna doremontu. 
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,
c. o. – kotłownia lokalna
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
_

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi
użytkownikami
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c. o., wc wspólne
z innymi użytkownikami

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, klimatyzacja
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,  telefon

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku. 

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą – medyczną. Do pow. pokoju doliczana

jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

Lokal usytuowany na parterze  w klatce schodowej. Najem lokalu możliwy będzie od 02.01.2009r.

Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty. 

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.

Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna

Lokal usytuowany w oficynie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Pomieszczenie usytuowane w budynku frontowym i oficynie. 

Garaż usytuowanyw kompleksie pomieszczeń gospodarczych bez możliwości podłączenia energii elektrycznej, wymagane użytkowanie

zgodne  z przeznaczeniem.

Lokal usytuowany w piwnicy  budynku mieszkalnym. 

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

5 boksów garażowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym.

Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia „Klimontów”.

Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc.

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Garaż wolnostojacy usytuowany na posesji przy budynku, wjazd przez bramę, wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Garaż  zostanie przekazany do dyspozycji w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.

Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Lokal zostanie
przekazany do dyspozycji w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.

Lokal usytuowany w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym. Opłata za użytkowanie kompleksu socjalno – sanitarnego wynosi
netto 1,00 zł/m². Opłata za eksploatację          i konserwację urządzeń – netto 0,81 zł/m² wynajmowanej powierzchni. Bliższych informacji
udziela administracja Pasażu pod nr telefonu 368-17-75. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna – typu bar fast
– food w których wytwarzane są opary tłuszczu.

SSttaawwkkaa

mmiinniimmaallnnaa
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12,00

10,00

8,00
8,00
6,00

12,00
6,00

6,00

12,00
8,00

5,00
8,00
5,00
8,00

12,00
6,00

5,00

12,00

12,00

70,00

40,00
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JJaakk oocceenniiaa PPaann nnoowwąą uussttaawwęę oo wwssppiiee--
rraanniiuu pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć tteerrmmoommooddeerrnniizzaa--
ccyyjjnnyycchh ii rreemmoonnttoowwyycchh??
No wa usta wa in tegru je dzia ła jący
w Pol sce od dzie się ciu lat pro gram ter -
mo mo der ni za cji z no wy mi ele men ta -
mi wspar cia dzia łal no ści re mon to wej
i mo der ni za cyj nej. W no wej usta wie,
oprócz de fi nicji przed się wzię cia ter -
mo mo der ni za cyj ne go i pre mii ter mo -
mo der ni za cyj nej, do dat ko wo wpro wa -
dza się de fi ni cję przed się wzię cia re -
mon to we go, pre mii re mon to wej oraz
pre mii kom pen sa cyj nej. W za sad ni czy
spo sób zmie nio no za sa dy usta la nia
wy so ko ści pre mii ter mo mo der ni za cyj -
nej. Od stą pio no od wy mo gu tzw.
wkła du wła sne go. Po zy tyw ną zmia ną
jest brak ogra ni cze nia okre su spła ty
kre dy tu za cią gnię te go na re ali za cję
przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj -
ne go. To ra czej nie są zmia ny ko sme -
tycz ne, to na praw dę jest no wa usta wa. 

CCoo ttyy zznnaacczzyy,, żżee zzmmiieenniioonnoo zzaassaaddyy
uussttaallaanniiaa wwyyssookkoośśccii pprreemmiiii.. PPootteennccjjaall--
nneeggoo IInnwweessttoorraa iinntteerreessuujjee cczzyy rreeaalliizzuu--
jjąącc pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiee tteerrmmoommooddeerrnniizzaa--
ccyyjjnnee zzggooddnniiee zz nnoowwąą uussttaawwąą oottrrzzyymmaa
wwiięękksszząą pprreemmiięę cczzyy mmnniieejjsszząą??

W po przed niej usta wie pre mia ter mo -
mo der ni za cyj na wy no si ła 25 % wy so -
ko ści kre dy tu za cią gnię te go (wy ko rzy -
sta ne go) na re ali za cję przed się wzię cia
ter mo mo der ni za cyj ne go. Na to miast
wy so kość kre dy tu uza leż nio na by ła
od oszczęd no ści ja kie in we stor uzy ski -
wał w wy ni ku prze pro wa dze nia ter -
mo mo der ni za cji ob li czo nych w au dy -
cie ener ge tycz nym i wy so ko ści opro -
cen towa nia te go kre dy tu. Art. 4 p. 2
(sta rej usta wy) mó wił, że ra ta kre dy tu
wraz z od set ka mi nie mo że być więk -
sza od 1/12 rocz nych oszczęd ności
kosz tów ener gii uzy ska nych w wy ni ku
re ali za cji przed się wzię cia ter mo mo -
der ni za cyj ne go. Wpro wa dza jąc ta kie
za pi sy usta wo daw ca chciał wpro wa -
dzić me cha nizm „spła ca nia kre dy tu
z uzy ska nych oszczęd no ści”. Za miar
był do bry, ty le że nie wia do mo dla cze -
go okres spła ty kre dy tu ogra ni czo no
do 10 lat. To wła śnie ogra ni cze nie po -
wo do wa ło, że ra ty kre dy tów by ły sto -
sun ko wo wy so kie i wie lu In we sto rów
po pro stu nie by ło w sta nie speł nić wy -
mo gu ban ku co do zdol no ści kre dy to -
wej. W no wej usta wie od stą pio no
od te go ogra ni cze nia. In we sto rzy bę dą
mo gli za cią gać kre dyt na re ali za cję

przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj -
ne go np. na 20 lat. Okres spła ty kre dy -
tu bę dzie moż na płyn nie do sto so wy -
wać do zdol no ści kre dy to wej In we sto -
ra. Sko rzy sta ją na tym głów nie
Wspól no ty Miesz ka nio we, któ rych
wy so kość fun du szy re mon to wych nie
by ła zbyt wy so ka. Nie ste ty z za pi sów
usta wy jed no znacz nie wy ni ka, że wy -
so kość pre mii ter mo mo der ni za cyj nej
bę dzie mniej sza. 
Art. 5. (no wej usta wy)
Wy so kość pre mii ter mo mo der ni za cyj -
nej sta no wi 20 % wy ko rzy sta nej kwo -
ty kre dy tu za cią gnię te go na re ali za cję
przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj -
ne go, z za strze że niem ust. 2.
Wy so kość pre mii ter mo mo der ni za cyj -
nej nie mo że wy no sić wię cej niż:
16 % kosz tów po nie sio nych na re ali -
za cję przed się wzię cia ter mo mo der ni -
za cyj ne go i dwu krot ność prze wi dy wa -
nych rocz nych oszczęd no ści kosz tów
ener gii, usta lo nych na pod sta wie au dy -
tu ener ge tycz ne go.

W prak ty ce mo że ozna czać to, że
gór ną gra ni cą bę dzie „dwu krot ność
rocz nych oszczęd no ści” usta lonych
na pod sta wie Au dy tu Ener ge tycz ne -

go. (Ra dził bym po ten cjal nym In we -
sto rom do brze wczy tać się w usta wę
i zro zu mieć co to jest przed się wzię -
cie ter mo mo der ni za cyj ne). Pod su mo -
wu jąc, pre mia ter mo mo der ni za cyj -
na bę dzie mniej sza, wzro śnie kwo ta
kre dy tu ja ka po zo sta nie do spła ty
po otrzy ma niu pre mii, za to okres
spła ty kre dy tu za cią gnię te go na prze -
pro wa dze nie pro gra mu ter mo mo der -
ni za cyj ne go mo że być dłuż szy, przez
co ra ta kre dy tu wraz z od set ka mi bę -
dzie niż sza. Zwięk szy to do stęp ność
do tej for my wspar cia szcze gól nie je -
że li cho dzi o mniej za moż nych In we -
sto rów. 

NNoo ddoobbrrzzee,, rroozzuummiieemm,, żżee pprreemmiiaa tteerr--
mmoommooddeerrnniizzaaccyyjjnnaa bbęęddzziiee nniiżżsszzaa,, aallee
ddooddaattkkoowwoo IInnwweessttoorr bbęęddzziiee mmóóggłł ssttaa--
rraaćć ssiięę oo pprreemmiięę rreemmoonnttoowwąą lluubb kkoomm--
ppeennssaaccyyjjnnąą..
Tak to są zu peł nie no we roz wią za nia.
Pro blem w tym, że np. o pre mię re -
mon to wą bę dzie mógł sta rać się In we -
stor, któ re go bu dy nek zo stał od da ny
do użyt ku przed 14 sierp nia 1961 r,
a o pre mię kom pen sa cyj ną tyl ko In we -
stor bę dą cy oso bą fi zycz ną, i któ ry
w dniu 25 kwiet nia 2005 ro ku był wła -

ści cie lem bu dyn ku miesz kal ne go,
w któ rym był przy naj mniej je den lo -
kal kwa te run ko wy. To są ko lej ne ogra -
ni cze nia.

CCoo mmóóggłłbbyy PPaann ddoorraaddzziićć wwsszzyyssttkkiimm,,
kkttóórrzzyy zzaassttaannaawwiiaajjąą ssiięę nnaadd tteerrmmoommoo--
ddeerrnniizzaaccjjąą sswwoojjeeggoo bbuuddyynnkkuu??
Cią gle dro że jąca ener gia wcze śniej
czy póź niej zmu si użyt kow ni ków
do po szu ki wa nia róż nych roz wią zań
i spo so bów oszczę dza nia ener gii.
Usta wa o któ rej mó wi my okre śla
(Art. 1.) za sa dy fi nan so wa nia ze środ -
ków Fun du szu Ter mo mo der ni za cji
i Re mon tów tyl ko „czę ści kosz tów”
przed się wzięć ter mo mo der ni za cyj -
nych i re mon to wych. Tak na praw dę to
nie wy so kość pre mii jest naj waż niej -
sza, po nie waż jest „jed no ra zo wa”, ale
uzy ska ne w wy ni ku prze pro wa dze nie
przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj -
ne go oszczęd no ści. Moż na po wie -
dzieć, że od kła da jąc ter mo mo der ni za -
cję na sze go bu dyn ku każ de go ro ku
„tra ci my nie uzy ska ne oszczęd no ści”
i to po win no być wy star cza ją cym po -
wo dem czy bodź cem do pod ję cia de -
cy zji o prze pro wa dze niu ter mo mo der -
ni za cji bu dyn ku.

W dniach 27.02.-1.03. w so sno wiec -
kiej ha li wy sta wien ni czej Expo Si le sia
od by ły się Tar gi Bu dow la ne Si lesia
Bu ilding Expo – SI BEX 2009 wraz
z Sa lo nem Tech nik Grzew czych i In -
sta la cyj nych SIL TERM -IN STAL.

Po nad 150 wy staw ców, nie tyl ko
z Pol ski, ale rów nież z Li twy oraz
Czech za pre zen towa ło zwie dza ją cym
naj no wo cze śniej sze roz wią za nia tech -
no logicz ne zwią za ne z bu dow nic -
twem. 

Tar go wa ofer ta by ła bar dzo uroz -
ma ico na. Za wie ra ła m.in. pre zen tacje
ma te ria łów bu dow la nych, pod łóg i po -
sa dzek, scho do wych ba lustrad, ro let,
okien i drzwi, ro let i ża lu zji. Pod czas
SI BEX moż na by ło rów nież za po znać
się z ofer ta mi pro jek tów bu dow la nych
firm Ar che ton czy Agro bisp, uzy skać
in for ma cje na te mat moż liwo ści kre -
dy to wych, czy wy brać ume blo wa nie
i wy po sa że nie.

– Na dzi siej szych tar gach przed sta -
wia li śmy zwie dza ją cym ofer tę pro jek -
tów do mów. W na szej ba zie znaj duje
się po nad 40 ty się cy te go ro dza jów
pla nów. Przy go towu jemy rów nież pro -
jek ty in dy wi du al ne. Na sza ofer ta za -
wie ra także nad zór bu dow la ny oraz
kie row nic two nad bu do wą i nad zór
tech nicz ny. Naj więk szym za inte re so -
wa niem obec nie cie szą się za rów no
ma łe miej skie dom ki, jak i te w ty pie
re zy den cjo nal nym o po wierzch ni
ok. 160 me trów kwa dra to wych. Obec -
nie moż na wy bu do wać ta ki dom, ja ki
się tyl ko za pra gnie – mó wi Mar ty -

na Ryn kie wicz, przed sta wi ciel m.in.
fir my Ar che ton i Stu dio Atrium. 

Pod czas tar gów nie za bra kło rów -
nież ofer ty przy goto wa nej przez pro -
du cen tów pie ców grzew czych i ko -
min ków, in sta lacji wod nych, c.o., ko -
lek to rów sło necz nych. Po ja wi li się
tak że wy staw cy re pre zen tują cy naj -
waż niej sze wy daw nic twa bran żo we.

GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Od 25 lu te go spół ka Kol por ter Expo
ma sie dzi bę w So snow cu. Do tej po -
ry, choć tar gi od by wa ją się w So -
snow cu od stycz nia 2008 ro ku, sie dzi -
ba spół ki mie ści ła się w Kiel cach.
Trzy mie sią ce te mu, pod czas po sie -
dze nia Ra dy Nad zor czej Kol por tera
Expo, pod ję to de cy zję o prze no si nach
jej głów nej sie dzi by.

W ten spo sób, po raz pierw szy
jed na z je de na stu spół ek gru py Kol -
por te ra wy pro wa dzi ła się z Kielc. De -
cy zja o zmia nie ad re su spół ki wy ni -
ka ła przede wszyst kim z te go, że
ubie gły rok był świet ny, je że li cho dzi
o licz bę im prez (tar gów i in nych wy -
da rzeń) oraz ich uczest ni ków, za rów -
no zwie dza ją cych, jak i wy staw ców. 

– W cią gu pierw sze go ro ku dzia -
łal no ści tar gów, w So snow cu zor ga -
ni zo wa no 30 im prez, w któ rych
uczest ni czy ło 100 ty się cy lu dzi.
Od po cząt ku na szej obec no ści w So -
snow cu świet nie nam się współ pra -
cuje z wła dza mi mia sta – mó wi To -
masz Ra czyń ski, pre zes za rzą du
Kol por ter Expo. – Po nad to so sno -
wiec ki ośro dek tar go wy wrósł już
w re gion wo jewódz twa ślą skie go.
Stąd oczy wi stym jest to, że sie dzi ba
spół ki mie ści się te raz w So snow cu
– pod kre śla.

Wia do mość o tym, że do So snow -
ca osta tecz nie prze pro wa dzi ła się
spół ka Kol por ter Expo, rów nież ucie -
szy ła wła dze mia sta.

– Przy ję li śmy tę in for ma cję z ra -
do ścią i ulgą. Z ra do ścią, po nie waż
w na szym mie ście ulo ko wa ła się już

na sta łe ko lej na du ża fir ma. Dzię ki
te mu mo że my mię dzy in ny mi two -
rzyć wi ze ru nek So snow ca w opar ciu
o Cen trum Tar go wo -Wy sta wien ni -
cze – mó wi Ka zi mierz Gór ski, pre -
zy dent So snow ca. – De cy zja Ra dy
Nad zor czej spół ki jest do wo dem
na to, że fir ma po waż nie pod cho dzi
do so sno wiec kiej in we sty cji, a co
za tym idzie je ste śmy spo koj ni o jej
przy szłość. Tym bar dziej, że nie -
daw no po zna li śmy pla ny roz bu do wy
hal wy sta wien ni czych. Bę dzie to ko -
lej na du ża in we sty cja spół ki Kol por -
ter Expo.

Pierw sza te go rocz na im pre za,
Mię dzy na ro do we Tar gi Go łę bi Pocz -

to wych po łą czo ne z 59. Ogól no pol ską
Wy sta wą Go łę bi Pocz to wych, zgro -
ma dzi ły w so sno wiec kiej ha li Kol por -
te ra po nad 20 ty się cy osób, ży wo za -
in te re so wa nych or ga ni za cją w Expo
Si le sia Świa to wej Olim pia dy Go łę bi
w 2011 ro ku.

Świet ną fre kwen cją ci szy ły się
rów nież ko lej ne te go rocz ne im pre -
zy: Mię dzy na ro do we Tar gi Tu rysty -
ki, Re kre acji i Wy po czyn ku IN TO -
UREX 2009 i Tar gi Bu dow la ne Si -
le sia Bu ilding Expo – SI BEX 2009.
O tej ostat niej im pre zie pi sze my
obok. Im pre zy te od wie dzi ło w su -
mie oko ło 14 ty się cy zwie dza ją-
cych. RREEDD

Budowlane 
nowości w Expo 

Spół ka Kol por ter Expo – ope ra tor obiek tu Expo Si le sia prze nio sła się z Kielc

Wi ta my w So snow cu!
IIrreennaa KKoottyysszz,,
JJuummaa LLiigghhttiinngg

Od 17 lat
zajmuję się
produkcją
żyrandoli
kryształowych.
Przyjechaliśmy
na targi budowlane z myślą, że
warto zaprezentować nasze
produkty. Żyrandole, których
podstawą jest metal, a na niej
opiera się dekoracyjna
konstrukcja z różnego rodzaju
kryształów, także kolorowych.
Tego rodzaju oświetlenie pasuje
niemal do każdego rodzaju
wnętrz. Wychodząc klientom
naprzeciw, oprócz klasycznych
konstrukcji, wprowadziliśmy
również te w postaci nowoczesnej
z wykończeniami chromowymi,
czy niklowanymi.

Ga briela Ko lano

TTaarrggii BBuuddoowwllaannee SSiilleessiiaa BBuuiillddiinngg EExxppoo –– SSIIBBEEXX 22000099 ooddwwiieeddzziiłłoo 66,,55
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Nowa ustawa o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych i remontowych

W dniu 19.03.2009 r. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Zastępuje ona obowiązującą w Polsce od 10 lat ustawę o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych. O nowej ustawie rozmawiamy z Prezesem Zarządu firmy Termoexpert Sp. z o.o. Panem RRoobbeerrtteemm GGoolluucchheemm..



TTeekksstt ii ffoottoo:: To masz Bie nek

– W tej chwi li wy da je mi się, iż
jest sto so wa na po li ty ka mar gi na -
li za cji Za głę bia – mó wi ła po -
słan ka. – Z list in dy ka tyw nych
znik nę ło wie le pro jek tów do ty -
czą cych Za głę bia. Cho dzi mi
o pro jek ty zwią za ne z in fra struk -
tu rą dro go wą, a tak że pew ne
środ ki, któ re pró bo wa li śmy po -
zy skać na roz bu do wę cen trum
lo gi stycz ne go w Sław ko wie.

Ko niecz ność sze ro kie go pa -
trze nia na in we sty cje na Ślą sku
i w Za głę biu pod kre ślił Ka zi -
mierz Gór ski, któ ry ja ko je dy ny
z pre zy den tów za głę biow skich
miast przy był na kon fe ren cję.

– Pa mię taj my, że ja ko So sno -
wiec czy Za głę bie nie kon ku ru -
je my dziś z Ka to wi ca mi czy
Kra ko wem. Kon ku ru jemy z Eu -
ro pą i ze świa tem. Waż na jest
pro mo cja ca łe go re gio nu, w któ -
rym ży je 2,6 mln miesz kań ców.
Mam na dzie ję, że Ka to wi ce też
to ro zu mie ją, bo prze gra ją tak
sa mo jak my, je śli bę dzie my pro -
mo wać tyl ko sie bie. In we sty cje
na te re nie So sno wa słu żą też Ka -
to wi com i od wrot nie, bo ja ko re -
gion mu si my sta no wić so li dar ną
ca łość, i wte dy nikt nie bę dzie
mó wił o mar gi na li za cji Za głę bia
czy in nej czę ści re gio nu
– stwier dził pre zy dent.

Pod czas kon feren cji spo ro
miej sca po świę co no róż ni com

kul turo wym i wciąż ży wym
ślą sko -za głę biow skim ani mo -
zjom. Pro blem ten był tym
bar dziej na cza sie, że w de cy -
du jącą fa zę wkra cza de ba ta
nad na zwą tzw. ślą sko-za głę -
biow skiej me tro po lii i wie le
wska zu je, iż bę dzie się ona na -
zy wać Si le sia.

– Ob szar, na któ rym ży je my
to na sza ma ła oj czy zna, to tra dy -
cja kul ty wo wa na przez po ko le -
nia – po wie dział Piotr Kraw czyk
z FdZD. – Tym cza sem na sze
pró by wpły wa nia na kształt
przy szłe go wy glą du ślą sko-za -
głę biow skiej me tro po lii, czy ini -
cja ty wy do ty czą ce nada niu
imie nia Kie pu ry Por to wi Lot ni -

cze mu Py rzo wi ce są lek ce wa żo -
ne. Tym cza sem toż sa mość spo -
łecz na jest bar dzo waż na, i je śli
spra wy da lej bę dą tak wy glą dać,
to za ja kiś czas sta nie my się Ślą -
za ka mi dru giej ka te go rii.

Sta no wi sko to sta rał się ła go -
dzić sta ro sta bę dziń ski Adam
La zar.

– Mu si my mieć świa do mość
na szej tra dy cji i od ręb no ści, ale
z dru giej stro ny wal ka ze Ślą -
skiem jest nie roz sąd na. Choć
gra ni ca na Bry ni cy to zda niem
wie lu hi sto ry ków i so cjo lo gów
naj trwal sza gra ni ca w Pol sce,
róż ni ce mię dzy na mi po win ny
być wy ko rzy sty wa ne na na szą
ko rzyść – stwier dził.

– Nie tyl ko po sło wie, ale
wła śnie sto wa rzy sze nia i fun da -
cje za głę biow skie po win ny sta -
rać się pro mo wać Za głę bie, sko -
ro wła śnie one uzna ją, że do -
tych cza so wa pro mo cja re gio nu
jest sła ba – do da ła po sła na Be -
ata Ma łec ka -Li be ra.

Spo ro uwa gi po świę co no no -
wej na zwie ślą sko-za głę biow -
skiej me tro po lii. Zda niem Zbi -
gnie wa Sza leń ca z PO, jest ona
zbyt ogól na, bo Si le sia to tak że
Dol ny Śląsk, Opolsz czy zna oraz
te re ny na le żą ce do re pu bli ki
Cze skiej. Z ko lei Ka zi mierz
Gór ski uwa ża, że z mar ke tin go -
we go punk tu wi dze nia, ja ko ha -
sło pro mo cyj ne, krót ka na zwa

mo że być do brym po my słem,
ale z po wo dów, o któ rych mó wił
se na tor PO, war to aby w pod ty -
tu le za wie ra ła do dat ko wą na zwę
„me tro po lia ślą sko -za głę biow -
ska”.

Uczest ni cy kon fe ren cji wska -
zy wa li też na ni kłą tro skę władz
wo je wódz kich o za głę biow skie
pla ców ki kul tu ral ne.

– Du żo mó wi my o kon dy cji
pla có wek kul tu ral nych Za głę -
bia i So snow ca. Nie chce my,
że by przej mo wał je Urząd
Mar szał kow ski, ale ży czy li by -
śmy so bie by do fi nan so wy wał
je tak jak na Ślą sku, gdzie 13
pla có wek utrzy my wa nych jest
przez mar szał ka, pod czas gdy

u nas ani jed na – wy ja śniał
Ka zi mierz Gór ski. – Je śli do -
sta nie my 5 mln rocz ne go do fi -
nan so wa nia dla czte rech
obiek tów, to do tacja ta ka da
nam 20 mi lio nów co ro ku,
po kil ku la tach mo gli by śmy
wy bu do wać ope rę, na brak
któ rej wska zu je wie le osób.
Nie mo że my sfi nan so wać ta -
kie go przed się wzię cia, bo
na bie żą co sa mi fi nan su je my
obiek ty kul tu ry w mie ście.
Bu dżet Urzę du Mar szał kow -
skie go to dziś 1,5 mld zło tych,
lecz z tej su my na Za głę bie nie
jest prze zna cza ny na wet je den
pro cent, nie li cząc do fi nan so-
wa nia szpi ta la gór ni cze go.

Druga kategoria?
Nie wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się ze stanowiskiem Czarskiego. Poseł Ewa Malik wspomniała, że kilka lat temu rozwój
gospodarczy terenów po obu stronach Brynicy był równomierny, ale prawidłowość ta już się skończyła
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Na kon fe ren cji po ru szo no te mat ślą sko -za -
głę biow skie go kon flik tu do ty czą ce go tar -
gów Expo Si le sia. Ta ki kon flikt ist nie je, ale
raczej ja ko zja wi sko me dial ne. A czy szko -
dzi on tar gom? Tar gi od ro ku dzia łają
świet nie. Z po wierzch ni 13 ty się cy me trów kwa dra to wym
mogą roz bu do wać się do 40 ty się cy. Or ga ni zu ją co naj -
mniej dwie im pre zy w mie sią cu, więc jest to ogrom na si ła
dla roz wo ju na szej go spo dar ki i two rze nia miejsc pra cy np.
w sek to rze usług. 

WWaallddeemmaarr AAnnddzzeell ((PPiiSS))

Re pre zen tu jemy okre ślo ne for ma cje po li-
tycz ne, ale wspól nie wy stę pu jemy w in te -
re sie Za głę bia, jed nak je śli chce my coś
ugrać, mu si my wy stę po wać w in te re sie
woje wódz twa ślą skie go, któ re go Za głę bie
jest czę ścią. Roz drab nia nie spraw na mię -
dzymia sto we ani mo zje mo że tyl ko spo wo do wać, że stra ci
ca ły re gion. Po mi mo róż ni cy zdań mię dzy na szy mi klu ba mi
o wie le rze czy bę dzie my wał czyć wspól nie, my ślę tu o po łą -
cze niu ko lejo wym z Za wier cia do Py rzo wic czy nada niu lot -
ni sku w Py rzo wi cach imie nia Kie pu ry. 

W ra mach Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas
w So snow cu po wstał In sty tut Za głę biow -
ski – jed nost ka or ga ni za cyj na uczel ni, zaj -
mu ją ca się dzia łal no ścią na uko wo -ba daw -
czą i wy daw ni czą do ty czą cą te ma ty ki za -
głę biow skiej. In sty tut ma zrze szać
na ukow ców i spo łecz ni ków dzia ła ją cych
na rzecz umac nia nia toż sa mo ści Za głę bia
oraz pro pa go wa nia war to ści lo kal nych
i re gio nal nych.

– Do ce lów In sty tu tu na le ży m.in.
upo wszech nia nie wie dzy na te mat Za głe -
bia Dą brow skie go, kształ to wa nie po staw

pro za głę biow skich, pro wa dze nie dzia łal -
no ści edu ka cyj nej ad re so wa nej do miesz -
kań ców Za głę bia Dą brow skie go, wspie ra -
nie pro za głę biow skich ini cja tyw spo łecz -
nych, roz wi ja nie twór czo ści
i kre atyw no ści miesz kań ców Za głę bia
oraz kształ to wa nie pod staw spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go w ska li mia sta i re gio nu
– wy jaśnia Mi chał Kacz mar czyk, rzecz -
nik pra so wy WSH.

In sty tut jest jed nost ką or ga ni za cyj ną
uczel ni, ale bę dzie dzia łał na za sa dach sto -
wa rzy sze nia. Ozna cza to, iż mo gą do nie -

go przy stą pić nie tyl ko na ukow cy za trud -
nie niu w WSH, ale tak że oso by nie zwią -
za ne z uczel nią, któ re in te re su ją się pro -
ble ma ty ką za głę biow ską i chcą dzia łać
na rzecz swo je go re gio nu. –Chce my stwo -
rzyć plat for mę sku pia ją cą przede wszyst -
kim lu dzi na uki, ale tak że pa sjo na tów po -
pu la ry zu ją cych Za głę bie, po mna ża ją cych
je go do ro bek twór czy. Je ste śmy otwar ci
na współ pra cę z każ dym, ko mu bli skie są
idee za głę biow skie go lo ka li zmu, ma po -
my sły na dzia łal ność po pu la ry za tor ską,
spo łecz ną czy kul tu ral ną na rzecz swo je -

go re gio nu – mó wi dr Mi chał Kacz mar -
czyk, po my sło daw ca i dy rek tor In sty tu tu
Za głę biow skie go. 

In sty tut bę dzie re ali zo wał swo je ce le
m.in. po przez pro wa dze nie ba dań na uko -
wych, wy da wa nie ksią żek i cza so pism,
or ga ni zo wa nie kon fe ren cji i se sji na uko -
wych i po pu lar no nau ko wych, or ga ni zo -
wa nie przed się wzięć kul tu ral nych, uczest -
ni cze nie w ak cjach spo łecz nych i edu ka -
cyj nych oraz współ pra cę z in sty tu cja mi,
któ re w swo ich za da niach ma ją dzia łal -
ność na rzecz Za głę bia Dą brow skie go.

-Są dzi my, że Za głę biu po trzeb na jest
in sty tu cja na uko wa, któ ra bę dzie ko or dy -
na to rem i pro mo to rem roz ma itych dzia -
łań ma ją cych na ce lu po pu la ry za cję Za -
głę bia. Śląsk ma swój In sty tut Ślą ski, czas
na po dob ną in sty tu cję w na szym re gio nie
– do da je Mi chał Kacz mar czyk.

In sty tut za in au gu ro wał swo ją dzia -
łal ność współ or ga ni zu jąc, wraz ze sto -
wa rzy sze niem Fo rum dla Za głę bia Dą -
brow skie go – So sno wiec, de ba tę pa ne -
lo wą na te mat pro ble mu mar gi na li za cji
Za głę bia. GGKK

In sty tut dla Za głę bia

SSaallaa uucczzeellnnii wwyyppeełłnniiłłaa ssiięę ssttuuddeennttaammii oorraazz zzaapprroosszzoonnyymmii ggoośśććmmii



  

  
  

     

       

26 lu te go w Art Ca fe Mu za od -
by ło się spo tka nie au tor skie
z po etą Ma cie jem Me lec kim.
Wie czór po etyc ki, pro wa dzo ny

przez An nę Wiech z Uni wer sy -
te tu Ślą skie go, pro mo wał wy da -
ny w ubie głym ro ku tom po ezji
„Za wsze wszę dzie in dziej”.

Współ or ga ni za torem im pre zy
by ła Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w So snow cu.

Ma ciej Me lec ki, ur. w 1969
r. w Mi ko ło wie, de biu to wał
w 1993 ar ku szem po etyc kim
„Za cho dze nie za sie bie”. Pra -
co wał ja ko współ sce na rzy sta
fil mu „Wo ja czek” Le cha Ma -
jew skie go, w któ rym wy stą pił
też ja ko ak tor. Jest re dak to rem
pi sma li te rac kie go „Ar ka dia”,
był też re dak torem książ ki
„Resz ta krwi” – wier sze nie -
zna ne, za wie ra ją cej nie pu bli ko -
wa ne wier sze Ra fa ła Wo jaczka.

Spo tka nie po łą czo ne by ło
z kon cer tem for ma cji Brzo ska
i Mo squ ito, w skła dzie Woj ciech
Brzo ska (wier sze, me lo re cy ta cja)
i Adam „Mo squ ito” Ku siak (aran -
ża cja, in stru men ty kla wi szo we).

TTeekksstt ii ffoottoo:: TTBB
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Już kil ka dni przed roz po czę ciem im pre zy za bra kło
bi le tów. W dą brow skim Pa ła cu Kul tu ry Za głę bia
tłum nie po ja wi li się ucznio wie i wy cho wan ko wie
Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no-Wy cho waw cze go dla
Dzie ci Sła bo Wi dzą cych i Nie wi do mych z Za głę bia
i Ślą ska oraz wie lu za pro szo nych go ści.

Szko ła oraz sto wa rzy sze nie „Ra zem do ce lu” za -
dba li, by oprócz gwiazd ta kich jak Ka sia Ko wal ska
czy Ka ba ret DNO na es tra dzie mo gła za pre zen to wać
się tak że naj zdol niej sza mło dzież. Wspól ne wy stę -
py, któ re za po wia da ły Elż bie ta Chyc ka i An na No -
wak, by ły oka zją nie tyl ko do pre zen ta cji przed kil -
ku set oso bo wą pu blicz no ścią, ale tak że do od śpie wa -
nia na sce nie naj więk szych hi tów wraz z Ka sią
Ko wal ską.

Oprócz bi le tów, któ re roz pro wa dza no w for mie
ce gie łek, prze pro wa dzo no li cy ta cję cie ka wych przed -
mio tów, któ re prze ka za li par la men ta rzy ści oraz lo -
kal ne wła dze. Od po wie dzial ni za li cy ta cję ar ty ści
z gru py DNO tak że i w tej ro li spraw dzi li się wy bor -
nie. Za 1000 zło tych zli cy to wa li sta tu et kę, po da ro -

wa ną Zbi gnie wo wi Pod ra zie, 500 zło tych wy tar go -
wa li za pił kę z au to gra fa mi pił ka rzy „Za głę bia” So -
sno wiec – któ rą po da ro wał szko le po seł Grze gorz Pi -
sal ski. War to za zna czyć, że ca ły do chód z im pre zy
prze zna czo ny bę dzie na kosz tow ną re ha bi li ta cję
dziew czy ny. Dzię ki zgro ma dzo nym środ kom i lu -
dziom do brej wo li ist nie je du ża szan sa, że San dra po -
now nie bę dzie mia ła szan sę wró cić do zdro wia.

Pro fe sjo nal nie zor ga ni zo wa ny kon cert cha ry ta -
tyw ny jest za po wie dzią ra dy kal nych zmian dla szko -
ły. Dą bro wa, wzo rem So snow ca, wy emi to wa ła ob li -
ga cje, któ re m.in. po słu żą do zbu do wa nia przy uli cy
Sa do wej no wej jed nost ki. Kom pleks ma kosz to wać
oko ło 120 mi lio nów zło tych i speł niać ro lę ze spo łu
szkół nie peł no spraw nych, dla ca łe go re gio nu. Oprócz
dzie ci nie wi do mych miej sce w ośrod ku zna leźć ma -
ją tak że mło de oso by z in ny mi za bu rze nia mi. Te go
ty pu in we sty cja jest bar dzo po trzeb na, bo dzi siej szy
ob raz szko ły miesz czą cy się przy uli cy Wy bic kie go
jest da le ki od ide ału, głów nie ze wzglę du na kiep skie
wa run ki lo ka lo we. aajjkk

Koncert dla Sandry
Ponad 20 tysięcy złotych zebrano podczas koncertu charytatywnego dla Sandry Michoń, 18-
letniej będzinianki, która została sparaliżowana w wypadku drogowym. 

11 mar ca w so sno wiec kim Mu -
zeum, w ra mach cy klu wy kła -
dów otwar tych „Aka de mia Wie -
dzy o Za głę biu”, od był się wy -
kład dra Ada ma Dziu by
z In sty tu tu Pa mię ci Na ro dowej
w Ka to wicach pt. „Za ma cho -
wiec z Za gó rza”. Pre lek cja po łą -
czo na zo sta ła z pro mo cją książ -
ki „Do no sem i pał ką. Z dzia łań
Służ by Bez pie czeń stwa na Gór -
nym Ślą sku i w Za głę biu Dą -
brow skim w la tach 1956-1980”.

Pre lek cja Dziu by do tyczy
dwóch nie uda nych prób za ma -
chów (po przez de to na cję bomb
wła snej pro duk cji) z prze ło mu
lat 50. i 60. ub. wie ku, któ re
mia ły miej sce na te re nie obec nej
dziel ni cy So snow ca – Za gó rza. 

W 1959 r. pró bo wa no do ko nać
za ma chu na I se kre ta rza Ko mu ni -
stycz nej Par tii Związ ku Ra dziec -
kie go Ni ki tę M. Chrusz czo wa,
z ko lei dwa la ta póź niej – na I se -
kre ta rza KC PZPR – Wła dy sła wa
Go muł kę. Spraw cą obu oka zał się
gór nik z Za gó rza – Sta ni sław Ja -
ros, któ ry swo je pró by mo ty wo wał
an ty ko mu ni stycz ny mi prze ko na -

nia mi. Uję ty po dłu gim, dość nie -
udol nie pro wa dzo nym przez SB
śledz twie, ska za ny zo stał na ka rę
śmier ci. Wy rok wy ko na no po mi -
mo fak tu, że w za ma chach nie by -
ło żad nych ofiar.

Pu bli ka cja „Do no sem i pał -
ką” otwie ra no wą po pu lar no -
-na uko wą se rię wy daw ni czą
ka to wic kie go In sty tu tu Pa mię -
ci Na ro do wej. Tom za wie ra
kil ka na ście po pu lary za tor skich
arty ku łów, uka zu jących prak -
ty kę Służ by Bez pie czeń stwa
w wo je wódz twie ka to wic kim

w la tach 1956-1980. Oprócz
tek stu o nie uda nym za ma chu
na Chrusz czo wa i Go muł kę,
w to mie omó wio no rów nież
za bez pie cza nie wi zy ty ge ne ra -
ła de Gaul le’a przez SB, afe ry
mię snej, wal kę z tzw. za chod -
nio nie miec kim re wi zjo ni -
zmem, „szpie go ma nię”, nad -
zór nad stu denc kim prak tyka -
mi ro bot ni czy mi, de spe rac kie
uciecz ki na Za chód w wa go -
nach z kar bi dem. Szcze gól nie
in te re su jący jest tekst „Ope ra-
cja „Obiekt”, czy li SB na Mi -
strzo stwach Świa ta i Eu ro py
w Ho ke ju na Lo dzie w Ka to wi -
cach (8-25 kwiet nia 1976 r.)”.
Je go au tor – Mi chał Szyn kie -
wicz, w spo sób cie ka wy
i przy stęp ny pre zen tu je dzia ła -
nia Służ by Bez pie czeń stwa
pro wa dzo ne pod czas prze pro -
wa dzo nej z wiel kim roz ma-
chem w ka to wic kim „Spodku”
im pre zy, któ rą ki bi ce pa mię ta -
ją przede wszyst kim dzię ki hi -
sto rycz ne mu zwy cię stwu pol -
skiej dru ży ny nad Związ kiem
Ra dziec kim (6: 4). eeMMWWuu

Za pra sza my do Mu zeum
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Poetycko w Muzie
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Rewelacyjna sztuka w reżyserii Arkadiusza Jakubika
– twórcy „Goło i wesoło”. Hanna Śleszyńska w roli
kobiety poszukującej Pana Ideała. Opowieść
o nieudanych randkach, błędach, niepowodzeniach
i kolejnych próbach. Doskonała charakterystyka
związków damsko – męskich. Mnóstwo humoru,
odrobina pikanterii, szczypta rubaszności.

Na to wszystko zapraszamy 20 marca 2009
do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Genialna kreacja Hanny Śleszyńskiej, która
rewelacyjnie wciela się w postać Kobiety Pierwotnej.
Wydaje się, jakby rola była napisana specjalnie dla

niej. Aktorka jest stuprocentowo wiarygodna, sprawia
wrażenie, jakby opowiadała o swoich przeżyciach.
Jest seksowna, frywolna, uwodzicielska. A do tego
niewiarygodnie zabawna. Udowadnia, że kobieta jest
jak wino: czym starsza, tym lepsza –bardziej ponętna,
pociągająca, mocniej stąpająca po ziemi, umiejąca
wychodzić z twarzą z każdej opresji.

Już tradycyjnie mamy dla naszych Czytelników,
którzy jako pierwsi przyjdą do redakcji z najnowszym
numerem „Kuriera” dwa pojedyncze zaproszenia
na spektakl „Kobieta Pierwotna” w Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu. Serdecznie zapraszamy. UU

„Kobieta pierwotna” w Zabrzu 
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historia

Wszyst ko roz po czę ło się
w 1906 r. w Mi lo wi cach, kie dy
to pra cow ni cy tam tej szej wal -
cow ni za ło ży li nie le gal ny klub
spor to wy pro wa dzą cy sek cję
pił ki noż nej (KS „Mi lo wice”).
W dwa la ta póź niej uzy ska no
zgo dę władz ro syj skich i prze -
kształ co no go w fi lię To wa rzy -
stwa Spor to we go „Union” w Pe -
ters bur gu. W la tach 1908
– 1914 TS „Union” był klu bem
trzy sek cyj nym. Oprócz pił kar -
skiej po sia dało tak że sek cję cy -
kli stów (po sia da ją cą wła sny be -
to no wy tor w Mi lo wi cach) i krę -
glar ską. To wa rzy stwo za wie si ło
dzia łal ność po wy bu chu I woj -
ny świa to wej. Po od zy ska niu
nie pod le gło ści już w 1918 r. po -
wsta ło To wa rzy stwo Spor towe
„Vic to ria”, a rok póź niej To wa -
rzy stwo Spor to we „So sno wiec”
(od 1921 r. KS „So sno wiec”).
Oba ry wa li zu ją ce po cząt ko wo
ze so bą klu by po łą czy ły się
w 1931 r. two rząc So sno wiec kie
To wa rzy stwo Spor to we „Unia”.
No wo po wsta łe To wa rzy stwo
ko rzy sta ło ze sta dio nu po ło żo -
ne go przy Al. Mi rec kie go, któ ry
zo stał zmo der ni zo wa ny. Wy bu -
do wa no bież nię lek ko atle tycz ną,
któ ra by ła za ra zem to rem ko lar -

skim i mo to ry za cyj nym, kor ty
te ni so we oraz bo isko do gry
w siat ków kę i ko szy ków kę.
W okre sie przed wo jen nym naj -
więk szy mi suk ce sa mi pił ka rzy
„Unii” by ło zdo by cie ty tu łu mi -
strza kla sy „A” okrę gu kie lec -
kie go w 1933 r. i uzy ska nie pra -
wa gry w ba ra żach o awans
do eks tra kla sy, prze gra nych
z „Na przo dem” Li pi ny. W tym

cza sie so sno wiec ki klub pro wa -
dził wie le sek cji: ko lar ską, mo -
to cy klo wą, te ni so wą, ho ke ja
na lo dzie, łyż wiar ską, bok ser ską
oraz gier ze spo ło wych (siat ków -
ki i ko szy ków ki) oraz lek ko atle -
tycz ną.

Okres oku pa cji hi tle row skiej
nie sprzy jał upra wia niu spor tu
jed nak pił ka rze STS „Unia” ro -
ze gra li w tych trud nych cza sach

kil ka spo tkań to wa rzy skich,
m.in. z AKS Niw ka.

Po woj nie naj lep sze wy ni ki
od no sił klub spor to wy RKU So -
sno wiec, któ ry w 1949 r. uzy skał
awans do dru giej li gi. Po fu zji
kil ku klu bów so sno wiec kich po -
wsta ło Zrze sze nie Spor to we Me -
tal, a do roz gry wek dru giej li gi
przy stą pił no wo utwo rzo ny Klub
Spor to wy „Stal”. W 1954 r. od -

niósł on hi sto rycz ny suk ces,
uzy sku jąc awans do eks tra kla sy.
W rok po awan sie pił ka rze so -
sno wiec kie go klu bu zdo by li ty -
tuł wi ce mi strzów Pol ski,
a pierw szym oby wa te lem na sze -
go mia sta, któ ry do znał za szczy -
tu gry w re pre zen ta cji na ro do wej
zo stał Ma rian Ma słoń. W 1956
r. wy bu do wa no Sta dion Lu do -
wy, gdyż sta dion przy Al. Mi -
rec kie go no szą cy obec nie imię
Ja na Ci szew skie go, nie był
w sta nie po mie ścić od po wied -
niej licz by ki biców. W stycz -
niu 1962 r. po wo ła no do ży cia
wie lo sek cyj ny Gór ni czy Klub
Spor to wy „Za głę bie”. So sno -
wiec cy pił ka rze zdo by li jesz cze
trzy krot nie ty tu ły wi ce mi strza
kra ju (1964, 1967, 1972) i czte -
ro krot nie Pu char Pol ski
(1962,1963,1977,1978). Od bie -
żą ce go se zo nu so sno wiec cy pił -
ka rze wal czą na are nach dru giej
li gi ma jąc nie wąt pli wie aspi ra cje
na awans do wyż szych klas roz -
gryw ko wych. 

Wspo mi na jąc o suk ce sach
GKS „Za głę bie” nie moż na za -
po mi nać o przed sta wi cie lach in -
nych sek cji. Ho ke iści na lo dzie
do ko na li te go cze go nie uda ło
się pił ka rzom zdo by wa jąc pię -

cio krot nie ty tu ły Mi strza Pol ski
(1980, 1981, 1982, 1983, 1985).
Dwu krot nie po ty tu ły Mi strza
Pol ski (1985, 1986) się ga li rów -
nież ko szy ka rze „Za głę bia”. 

Jed nak suk ce sy so sno wiec -
kiego spor tu to nie tyl ko za słu-
ga GKS „Za głę bie” So sno wiec.
Wie lo krot nie po ty tu ły Mi strza
Pol ski się ga li siat ka rze i siat kar -
ki GKS „Pło mień” Mi lowi ce.
Pa nie zdo by ły pięć ty tułów
(1974, 1975, 1979, 1980, 1981)
, pa no wie trzy
(1977, 1979, 1996 – ja ko Ka zi -
mierz – Pło mień So sno wiec),
a w 1978 r. się gnę li po Pu char
Eu ro py Mi strzów Kra jowych.
Po nad to za wod ni cy so sno wiec-
kie go klu bu: Ry szard Bo sek,
Wie sław Gaw łow ski, Wło dzi -
mierz Sa dal ski i Zbi gniew Za -
rzyc ki zdo by li wraz z re pre zen -
ta cją Pol ski, pod czas Igrzysk
Olim pi sj kich w Mont re alu
(1976) – zło te me da le. 

Czter na sto krot ny mi Mi -
strzy nia mi Pol ski (na ha li i bo -
isku otwar tym) są pił kar ki noż -
ne klu bu spor towe go „Czar ni”
So sno wiec. 

kkoolluummnnęę rreeddaagguujjee MMiicchhaałł WWęęcceell
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Z dziejów sosnowieckiego sportu
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23 lutegów Biu rze Par la men tar -
nym Plat for my Oby wa tel skiej
RP od by ło się spo tka nie po sła
Ja nu sza Pa li ko ta z so sno wiec ki -
mi przed się bior ca mi. Ale nie
tyl ko. W kon fe ren cji uczest ni -
czy li tak że po seł Grze gorz Dol -
niak oraz se na tor Zbi gniew Sza -
leniec. Obaj re pre zen tu ją cy PO.
Jed nak to nie oni przy kuwa li
uwa gę, a świe żo upie czo ny ta tuś
upra gnio nej Zo si. 

Spo tka nie w biu rze wy peł -
nio nym po brze gi miesz kań ca mi
So snow ca po świę co ne by ło pra -
com par lamen tar nej ko mi sji
„Przy ja zne pań stwo”. Te ma tem
kon fe ren cji by ły „Dzia ła nia Ko -
mi sji Przy ja zne Pań stwo – szan -
są dla pol skich przed się -
biorstw”. 

Po seł Pa li kot mó wił o ab sur -
dach co dzien ne go ży cia, nie tyl -
ko tych do ty ka ją cych przed się -
bior ców. Wśród py tań od so sno -
wi czan nie bra ko wa ło tych
do ty czą cych zwro tu po dat ku
VAT, bu dow nic twa, od rol nie nia
grun tu, czy uprosz czeń w po zy -
ski wa niu fun du szy unij nych. 

– Głu pie prze pi sy są wy two -
rem na ra sta ją cej w na szym kra -
ju biu ro kra cji, któ ra do pro wa -
dzi ła do stwo rze nia tzw. kul tu ry
nie ja snych za pi sów, co da je wła -
dzę in ter pre tu ją cym je urzęd ni -
kom. Ilość ab sur dal nych prze pi -
sów w na szym pra wie, któ re
trze ba zmie nić, jest ogrom na.
Na sza ko mi sja otrzy ma ła ok. 40
ty się cy li stów z opi sa mi tych ab -
sur dów. Nie któ rych mo dy fi ka cję

już uda ło się wpro wa dzić w ży -
cie. Na przy kład zwol nie nie
z po dat ku VAT osób, któ re chcą
prze ka zy wać żyw ność or ga ni za -
cjom po żyt ku pu blicz ne go, al bo
umoż li wie nie oso bom nie wi do -
mym na wej ście z psem prze -
wod ni kiem do mar ke tu.

Pod czas spo tka nia po seł ubo -
le wał, że ko ja rzy się go głów nie
przez pry zmat wi bra to ra. – Dzia -
łam po to, by do pro wa dzić do od -
biu ro kra ty zo wa nia ży cia pu blicz -
ne go. W na szym pra wie roi się
od idio ty zmów. Jak mo gło dojść

do wpro wa dze nia prze pi su, że
każ dy przed się bior ca zo bo wią za -
ny jest po sia dać w za kła dzie oso -
bę prze szko lo ną w za kre sie bez -
pie czeń stwa prze ciw poża ro we -
go? To głu po ta – pod kre ślał po seł
po mysł wpro wa dzo ny przez Mi -
ni ster stwo Pra cy. 

Po seł Pa li kot od po wia dał
na licz ne py ta nia obec nych
przed się bior ców. Każ de mu obie -
cał swo ją po moc. Pro sząc jed no -
cze śnie o prze ka zy wa nie swo ich
opi nii na pi śmie do ko mi sji
„Przy jazne go Pań stwa” za po -

śred nic twem po sła Grze go rza
Dol nia ka. 

Py ta ją cy otrzy my wa li od po -
sła je go au to bio gra ficz ną książ kę
pt. „Pło ną ko ty w Bił go ra ju”
z au to gra fem. Wcze śniej,
przed spo tka niem z przed się bior -
ca mi w So snow cu, Ja nusz Pa li kot
spo tkał się ze stu den ta mi w Wyż -
szej Szko le Biz ne su w Dą bro wie
Górni czej. Tam roz ma wia no
o szan sach i moż li wo ściach roz -
wo ju mło de go po ko le nia. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: UU

W sa mo po łu dnie 28 mar ca bi -
skup no mi nat ks. Grze gorz Ka -
szak od bę dzie in gres do so sno -
wiec kiej Ka te dry.

– Bi skup no mi nat przyj mie
świę ce nia bi sku pie, tzw. sa krę
bisku pią. Głów nym kon se kra to -
rem bę dzie ks. kard. Jó zef
Glemp. Współ kon sekra tora mi
bę dą: ks. kard. Sta ni sław Dzi -
wisz, Me tro po lita Kra kow ski
i ks. abp Sta ni sław No wak, Me -
tro po li ta Czę sto chow ski – in for -
mu je ks. Ja ro sław Kwie cień,
rzecz nik pra so wy die ce zji so -
sno wiec kiej.

Na ra zie ks. Ka szak prze by -
wa Rzy mie, jed nak przy glą da
się bie żą cym pro ble mom die ce -
zji. W swo im li ście prze sła nym
z Wa tyka nu za pew nił o mo dli -
twie za ofia ry po szko dowa ne
w po ża rze w Dą bro wie Gór ni -
czej Ząb ko wicach, do któ re go
do szło w no cy z 28 lu te go na 1
mar ca. Po żar wy buchł na dru -
gim pię trze w pię cio kon dy gna -
cyj nym budynku. W pło mie -
niach śmierć po nio sły trzy oso -
by, wśród nich 5-let nie dziec ko. 

– Mo ją szcze rą mo dli twą
u gro bu pierw szych apo sto łów
ota czam ofia ry te go nie szczę śli -
we go wy pad ku. Wszyst kich po -
le cam Bo że mu Mi łosier dziu.
Łą czę się rów nież w bó lu i cier -
pie niu z ro dzi ną, któ ra utra ci ła
naj bliż szych – na pi sał w krót -
kim ko mu ni ka cie bi skup no mi -
nat.

Zgod nie z proś bą ks. Ka sza -
ka 8 mar ca we wszyst kich pa ra -
fiach Dą bro wy Gór ni czej zo sta -
ła prze pro wa dzo na zbiór ka pie -
nię dzy, któ re za po śred nic twem
Ca ri ta su tra fią do ro dzin po szko -
do wa nych.

Ks. Grze gorz Ka szak zo sta -
nie naj młod szym w Pol sce bi -
sku pem die ce zjal nym. 24 lu te go
ob cho dził swo je 45. uro dzi ny.
Świę ce nia ka płań skie otrzy mał
w 1989 r. Pierw szą pla ców ką
dusz pa ster ską ks. Ka sza ka by ła
pa ra fia pw. Św. Woj cie cha
w Świ no uj ściu – War szo wie.
Stu dia dok to ranc kie z za kre su
teo lo gii mo ral nej od był w Pa pie -
skim Uni wer sy te cie Świę te go
Krzy ża w Rzy mie. TTBB

Pa li kot w So snow cu
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Die ce zja cze ka na bi sku pa

In gres wkrót ce

Ze wzglę du na swo ją ro lę Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej jest na -
tu ral nym miej scem spo tkań
osób szu ka ją cych po mo cy
z oso ba mi chcą cy mi po móc.

– W lu tym mi nął rok, jak
przy stą pi li śmy do wdra ża nia
mo de lu funk cjo no wa nia wo lon -
ta ria tu w Miej skim Ośrod ku Po -
mo cy Spo łecz nej w So snow cu
– mó wi Bar ba ra Ka sza, ko or dy -
na tor ds. wo lon ta ria tu w MOPS.
– Na sza gru pa dy na micz nie się
roz wi ja i każ dy mo że zna leźć
w niej swo je miej sce. Wszyst -
kich chęt nych do pra cy w cha -
rak te rze wo lon ta riu sza pro si my
o kon takt. Ma my wie le po my -
słów, czę sto ini cja to ra mi są sa mi
wo lon ta riu sze.

Fun da men tem wo lon ta ria tu
jest po trze ba po ma ga nia słab -
szym, dzie le nia się i wpły wa nia
na los in nych bez in te re sow nie
i nie od płat nie. Wo lon ta riu sze
ma ją w OPS -ie sze ro kie po le
do dzia ła nia: mo gą zaj mo wać
się dzieć mi, se nio ra mi, oso ba mi
nie peł no spraw ny mi. Mo gą po -
ma gać na te re nie Ośrod ka,
w świe tli cach śro do wi sko wych,
bez po śred nio w do mach pod -
opiecz nych lub pod czas im prez
or ga ni zo wa nych przez OPS.

Wie lu ochot ni ków an ga żu je
się tak że w ak cje lub kam pa nie
spo łecz ne – dla czę ści ta kie jed -
no ra zo we do świad cze nie sta je
się po cząt kiem dłuż szej przy go -
dy z wo lon ta ria tem.

W ostat nim cza sie oka zją
do wy ka za nia się do brą wo lą by -
ły fe rie zi mo we.

Szcze gól nie cie ka wie przed -
sta wiał się pro jekt zre ali zo wa ny
w dziel ni cy Kli mon tów. Fi lia
nr 3 MBP wspól nie z miej skim
MOP S-em Punkt Te re no wy
nr 6, ko or dy no wa nym przez
Bar ba rę Ka szę oraz III Ko mi sa -

ria tem Po li cji w So snow cu przy -
go towa ła sze reg kre atyw nych
za jęć in te gra cyj nych, kon kur -
sów, za baw, warsz tatów pla -
stycz nych i fi na ło wy bal kar na -
wa ło wy. Co dzien nie, w go dzi -
nach otwar cia pla ców ki, dzie ci
pod opie ką bi blio te ka rzy i wo -
lon ta riu szy ak tyw nie spę dza ły
czas w bi blio te ce.

Po za czy stą roz ryw ką i ra do -
ścią ze wspól ne go spę dza nia
cza su wol ne go, pro jekt miał
na ce lu wzmoc nie nie wię zi ko -
le żeń skich, na wią za nie przy jaź -
ni mię dzy dzie cia kami z róż -
nych grup spo łecz nych, uka za -
nie od mien nych war to ści
od funk cjo nu ją cych w ich śro do -
wi sku po dwór ko wym i ro dzin -
nym, pro pa go wa nie wo lon ta ria -
tu po le ga ją ce go na ini cjo wa niu
i wspie ra niu dzia łań na rzecz
roz wo ju spo łecz ności lo kal nej.

– Wcze śniej, włą czy li śmy się
do ogól no pol skiej ak cji Fe de ra -
cji Pol skich Ban ków Żyw no ści
– do da je Bar ba ra Ka sza. – Po le -
ga ła na zbiór ce żyw no ści dla
naj bar dziej po trze bują cych
na te re nie Za głę bia i Ślą ska. TTBB

Ju bi le usz so sno wic kich wo lon ta riu szy

Po ma ga ją ca ły rok
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Wszel kich in for ma cji jak
i gdzie za an ga żo wać się
w wo lon tariat moż na uzy -
skać w punk cie te re no wym
nr 1 (w godz. 8-10) 41-
219 So sno wiec, ul. Ki sie -
lew skie go 4, tel. 032/292-
02-03  032/263-18-30 tel.
fax 032/295-06-62
Ko or dy na tor ds wo lon ta ria -
tu w MOPS: 
Bar ba ra Ka sza
tel. 500-536-369, e -ma il:
bart ba ra@pocz ta.fm

Po rad nia Psy cho logicz no -Pe -
da go gicz na nr 2 w So snow cu
za pra sza wszyst kich za in te re -
so wa nych do ko rzy sta nia ze
stro ny in ter ne to wej po rad ni
pod ad re sem: www.ppp2so -
sno wiec.akro po lis.com.pl.

Na stro nie moż na zna leźć in -
for ma cje z za kre su do radz -
twa za wo do we go, two rze nia
we wnątrz sz kol ne go sys temu
do radz twa i ko or dy na cji za -
dań w so sno wiec kich gim na -
zjach. UU

Łącz nie do fi nan so wa no 148
pro jek tów na su mę 1 983 650 zł.
W tym ro ku po raz pierw szy
przy zna no do fi nan so wa nia dla
du żych im prez pro mu ją cych re -
gion po przez kul tu rę. Po 80 tys.
zł otrzy ma ły m.in. OFF Fe sti -
val, 29 Fe sti wal Ra wa Blu es
oraz Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Mu zy ki Sa kral nej „GAU DE
MA TER”. Z So snow ca jest tyl -
ko je den ob da ro wa ny – Zwią zek
Za głę biow ski otrzy ma 10 tys.
zło tych na cza so pi smo „No we
Za głę bie”.

Ofer ty na otwar ty kon kurs
w dzie dzi nie kul tu ry wciąż moż -
na skła dać. W tym ro ku za pla no -
wa no jesz cze dwie edy cje kon -
kur su. Pierw sza obej mie pro jek ty
zło żo ne do 31 mar ca, ko lej -
na do 27 ma ja. W tym ro ku
na do ta cje za pla no wa no 3,4 mln

zło tych. W ro ku ubie głym 392
pro jek ty otrzy ma ły łącz nie 3,6
mln zło tych do ta cji. 

Ce lem kon kur su jest wspar -
cie za dań pu blicz nych wo je -
wódz twa ślą skie go w dzie dzi nie
kul tu ry i ochro ny dzie dzic twa
kul tu ro we go zgod nych z za pi sa -
mi „Stra tegii roz wo ju kul tu ry
w wo jewódz twie ślą skim na la -
ta 2006-2020” o za się gu lub zna -
cze niu re gio nal nym. W kon kur -
sie sta ro wać mo gą pro jek ty, któ -
rych re ali za cja roz po czy na się
od 2 mar ca do 10 grud nia 2009.
Prio ry teto wo trak to wa ne są dzia -
ła nia ma ją ce na ce lu po pu la ry za -
cję i upo wszech nia nie do ko nań
Woj cie cha Kor fan tego, upa mięt -
nie nie 70. rocz ni cy wy bu -
chu II woj ny świa to wej oraz upa -
mięt nie nie 90. rocz ni cy wy bu-
chu I Po wsta nia Ślą skie go. RREEDD

31 mar ca na stą pi za koń cze nie do staw ener gii elek -
trycz nej dla czę ści od bior ców z te re nów na sze go mia -
sta. Wią że się to z koń cem kon ce sji na prze sył, dys -
try bu cję i ob rót ener gią elek trycz ną, któ rą obec nie po -
sia da Spół ka Re struk tury za cji Ko palń S.A. 

Po ni żej za miesz cza my wy kaz ulic za sila nych z sie -
ci elek tro ener ge tycz nej SRK S.A.

Są to obiek ty/bu dyn ki po łożo ne przy uli cach: Za -
pol skiej 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 20; Kra szew skie -
go 2, 2A, 2B, 2D, 3, 3C, 2D, 3, 4, 4B, 4D, 5, 6, 7, 9, 1
1, 13, 15, 17, 19, 21, 25; Do brzań skie -
go 2C, 92, 99, 99A, 112, 114, 116, 118, 120, 120C, 12
0A, 120E, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138; Ma -
ku szyń skie go 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4B; Mi ko łaj czy -
ka 37, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 62, 62A, 66, 66A, 68, 68
A; Szy ma now skie go 59; Gac ka 1, 1B, 1C; Ko sy nie -
rów 28, 32, 36, 42, 20A, 32A, 40A oraz in nych obiek -
tów po ło żo nych przy po wyż szych uli cach do któ rych
SRK S.A. do star cza ener gię elek trycz ną.

Ga ra że po ło żo ne przy uli cach: Za pol skiej (nr 1-82);
Za pol skiej/Do brzań skie go (nr 1-33); Kra szew skie go
(w par ku 1-8); Kra szew skie go 2 oraz Mi ko łaj czy ka 39.

Spół ka Re struk tu ryza cji Ko palń S.A. pla nu je za -
koń cze nie dzia łal no ści kon ce sjo no wa nej wraz z wy ga -
śnię ciem okre su obo wią zy wa nia po wyż szych kon ce-
sji.

Wo bec po wyż sze go pro si się od bior ców, któ rzy
jesz cze nie za war li umów przy łą cze nio wych z no wym
przed się bior stwem dys try bu cyj nym ener gii, o wy stą -
pie nie do lo kal nej spół ki dys try bu cyj nej z wnio skiem
o usta le nie wa run ków przy łącze nia oraz za war cia
umo wy przy łącze nio wej. Dla od bior ców znaj dują cych
się na te re nie Gmi ny So sno wiec jest to: ENION S.A.
Re jon Dys try bu cji So sno wiec, 41-200 So sno wiec, ul.
An der sa 14, tel. 032-735-41-07. 

Wa run kiem za war cia umo wy przy łącze nio wej jest
po sia da nie przez od bior cę ty tu łu praw ne go do zaj mo -
wa ne go obiek tu, do któ re go ma być do star cza na ener -
gia.

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać pod nu me rem te -
le fo nu (032) 263-16-00 w. 458 lub 475. UU

Internetowa poradnia
zaprasza Uwaga!

Rodzynek z Sosnowca
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs
na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury. W ramach
pierwszej edycji wpłynęło 355 wniosków, z których 262 spełniało
wymogi formalne



Zbul wer so wa nie miesz kań ców So snow ca
i Za głę bia wzbu dza ją ko lej ne zmia ny w roz -
kła dzie jaz dy po cią gów. Za mie sza nie spo -
wo do wa ne no wym, i by naj mniej nie uła twia -
ją cym po dró ży roz kła dem po łączeń, któ ry
wszedł w ży cie od po cząt ku ro ku, po tę gu ją
ko lej ne zmia ny wpro wa dzo ne 1 mar ca.

Przy po mnij my, że od po cząt ku 2009 ro -
ku spół ka PKP – Prze wo zy Re gio nal ne, ob -
słu gu ją ca po cią gi oso bo we, zo sta ła prze ję ta
przez wła dze wo je wódz kie na te re nie ca łe go
kra ju. Z bra ku fun du szy w roz kła dzie jaz dy
od ra zu po zni ka ło wie le po łą czeń, bo ani
ubo ga ko lej, ani sa mo rzą dy nie ma ją pie nię -
dzy na do fi nan so wa nie wszyst kich po cią -
gów.

Jed nym z efek tów no wych zmian, go dzą -
cych w miesz kań ców So snow ca, jest li kwi -
da cja po łą czeń ze sta cji So sno wiec Macz ki.
Z roz kła du jaz dy znik nę ły trzy po cią gi, któ -
re kur so wa ły w dni ro bo cze i od jeż dża ły
w kie run ku Dą bro wy Gór niej – Ząb ko wic
i Ja worz na. Tym samym sta cja w Macz kach
de fac to prze sta ła ist nieć dla ru chu oso bo we -
go, bo nie za trzy mu ją się juz na niej żad ne
pocią gi. Wcze śniej, bo od po cząt ku ro ku,
prze sta ła kur so wać po ło wa po cią gów oso bo -
wych na tra sie Ko złów – Ka to wi ce. Skła dy
te za trzy my wa ły się na sta cji So sno wiec Po -
łu dnio wy. Li czbę po łą czeń tej re la cji zre du -
ko wa no do dzie się ciu.

Są też do bre wia do mo ści. Część zli kwi -
do wa nych na po cząt ku ro ku po łą czeń – PKP
przy wró ci ło. Sta ło się tak po in ter wen cjach
pa sa że rów, któ rzy pro te sto wa li u władz wo -
je wódz kich.

– Przy po mnę, że ko rek ty wpro wa dzo ne
zo sta ły na żą da nie Mar szał ka Wo jewódz twa
Ślą skie go, któ ry wziął pod uwa gę licz ne su -

ge stie i ape le pa sa że rów – mó wi Alek san dra
Ma rzyń ska, rzecz nik pra so wy Urzę du Mar -
szał kow skie go. – Na to ry po wró ci ło 18 po -
cią gów, ale PKP Prze wo zy Re gio nal ne – ar -
gu men tu jąc, że w ra mach po sia da nych środ -
ków nie są w sta nie utrzy mać wszyst kich
wcze śniej szych po łą czeń – zli kwi do wa ła te
naj mniej ob ło żo ne. Za rząd Wo jewódz twa
Ślą skie go przy stał na zmia ny. Po zo sta wie nie
wszyst kich do tych cza so wych po łą czeń pro -
wa dzi ło by do cią głe go na ra sta nia za dłu że nia
spół ki. Nie mo że my do te go do pu ścić, bo
gro zi ło by to jej za pa ścią fi nan so wą. 

Wkrót ce roz pocz nie się au dyt w spół ce
PKP Prze wo zy Re gio nal ne, któ ry, jak ma
nadzie ję wie lu pa sa że rów, po zwo li
na uspraw nie nie jej funk cjo no wa nia i ogra -
ni cze nie kosz tów. Ocze ku je się tak że na za -
koń cze nie prac le gi sla cyj nych, któ re uru cho -
mią środ ki rzą do we na po pra wę funk cjo no -
wa nia ko lei, za pi sa ne przy przyj mo wa niu

PKP Ko le je Re gio nal ne przez sa mo rzą dy
wo je wództw.

– Wszyst ko to skła nia nas do ostroż ne go
opty mi zmu, że no wy roz kład jaz dy bę dzie
w więk szym stop niu przy sta wał do rze czy -
wi stych po trzeb miesz kań ców na sze go re -
gio nu – do da je Alek san dra Ma rzyń ska.

Choć naj więk sze nie za do wo le nie bu dzą
zmia ny wpro wa dzo ne przez spół kę PKP Prze -
wo zy Re gio nal ne, zaj mu ją cą się po cią ga mi
oso bo wy mi, z któ rych ko rzy sta naj wię cej po -
dró żu ją cych do szkół i pra cy pa sa że rów, no -
wo ści nie omi nęły też po ciągów In ter Ci ty.
W związ ku z pra ca mi przy mo der ni za cji to ro -
wisk zmie nił się roz kład jaz dy expre sów od -
jeż dża ją cych z So snow ca do War sza wy. Eks -
pres Klim czok od 13 mar ca bę dzie miał od -
jazd z So snowa o 9.11, Kor fan ty o 11.27,
a Hew liusz o 15.11.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Zno wu zmia ny w roz kła dzie jaz dy

PKP da je i za bie ra

KKoosszztteemm lliikkwwiiddaaccjjii iinnnnyycchh ppoocciiąąggóóww,, PPKKPP pprrzzyywwrróócciiłłaa kkiillkkaa ppoołłąącczzeeńń
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Tar gi Re ha bi li ta cji Reh Me di ka
roz pocz ną się w Cen trum Tar go -
wo -Wy sta wien ni czym Expo Si le -
sia 26 mar ca i po trwa ją do so bo -
ty, 28 mar ca. Swo ją obec ność za -
po wie dzia ło po nad 50 wy staw ców,
re pre zen tu ją cych bran że: pro du -
cen tów wy po sa że nia miesz kań,
miejsc pra cy i bu dyn ków – z my -
ślą o oso bach nie peł no spraw nych,
sek tor firm zaj mu ją cych się pro -
duk cją i sprze da żą sprzę tu wy ko -
rzy sty wa ne go w fi zjo te ra pii, re ha -
bili ta cji i or to pe dii.

– Tar gi Re ha bi li ta cji zo sta ną
zor ga ni zo wa ne w Expo Si le sia
po raz pierw szy. Zde cy do wa li -
śmy się na to, po nie waż, nie tyl -
ko w na szym wo je wódz twie, ale
też w ca łej Pol sce po łudnio wej
nie od by wa ją się im pre zy o po -
dob nych cha rak te rze. Z pew no -
ścią za inte re su ją one nie tyl ko
oso by nie peł no spraw ne, ale też
na przy kład re ha bi li tan tów czy
te ra peu tów. Pod czas tar gów zo -
sta ną za pre zen to wa ne naj no wo -
cze śniej sze osią gnię cia z dzie dzi -
ny pro fi lak ty ki, dia gno zo wa nia,
le cze nia oraz re ha bi li ta cji – mó -
wi Lu iza Za tor ska, me ne dżer
pro jek tu. 

Na wie lu sto iskach bę dzie
moż na rów nież zo ba czyć no win ki
tech nicz ne, zwią za ne ze sprzę tem
dla osób sła bo wi dzą cych i nie wi -
do mych, dla osób nie sły szą cych,
nie mych i z za bu rze nia mi mo wy.
W do bie kom pu te ry za cji i in ter ne -
tu, za in te re so wa niem zwie dza ją -
cych mo gą się rów nież cie szyć
urzą dze nia uła twia ją ce ob słu gę
kom pu te ra przez oso by nie peł no -
spraw ne ru cho wo.  Przy oka zji tar -

gów od bę dą się rów nież warsz ta ty,
kon fe ren cje i se sje na uko we.
Szcze gó ło we in for ma cje o pro gra -
mie tar gów moż na zna leźć w In -
ter ne cie, na stro nie  www.reh me -
di ka.pl. Tam moż na się rów nież
za re je stro wać on -li ne, dzię ki cze -
mu wej ście na tar gi oraz warsz ta -
ty bę dzie dar mo we. 

To nie je dy ne tar gi, któ re
w naj bliż szym cza sie po win ny
przy cią gnąć miesz kań ców re gio -
nu. Już w przy szłym mie sią cu
Kol por ter Expo i naj star szy pol ski
Klub Mo to cy klo wy VC19 -78 za -
pra sza ją na Tar gi Mo to cy kli, Sku -
te rów i Ak ce so riów – Si le sia Mo -
tor Bi ke EXPO 2009. Po trwa ją
one od 3 do 5 kwiet nia.

Tar gom, któ re za pew ne od wie -
dzi kil ka ty się cy mi ło śni ków
dwóch kó łek to wa rzy szyć bę dzie
wie le wy da rzeń ar ty stycz nych
i spor to wych.

– Pod czas tych tar gów włą czy -
my się w ogól no pol ską ak cję Mo -
to ser ce. W so bo tę, 4 kwiet nia
w ca łej Pol sce od bę dzie się jed no -
cze sna zbiór ka krwi dla dzie ci. Po -
my sło daw cą i or ga ni za to rem ak cji
są klu by mo to cy klo we zrze szo ne
w Kon gre sie Pol skich Klu bów
Mo to cy klo wych. Przy Expo Si le -
sia rów nież sta nie am bu lans,
w któ rym bę dzie moż na od dać
krew – mó wi Ja ro sław Bu kow ski
z Expo Si le sia. – Du żą atrak cją
mo że być rów nież prze jazd mo to -
cy kli stów nie tyl ko po dro gach So -
snow ca, ale też oko licz nych za głę -
biow skich mia stach. Po nad to ca ły
czas, tar gom bę dzie to wa rzy szyć
mu zy ka wy stę pu ją cych na sce nie
ze spo łów mu zycz nych. RREEDD

Tar gi za pra sza ją do sie bie
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Gwa ran cja jest do kumen tem
wy da wa nym do bro wol nie przez
gwa ran ta. Nie ma obo wiąz ku jej
wy sta wia nia. Wa run ki gwa ran -
cyj ne też usta la sam gwa rant. To
czy za ku pio ny to war w ra mach
re kla ma cji bę dzie na pra wia ny,
czy też mo że wy mie nio ny po -
win no wy ni kać z kar ty gwa ran -
cyj nej. 

Upraw nie nia ku pu jące go
mo gą ogra ni czać się tyl ko
do na pra wy, a gwa rant nie mu -
si wy mie nić to waru lub zwró -
cić je go ce ny. Rów nież Sąd
Naj wyż szy orzekł, że gwa ran -
cja mo że prze wi dy wać, iż gwa -
rant mo że je dy nie na pra wiać
towar. 

Czę sto w wa run kach gwa -
ran cyj nych znaj du ją się za pi sy
do ty czą ce obo wiąz ku za cho wa -
nia przez ku pu ją ce go opa ko wa -
nia to wa ru. Gwa rant nie kie dy
uza leż nia waż ność gwa ran cji
od do star cze nia do re kla ma cji
to wa ru ra zem z opa ko wa niem. 

Dla te go kon su ment po wi nien
jesz cze przed za ku pem to wa ru
za dbać o prze czy ta nie kar ty
gwa ran cyj nej. Przy wy bo rze to -
wa ru na le ży zwró cić uwa gę nie
tyl ko na je go ja kość i pa ra me try
tech nicz ne oraz ce nę, ale tak że
wa run ki udzie lanej gwa ran cji.
Mo że się oka zać bo wiem, że in -

na fir ma ofe ru je lep sze i prost -
sze upraw nie nia gwa ran cyj ne. 

W kar cie gwa ran cyj nej po -
win ny być za miesz czo ne pod sta -
wo we da ne po trzeb ne do do cho -
dze nia rosz czeń z gwa ran cji,
w tym w szcze gól no ści na zwa
i ad res gwa ran ta lub je go przed -
sta wi cie la w Rze czy po spo li tej
Pol skiej, czas trwa nia i te ry to-
rial ny za sięg ochro ny gwa ran -
cyj nej. Po nad to po win no być
w nim za war te stwier dze nie, że
gwa ran cja na sprze da ny to war
kon sump cyj ny nie wy łą cza, nie
ogra ni cza, ani nie za wie sza
upraw nień ku pu ją ce go wy ni ka -
ją cych z nie zgod no ści to wa ru
z umo wą.

Je śli nie prze czy ta łeś wa run -
ków gwa ran cji przed za ku pem
to ko niecz nie prze czy taj je
przed skła da niem re kla ma cji,
aby wie dzieć cze go mo żesz do -
ma gać się od gwa ran ta, ile po -

trwa na pra wa itp. Te kwe stie re -
gu lu je wy łącz nie kar ta gwa ran -
cyj na, a nie prze pi sy. 

Je śli gwa ran cja nie jest ko -
rzyst na, al bo wy ma ga speł nie -
nia do dat ko wych wa run ków,
któ rych nie je steś w sta nie do -
cho wać, jak cho ciaż by do star -
czyć to wa ru z opa ko wa niem,
za wsze mo żesz zło żyć re kla ma -
cję u sprze daw cy z ty tu łu nie -
zgod no ści to wa ru z umo wą,
któ ra trwa 2 la ta od da ty wy da -
nia to wa ru. Prze pi sy usta wy
o sprze da ży kon sumenc kiej nie
na kła da ją na ku pu ją ce go obo -
wiąz ku do star cza nia do re kla -
ma cji to wa ru z opa ko wa niem.
Za wsze jed nak na le ży za cho -
wać do wód za ku pu. Gdyż to
ku pu ją cy mu si wy ka zać, że na -
był to war. 

Ty sam de cy du jesz czy sko -
rzy stać z gwa ran cji czy z nie -
zgod no ści to wa ru z umo wą. 

0022.. 0022.. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry z cy klu „Sztu -
ka Wiel ka w Ma łej For mie” od -
był się spek takl pt. „CHLIP
HOP”. W wi do wi sku pa ra te -
atral nym, ra czej mu zycz nym
wy stą pi li: Mag da Umer, An -
drzej Po nie dziel ski oraz Woj -
ciech Bor kow ski. Wy ko na li pio -
sen ki m.in. Mag dy Cza piń skiej,
Je re mie go Przy bo ry, Woj cie cha
Mły nar skie go i An drze ja Po nie -
dziel skie go. 
0077.. 0022.. – w Art. Ca fe Mu za od -
był się kon cert Ca ra van Pa la ce.
0088.. 0022.. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry od był się
Kon cert Kar na wa ło wy w wy ko -
na niu Ce za re go Bie sia dec kie go.
W pro gra mie usły sze li śmy
utwo ry m.in. R. Rod ger sa, E.
Kal ma na, F. Lo eva, F. Le ha ra, J.
Boc ka, R. Sztol za, L. We be -
ra, V. Chia ra, C. Por te ra.
Wy stą pi li: Alek san dra Sto kło sa
(so pran), Ce za ry Bie sia dec ki
(bas), Mag da le na Schop pa (for -
te pian). Pro wa dzi ła Aga ta Bie -
sia dec ka. 
0099.. 0022.. – w sa li se syj nej Urzę du
Miej skie go w So snow cu od by ło
się no wo rocz ne spo tka nie władz
mia sta z przed sta wi cie la mi so -
sno wiec kich klu bów i sto wa rzy -
szeń spor to wych. Pod su mo wa no
ubie gło rocz ne do ko na nia spor -
tow ców re pre zen tu ją cych na sze
mia sto, a tak że po in for mo wa no
o za pla no wa nych na rok 2009
pra cach re mon to wych na so sno -
wiec kich obiek tach spor to wych.
Pod czas spo tka nia z pre ze sa mi
so sno wiec kich klu bów pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski za pew -
nił, że wła dze mia sta nie za po -
mi na ją o pro ble mach so sno -
wiec kie go spor tu. Zbi gniew

Drąż kie wicz, dy rek tor MO SiR -
-u za pre zen to wał wi zu ali za cję
lo do wi ska, któ re zo sta nie wy bu -
do wa ne obok Sta dio nu Zi mo we -
go, w miej scu daw nej ta fli B,
obiek tu przy Kre so wej, gdzie
po wsta ną no we bo iska za rów no
tra wia ste, jak i ze sztucz ną na -
wierzch nią oraz pły wal ni
przy uli cy Że rom skie go.
0099.. 0022.. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry od był się wie -
czór po etyc ki Be aty Grzan ki,
au tor ki trzech ksią żek „Nie bo
i zie mia”, „Nurt” i „Mo zai ka”,
zdobyw czyni wielu nagród
i wy róż nień na kon kur sach li te -
rac kich w Kra ko wie i To ma szo -
wie Ma zo wiec kim.
1100.. 0022.. – Świe tli ca Te rapeu -
tycz na To wa rzy stwa Przy ja ciół
Dzie ci „Ko lo ro we Ma rze nia”
roz po czę ła za ję cia po po łu dnio -
we dla mło dzie ży i osób do ro -
słych nie peł no spraw nych
(od 18. ro ku ży cia). Spo tka nia
zaplanowa no w po nie dział ki,
śro dy i piąt ki w godz. od 15.30
do 20.00 w Warsz ta tach Te ra pii
Za ję cio wej przy ul. Jo dło wej 1.
Bliższych in for macji moż -
na uzy skać pod nu me rem te le -
fo nu 032 360-33-33.
1111.. 0022.. – w Wyż szej Szko le Me -
dycz nej (ul. Woj ska Pol skie -
go 6) od by ło się Sym po zjum
Na uko we z Oka zji Świa to we go
Dnia Wal ki z Ra kiem pod ha -
słem „Gi ne ko lo gia on ko lo gicz -
na szan są dla ko biet z no wo two -
rem na rzą dów płcio wych”. Mo -
de ra to rem dys ku sji był
kon sul tant wo je wódz ki
do spraw gi ne ko lo gi on ko lo -
gicz nej, doc. Bog dan Mi chal ski. 
1122.. 0022.. – w Wyż szej Szko le Hu -
ma ni tas znów za brzmiał Gau -

de amus. 220 stu den tów Uni wer -
sy te tu Trze cie go Wie ku – Uni -
wer sy te tu Ro dzin ne go roz po -
czę ło rok aka de mic ki. In au gu -
ra cyj ny wy kład pt.
„Dia gno za i le cze nie no wo two -
rów – per spek ty wy
na XXI wiek” wy gło sił dr n.
med. Woj ciech Smół ka. 
1133.. 0022.. – w Miej skim Klu bie
im. J. Kie pu ry od by ła się wy sta -
wa po ple ne ro wa III Ple ne ru
Ma lar skie go uczest ni ków
Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej
oraz dzie ci i mło dzie ży z Kół
TPD przy so sno wiec kich szko -
łach.
1155.. 0022.. – w Cen trum Kon gre so -
wym Świad ków Je ho wy
przy ul. Mi ko łaj czy ka wy gło -
szo ny zo stał cykl wy kła dów bi -
blij nych, któ re zo sta ły wzbo ga -
co ne o wy wia dy i po ka zy po -
ma ga ją ce za sto so wa nie
oma wia nych my śli w prak ty ce.
Szcze gól nym wy da rze niem był
chrzest no wych wy znaw ców. 
1188.. 0022.. – w SP nr 16 od by ło się
nie od płat ne szko le nie z pierw -
szej po mo cy dla na uczy cie li
Szkół Pod sta wo wych z te re nu
po wia tu So snow ca, Dą bro wy
Gór ni czej oraz Ja worz na. Ta
ogól no pol ska ak cja szko le nio wa
zo sta ła prze pro wa dzo na przez
sied miu in struk to rów pro gra -
mu,, Ra tuj my i Uczmy Ra to -
wać'' zor ga ni zo wa ne go przez
Fun da cję Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Dzię ki tej
ak cji do szkół tra fi sprzęt oraz
po mo ce dy dak tycz ne do na uki
pierw szej po mo cy o łącz nej
kwo cie bli sko 50.000 zł.
1188.. 0022.. – w Gim na zjum Nr 1
(ul. Woj ska Pol skie go 86) już
po raz trze ci spo tka li się sym pa -

ty cy tur nie ju,, Ta niec z Kla sa -
mi”. Pod czas wy stę pu uczest ni -
cy za pre zen to wa li ukła dy za -
rów no tań ca to wa rzy skie go, jak
i współ cze sne go. 
1199.. 0022.. – w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej im. G. Da ni łow skie -
go, w Fi lii nr 2 przy ul. Go spo -
dar czej 32 od by ło się spo tka nie
au tor skie z lau re atem kon kur su
– Książ ka Ro ku 2008 w ka te go -
rii po wie ści dla dzie ci – Rom -
kiem Paw la kiem. Je go książ ka
pt. „Mi łek z Czar ne go La su”
zo sta ła wy róż nio na w kon kur sie
or ga ni zo wa nym przez Sto wa -
rzy sze nie Przy ja ciół Książ ki dla
Mło dych Pol skiej Sek cji IB BY.
Ju ry wy bra ło ją spo śród bli -
sko 200 ty tu łów. 
2200.. 0022.. – w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej im. Gu sta wa Da ni -
łow skie go od by ło się spo tka nie
au tor skie z Ki rą Gał czyń ską
– dzien ni kar ką i pi sar ką, cór ką
Kon stan te go Il de fon sa Gał czyń -
skie go. 
2211.. 0022.. – w Miej skim Do mu
Kul tu ry „Ka zi mierz” od by ła
się II Edy cja Fe sti wa lu Mu zy ki
Nie prze wi dy wal nej GOŁ -
FEST 2009. Za gra li: DE
PRESS, DIC K4DICK i DR.
ZOYD BERGH.
2244.. 0022.. – w sa li se syj nej so sno -
wiec kie go ma gi stra tu od by ła
się IV se sja Mło dzie żo wej Ra -
dy Mia sta So snow ca V ka den -
cji. Pod czas ob rad za twier dzo -
no ra port fi nan so wy MRMS
za rok 2008, za twier dzo no pre -
li mi narz pla no wa nych wy dat -
ków fi nan so wych na dzia łal ność
w 2009 ro ku oraz dys ku to wa no
o pro mo cji dzia łal no ści Mło -
dzie żo wej Ra dy Mia sta So -
snow ca.UU

Gwarancja ważna tylko
z opakowaniem? 
Z do świad czeń rzecz ni ka kon su men tów wy ni ka, że kon su men ci re kla mu jąc za ku pio ne to wa ry bar dzo chęt nie ko rzy sta ją z gwa ran cji, ale
nie ste ty nie czy ta ją po sta no wień za war tych w kar tach gwa ran cyj nych

ZZ „„KKuurriieerreemm”” ppoo mmiieeśścciiee
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Prosto z miasta
Tu taj nie moż na się nu dzić

Dom Kul tu ry dla wszyst kich

Od mar ca ze szłe go ro ku
przy Miej skim Do mu Kul tu ry
„Ka zi mierz” w Ka zi mie rzu Gór -
ni czym ist nie je Klub Se nio ra.
Nie jest ani związ kiem, ani zrze -
sze niem. Otwar to go po pro stu
dla sa mot nych star szych osób
dys po nu ją cych wol nym cza sem.
Dla te go nie bra ku je chęt nych
do sko rzy sta nia z ofer ty.

W cią gu ro ku klub zor gani -
zo wał wie le im prez. Od by ły się
spo tka nia z Elż bie tą La sko wicz
– ak tor ką Te atru Za głę bia, z pi -
sa rzem Lu cja nem Je rzym Woź -
nia kiem, czy dzien ni karzem
To ma szem Ko stro. Zor ga ni zo -
wa no też wy ciecz ki w Do li nę
Prąd ni ka, Ogro dzień ca, do Zie -

mi Kłodz kiej i Pra gi. By ły wy -
pa dy na grzy bo bra nie, po ka zy
go to wa nia, ma ki jażu i ka ra oke.
Nie za bra kło uro czy sto ści
z oka zji Dnia Ko biet, za ba wy
an drzej ko wej, czy spo tka nia
opłat ko we go z ko lę da mi. Kar -
na wał za koń czy ła „ostat ko wa”
dys ko te ka. Z kon cer tem ope ret -
ko wym wy stą pił ksiądz Pa weł
So bie raj ski.

Opie ku nem klu bu jest Mi -
chał No wak. Współ pra cują Ja -
cek Gór ka i Ja nusz Osiń ski.

Dy rek tor do mu kul tu ry, Ra fał
Ry bak, udo stęp nił klu bo wi czom
pra cow nię kom pu te ro wą i sa lę
do ae ro bi ku. Moż na ko rzy stać
z bi blio te ki i czy tel ni. UU

John Gro gan

Najdłuższa 
podróż do domu
Wyd. ZNAK, tłum.: Rafał Śmietana
data premiery: 26 lutego 2009

Przy po mnij so bie cu dow ne la ta bez tro skie go dzie ciń stwa, pacz -
kę przy jaciół, smak pierw sze go po ca łun ku i pierw sze go pa pie ro -
sa. Przy po mnij so bie wy bry ki i grzesz ki ukry wa ne przed do ro -
sły mi, cią głe spo ry i kon flik ty z ro dzi ca mi oraz mi łość, któ ra
trwa mi mo wszyst ko. To wszyst ko sta je przed oczy ma Joh na, gdy
pew ne go wie czo ru od bie ra te le fon od cho re go oj ca i wy rusza
w „naj dłuż szą po dróż do do mu”. Bo ha ter przy po mi na so bie ro -
dzi nę, któ ra z pew no ścią nie by ła ty po wa. W do mu świę te ob ra -
zy są sia dowa ły z ma ri hu aną ho do wa ną na pa ra pe cie przez zbun -
to wa ne go sy na, a dzie ci na wa ka cje za miast do Di sney lan du jeź -
dzi ły na piel grzym ki. W tym wszyst kim mu siał od na leźć się
John, któ ry su ro we wy cho wa nie od re ago wy wał w spo sób ty po -
wy dla epo ki dzie ci kwia tów. Gro gan opo wia da hi sto rię praw dzi -
wą, a za ra zem uni wer sal ną. Mó wi o rze czach naj waż niej szych
– mi ło ści i śmier ci, wie rze i wąt pli wo ściach oraz o nie zwy kłej
si le, ja ką da je ro dzi na. 

reklama
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033..--2200..0044..)) – Pierwsza
połowa marca to dobry czas, by
przypomnieć sobie o wszystkich
zaległych sprawach, gdyż trochę ich
się nazbierało. Pozałatwiaj je jak
najszybciej. Gdy przyjdą ciepłe dni,
znowu zapomnisz o obowiązkach.
BBYYKK ((2211..0044..--2200..0055..)) – nadchodzi Twój
czas. Nie trać go na błahostki.
Zastanów się, jak można wykorzystać
dobrą passę. Być może ktoś podsunie
Ci dobry pomysł, dlatego uważnie
przysłuchuj się temu, co mówią
do Ciebie inni ludzie.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055..--2211..0066..))
– W nadchodzącym miesiącu czekają
Cię niewielkie problemy. Postaraj się
nie odsuwać ich rozwiązań
„na później”. Załatwiaj je od razu, by
nie urosły do większych rozmiarów,
gdyż możesz sobie z nimi nie poradzić
bez pomocy innych.
RRAAKK ((2222..0066..--2222..0077..)) – To bardzo
dobrze, że martwisz się o innych, ale
czy nie przesadzasz z tymi dobrymi
radami? Co innego delikatna sugestia,
a co innego narzucanie swojego
zdania. Przecież Ty też nie lubisz, jak
ktoś Ci mówi, jak masz postępować.
LLEEWW ((2233..0077..-- 2233..0088..)) – Czy wszystko
w Twoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic
złego, ale to może być cisza
przed burzą. Trochę więcej czujności
w nadchodzących tygodniach nie
zaszkodzi.
PPAANNNNAA ((2244..0088..--2233..0099..)) – Coraz
cieplejsze dni nastrajają Cię bardzo
optymistycznie. To świetnie, bo
w nadchodzących dniach przyda Ci się
dobry humor. Tylko on pomoże
zapobiec rozwinięciu drobnej sprzeczki
z przyjacielem w większy konflikt.
WWAAGGAA ((2244..0099..--2233..1100..))
– W nadchodzącym miesiącu nie
unikniesz zmian, które ostatecznie
wyjdą Ci na dobre. Jednak
pod warunkiem, że pozytywnie się
do nich nastawisz. Pamiętaj, że nowe
nie musi być gorsze od tego już
sprawdzonego.
SSKKOORRPPIIOONN ((2244..1100..--2222..1111..)) – Coraz
dłuższe dni sprawią, że nabierzesz
ochoty na ruch na świeżym powietrzu.
Za to można Cię tylko pochwalić.
Pamiętaj tylko, żeby na początku
zbytnio się nie forsować, bo odczują to
mięśnie.
SSTTRRZZEELLEECC ((2233..1111..--2211..1122..)) – Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które
trzeba przeczekać. W nic się nie
angażuj. Załatwiaj tylko te ważne
sprawy. Rób to jednak bardzo uważnie,
gdyż „licho nie śpi”.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2222..1122..--2200..0011..))
– Marzec sprzyja nagłym porywom
serca. Jeśli jesteś wolny – poddaj się
ogarniającemu Cię uczuciu. Może
przekształci się w coś poważniejszego?
Jeżeli masz partnera, to nie baw się
w przelotne flirty.
WWOODDNNIIKK ((2211..0011..--2200..0022..)) – W Twoim
życiu zacznie się teraz dużo dziać.
Nowe sytuacje postawią Cię
przed pewnym wyborem. Jednak
zanim go dokonasz, dobrze się
zastanów. To co teraz wygląda tak
różowo, może przyjąć całkiem inny
kolor.
RRYYBBYY ((2211..0022..--2200..0033..)) – Zrób coś,
na co od dawna masz ochotę, a boisz
się nieprzewidzianych konsekwencji.
Istnieje prawdopodobieństwo, że teraz
Twoje działania zakończą się
sukcesem. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
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
numerem krzy żów ki, pod ad re -
sem re dak cji do 31 marca. 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.

PPoozziioommoo:: 1 – sa mot ny, bia -
ły…, 5 – am ba ras, 8 – … księż -
nicz ka bur gun da, 9 – po le ce nie
w woj sku, 10 – na pój bo gów, 11
– np. prze ła jo we, 12 – mia sto
na Hon siu, głów ny ośro dek spor -
tów zi mo wych, 14 – in stru ment
stru no wy z gru py szar pa nych, 16
– ga tu nek pa pu gi, 17 – to wa rzysz -
ka upar ciucha, 19 – nic poń, 21
– trzech wy ko naw ców, 22 – ry bi
tłuszcz, 25 – do prze ci na nia
na otwar ciu, 28 – ku kuł ka, 29

– dzię ki niej Da wid po ko nał Go -
lia ta, 30 – szkli wo, 32 – przez pół -
noc ny i po łu dnio wy prze cho dzi oś
Ziemi, 34 – mę skie gat ki, 35
– mię sna po tra wa, 36 – wy bit ne
uzdol nie nie, 37 – oj ciec Mak sy -
milian, 38 – ty toń do niu cha-
nia, 39 – rzut roż ny.

PPiioonnoowwoo:: 1 – oka za ła lam pa
na wie le ża ró wek, 2 – przy czy -
na po ża ru, 3 – sto li ca Por tu ga lii, 4
– cho ro ba płuc, 5 – lu do żer ca, 6
– hu ragan, 7 – wo rek z go rą cą wo -
dą, 13 – z nó żek lub owo co wa
z bi tą śmie ta na, 15 – au tor sztuk
sce nicz nych, 18 – Ru dy 102, 20
– dy cha wi ca, 23 – pta sie od gło -
sy, 24 – mę ski strój wyj ścio wy, 26
– chust ka na szy ję, 27 – dziel ni ca
War sza wy, 28 – bu dy nek o war to -
ści hi sto rycz nej, 31 – naj więk sza
rze ka Fran cji, 33 – ro dzaj ciast ka
z kre mem. 
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NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Piotr Cygan, Zofia Rokita, Marian Skonecki.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
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Nagrody ufundowała księgarnia "Świat Książki", mieszcząca się w
Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza
Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty
od 10 do 14.
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Ka zi mierz Kutz – syn po -
wstań ca ślą skie go, re ży ser fil -
mo wy i te atral ny, jed na z naj -
barw niej szych po sta ci pol skie -
go ki na, a przy tym po li tyk,
spo łecz nik i bły sko tli wy fe lie -
to ni sta, a na de wszyst ko Ślą -
zak (zwy cię żył w ple bi scy cie na naj wy -
bit niej sze go ży ją ce go Ślą za ka). W pa -
sjo nu jącej bio gra fii au tor stwa
Alek san dry Klich – dzien ni kar ki „Ga -
ze ty Wy bor czej” – nie tyl ko śle dzi my
dro gę Kut za z ro bot ni czych Szo pie nic

przez szko łę fil mo wą w Ło dzi aż
do wiel kich fil mo wych suk cesów
i ka rie ry po li tycz nej po 1989 ro -
ku, ale po przez je go lo sy ma my
rów nież oka zję po znać burz li wą
hi sto rię Ślą ska w XX wie ku. 
To hi sto ria ar ty sty za wsze idą ce -

go pod prąd pa nu jącym mo dom, czło -
wie ka nie po kor ne go i peł ne go sprzecz -
no ści – bun tow ni ka i nie spo koj ne go du -
cha, a za ra zem piew cy tra dy cyj nych
war to ści. Świet na lek tu ra nie tyl ko dla
mi ło śni ków ki na czy Ślą ska.

Eric -Em ma nu el Schmitt

Odet te i in ne hi sto rie mi ło sne
Wyd. ZNAK
tłum.: Jan Brze zow ski
da ta pre mie ry: 12 lu te go 2009

Osiem hi sto rii mi ło -
snych, osiem nar ra cji,
osiem ko biet
– od sprze daw czy ni
po twar dą mi lio ner kę,
od za wie dzio nej trzy -
dzie sto lat ki po ta jem -
ni czą bo so no gą księż nicz kę.
Po dro dze ko chan ko wie i stę sk -
nio ne mat ki… Wan da, He le na,
Isa bel le, Do na tel la, Odet te – oto
ga le ria no wych po sta ci od ma lo -
wa nych przez Eri ca -Em ma nu ela
Schmit ta. Ba śnio wa opo wieść
o mi ło ści, a za ra zem przy po -
wieść i fi lo zo ficz na ko me dia,

w któ rej Schmitt z czu ło ścią
kre śli por tre ty ko biet po szu -
ku jących szczę ścia.
Jed na z hi sto rii opo wia da
o ty tuło wej Odet te To ule -
mon de. Czter dzie sto let nia
wdo wa za chwy ca się

książ ka mi mod ne go pi sarza
Bal tha za ra Bal sa na. To mi ły
czło wiek, uj mu jący, za dba ny,
o nie co po ciesz nej pre zen cji
na uczy cie la gim na sty ki, ale
jak naj bar dziej na po zio mie.
Mó wiąc krót ko: męż czy zna,
z któ rym ko bie ta roz wo dzi się
z przy jem no ścią.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 3:

KKttóórree uurrooddzziinnyy oobbcchhooddzzii ww ttyymm rrookkuu KKaazziimmiieerrzz KKuuttzz??

Pierwsze 6 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja,
22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 3 i
prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

„Je śli jest się z kimś na co dzień tak dłu go, to
mię dzy ludź mi two rzy się ja kaś więź” – pi sze
au tor ka, opo wia da jąc nie zwy kłą hi sto rię ko bie -
ty i męż czy zny, za ska ku ją co po łą czo nych dra -
ma tycz nym zrzą dze niem wo jen ne go lo su. 
Ona, An na Lu bie niec ka, jest Po lką, aresz to wa -
ną pod czas ła pan ki w oku po wa nej War sza wie
i wy wie zio ną na Pa wiak. On, nie miec ki ofi cer
Franz von Ste in berg, jest ko men dan tem obo zu
w Gross Born, któ ry wła śnie od wie dza ko le gę,
prze słu chu ją ce go An nę. Mło da, atrak cyj na ido -
sko na le mó wią ca po nie miec ku An na wpa da
w oko przy stoj ne mu Fran zo wi. Nie miec po sta -
na wia uczy nić z niej swo ją „da mę do to wa rzy -
stwa”... Ko bie ta ma wy bór i za ra zem go nie ma:
za zgo dę na wspól ny wy jazd do Gross Born
w cha rak te rze „pan ny Brandt” otrzy mu je swo -
istą wol ność i za pew nie nie, że jej uwię zio -
na sio stra z syn kiem zo sta ną zwol nie ni.
Tak roz po czy na się ta peł na nie ocze ki wa nych
zwro tów opo wieść, łą czą ca ro mans i psy cho -
dra mę, efek tow nie, wręcz fil mo wo opo wie dzia -
na w wy ra zi stych sce nach. Ale barw na, po my -

sło wa fa bu ła – z An ną, in co gni to po ma ga ją cą
więź niom obo zu, zmu szo ną do tań cze nia
na na zi stow skim ba lu w Ber li nie, pró bu ją cą
uciecz ki i za cho dzą cą w cią żę, aż po przej mu -
ją cy, choć opty mi stycz ny epi log – nie jest je dy -
nym atu tem „Kon trak tu”. 
Au tor ka wni kli wie ana li zu je bo wiem każ dy
aspekt „wie lo pię tro wej” sy tu acji, w ja kiej zna -
leź li się bo ha te ro wie. Oto Po lka i Nie miec, teo -
re tycz nie śmier tel ni wro go wie, ale też po je dyn -
czy, nie po wta rzal ni lu dzie, kon kret na An -
na ikon kret ny Franz, któ rzy osta tecz nie oka zu ją
się kimś in nym, niż im – i tak że nam, czy tel ni -
kom – z po cząt ku się wy da je... 
Otrzy mu je my ty leż sub tel ny, co wia ro god nie
od ma lo wa ny por tret ca łej ga my uczuć odnie na -
wi ści do mi ło ści, przez strach, po gar dę, szan -
taż, pró by wza jem ne go prze chy trze nia się i zro -
zu mie nia, zy ski wa ne i tra co ne okru chy za ufa -
nia, wresz cie praw dzi we, he ro icz ne do wo dy
uczuć, przed ja ki mi An na i Franz nie po tra fią
się już obro nić...
Książ ka jest de biu tem au tor ki.

Mija Kabat

Kontrakt panny Brandt
Świat Książki, 2009 
Premiera 6 marca, Cena: 24,90 zł KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 3:

WW jjaakkiimm ppoowwssttaanniiuu uucczzeessttnniicczzyyłł MMaarreekk EEddeellmmaann??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja
22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 3 i
prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Alek san dra Klich

Ca ły ten Kutz. Bio gra fia nie po kor na
Wyd. ZNAK
da ta pre mie ry: 12 lu te go 2009



14 mar ca me czem z Ra ko wem
Czę sto cho wa pił ka rze „Za głę -
bia” za in au gu ru ją wio sen ną run -
dę roz gry wek se zo nu 2008/2009.
Po pierw szej czę ści roz gry wek
so sno wi cza nie zaj mu ją 8 miej sce
z 28 punk ta mi na kon cie. Pod -
czas zi mo wej prze rwy w ze spo le
do szło do spo rych zmian ka dro -
wych. Cel po sta wio ny przed dru -
ży ną się nie zmie nił. Ze spół ma
wal czyć o awans na za ple cze
eks tra kla sy.

Za czę ło się od zmia ny
na ław ce tre ner skiej. Mi ro sla va
Co pja ka za stą pił Ja nusz Ku dy -
ba, by ły szko lenio wiec Ga wi -
na Kró lew ska Wo la. Wraz z no -
wym tre ne rem w So snow cu za -
wi ta li je go by li pod opiecz ni:
To masz Ba lul, Mi chał Wró bel,
Grze gorz Do ro bek oraz Ad rian
Ma sar czyk. Po nad to ze spół
wzmoc ni li Pa vol Hu sta va, by ły
gracz Ko sza ra wy Ży wiec oraz
Bar tło miej So cha i Mi chał Fi li -
po wicz. Obaj zo sta li wy po ży -
cze ni od po wied nio z Od ry Wo -
dzi sław i Pia sta Gli wi ce. Po nad -
to Ku dy ba włą czył do ka dry
pierw sze go ze spo łu uta len to wa -
ną mło dzież: Ma cie ja Sza ta na,

Mar ci na Stroj ka, Ma te usza Ma -
de ja, Se ba stia na Ste fań skie go
i Da riu sza Ber na sia.

Po że gna no na to miast Ra fa ła
Fran ke, Da wida Barto sa, Paw ła
Smół kę, Ra do sła wa Jac ka, Ra -

fa ła Ba łec kie go, Ra fa ła Ber liń -
skie go, Ar tu ra Bła że jew skie go
oraz wy po ży czo nych Paw ła Cy -

gna ra i Pio tra Wol ne go. – Ro ta -
cja by ła spo ra, ale je śli ma rzy
nam się awans to zmia ny by ły
ko niecz ne. Nie by li śmy za do -
wo le ni z usług do świad czo nych
graczy ta kich jak Ber liń ski czy
Bła że jew ski. Nie po rozu mie -
niem oka za ło się spro wa dze nie

Jac ka i Smół ki. Naj więcej pro -
ble mów mie li śmy z po zy ska -
niem na past ników. W ostat niej
chwi li uda ło nam się jed nak za -
kon trak tować cie ka wych gra -
czy. So cha ma za so bą 66 me -
czów w eks tra kla sie, a Fi li po -
wicz nie źle ra dził so bie je sie nią
w I -li go wej Od rze Opo le. Obaj
za wod ni cy wzmoc nią kon ku -
ren cje w ata ku. Bar dzo na nich
li czy my. Sy tu acja klu bu jest
cięż ka, ale sta bil na. Cze ka my
te raz na to co po ka żą pił ka rze
– pod kre śla Pa weł Hy try, pre zes
„Zagłębia”.

Do brej my śli przed li go wą
pre mie rą jest szko le nio wiec so -
sno wi czan. – Ze spa rin gu
na spa ring ze spół pre zen tował
się co raz le piej. For ma zwyż ku -
je i my ślę, że na li gę wszyst ko
bę dzie do pię te na ostat ni gu zik.
Ty ły pre zen to wa ły się bar dzo
przy zwo icie. Mar twi łem się
o si łę ofen syw ną, ale my ślę, że
ta cy gra cze jak So cha, Fi li po -
wicz i My śli wy da dzą so bie ra dę
ze zdo by wa niem go li – mó wi
Ku dy ba.

TTeekksstt ii ffoottoo:: Krzysz tof Po lacz kie wicz

XIV Ha lo we Mi strzo stwa Za głę bia za koń czy -
ły się zwy cię stwem II -li go we go „Za głę bia” So -
sno wiec. Ze spół Ja nu sza Ku dy by wy gra ło za -
wo dy bę dą ce za ra zem me mo ria łem im. Wło -
dzi mie rza Ma zu ra, le gen dy klu bu z So snow ca.
W fi nale ze spół Ja nu sza Ku dy by po se rii rzu -
tów kar nych po ko nał A -kla so wy LKS Wy so -
ka 4:2. W re gu la mi no wym cza sie padł re -
mis 6:6. Trze cie miej sce za jął ze spół Za głę -
bia 95 So sno wiec, w bar wach któ re go wy stą pi li
mię dzy in ny mi Łu kasz Ant czak, Da niel Tre -
ściń ski, Ar tur Der bin, Ro bert Sta nek, Piotr
Stach i Ma ciej Zu din – ja ko je dy ny za grał we
wszyst kich edy cjach me mo ria łu – a więc pił -
ka rze, któ rzy jesz cze kil ka lat te mu de cy do wa -
li o ob li czu so sno wiec kie go klubu. By li pił ka -
rze Za głę bia po ko na li Szóst kę Bę dzin.

Naj lep szym za wod ni kiem tur nie ju wy bra -
no To ma sza Łu czyw ka, ka pi ta na „Za glę bia”.
Naj lep szym bram ka rzem zo stał Ro bert Sta nek
(„Za głę bie” 95), a kró lem strzel ców z 5 tra fie -
nia mi Ar tur Dzia łach (Za głę biak Dą bro wa
Gór ni cza). KKPP

Podium nie dla
„Zagłębia”
Hokeiści z Sosnowca po raz kolejny nie staną na podium
rozgrywek PLH. „Zagłębie” przegrało walkę o wejście
do półfinału ze Stoczniowcem Gdańsk i na otarcie łez
pozostała im walka o miejsca 5-8. – Nie takiego wyniku
się spodziewaliśmy. Mamy prawo być rozgoryczeni bo
celem był awans do czołowej czwórki – mówi Adam
Bernat, prezes „Zagłębia”.

Rywalizacja „Zagłębia” ze Stoczniowcem była bardzo
zacięta. Po tym jak sosnowiczanie wygrali pierwszy
wyjazdowy mecz wydawało się, że półfinał jest już blisko.
Niestety, nasz zespół przegrał mecz numer cztery, który
odbył się na Stadionie Zimowym w Sosnowcu
i o wszystkim decydował mecz w Gdańsku. Mimo
prowadzenia 2:0 „Zagłębie” dało sobie wbić dwie
bramki, anastępnie poległo wrzutach karnych iprzegrało
całą rywalizację 2:3. Warto wspomnieć, że oba mecze
wygrane przez nas zespół kończyły się triumfem także
poserii karnych. –Szkoda, wielka szkoda bo zwycięstwo
i awans były w naszym zasięgu. Niestety, najpierw
zawiodła skuteczność w czwartym meczu, a w ostatnim
spotkaniu trochę wyrachowania po zdobyciu drugiej
bramki. Gdybyśmy dłużej utrzymali dwubramkowe
prowadzenie myślę, że rywal już by nic nie wskórał. Atak
złapali wiatr w żagle i błyskawicznie doprowadzili
do remisu. Teraz przyjdzie czas na podsumowania
i nakreślenie planów na przyszłość. Mecze o miejsca 5-8
nie mają racji bytu, ale skoro je zaplanowano zagramy
wnich ioczekuję odzespołu maksimum zaangażowania.
Cel na teraz to ukończenie rozgrywek na 5 miejscu. Dla
kilku graczy postawa w tych meczach to także być albo
nie być w naszym klubie – dodaje Bernat. Rozgrywki
jeszcze trwają, ale władze klubu już myślą o kolejnym
sezonie. Włodarze klubu prowadzą już rozmowy
zzawodnikami, których chcą zatrzymać wklubie. Nowy
kontrakt podpisał już Jarosław Kuc. W „Zagłębiu” chcą
zatrzymać Radima Antonovicia i Martina
Opatovsky’ego, którego wyraźnie brakowało wfazie play-
off. Zawodnik w ostatnim meczu sezonu zasadniczego
doznał kontuzji. Natomiast zklubem najprawdopodobniej
pożegna się bramkarz Tomasz Jaworski. KKPP

Roz po czy na ją wal kę o awans
Pił ka rze „Za głę bia” wra ca ją na li go we bo iska

AArrkkaaddiiuusszz KKłłooddaa mmiiaałł ssiięę pprrzzeenniieeśśćć ddoo ddrruużżyynnyy ZZaaggłłęębbiiaa LLuubbiinn,, aallee oossttaatteecczznniiee zzoossttaajjee
ww SSoossnnoowwccuu.. TToo ddoosskkoonnaałłaa wwiiaaddoommoośśćć ddllaa kkiibbiiccóóww nnaasszzeeggoo kklluubbuu

„Zagłębie” wygrało
memoriał im.
Włodzimierza Mazura

Siat kar ki MKS MOS Pło mień So sno wiec brą zo wy -
mi me da list ka mi Mi strzostw Ślą ska ju nio rek. Ze spół
Pio tra Au gu sty na za jął trze cie miej sce pod czas tur -
nie ju fi na ło we go, któ ry od był się w Biel sku -Bia łej. 

So sno wi czan ki udział w tur nie ju roz po czę ły od po -
raż ki 1: 3 z go spo dy nia mi tur nie ju, dru ży ną BKS Biel -
sko -Bia ła. Na wy róż nie nie za słu ży ła je dy nie Re na ta
Be kier, jed na z naj lep szych za wod ni czek te go tur nie -
ju w bar wach Pło mie nia. Znacz nie le piej MKS spi sał
się w dru gim me czu i bez więk szych pro ble mów po -
ko nał out si de ra tur nie ju, eki pę KS Czę sto cho wian -
ka 3:1. Nie zwy kle za cię ty prze bieg mia ło spo tka nie
nu mer trzy, w któ rym ry wal ka mi Pło mie nia by ła dru -
ży na z Ja worz na. Do wy ło nie nia zwy cięz cy w tym
me czu po trzeb ny był tie -bre ak. Mi mo że w pią tym se -
cie na sze za wod nicz ki pro wa dzi ły już 13:11 osta tecz -
nie prze gra ły te go se ta i ca ły mecz 2:3. Ta po raż ka nie
za ła ma ła jed nak so sno wi cza nek, któ re do po je dyn ku
z MO SiR -em My sło wi ce przy stą pi ły nie zwy kle umo -
ty wo wa ne i tym ra zem to one wy gra ły w pię cio se to -
wym ma ra to nie, zaj mu jąc osta tecz nie trze cie miej sce
i zdo by wa jąc brą zo we me da le. 

War to przy po mnieć, że nasz ze spół to ubie gło rocz -
ne mi strzy nie w ka te go rii ka de tek, rok młod sze od swo -
ich ry wa lek. – Cie szę się, bo ze spół po ka zał cha rak ter.
Po po raż ce z dru ży ną z Ja worz na za wod nicz ki nie za ła -
ma ły się i w ostat nim me czu wy gra ły z dru ży ną, któ ra
za ję ła osta tecz nie dru gie miej sce w tur nie ju. Ca ły ze -
spół za słu żył na po chwa ły – po wie dział po za koń cze -
niu tur nie ju fi na ło we go szko le nio wiec Pło mie nia. 

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Brązowe medale dla
siatkarek Płomienia
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„„ZZaaggłłęębbiiee”” SSoossnnoowwiieecc

Wio sna 2009
Bram ka rze: Ma ciej Go -
stom ski, Ad rin Ma sar czyk
Obroń cy: To masz Ba lul,
Ad rian Ma rek, Ma ciej Sza -
tan, Mar cin Stro jek, Mi chał
Wró bel, Woj ciech Bia łek
Po moc ni cy: Ra fał Pie trzak,
Tomasz Sza tan, Grze gorz
Do ro bek, To masz Łu czy -
wek, Krzysz tof Bo dzio ny,
Michał Skór ski, Ar ka diusz
Kło da, Piotr Smo lec, Da wid
Ryn dak, Ad rian Pa jącz -
kow ski, Ma te usz Ma dej,
Se ba stian Ste fań ski
Napast ni cy: Bar tło miej So -
cha, Mi chał Fi lipo wicz,
Krzysz tof My śli wy, Da riusz
Ber naś, Pa vol Hu sta va.

GGrruuppaa II:: „„Za głę bie” So sno wiec – Szóst ka Bę -
dzin 1: 1, Szóst ka – Prze msza Sie wierz 8: 0,
Za głę bie – Prze msza 5: 2. 
GGrruuppaa IIII:: LKS Wy so ka – Za głę biak Dą bro wa
Gór ni cza 6: 1, „Za głę bie” 95 – Wy so ka 2: 1,
Za głę bie 95 – Za głę biak 6: 2. 
PPóółłffiinnaałłyy:: Szóst ka Bę dzin – LKS Wy so ka 1: 4,
„Za głę bie” 95 – Za głę bie So sno wiec 0: 1. 
MMeecczz oo 55.. mmiieejjssccee:: Prze msza Sie wierz – Za -
głę biak Dą bro wa Gór ni cza 1: 3. 
MMeecczz oo 33.. mmiieejjssccee:: „„Za głę bie” 95 – Szóst -
ka 4: 3. 
FFiinnaałł:: „„Za głę bie” So sno wiec – LKS Wy so -
ka 6: 6 (rzu ty kar ne 4: 2).

So sno wi czan ki wy stą pi ły w skła dzie: Re na ta
Be kier, King Bin kie wicz, Jo an na Gó rec ka,
Pau la Ja nus, Da ria Ja wor ska, Pau lina Mi cha -
lak, Iza be la So ja, An na Wal czak, Na ta lia We -
so łow ska, Mar ta Wu dec ka, Mar ta Wy bań ska,
An na Zie liń ska.

Sportowe Nagrody
Miasta 2008 dla
Bronisz i Augustyna
Agniesz ka Bro nisz, lek ko atlet ka MKS -MOS Pło -
mień oraz Piotr Au gu styn, tre ner siat ka rek MKS -
-MOS Pło mień otrzy ma ją spor to we Na grody Mia -
sta 2008. Oprócz oka za łych sta tu etek i dy plo mów
naj lep szy spor to wiec i tre ner do sta ną po 5 tys. zł.

Agniesz ka Bro nisz to ku lo miot ka i dys ko bol -
ka. W do tych cza so wej ka rie rze zdo by ła kil ka na -
ście me da li mi strzostw Pol ski w róż nych ka te go -
riach wie ko wych. Re pre zen tant ka Pol ski na mi -
strzo stwach Eu ropy ju nio rek. Dwu krot nie
star to wa ła w Klu bo wym Pu cha rze Eu ro py ju nio -
rek zdo by wa jąc in dy wi du al nie 3 zło te i je den
srebr ny me dal. W 2008 ro ku wy wal czy ła brą zo wy
me dal w pchnię ciu ku lą pod czas Ha lo wych Mi -
strzostw Pol ski se nio rów w Spa le, sre bro
w pchnię ciu ku lą na mi strzo stwach Pol ski se nio -
rów w Szcze ci nie, a tak że za ję ła dru gie miej sce
w pchnię ciu ku lą i czwar te miej sce w rzu cie dys -
kiem pod czas Mło dzie żo wych Mi strzostw Pol ski
w Gru dzią dzu. Oprócz Bro nisz do Na gro dy Mia -
sta So snow ca dla naj lep sze go spor tow ca w 2008
ro ku zgło szo no Agniesz kę Szon der ma jer, pił kar kę
Czar nych So sno wiec, Mar tę Pu dę, sza bli stę TMS
„Za głę bie” So sno wiec, Eu ge nię Alic kun -Bu jak,
za wod nicz kę Gru py Ko lar skiej So sno wiec, a tak że
sza bli stów Pio tra Ko niu sza, Bar to sza Ko niu sza
oraz Mar ci na Ko niu sza. Ca ła trój ka to miesz kań cy
So snow ca bro nią cy obec nie barw AZS AWF Ka -
to wi ce.

Wśród tre ne rów oprócz Pio tra Au gu sty na, któ -
ry w ubie głym ro ku do pro wa dził ka det ki Pło mie -
nia do 7 miej sca w mi strzo stwach Pol ski, do na -
gro dy zgło szo no Krzysz to fa Ko niu sza, tre ne ra sza -
bli stów w AZS AWF Ka towi ce oraz An drze ja
Bi la, tre ne ra sza bli stów w TMS „Za głę bie” So sno -
wiec.

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz



„To jest re la cja ze zda rzeń, w któ -
rych uczest ni czy łem, oraz to, co
wte dy ze ską pych wia do mo ści
do mnie do cie ra ło. Ale ta wie dza
wpły wa ła na mo ją oce nę sy tu acji
i na mo je ów cze sne my śle nie.
Do te raz trzy ma łem to w brzu chu
– mó wi Ma rek Edel man. 
Na tę wy jąt ko wą książ kę skła da -

ją się – jak je na zy wa au tor
– „strzę py pa mię ci”: po ru sza ją ce
i bar dzo oso bi ste w to nie wspo -
mnie nia z cza sów get ta war szaw -
skie go. Ostat ni z przy wód ców
powsta nia w krót kich, peł nych
emo cji „mi gaw kach” przy wo łu je
fak ty i sy tu acje, któ re go naj bar -
dziej po ru szy ły, przy po mi na jąc,

że na wet w cie niu Za gła dy to czy -
ło się ży cie we wszyst kich je go
prze ja wach. Lu dzie mu sie li nie
tyl ko jeść, ale i ko cha li się: mi -
łość po wo do wa ła, że nie czu ło się
stra chu...
Wie le tu nie zwy kłych opo wie ści,
jak ta o De dzie i jej uko cha nym
chłop cu, któ rzy prze nie śli się
na aryj ska stro nę. „To szczę ście
trwa ło trzy mie sią ce. Po tem
– mo że się skoń czy ły pie nią dze
– go spo da rze wy da li ją i jej
chłop ca”... A jesz cze pew na mło -
da łącz nicz ka i „sta ry Żyd”, czter -
dzie sto let nia le kar ka i dwu dzie -
sto la tek, dziew czy na i żoł nierz...
Opo wie ści wy słu cha ła i spi sa ła
Pau la Sa wic ka.
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Marek Edelman

I była miłość w getcie
Świat Książki, 2009 
Premiera: 6 lutego 2009 

TTeeaattrr ZZaaggłłęębbiiaa,, uull.. TTeeaattrraall--
nnaa 44
SSeekkrr.. tteell..//ffaaxx 003322//226666--0077--
9911,, cceennttrraallaa tteell.. 003322//226666--
0044--9944,,

e-ma il: bow@te atrza gle bia.pl;
stro na in ter ne to wa: 
www.te atrza gle bia.pl 

1133..0033 ggooddzz.. 1199..0000 Ho ra cy
McCoy "Czyż nie do bi ja się ko -
ni" 
1144..0033 ggooddzz.. 1188..0000 Ho ra cy
McCoy"Czyż nie do bi ja się ko -
ni" abon. waż ne
1155..0033 ggooddzz.. 1188..0000 Ed mund Ro -
stand "Cy ra no"abon. waż ne
1177..0033 ggooddzz.. 99..0000 ii 1111..0000 E.
Droz dow ska na pod sta wie ba śni
An der se na "Krze si wo"
1188..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Ju liusz Sło -
wac ki "Bal la dy na"
1199..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud
Mont go me ry "Ania z Zie lo ne go

Wzgó rza"
2200..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud
Mont go me ry "Ania z Zie lone go
Wzgó rza"
ggooddzz.. 1199..0000 J. Chap man, L.
Lloyd "Biz nes"
2211.. 0033 ggooddzz.. 1188..0000 Zbi gniew
Ksią żek "Sztu ka ko cha nia czy li
Sce ny dla do ro słych"abon. waż -
ne
2222..0033 ggooddzz.. 1188..0000 Lars No -
ren"Mi łość - to ta kie pro -
ste"abon. waż ne
2244..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Ho ra cy
McCoy "Czyż nie do bi ja się ko -
ni" 
2255..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Ho ra cy
McCoy "Czyż nie do bi ja się ko -
ni" 
2266..0033 ggooddzz.. 1199..0000 Pio sen ki
Agniesz ki Osiec kiej "Niech ży je
bal"                                                           
2288..0033 ggooddzz.. 1188..0000 Ed mund Ro -
stand "Cy ra no"
abon. waż ne
2299..0033 ggooddzz.. 1188..0000 Lars No ren
”Mi łość - to ta kie pro ste" abon.

waż ne
3311..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Ju liusz Sło -
wac ki
"Bal la dy na"

DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy
ddoo wwyyggrraanniiaa::
11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee nnaa
ssppeekkttaakkll „„MMiiłłoośśćć ttoo ttaakkiiee
pprroossttee”” ww ddnniiuu 2222 mmaarrccaa oo ggooddzz..
1188..0000..
-- 11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee nnaa

ssppeekkttaakkll „„CCyyrraannoo”” ww ddnniiuu 2288
mmaarrccaa oo ggooddzz.. 1188..0000..

UUWWAAGGAA!!
PPiieerrwwsszzee ddwwiiee oossoobbyy,, kkttóórree
pprrzzyyjjddąą zz nnaajjnnoowwsszzyymm
wwyyddaanniieemm „„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo””
nnrr 33 ddoo nnaasszzeejj rreeddaakkccjjii
((SSoossnnoowwiieecc,, uull.. 33 MMaajjaa,, ppookkóójj
nnrr 99)),, ppooddaaddzząą sswwoojjee iimmiięę ii
nnaazzwwiisskkoo,, oottrrzzyymmaajjąą bbeezzppłłaattnnee
zzaapprroosszzeenniiaa,, kkttóórree bbęęddąą ddoo
ooddeebbrraanniiaa ww kkaassiiee TTeeaattrruu..

RREEPPEERRTTUUAARR KKIINNAA HHEELLIIOOSS
SSOOSSNNOOWWIIEECC

PPRREEMMIIEERRYY TTYYGGOODDNNIIAA::
„KOCHAJ I TAŃCZ”
11.00, 13.30, 16.00, 18.30,
20.45, 23.00* Prod. POLSKA,
124 min., od 12 lat
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY::

„POPIEŁUSZKO” 9.00,
11.45, 14.30, 17.30, 20.15.
Prod. POLSKA, 150 min., od 12
lat
„SLUMDOG. MILIONER Z
ULICY” 14.45, 17.00, 19.15,
21.30.
Prod. WIELKA
BRYTANIA/USA, 120 min., od
12 lat „OSZUKANA”
15.15, 18.00, 21.00. Prod. USA,

140 min., od 15 lat
„WYSPA DINOZAURA2”
10.30, 12.30.
Prod. NIEMCY, 84 min., b/o
(dubbing)
„HOTEL DLA PSÓW”
9.15, 11.15, 13.15. Prod. USA,
100 min., od 7 lat (dubbing)

* WYŁĄCZNIE 6 I 7 MARCA
(PIĄTEK, SOBOTA)
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