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W sa mo po łu dnie 28 mar ca
ks. Grze gorz Ka szak przy jął sa -
krę bi sku pią, po swo im po przed -
ni ku bi sku pie Ada mie Śmi giel -
skim. In gres no we go bi sku pa
przy cią gnął tłu my wier nych
przed so sno wiec ką ba zy li kę. 

Nie za bra kło tak że lo kal nych
po li ty ków, obec ny był pre zy dent
So snow ca Ka zi mierz Gór ski. W
uro czy stej mszy świę tej wzię li
udział pry mas Pol ski kard. Jó zef

Glemp, kard. Sta ni sław Dzi wisz -
me tro po li ta kra kow ski i abp Sta -
nisław No wak - me tro po li ta czę -
sto chow ski, kard. En nio An to nel -
li - prze wod ni czą cy Pa pie skiej
Ra dy ds. Ro dzi ny, kard. Fran ci -
szek Ma charski, abp Jó zef Ko -
wal czyk - nun cjusz apo stol ski
w Pol sce, Mie czy sław Mo krzyc -
ki - ar cy bi skup lwow ski. To z rąk
kar dy na ła Dzi wi sza oraz kar dy -
na ła Glem pa bi skup Ka szak ode -
brał sa krę bi sku pią. Wcze śniej
no wy bi skup mo dlił się przy gro -

bie bi sku pa Ada ma Śmi giel skie -
go. 

- Wy bra łem So sno wiec na
miej sce in gre su – mó wił jesz cze
przed uro czy sto ścia mi bi skup
Ka szak, pod czas spo tka nia z
dzien ni ka rza mi. Bi skup opo wia -
dał nie tyl ko o swo jej do tych cza -
so wej pra cy w Rzy mie, ale tak że
o oko licz no ściach, w ja kich
otrzy mał in for ma cję o de cy zji pa -
pie ża Be ne dyk ta XVI.

-Przy ją łem tę wia do mość ze
stro ny kar dy na ła Al fon so Lo pe za

Tru jil lo ze stra chem i ra do ścią.
Zgo dzi łem się, a na miej sce in -
gre su wy bra łem So sno wiec, choć
do wy bo ru mia łem tak że Szcze -
cin i Wa tykan – pod kre ślał bp
Ka szak.

Ksiądz Ka szak w la tach 1992
- 2002 pra co wał w Pa pie skiej Ra -
dzie ds. Ro dzi ny, przez ostat nie 5
lat był jej se kre ta rzem. Peł nił tak -
że funk cję rek to ra Pa pie skie go
In sty tu tu Ko ściel ne go w Rzy mie.
– Abym był do brym bi sku pem,
mu szę mieć cią gły kon takt z Pa -
nem Bo giem. Mo im ce lem jest
roz wój dusz pa ster stwa ro dzin.
Po trze ba tro chę cza su i cier pli -
wo ści, aby zmie nić pew ne rze czy.
Do dam, iż je stem wraż li wy na
pięk no i po rzą dek – pod kre ślał
bi skup no mi nat jesz cze wów czas. 

– So sno wiec ki ko ściół jest
mło dy, ale mój po przed nik w cią -
gu 15 lat bar dzo wie le tu taj zro -
bił. Uwa żam, że do bre pro jek ty
roz po czę te przez bp. Ada ma
Śmi giel skie go na le ży re ali zo wać
w dal szym cią gu. Przede wszyst -
kim war to kon tynu ować otwar -
tość, życz li wość i do bro, z któ re -
go sły nął mój po przed nik. Mam
jed nak świa do mość, że je stem
oso bą no wą, któ ra przy cho dzi z
pew nym ba ga żem do świad czeń,
ale i po my słów i bę dzie chcia ła
wpro wa dzić no we ele men ty do
ży cia Ko ścio ła. 

Jed ną z pierw szych oka zji do
spo tka nia z wier ny mi no wy bi -
skup miał już 2 kwiet nia, kie dy
na Pla cu Pa pie skim ze bra li się
wier ni, by upa mięt nić 4. rocz ni -
cę śmier ci pa pie ża Ja na Paw ła II.
Ks. bp Grze gorz Ka szak prze -
wod ni czył mszy świę tej, po pro -
wa dził też Apel Ja sno gór ski.
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Sosnowiec ma biskupa!
„Pełnić wolę Twoją" – to oficjalne motto posługi biskupa Grzegorza Kaszaka 
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rodziny i wśród przyjaciół
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W drodze do…
10 mar ca w Art Ca fe Mu za od by ła się pro jek cja

fil mu pt. „W dro dze”, spo tka nie z re ży se rem Paw łem
Wy so czań skim oraz wer ni saż wy sta wy fo to gra fii
„Afry ka”.

„W dro dze” to fil mo wa po dróż eme ry to wa ne go
gór ni ka z Ka to wic, Mie czy sła wa Bień ka, do Da laj la -
my miesz ka ją ce go w pół noc nych In diach. Głów ny
bo ha ter to by ły gór nik ko pal ni „Wie czo rek”. Więk -
szość swe go ży cia spę dził w ko pal ni. Pew ne go dnia
zo sta je cięż ko ran ny i nie mo że już po wró cić do swe -
go miej sca pra cy pod zie mią. 

Je go ży cie zmie nia się cał ko wi cie. Mie czy sław
Bie niek za czy na na no wo szu kać sen su ży cia. Nie wi -
dzi sie bie przed te le wi zo rem i w cie płych kap ciach.
Po sta na wia po dró żo wać po świe cie. Idei po dró żo wa -
nia nie prze szka dza brak zna jo mo ści ję zy ka, brak
prze wod ni ka, ma py, czy du żych pie nię dzy. Naj pierw
wy ru sza w wie lo mie sięcz ną po dróż do Azji, ale
na tym nie koń czy.

„W dro dze” to re je stra cja jed nej z wie lu po dró ży.
Ta wy pra wa dla Mie czy sła wa Bień ka jest jed nak nie -
co in na; wy ru sza w nią z mło dym fil mow cem Paw -
łem Wy so czań skim. Or ga ni za to ra mi pro jek cji fil mu,
spo tka nia z re ży se rem oraz wer ni sa żu by li Art. Ca fe
Mu za oraz Nie for mal na Gru pa Me lon ka. UU

Za pra sza my na ko lej ną wy -
sta wę świa ta ro ślin, w so sno -
wiec kim Eg zo ta rium przy ul.
Pił sud skie go 116. Im pre za od -
bę dzie się w dniach 17-19
kwiet nia.

Wy sta wa za po wia da się
bar dzo cie ka wie, oprócz stor -
czy ków atrak cją bę dzie bo ga -
ta ko lek cja kak tu sów, ma ją -
cych swo ich za go rza łych
wiel bi cie li. Nie za brak nie
eks po zy cji fo to gra fii, czy pre -
zen tacji ro ślin owa do żer nych. 

W nie dzie lę od bę dzie się
pre lek cja na te mat upra wy
stor czy ków w do mo wych wa -

run kach, a przez ca ły czas bę -
dzie moż na na być na kier ma -
szu ulu bio ną ro śli nę oraz ak -
ce so ria do jej upra wy. Wy -
staw ca mi bę dzie kil ka firm z
te re nu  Pol ski. Go ścić bę dzie -
my człon ków Pol skie go To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Kak tu -
sów z Od dzia łu Ślą skie go,
któ rzy za pre zen tu ją swo je ko -
lek cje i udzie lą in for ma cji na
te mat upra wy tych cie ka wych
ro ślin. Wy sta wa bę dzie czyn -
na od 10.00 do 18.00 od piąt -
ku do nie dzie li. Bi lety wstę pu
na wy sta wę kosz tują: 3 zł nor -
mal ny i 2 zł ulgo wy. UU

Dni orchidei i kaktusów

10 mar ca w Miej skiej Bi -
blio tece Pu blicz nej przy ul.
Ze ga dło wi cza odbył się wer ni -
saż wy sta wy „Anioł w li te ra tu -
rze i sztu ce”.

Mo tyw anio ła od naj daw -
niej szych cza sów był na -
tchnie niem ma larzy, rzeź bia -
rzy, po etów i pi sa rzy. Nie biań -
skich po słań ców od naj du je my
w sztu ce Su me rów i Ba bi loń -
czy ków, Egip cjan, Gre ków 
i Rzy mian. Anioł po ja wia się
tak że w róż nych re ligiach.

Współ cze śnie, rów nie sku -
tecz nie, in spi ru je twór ców,
wciąż znaj du je my licz ne dzie ła
ma lar skie, w ka mie niu i drew -
nie wy obra ża ją ce po stać anio -
ła. 

Bo ga ty ma te riał zgro ma -

dzo ny w ga blo tach po dzie lo -
ny zo stał te matycz nie, obej -
mu jąc za gad nie nia: anio ła w
Bi blii, w po ezji, li te ra tu rę fan -
ta stycz ną, dra mat, anio ła w
utwo rach dla dzie ci, czy
wresz cie w fil mie, mu zy ce
oraz pro zie.

Eks po zy cję przy go towa ła
Ju sty na Fen dler, a pla stycz -
nie za aran żo wa ła Zo fia Fryc.

Wy sta wę moż na oglą dać
do 24 kwiet nia w Bi blio tece
Głów nej przy ul. Ze ga dło wi -
cza 2/1, w go dzi nach otwar cia
pla ców ki tj.: po nie dział ki,
wtor ki, śro dy, piąt ki w godz.
10.00  do 19.00, czwart ki  w
godz. 10.00  do 15.00 oraz so -
boty w godz.  9.00  do 15.00.
Serdecznie zapraszamy. UU

23 mar ca w so sno wiec kim
Mu zeum od by ła się uro czy sta
Ga la Fi na ło wa III Re gio nal ne -
go Kon kur su ,,Za głę bie Dą -
brow skie – mo ja ma ła Oj czy -
zna”. Ini cja torem IX edy cji
kon kur su by ła Re na ta Smo leń
ze Szko ły Pod sta wo wej  nr 27 w
So snow cu. 

W kon kur sie wzię ły udział
za rów no przed szko la ki, jak 
i ucznio wie szkół pod sta wo -
wych z Za głę bia Dą brow skie go.
Pod czas uro czy sto ści wrę czo no
na gro dy, a zwy cięz cy ode bra li
pu cha ry z rąk pre zy den ta mia -
sta Ka zi mie rza Gór skie go. 

Oto wy ni ki w po szcze gól -
nych ka te go riach:

Wśród przed szko li I miej sce
zdo by ło Przed szko le nr 12 z So -
snow ca (otrzy ma ło rów nież
dvd), II miej sce – Przed szko le nr
14 (II dru ży na), a III - Przed szko -
le nr 29 (I dru ży na).

W ka te go rii kla sy I – III: 
I miej sce i Pu char Pre zy den ta
Mia sta So snow ca zdo by ła Szko ła
Pod sta wo wa nr 2 z Bę dzi na, II
miej sce - Szko ła Pod sta wo wa nr 2
z Cze la dzi (dru ży na I) i III miej -
sce - Szko ła Pod sta wo wa nr 23 z
So snow ca  (I dru ży na).

Spo śród klas od IV do VI: I
miej sce i Pu char Pre zy den ta Mia -
sta So snow ca zdo by ła Szko ła
Pod sta wo wa nr 45 z (I dru ży na),
II miej sce - Szko ła Pod sta wo wa nr
9 oraz  III miej sce - Szko ła Pod -
sta wo wa nr 45 (II dru ży na) –
wszyst kie z So snow ca. Go ściem
ho no ro wym uro czy sto ści był Ze -
spół BA HA MAS.

Ga lę uświet ni ła obec ność:
Dy rek to ra Ku rato rium de le -

ga tury w So snow cu - Grze go -
rza Racz ka, In spek tor Wy -
dzia łu Edu ka cji - Te re sy Ka -
roń, prze wod ni czą cego Ko -

mi sji Kul tu ry, Spor tu i Re kre -
acji – Ja na Bo sa ka, by łe go
prze wod niczą ce go Ra dy
Miej skiej – Bo gu sła wa Ka ba -

ły, se kre ta rza mia sta Bę dzi na
– Ma riu sza Kró la oraz ak to ra
scen ślą skich – Da riu sza Nie -
bud ka. UU

Anioł i sztuka

na luzie
kwiecień 2009 nr 42
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,,Zagłębie Dąbrowskie 
– moja mała Ojczyzna”
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UUmmiiłłoowwaannii ww CChhrryyssttuussiiee PPaannuu,, mmooii ddiieecceezzjjaanniiee!!

Z okazji Świąt Wielkanocnych Roku Pańskiego 2009 proszę przyjąć moje
najserdeczniejsze życzenia.

Święta te przypominają nam wydarzenie sprzed ponad 2000 lat, które zmieniło
bieg historii i nieustannie wpływa na nasze obecne życie.

Pan Nasz Jezus Chrystus kuszony, okrutnie męczony i na koniec ukrzyżowany
zmartwychwstał. I to dla kogo? Dla nas. I tak oto pokonał wszelkie zło łącznie z tymi
przerażającymi i wydawałoby się niepokonanymi wrogami ludzkości jakimi są
śmierć, piekło i szatan.

Niech potęga tego niesamowitego zwycięstwa stanie się udziałem każdego
z Was. Niech oświeca nasze życie tak abyśmy nie podporządkowali się kryzysowi,
nie dali się zastraszyć wrogom Chrystusa lub ulegli pokusie porzucenia wiary,
miłości i nadziei. 

Wszelkie zło przeminie. Nawet śmierć zniknie, a pozostanie Jezus Chrystus
Zmartwychwstały.

Radujcie się, bo Pan nasz żyje, zmartwychwstał.
Życzę każdemu z osobna, aby te Święta upłynęły w atmosferze wewnętrznego

pokoju i prawdziwej radości, której daj Boże niech nigdy nie braknie w naszych
rodzinach.

Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
BBpp GGrrzzeeggoorrzz KKaasszzaakk

SSoossnnoowwiieecc

Wielkanoc A.D. 2009
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Za po nad dwa la ta pa sa że ro -
wie bę dą mo gli zo baczyć no we
po cią gi oso bo we. Prze targ na
ich do star cze nie ogło si ły wła -
dze wo jewódz twa. Za nim to
jed nak na stą pi, po zo sta je tyl ko
na dzie ja, że PKP nie obe tnie
na stęp nych po łą czeń.

Za rząd Wo je wódz twa Ślą -
skie go ogło sił prze targ na do -

sta wę ośmiu elek trycz nych ze -
spo łów trak cyj nych (EZT) do
ob słu gi re gio nal nych po łączeń
ko le jowych. Bę dą to no wo cze -
sne, ni sko po dło go we po cią gi o
długości ok. 80 me trów, mo gą-
ce się po ru szać z pręd kością
160 ki lo metrów na go dzi nę.
Każ dy z nich mo że prze wieźć
oko ło 450 pa sa że rów, w tym

tak że oso by nie peł no spraw ne
na wóz kach. Wy po sa żo ne bę dą
w kli ma tyza cję i mo nito ring
czę ści pa sa żer skiej. Po cią gi bę -
dą do star czo ne w cią gu 26 mie -
się cy od pod pi sa nia kon trak tu.
War tość prze tar gu sza co wa na
jest na po nad 186 mln zł, z cze -
go 85 pro cent ma po kryć Unia
Eu ro pej ska.

Na ra zie pa saże rom po dró -
żu ją cym na głów nej tra sie ko le -
jo wej prze cho dzą cej przez So -
sno wiec, czy li z Gli wic do Czę -
sto cho wy, po zo sta je cie szyć się,
że ko lej ła ska wie przy wró ci ła
kil ka na ście po łą czeń. Sta ło się
tak na wnio sek Urzę du Mar -
szałkow skie go po licznych pro -
te stach za stro ny pa sa żerów. TTBB

ZZaa mmaałłoo ppoocciiąąggóóww!!
OOsskkaarr ĆĆwwiięękkaałłaa

Po łą czeń ko le jowych jest zde cy do wa nie za
ma ło. Sam od czu łem re duk cję po cią gów, bo
co dzien nie do jeż dżam z Łaz do szko ły w
So snow cu. Wcze śniej jeź dzi łem po cią giem
o 8.05, ale prze stał kur so wać. Te raz mo gą
je chać in nym, ale je stem o go dzi nę za wcze -
śnie na miej scu. To do brze, że ko lej się mo der ni zu je, ale
szko da, że tak po wo li.

JJeerrzzyy RRuuttkkaa

Po dró żu ję z So snow ca do Ża rek, gdzie
miesz kam. To oczy wi ste, że po cią gów bra -
ku je. Po li kwi da cji wie lu po łączeń, te któ re
zo sta ły, są za tło czo ne. Kom fort po dró żo -
wa nia po zo sta wia wie le do ży cze nia,
zwłasz cza pa trząc na ce ny bi letów. Po cią -
gi są brud ne, bar dzo czę sto tak że zde wa sto wa ne. 

MMaarrcciinn BBuurryy

Ko lej po tra fi utrud nić ży cie, tak że uczniom
ta kim jak ja. Kie dyś nie mia łem pro ble mu z
do jaz dem do So snow ca, ale obec nie spę -
dzam du żo cza su na dwor cach ja dąc do
szko ły lub z po wro tem do do mu. Wi dać, ze
po łączeń uby ło. Pol skim ko lejom nie moż -
na do wie rzać, na wet je śli za po wia da się, że po jawią się 
no we wa go ny, to nie wy klu czo ne że zli kwi du ją in ne po łą-
cze nia.

Po raz pierw szy w Expo Si le sia
od by ły się Tar gi Re ha bi li ta cyj ne Reh -
Me di ca (26-28 mar ca).  Do tej po ry
im pre zy te go ty pu nie tyl ko nie od -
by wa ły się w na szym wo je wódz twie,
ale w ogó le w Po łu dnio wej Pol sce.
Jed ne z naj więk szych im prez te go ty -
pu zna ne są m.in. z Ło dzi. Te raz na
tę li stę mo że się za pi sać So sno wiec.

Do za gó rzań skiej ha li przy je cha -
ło po nad 80 wy staw ców  z ca łe go
kra ju, ma ją cych zwią zek z sze ro ko
po ję tą re ha bi li ta cją. Zwie dza ją cy
mo gli się za po znać z bo ga tą ofer tą
obej mu ją cą wy po sa że nie miesz kań,

miejsc pra cy i bu dyn ków, no win ka -
mi tech nicz ny mi oraz pro duk ta mi
poma ga ją cym oso bom nie peł no -
spraw nym w ich co dzien nym ży ciu.
Trzy dnio wa im pre za to tak że sze ro -
ka ofer ta 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 bi li ta -
cji i or to pe dii.

W pro gra mie tar gów tra dy cyj nie
nie za bra kło licz nych kon fe ren cji i
warsz ta tów. God ne za in te re so wa nia
zwie dza ją cych by ły  po ka zy nie peł -
no spraw nych re pre zen tan tów Pol ski
w szer mier ce. Przy glą dać się moż na

by ło ry wa li za cji w rug by, stre et bal lu,
szer mier ce czy boc cie. 

Wy jąt ko wo atrak cyj nie za pre zen -
to wał się nasz lo kal ny prze woź nik –
KZK GOP, któ ry do star czył na tar gi
au to bus.  Nie by le ja ki, bo przy sto so -
wa ny do prze wo że nia osób ma ją cych
kło po ty z po ru sza niem się. KZK
GOP do dat ko wo przy go to wał szko -
le nie dla kie row ców au to bu sów w za -
kre sie prze wo że nia osób nie peł no -
spraw nych w no wych au to bu sach 
ty pu So la ris.

Tekst i fo to: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Targi rehabilitacyjne w Sosnowcu

RReehhaabbiilliittaaccjjaa ttoo nnaajjcczzęęśścciieejj żżmmuuddnnaa pprraaccaa kkaażżddeeggoo ddnniiaa

KKZZKK GGOOPP zzaapprreezzeennttoowwaałł iinnnnoowwaaccyyjjnnee aauuttoobbuussyy pprrzzyyssttoossoowwaannee ddoo ttrraannssppoorrttuu oossóóbb
nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh

Więcej połączeń i nowych pociągów… za dwa lata

Zmiany na kolei



Ze spół Szkół Spe cjal nych nr 4 w
So snow cu uda nie wal czył o po zy ska nie
unij nych fun du szy na po wsta nie pla -
ców ki dla dzie ci wy ma ga ją cych wcze -
sne go wspo ma ga nia. Przez pra wie pół
ro ku trwa ła ba ta lia o uzy ska nie wie lu
nie zbęd nych po zwo leń, szcze gó ło wej 
do ku men ta cji tech nicz nej oraz czę ści
me ry torycz nej zgod nej z wy mo ga mi
Unii Eu ro pej skiej. Na szczę ście sta ra -
nia nie po szły na mar ne. Pro jekt zo sta -
nie do fi nan so wa ny w wy so ko ści 85% -
tj. kwo tą 2. 634.995, 86 zł.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu to
3.099.995,14 zł. Kwo ta 464.999,28 zł
bę dzie po cho dzić z bu dże tu gmi ny. Re -
ali za cja pro jek tu po zwo li na te ra pię 100
oso bo wej gru py ma lu chów do 10 ro ku
ży cia. Do ku men ta cja do pro jek tu zo sta -
ła przy go to wa na przez gru pę: „Eu ro -
per fekt” w skła dzie Ewa La bus, Le szek
Fa lis, kie row nik Cen trum Usług So cjal -
nych i Wspar cia w So snow cu, Iwo na
Du rek -Sy pek, dy rek tor ZSS 4, Ma riusz
Słom ski, in spek tor ds. tech nicz nych w
Cen trum Usług So cjal nych i Wspar cia
w So snow cu.

Dzię ki do ta cji zo sta nie do bu do wa -
ne ca łe skrzy dło o po wierzch ni 300 m
kw., w któ rym znaj dzie się sie dem ga -
bi ne tów dla te ra peu tów, sal ki do re ha -

bi li ta cji, w tym jed na do hy dro te ra pii.
W szko le po wsta ną też obiek ty słu żą ce
wszyst kim wy cho wan kom. Bę dzie to
wie lo funk cyj ne bo isko oraz plac za -
baw do sto so wa ny do wóz ków in wa -
lidz kich, prze zna czo ny na ak tyw ną te -
ra pię i za ba wę. Na pla cu znaj dą się tak
wy jąt ko we urzą dze nia, jak huś taw ka
dla dziec ka z po ra że niem mó zgo wym
czy wie ża ak tyw no ści. - Bę dzie to je -
dy ne te go ty pu miej sce w mie ście – nie
kry je ra do ści Iwo na Du rek -Sy pek, dy -
rek tor pla ców ki. - Przy zna na do ta cja
po zwo li na stwo rze nie tak zwa ne go
pio nu wcze sne go wspo ma ga nia, co w
kon se kwen cji spo wo du je moż li wość
przy ję cia więk szej gru py dzie ci po trze -
bu ją cych po mo cy – do da je Du rek -Sy -
pek. 

Na ra zie re ha bi li to wa nych jest 36
pod opiecz nych, od uro dze nia do dzie -
sią te go ro ku ży cia. Za ję cia pro wa dzo -
ne są od wrze śnia ubie głe go ro ku. Do
pra cy z każ dym dziec kiem od de le go -
wa ny jest ze spół re ha bi li tan tów z naj -
wyż szy mi kwa li fi ka cja mi. Do tej po ry
naj więk szym pro ble mem był brak od -
po wied nich po miesz czeń. Te raz ma to
się zmie nić, dzię ki po zy ska nej do ta cji.

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Ko lej ny raz wła dze mia sta szu ka ją in we -
sto ra, chęt ne go na nie ru cho mość przy ul. 
3 Ma ja, mię dzy wia duk tem przy ul. Pił sud -
skie go a do mem han dlo wym.

Ogło szo no już prze targ w tej spra wie.
Wraz z grun tem na byw ca ku pi dość spo ry...
schron prze ciw lot ni czy.

Pre zy dent So snow ca ogło sił prze targ na
sprze daż pra wa wie czy ste go użyt ko wa nia
nie ru cho mo ści przy ul. 3 Ma ja w lu tym.
Ce na wy wo ław cza to 4.111.500 zł. Pi sem -
ne ofer ty na le ży skła dać w za mknię tej ko -
per cie w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho -
mo ścia mi Urzę du Miej skie go w So snow cu.

- W prze tar gu mo gą brać udział oso by
fi zycz ne i praw ne, któ re wy ku pią spe cy fi -
ka cję istot nych wa run ków prze tar gu, zło żą
ofer tę i wpła cą wa dium w wy so ko ści 500
ty się cy zł. Pie nią dze te mu szą być na kon -
cie gmi ny do 2 kwiet nia - in for mu je Grze -
gorz Dą brow ski, rzecz nik pra so wy Urzę du
Miej skie go w So snow cu. - W miej sco wym
pla nie za go spo da rowa nia prze strzen ne go
mia sta So snow ca te ren, na któ rym po ło żo -
na jest nie ru cho mość prze zna czo ny jest pod
usłu gi, w tym wiel kopo wierzch nio we
obiek ty han dlo we oraz urzą dze nia in fra -
struk tu ry tech nicz nej i urzą dze nia bu dow -
la ne, a tak że obiek ty ma łej ar chi tek tu ry i
cią gi pie sze oraz zie leń de ko ra cyj ną.

Waż na ofer ta mu si zawie rać imię i na -
zwi sko lub na zwę ofe ren ta wraz z po da -
niem ad re su lub sie dzi by, da tę spo rzą dze nia
ofer ty, ofe ro wa ną ce nę, wyż szą od ce ny wy -
wo ław czej i spo sób jej za pła ty oraz oświad -

cze nie, iż ofe rent za po znał się z wa run ka -
mi prze tar gu, sta nem praw nym i fak tycz -
nym nie ru cho mo ści oraz spe cy fi ka cją i
przyj mu je je bez za strze żeń. Chęt ny na
dział kę mu si też przed sta wić w swo jej ofer -
cie kon cep cję za go spo da ro wa nia nie ru cho -
mo ści uwzględ nia ją cą za pi sy miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
dla ob sza ru „So sno wiec - Cen trum”.

- Jak do tych czas, po mi mo upły wu cza su
od chwi li ogło sze nia prze tar gu, nie wpły -
nę ła ani jed na ofer ta – po in for mo wał nas
Wy dział Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
UM w So snow cu.

Przy po mnij my, że gmi na od daw na szu -
ka na byw cy na nie ru cho mość w cen trum
So snow ca. Po przed nim ra zem zna la zło się
trzech kon tra hen tów, któ rzy wpła ci li wa -
dium, jed nak ża den z nich nie sfi na li zo wał

po stę po wa nia i w efek cie dział ka po zo sta ła
w rę kach mia sta.

Otwar cie ofert na stą pi 7 kwiet nia w
Urzę dzie Miej skim. Wa dium wpła co ne
przez uczest ni ka, któ ry prze targ wy grał za -
li cza się na po czet ce ny sprze da ży. Je że li
pod miot usta lo ny ja ko na byw ca nie ru cho -
mo ści nie przy stą pi bez uspra wie dli wie nia
do za war cia umo wy w miej scu i w ter mi nie
po da nym w za wia do mie niu, or ga ni za tor
prze tar gu mo że od stą pić od za war cia umo -
wy, a wpła co ne wa dium nie pod le ga zwro -
to wi.

Szcze gó ło wych in for ma cji do ty czą cych
prze tar gu udzie la Wy dział Go spo dar ki Nie -
ru cho mo ścia mi, III pię tro, po kój 406 A, tel.
032 296-04-12.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Wpro wa dzo na w ubie głym ro -
ku usta wa po zwa la sku tecz niej,
niż do tych czas ści gać dłuż ni -
ków ali men ta cyj nych. Zwłasz -
cza ta kich, któ rzy ukry wa ją
swo je do cho dy. Oso by za lę ga -
ją ce z ali men ta mi lub uchy la ją -
ce się od ak ty wi za cji za wo do -
wej, a tym sa mym pła ce nia ali -
men tów, mu szą li czyć się z
tym, iż Miej ski Ośro dek Po mo -
cy Spo łecz nej prze ka że ich da -
ne do biur in for ma cji go spo dar -
czej. Wkrót ce do spi sów te go
ty pu tra fią pierw si miesz kań cy
So snow ca.

NNiiee ppłłaaccąą

– W So snow cu ok. 2 tys.
osób nie pła ci ali men tów. Usta -
wo wo pie nią dze wy pła ca za 
nich or gan wła ści wy, a fi nan so -
wa ne są przez bu dżet pań stwa –
wy ja śnia Wie sła wa Pa we łek, 
zastępca dy rek to ra Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w
So snow cu. - Oso by, któ re za le -
ga ją z ali men ta mi, za czną tra fiać
do biur in for ma cji go spo dar czej.
Gmina Sosnowiec podpisała
umo wy do ty czą ce współ pra cy z
dzia ła ją cy mi na te re nie ca łe go
kra ju: Kra jowym Re jestrem
Dłu gów, Eu ro pej skim Re je strem
In for ma cji Fi nan so wej oraz In fo -
Monito rem. Współ praca ma

zwięk szyć sku tecz ność dzia łań
zmie rza ją cych do eg ze kwo wa -
nia świad czeń ali men ta cyj nych.
Zgodnie z prze pi sa mi pierw si
dłuż ni cy ali men ta cyj ni zo sta ną
za re je stro wa ni w mar cu, 6 mie -
się cy po przy ję ciu no wej usta wy.

Zwiększe nie mak sy mal nej
wy so ko ści świad cze nia z fun du -
szu ali men ta cyj ne go spo wo do -
wa ło la winowy wzrost licz by
pozwów o pod wyż sze nie ali -
men tów. Tyl ko od stycz nia te go
ro ku wy da wa ne są de cy zje pod -
wyż sza ją ce kwo ty przy zna nych
świad czeń z fun du szu ali men ta -
cyj ne go. To w prak ty ce ozna cza,
że mia sta, a w efek cie Skarb
Pań stwa, czy li po dat ni cy pła cą
wię cej przy nie efek tyw nym sys -
te mie ścią ga nia na leż no ści. 

– Prze pi sy no wej usta wy re -
gu lu ją rów nież spo sób i tryb po -
stę po wa nia wo bec dłuż ni ków
ali men ta cyj nych – do da je Wie -
sła wa Pa we łek. – Je go głów ny -
mi za ło że nia mi są ści sła współ -
pra ca gmi ny z ko mor ni ka mi w
za kre sie po pra wy sku tecz no ści
eg ze ku cji, po sze rze nie upraw -
nień ko mor ni ka w za kre sie po -
stę po wa nia eg ze ku cyj ne go,
zwięk sze nie kon tro li są dów nad
dzia łal no ścią ko mor ni ków, uła -
twienie pro ce dur, sta łe spraw -
dza nie sy tu acji fi nan so wej dłuż -
ni ka, czy wpi sa nie dłuż ni ka ali -

men ta cyj ne go do re je stru w Kra -
jo wym Re je strze Są do wym.

KKłłooppoottyy ddłłuużżnniikkóóww

Wpi sa nie do re je stru dłuż ni -
ków mo że po waż nie utrud nić ży -
cie oso bie za lę ga ją cej z ali men -
ta mi. Żad na fir ma czy bank nie
udzie li jej kre dy tu, nie bę dzie
mo gła pro wa dzić dzia łal no ści
go spo dar czej. W myśl li te ry pra -
wa, dłuż nik zo sta nie wy kre ślo ny
z re je stru w chwi li, gdy za cznie
pła cić ali men ty.

Pra cow ni cy so sno wiec kie go
MOPS-u pod kre śla ją, iż bar dzo
waż nym aspek tem jest ak ty wi za -
cja za wo do wa osób bez ro bot -
nych, za le ga ją cych z ali men ta mi.

– W 2008 ro ku, dzia ła jąc na
pod sta wie usta wy, wy sła no 
62 wnioski do PUP So sno wiec
o pod ję cie dzia łań w ce lu ak ty -
wi za cji dłuż ni ków - in for mu je
so sno wiec ki MOPS. - Zo bo -
wiązano 30 osób do re jestra cji
w PUP ja ko oso by bez ro bot ne
lub po szu ku jące pra cy. Prze ka -
za no 172 in for ma cje do ko -
mor ni ka ma ją ce wpływ na 
eg ze ku cję świad czeń ali men ta -
cyj nych. Wy słano 22 infor ma-
cje do in nych gmin o pod ję tych
dzia ła niach wo bec dłuż ni ków
ali men tacyj nych. Wy sła no 
32 wnio ski do in nych gmin 
o pod je cie dzia łań wo bec dłuż -
ni ków ali men ta cyj nych. TTBB

Nowe sankcje dla osób uchylających się od płacenia alimentów

Drżyjcie dłużnicy

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 
sięgnie po unijną dotację
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prosto z miasta

Ko mu ni kat 

Pre zy dent mia sta So snow ca przy -
po mi na o obo wiąz ku prze pro wa dze -
nia po wszech nej ak cji de ra ty za cji na
te re nie mia sta So snow ca w ter mi nach:
od 15 kwiet nia do 15 ma ja i od 15
wrze śnia do 15 paź dzier ni ka oraz każ -
do ra zo wo na wnio sek Po wia to we go
In spek to ra Sa ni tar ne go w So snow cu.

Wła ści cie le nie ru cho mo ści ma ją
obo wią zek prze pro wa dze nia de ra ty za -
cji na jej te re nie w każ dym przy pad ku
wy stą pie nia za szczu rze nia. Wy ni ka to
z za pi sów Uchwa ły Nr 901/LI/06 Ra -
dy Miej skiej w So snow cu z dnia 27
kwiet nia 2006 ro ku w spra wie: re gu -
la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd -
ku na te re nie mia sta So snow ca. Za sięg
ak cji, ro dza je sto so wa nych środ ków
win ny być każ do ra zo wo, przed roz po -
czę ciem ak cji, uzgad nia ne z Po wia to -
wym In spek to rem Sa ni tar nym.

Czy tym razem działka za Sezamem znajdzie właściciela?

Potrzeba 4,1 mln złotych

ZZmmiiaannaa pprrzzeeppiissóóww

W październiku 2008 roku weszła w życie ustawa 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego zastąpiło
dotychczasową zaliczkę alimentacyjną. Nowa ustawa
wprowadziła liczne zmiany dotyczące ustalenia
uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Kryterium dochodowe uległo znacznemu podwyższeniu 
z 583 zł na 725 zł. O świadczenie mogą ubiegać się
osoby pozostające w związku małżeńskim lub
konkubenckim. W chwili obecnej wysokość świadczenia
nie zależy od ilości osób uprawnionych, a maksymalna
jego wysokość wynosi 500 zł.

JJaakk nnaa rraazziiee ggmmiinnaa nniiee zznnaallaazzłłaa iinnwweessttoorraa cchhccąącceeggoo kkuuppiićć tteerreenn pprrzzyy uull.. 33 MMaajjaa

Opłaty za posiadanie psa

1 % podatku – tak mało,
a znaczy tak wiele

Jesz cze tyl ko do 30 kwiet nia 
2009 ro ku po ten cjal ny po dat nik mo że
wspo móc dzia ła nia so sno wiec kich or ga -
ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. Wy star czy
wze zna niu rocz nym PIT wpi sać na zwę
wy bra nej or ga ni za cji po żyt ku pu blicz -
ne go oraz jej nu mer KRS.

Peł ny wy kaz so sno wiec kich or ga ni -
za cji po żyt ku pu blicz ne go znaj du je 
się na stro nie in ter ne to wej www.so sno -
wiec.pl w za kład ce „Po da ruj 1%”.

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la -
ją rów nież pra cow ni cy So sno wiec kie go
Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych
UM w So snow cu (tel. 032/292-10-14,
e-ma il: scop@um.so sno wiec.pl).

Usta lo no rocz ną staw kę opłat 
od po sia da nia psów w 2009 ro ku.
Ich wy so kość jest na stę pu ją ca: od
pierw sze go psa 42,00 zł, od dru gie -
go 31,00 zł, od trze cie go i na stęp -
nych 21,00 zł. Po sia da cze psów bę -
dą cy ren ci sta mi lub eme ry ta mi pła -
cą z ty tu łu je go po sia da nia, od
jed ne go psa na go spo dar stwo do mo -
we, kwo tę w wy so ko ści po ło wy
staw ki, o któ rej mo wa po wy żej. 

W ro ku bie żą cym Urząd Miej ski
w So snow cu umoż li wia miesz kań -
com So snow ca uisz cza nie opłat u in -
ka sen tów. Opła ty od po sia da nia
psów po bie rać bę dą pra cow ni cy
upo waż nie nią Urzę du Miej skie go 
w So snow cu  In for ma cje do ty czą ce
osób wy zna czo nych na in ka sen tów

moż na uzy skać pod nu me rem te le fo -
nu (032) 296 04 27, jak rów nież dro gą
ma ilo wą: wag.pocz ta@um.so sno wiec.pl.

Opła ty za po sia da nie psów moż -
na rów nież uisz czać w ka sie Urzę du
Miej skie go w So snow cu, al. Zwy -
cię stwa 20 (II pię tro, po kój nr 315),
za po śred nic twem pocz ty lub ban ku
na ra chu nek ban ko wy: Gmi na 
So sno wiec, ING Bank Ślą ski  
23 1050 1142 1000 0008 0000 1182.

Obo wią zek uisz cze nia opła ty
po wsta je od pierw sze go dnia mie sią -
ca na stę pu ją ce go po mie sią -
cu, w któ rym na by to psa. Po sia da cze
psów zo bo wią za ni są do zgło sze nia
w Urzę dzie Miej skim w So snow cu
fak tu na by cia lub utra ty psa.

Po dat ku od po sia da nia psów nie
po bie ra się z ty tu łu: po sia da nia psów
na by tych w ro ku 2009 ze schro ni ska
dla bez dom nych zwie rząt pro wa dzo -
ne go przez mia sto So sno wiec, po sia -
da nia psów wy ko rzy sty wa nych w
do go te ra pii, po sia da nia psów prze -
wod ni ków przez oso by nie peł no -
spraw ne. KKPP
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Re fe ren dum do ty czą ce śmie ci oraz
nada nie imie nia księ dza bi sku pa Ada -
ma Śmi giel skie go, do tych cza so wej uli -
cy Ar mii Lu do wej mia ły zdo mi no wać
ob ra dy se sji. Tym cza sem wszyst kich
za sko czy ła de cy zja Ma cie ja Adam ca
(PIRS).  Prze wod ni czą cy Ko mi sja Kul -
tu ry, Spor tu i Re kre acji po sta no wił po -
dać się do dy mi sji, choć to wła śnie de -
ter mi na cja Adam ca i rad nych z ko mi sji
spra wi ła, że z nad wyż ki bu dże towej
500 tys. zło tych zo sta nie prze ka za nych
na rzecz klu bów spor to wych, w ra mach
pro mo cji mia sta.

RReezzyyggnnaaccjjaa

- Od 530 dni nie ma w So snow cu ba -
se nu. Sy tuacja Pło mie nia So sno wiec
jest tra gicz na. Ho kej i pił ka noż na ma ją
pro ble my. Nie bę dę dłu żej to le ro wał pu -
stych słów i obiet nic - tłu ma czył swo ją
re zy gna cję Ada miec.

Rad ny wy ra ził swo je roz cza ro wa nie
w kon tak tach z urzęd ni ka mi oraz dy rek -
to rem MO SiR -u. - Nie mo gę znieść sy -
tu acji, gdy urzęd nik miej ski, po wo ła ny
m.in. do współ pra cy z klu ba mi spor to -
wy mi roz gry wa, an ga żu jąc w to dzia ła -
czy i spor tow ców, swo je pry wat ne wo -
jen ki… Nie ro zu miem i nie ak cep tu ję
te go, że MO SiR nie do trzy mu je obiet -
nic skła da nych klu bom spor to wym i
rad nym przez Pre zy den ta Mia sta – z na -
ci skiem mó wił Ada miec.

Do prze wod ni czą ce go ape lo wał pre -
zy dent Ka zi mierz Gór ski – To nie jest
czas na ob ra ża nie się. So sno wiec jest
jed nym z tych miast, gdzie na sport
prze zna cza się du że pie nią dze, dla te go
raz jesz cze ape lu ję do Ma cie ja Adam ca,

ale i do wszyst kich rad nych o współ pra -
cę. To nie jest czas na kłót nie. Chcę też
pod kre ślić, że sło wa pod ad re sem urzęd -
ni ków są krzyw dzą ce – ar gu men to wał
pre zy dent. 

Ma ciej Ada miec nie wy co fał jed nak
swo jej re zy gna cji. No wym prze wod ni -
czą cym Ko mi sji Kul tu ry, Spor tu i Re kre -
acji rad ni wy bra li Ja na Bo sa ka, do tych -
cza so we go wi ce prze wod ni czą ce go.

PPrroommoowwaaćć pprrzzeezz ssppoorrtt!!

W cza sie pierw szej se syj nej prze rwy

ze bra ła się rów nież Ko mi sja Bu dże to -
wa by za opi nio wać prze ka za nie wspo -
mnia nych już 500 tys. nad wyż ki na
sport. Jed nym z za go rza łych prze ciw -
ni ków te go roz wią za nia był Ka rol Wi -
niar ski, we dług któ re go prze ka za nie
pie nię dzy na ra to wa nie so sno wic kich
klu bów spor to wych (pił kar skie go i ho -
ke jo we go), na dłu żą me tę nie ma naj -
mniej sze go sen su.

- A co je śli po wło że niu tych
ogrom nych kwot w te dwa klu by spor -
to we spon sor na dal się nie znaj dzie?
Su ma ta wy star czy je dy nie na prze dłu -

że nie dzia łal no ści klu bów o se zon. Co
da lej? Mo że le piej nie prze zna czać tej
su my na klub pił kar ski. Ostat nio znów
sły sze li śmy o nim w kon tek ście  za trzy -
ma nia przez CBA  ar bi tra Ma riu sza Ż.
Czy to jest od po wied nie pro mo wa nie
mia sta przez sport? – do py ty wał rad ny.

Osta tecz nie jed nak ar gumen ty 
Ka ro la Wi niar skie go nie prze ko na ły
więk szo ści ko le gów. Zde cy do wa no, że
su ma 500 tys. zło tych zo sta nie po dzie -
lo na mię dzy 2 miej skie klu by spor to-
we; 300 tys. otrzy ma Za głę bie So sno -
wiec, a po zo sta łe 200 tys. zł. ho ke iści. 

JJuużż nniiee LLuuddoowwaa

To nie je dy na spra wa, któ ra rad nych
po róż ni ła te go dnia. Po now nie wró co no
do wnio sku o zmia nę pa tro na uli cy Ar -
mii Lu do wej. Raj cy za rów no z SLD, jak
i PIRS ape lo wa li do po li ty ków pra wi cy o
po waż ne po trak to wa nie pa mię ci bi sku pa
Śmi giel skie go. – Zna łem bi sku pa, i pa -
mię tam o co za wsze ape lo wał, o jed ność.
Ta ka de cy zja po win na być wy pra co wa na
na dro dze kom pro mi su, a nie po li tycz nej
kłót ni. Dla te go raz jesz cze ape lu ję o roz -
wa gę – mó wił Wie sław Su wal ski z PIRS.
Wtó ro wa li mu To masz Bań bu ła, Zbi -
gniew Dzie wa now ski, czy Ma ciej Or -
now ski. Za po wia da ją cy, że nie we zmą
udzia łu w gło so wa niu, któ re ich zda nie -
4m ob ra ża pa mięć bi sku pa. 

Ina czej do spra wy pod szedł m.in. Ka -
rol Wi niar ski – Mi mo wąt pli wo ści są ar -
gu men ty za tym, by bi skup miał swo je
miej sce w cen trum mia sta – pod kre ślał
rad ny. Prze ko nu jąc, że pro po zy cja m.in.
pre zy den ta, by uczcić pa mięć bi sku pa
znacz nie więk szą uli cą w re jo nie ul.
Kom baj ni stów jest nie do przy ję cia.
Choć by dla te go, że Kom baj ni stów jest
od le gła od cen trum. Osta tecz nie, po krót -
kiej prze rwie, rad ni opo wie dzie li się za
zmia ną na zwy uli cy Ar mii Lu do wej na
księ dza bi sku pa Ada ma Śmi giel skie go.
14 rad nych by ło za, 6 prze ciw.

O re fe ren dum w spra wie śmie ci pi -
sze my na stro nie po świę co nej eko lo gii.
Wspo mnieć na le ży je dy nie, że rad ni nie
zde cy do wa li się na ogło sze nie re fe ren -
dum, przy oka zji wy bo rów do Eu ro par -
la men tu.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

41.sesja RM 

Radni zdecydowali: będzie ulica księdza
biskupa Adama Śmigielskiego

KKuurriieerr MMiieejjsskkii:: JJaakk PPaann ooccee--
nniiaa ssyyttuuaaccjjęę ssoossnnoowwiieecckkiieejj
ppoolliiccjjii ww cczzaassiiee ttrrwwaajjąącceeggoo
kkrryyzzyyssuu?? PPrrzzeecciieeżż nniiee jjeesstt ttaa--
jjeemmnniiccąą,, żżee zzłłaa ssyyttuuaaccjjaa ggoo--
ssppooddaarrcczzaa ooddbbiijjaa ssiięę nniieekkoo--
rrzzyyssttnniiee nnaa bbuuddżżeettaacchh jjeeddnnoo--
sstteekk ppoolliiccjjii..
KKrryyssttiiaann DDzziieewwiioorr:: Sy tu acja nie
na pa wa opty mi zmem, ale je -
stem da le ki od snu cia czar nych
sce na riu szy. Od no to wa no spa -
dek licz by prze stępstw, wzrósł
wskaź nik wy kry wal no ści. Bar -
dzo po zy tyw nym aspek tem jest
też wzrost ilo ści za trzy mań
prze stęp ców na go rą cym uczyn -
ku. Stwier dzo no więk szą wy -
kry wal ność prze stępstw go spo -
dar czych, czy nar ko ty ko wych.
To świad czy o do brej efek tyw -
no ści pra cy po li cji. Do brym
symp to mem jest po pra wa sy tu -
acji w ru chu dro go wym. W
prze ci wień stwie do tra gicz ne go
ro ku 2007, kie dy ilość wy pad -
ków wzro sła o 350 pro cent. W
tym ob sza rze na stą pi ła znacz na
po pra wa.

JJaakk pprrzzeeddssttaawwiiaa ssiięę sspprraawwaa
zzaattrruuddnniieenniiaa ww ssoossnnoowwiieecckkiieejj
kkoommeennddzziiee mmiieejjsskkiieejj?? BBęęddąą
zzwwoollnniieenniiaa??
Trud no po wie dzieć; na ra zie jest
dziewięć wa ka tów. Sy tu ację tę
przed sta wił Ra dzie Miej skiej so -
snowicki ko mendant policji
(insp. Ma rek Wal czyń ski, przyp.
TB). W cza sie gdy trwa ją pra ce
nad no we li za cją sys te mu eme ry -
tal ne go dla po li cji na le ży jed nak
brać pod uwa gę, że ze służ by
odej dzie na praw dę spo ra gru pa
po li cjan tów. W ska li so sno wiec -
kiej po li cji mo że to być ok. 40
funk cjo na riu szy.

NNiiee pprrzzeewwiidduujjee ssiięę nnaabboorruu
nnoowwyycchh lluuddzzii??
Na bór jest, ale ma ły. Nie zna czy
to, że nie prze wi du je się za trud -
nie nia po li cjan tów. Mó wię o ni -
kłym zaintere sowa niu pra cą w
po li cji. Mam na dzie ję, że ta ten -
den cja ule gnie zmia nie.

CCoo zz ppiieenniięęddzzmmii nnaa rruuttyynnoowwee
ddzziiaałłaanniiaa ppoolliiccjjii -- cczzyy ssąą wwyy--

ssttaarrcczzaajjąąccee ffuunndduusszzee nnaa ppaallii--
wwoo,, sspprrzzęętt??
W stycz niu so sno wiec ki ko men -
dant na se sji Ra dy Miej skiej zda -
wał spra woz da nie z dzia łań po li cji.
Py ta li śmy ko men dan ta, ja kich
oszczęd no ści w pod le głej mu jed -
no st ce zle ci li mu do ko nać
zwierzch ni cy. Wia do mo, że już te -
raz nie moż na prze pro wa dzać żad -
nych re mon tów po li cyj nych obiek -
tów. Wszyst kie in we sty cje wstrzy -
ma no. Po li cja nie tyl ko ma dłu gi,
któ re na ra sta ją, ob cię to też jej bu -
dżet na bie żą cy rok. To wszyst ko
od bi ja się na jed nost kach te re no -
wych. Szu ka się oszczęd no ści
ogra ni cza jąc zu ży cie prą du w ko -
mi sa ria tach. Kie row nic two so sno -
wiec kiej ko men dy po twier dza, że
za le ca no oszczęd no ści. W mar cu
by łem w Ko mi sa ria cie nr 1, na
wy jaz do wym po sie dze niu ko mi sji.
Oka za ło się, że ra dio wo zy ko men -
dy miej skiej mu szą prze je chać o
jed ną pią tą mniej ki lo me trów niż
w mi nio nym ro ku, co ozna cza, że
mo gą prze je chać nie wię cej jak za -
le dwie 400 ty się cy ki lo me trów. Z

jed nej stro ny na ra dio wóz przy pa -
da 5 li trów ben zy ny na do bę, z
dru giej - ko men dant głów ny po li -
cji stwier dza, że mier ni kiem efek -
tyw no ści po li cji jest czas do jaz du

na miej sce prze stęp stwa. To ja kieś
nie po ro zu mie nie.

BBrraakkuujjee ppaalliiwwaa,, wwkkrróóttccee mmoo--
żżee zzaabbrraakknniiee kkiillkkuuddzziieessiięęcciiuu

ppoolliiccjjaannttóóww.. DDllaa bbeezzppiieecczzeeńń--
ssttwwaa ww mmiieeśścciiee ttoo cchhyybbaa kkaa--
ttaassttrrooffaa??
Nie mów my jesz cze o ka ta stro -
fie. Jest jesz cze Urząd Miej ski,
jest Ko mi sja Bez pie czeń stwa,
jest pre zy dent i rad ni. Ten ca ły
układ sa mo rzą do wy dba o bez -
pie czeń stwo. W ze szłym ro ku
ist nia ła po waż na oba wa, że po li -
cji star czy pa li wa ty ko do paź -
dzier ni ka. W efek cie uda ło się
jed nak tan ko wać do koń ca ro ku.
Je śli ko men dant się do nas
zwró ci, bę dzie my wspo ma gać
po li cję jak tyl ko moż na. So sno -
wiec ka po li cja ma za gwa ran to -
wa ne pra wie 400 ty się cy na re -
mont obiek tów, wo bec wstrzy -
ma nia in we sty cji te pie nią dze
bę dzie moż na też ja koś za go spo -
da ro wać. Naj waż niej si są jed nak
po li cjan ci, bo na wet za tan ko wa -
ny do peł na ra dio wóz sam ni -
gdzie nie do je dzie.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenneekk

Policja w kryzysie?
Rozmowa z KKrryyssttiiaanneemm DDzziieewwiioorreemm, zastępcą przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sosnowcu

RRaaddnnii ppooddzziieelliillii ssiięę ppooddcczzaass ggłłoossoowwaanniiaa zzaa zzmmiiaannąą ppaattrroonnaa ddllaa uulliiccyy AArrmmiiii LLuuddoowweejj



JJooaannnnaa BBiinniieecckkaa

Od po cząt ku 2009 r. Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych przy -
zna je pra wo do eme ry tury okre -
so wej. Kto mo że się o nią sta rać
i na ja kich za sa dach?

„Okre sów ki” otrzy ma ją wy -
łącz nie pa nie uro dzo ne w 1949
r., bo wła śnie te raz koń czą 60
lat. Świad cze nie do ty czy tych
osób, któ re przy stą pi ły do
Otwar te go Fun du szu Eme ry tal -
ne go. 

Bo wiem okre so wa eme ry tu-
ra ka pi ta ło wa jest to świad cze nie
wy pła ca ne ze środ ków gro ma -
dzo nych w tzw. dru gim fi la rze,
czy li na ra chun ku w Otwar tym
Fun du szu Eme ry tal nym (OFE).
Przy słu gu je ono człon ko wi OFE
po ukoń cze niu przez nie go 60
lat, pod wa run kiem jed nak, że
uzy skał on rów nież pra wo do
eme ry tury z Fun du szu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych (I fi lar) 

PPrraawwoo ddoo „„ookkrreessóówwkkii”” nniiee
zzaalleeżżyy oodd ssttaażżuu uubbeezzppiieecczzeenniioo--
wweeggoo..

Eme ry tu rę tę uzy ska za rów no
oso ba, któ ra le gi ty mu je się dłu -
gim sta żem ubez pie cze nio wym

(np.25-let nim), jak też ta, któ ra
ma ten staż krót ki, np. dwu let ni.
Wa run kiem jest zgro ma dze nie na
ra chun ku w OFE kwo ty rów nej
lub wyż szej od 20-krot no ści kwo -
ty do dat ku pie lę gna cyj ne go
(obec nie wy no si ona 3462 zł). Je -
że li kwo ta środ ków zgro ma dzo -
nych w OFE jest niż sza, pra wa do
okre so wej eme ry tu ry ka pi ta ło wej
nie usta la się. Środ ki zgro ma dzo -
ne w II fi la rze prze ka zy wa ne są
wów czas do fun du szu eme ry tal -
ne go ad mi ni stro wa ne go przez
ZUS i po więk sza ją kwo tę skła dek
na ubez pie cze nie eme ry tal ne, sta -
no wią cą pod sta wę ob li cze nia
eme ry tu ry z I fi la ru.

PPrraawwoo ddoo ookkrreessoowweejj eemmeerryyttuu--
rryy kkaappiittaałłoowweejj pprrzzyyssłłuugguujjee wwyy--
łłąącczznniiee oossoobboomm uubbeezzppiieecczzoonnyymm..

Od da ty speł nie nia wa run ków
do tej eme ry tury, nie wcze śniej
jed nak niż od mie sią ca, w któ rym
zo stał zło żo ny wnio sek o jej usta -
le nie. Wy so kość „okre sów ki”
usta la na jest po przez po dzie le nie
kwo ty środ ków zgro ma dzo nych
na ra chun ku w OFE po przez
wskaź nik śred nie go dal sze go
trwa nia ży cia (czy li licz bę mie się -
cy, któ re teo re tycz nie prze cięt ny

eme ryt mo że jesz cze prze żyć). 
Pra wo do okre so wej eme ry tu -

ry ka pi ta łowej wy ga sa wraz ze
śmier cią człon ka otwar te go fun -
du szu eme ry tal ne go, z dniem po -
prze dza ją cym dzień ukoń cze nia
przez nie go 65. rok ży cia  a tak że
w przy pad ku wy czer pa nia środ -
ków zgro ma dzo nych na ra chun ku
w OFE. Pra wo do eme ry tu ry ka -
pi ta ło wej wy ga sa rów nież w przy -
pad ku, gdy usta nie pra wo do
eme ry tury z Fun du szu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych. 

Eme ry tura z FUS oraz okre -
so wa eme ry tu ra ka pi ta ło wa bę dą
za sad ni czo wy pła ca ne łącz nie
przez ZUS. Eme ry tu ra okre so wa
mo że być wy pła ca na przez ZUS
rów nież łącz nie z ren tą (np. ren tą
ro dzin ną). Eme ry tura okre so wa
pod le ga co rocz nej wa lo ry za cji.
Je że li wy pła ca na jest łącz nie z
eme ry turą z FUS lub ren tą, to
każ de z tych świad czeń wa lo ry -
zo wa ne jest od ręb nie. 

Szczegółowe wy jaśnienia
prze pi sów do ty czą cych „okre só -
wek” wraz z przy kła da mi za -
miesz czo ne są na stro nie in ter -
neto wej www.zus.pl/okre sow ki

Okresowa
emerytura
kapitałowa
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„„MMiikkii““ BBiiuurroo UUssłłuugg TTuurryyssttyycczznnyycchh

- 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::

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 2,3  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: lokale.uzytkowe@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

Niepodległości 17

Grot tge ra 18
Nowopogońska 30
Targowa 16
3 – go Ma ja 35a
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

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

Mo drze jow ska 32a

Mo drze jow ska 32a

Warszawska 3/1a

AADDMM

1

2
2
3
3
3
4

4

5

5
5
5
5

8
8

9

9

9

9
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PPooww.. uużżyyttkk..
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19,24 + część wspólna 
11,38 
10,20 + 12,00
9,90
53,27
32,26
86,96
166,78

15,95

niski parter:
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

106,00

89,90

45,04

WWyyppoossaażżeenniiee llookkaalluu

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

Instalacja elektryczna, c.o. wc 

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,  telefon

UUWWAAGGII

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. 

Garaż wolnostojacy usytuowany na posesji przy budynku, wymagane użytkowanie zgodne  z przeznaczeniem 

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

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.

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.

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 od strony frontowej w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. 

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
12,00

10,00
6,00
8,00
8,00
12,00
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6,00

8,00

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

12,00
6,00

5,00

12,00

50,00

50,00
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14 mar ca na Cmen ta rzu
Ewan ge lic ko -Au gs bur skim przy
uli cy Smut nej w So snow cu, w ra -
mach ob cho dów 170. rocz ni cy
uro dzin Hen ry ka Die tla, prze my -
słow ca, któ ry miał ogrom ny
wkład w roz wój mia sta, od by ło
się uro czy ste od sło nię cie ta bli cy
pamiąt ko wej ufun do wa nej przez
wła dze mia sta i VI LO im. Ja nu -
sza Kor cza ka w So snow cu.

W uro czy sto ści udział wzię li
przed sta wi cie le władz mia sta z
pre zy den tem Ka zi mie rzem Gór -
skim, du chow ni ko ścio ła ewan ge -

lic kie go, pra wo sław ne go i ka to lic -
kie go, a tak że przed sta wi cie le or -
ga ni za cji spo łecz nych, mło dzież
szkół so sno wiec kich i miesz kań -
cy mia sta. Go ściem Ho no ro wym
by ła pra wnucz ka Hen ry ka Die tla,
Ka tha ri na Grod deck, któ ra do So -
snow ca przy by ła wraz z ro dzi ną.

Uro czy stość zo sta ła przy go to -
wa na i prze pro wa dzo na przez na -
uczy cie li i uczniów VI LO im. Ja -
nu sza Kor cza ka bio rą cych udział
w pro jek cie ,,Śla da mi prze szło ści
- ucznio wie ad op tu ją za byt ki”, w
ra mach któ re go mło dzież oto czy -

ła opie ką mau zo leum ro dzi ny
Die tlów. 

Na ta bli cy umiesz czo no tekst
w ję zy ku pol skim, nie miec kim
oraz an giel skim: „Mau zo leum ro -
dzi ny Die tlów wy bu do wa ne we -
dług pro jek tu Jó ze fa Po mian Po -
mia now skie go w 1912 ro ku.
Wznie sio ne na za mó wie nie spo -
czy wa ją ce go w nim, wraz z człon -
ka mi ro dzi ny He in ri cha Die tla
(1839-1911), nie miec kie go prze -
my słow ca, fi lan tro pa“. 

Dzia ła jąc na prze ło mie XIX/XX
wie ku na te re nie dzi siej sze go So -

snow ca stał się He in rich Die tel
jed ną z czo ło wych po sta ci w mie -
ście i re gio nie. Za ło żył i roz bu do -
wał przę dzal nię weł ny cze san ko -
wej. W jej po bli żu wy bu do wał
neo ba ro ko wy pa łac oto czo ny
pięk nym par kiem. Był fun da to -
rem ko ścio ła ewan ge lic kie go,
wspie rał bu do wę so sno wiec kich
cer kwi oraz świą tyń ka to lic kich. 

Przy czy nił się do roz wo ju so -
sno wiec kie go szkol nic twa two -
rząc po cząt ko wą Szko łę Alek san -
dryj ską oraz śred nią So sno wiec ką
Szko łę Re al ną”. KKPP

Pamięci Henryka Dietla

17 mar ca w sie dzi bie Sa -
mo dziel ne go Pu blicz ne go Ze -
spo łu Za kła dów Opie ki Zdro -
wot nej „Szpi tal Miej ski” w
So snow cu przy ul. Szpi tal nej 1
pod pi sa no umo wę na wy ko na -
nie pro jek tu ar chi tek to nicz ne -
go oraz prze bu do wy czę ści za -
chod niej bu dyn ku szpi ta la
znaj du jące go się przy ul. Ze -
ga dło wi cza 3.

We dług pro jek tu w zmo -
der ni zo wa nej czę ści szpi tala
po wsta nie So sno wiec kie Cen -
trum Opie ki nad Mat ką i No -
wo rod kiem. We dług umo wy,
pro jekt po wsta nie w cią gu 150
dni. Pla ców ka obej mie dzia ła -
ją ce obec nie w szpi ta -
lach, przy ul. Szpi tal nej 1 oraz
ul. 3 Ma ja 33,  Od dzia ły Po -
łoż ni czo -Gi ne ko lo gicz ne oraz
Od dzia ły No wo rod ków i
Wcze śnia ków, Blok Po rodo wy
oraz Po rad nie: Kon sul ta cyj ną
dla Ko biet, Pa tolo gii Cią ży,
Pro fi lak ty ki Cho rób Pier si,
Neo na to lo gii i Pa tolo gii No -
wo rod ka. 

Sza co wa na licz ba łó żek
w So sno wiec kim Cen trum
Opie ki nad Mat ką i No wo rod -
kiem wy no si 150, w tym 36
łó żek no wo rod ko wych.

Po opra co wa niu pro jek tu
zo sta nie wy łonio ny je go wy -

ko naw ca. Za kła da się, że w
dru giej po ło wie 2010 ro ku na -
stą pi prze nie sienie całej dzia -
łal no ści z za kre su gi ne ko lo gii
i po łoż nic twa oraz neo na to lo -
gii do obiek tu speł nia jące go
naj wyż sze eu ro pej skie stan -
dar dy, przy ja zne go i bez piecz -
ne go dla pa cjen tek i ich dzie -
ci, a przy tym funk cjo nal ne go,
stwa rza ją ce go do bre wa run ki
pra cy. 

Ca łe przed się wzię cie zo sta -
nie sfi nan so wa ne z przy zna nej
Szpi ta lowi przez mia sto So -
sno wiec do ta cji. Koszt in we-
sty cji sza cu je się na kil ka mi -
lio nów zło tych.

Pod czas uro czy sto ści pod -
pi sa nia umo wy dy rek tor szpi -
ta la oraz or dy na to rzy po szcze -
gól nych Od dzia łów Po łoż ni -
czo -Gi ne ko lo gicz nych oraz
Od dzia łów No wo rod ków i
Wcze śnia ków wy ra zi li ogrom -
ne za do wole nie z roz poczę -
tych dzia łań re struk tu ry za cyj -
nych, któ re w dal szej ko lej no -
ści ma ją ob jąć bu do wę blo ku
ope ra cyj ne go i prze bu do wę
ko lej nych od dzia łów. Stwo rze -
nie ta kiej pla ców ki to jed no z
głów nych za dań Pla nu Stra te -
gicz ne go Roz wo ju Szpi ta la
Miej skie go w So snow cu na la -
ta 2008 – 2014. UU

Powstanie 
Centrum Opieki 
nad Matką 
i Noworodkiem

reklama
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KKuurriieerr MMiieejjsskkii:: CCzzyy wwyybboo--
rryy ddoo PPaarrllaammeennttuu EEuurroo--
ppeejjsskkiieeggoo ssąą rrzzeecczzyywwii--
śścciiee wwaażżnnee ddllaa pprrzzeecciięętt--
nneeggoo mmiieesszzkkaańńccaa ZZaaggłłęę--
bbiiaa??
GGeennoowweeffaa GGrraabboowwsskkaa:: Są
nie zwy kle waż ne. Prze cież
tam po wsta je pra wo, któ re
do ty czy każ de go z nas. Pięć
lat te mu gło sowa li śmy tro chę
„w ciem no”, wy bie rali śmy
zna ne par tie i zna ne na zwi -
ska. Jesz cze nie bar dzo wie -
dzie liśmy po co nam po seł w
Bruk se li, co on mo że dla nas
zro bić. Te raz sy tuacja jest in -
na. Lu dzie już do sko na le
wie dzą, co po sło wie po win ni
ro bić w eu ro par lamen cie. I
py ta ją nas: co w cią gu tych
pię ciu lat zro bi li ście dla Pol -
ski, dla swo jego re gio nu, je -
go miesz kań ców?

EEuurrooppeejjsskkiiee mmeeddiiaa
ppiisszząącc oo PPaarrllaammeenncciiee
EEuurrooppeejjsskkiimm cczzęęssttoo
zzaammiieesszzcczzaajjąą uuwwaaggii
kkrryyttyycczznnee nnpp.. nnaa tteemmaatt
wwyyssookkiicchh ddiieett eeuurrooppoossłłóóww..
CCzzyy PPaannii zzddaanniieemm mmaa ttoo
wwppłłyyww nnaa zzaaiinntteerreessoowwaanniiee
lluuddzzii wwyybboorraammii??
By wa ją wia do mo ści o wy -
dźwię ku ne ga tyw nym i to
jest nor mal ne. Nie chcę
uogól niać, ale na gło śnie nie
ta kich in for ma cji mo że być
po zy tyw ne. Je śli np. pen sje
po słów są wy sokie, to trze ba
wy brać ta kich lu dzi, któ rzy
bę dą tam do brze pra cować.
Bo Par lament to miej sce dla
fa chow ców, a nie wy god ny
przy tu łek dla po litycz nych
eme ry tów lub spad ko bier ców
zna nych na zwisk. Ale kie dy
mó wi my np. o pra wie two -

rzo nym w PE, to głos me -
diów się zmie nia. Wte dy do -
sta je my rze tel ne in for ma cje
o plu sach i mi nu sach no wych
re gu la cji.

AA jjaakk zzaacchhęęcciiłłaabbyy PPaannii
mmiieesszzkkaańńccóóww ZZaaggłłęębbiiaa ddoo
uuddzziiaałłuu ww wwyybboorraacchh ddoo
PPaarrllaammeennttuu EEuurrooppeejjsskkiiee--
ggoo??
Mu si my mieć świa do mość,
iż każ dy głos w tych wy bo -
rach, to głos za wzmoc nie -
niem Pol ski i na sze go re gio -
nu na eu ro pej skim fo rum.
Wy bo ry do Par la men tu Eu -
ro pej skie go są spe cy ficz ne i
róż nią się od wy borów kra jo-
wych, bo nie są wy bora mi
po mię dzy par tia mi po li tycz -
ny mi. Do PE wy bie ra się
kon kret nych lu dzi, któ rzy bę -
dą nas w Eu ropie re pre zen to-

wa li do brze lub źle, bę dą
dba li o na sze in te re sy lub po -
grą żą się w słod kim le ni -
stwie. W Par lamen cie obec -
nej ka den cji ma my 54 po -
słów, w tym 8 ze Ślą ska. Ale
w no wej ka den cji (2009 –
2014) Pol ska tra ci czte ry
miej sca.

O tym ilu bę dzie ślą skich po -
słów za de cydu je fre kwen cja
wy bor cza w na szym re gio -
nie. Im wię cej nas pój dzie do
wy bo rów, tym więk sza szan -
sa na du żą ślą ską re pre zen ta-
cję w PE. 

OObbeeccnniiee UUnniiaa zzaajjmmuujjee ssiięę

mm..iinn.. ttaakkiimmii kkwweessttiiaammii jjaakk
zzmmiiaannyy kklliimmaattyycczznnee,, cczzyy
ppoolliittyykkaa eenneerrggeettyycczznnaa..
JJaakkiiee PPaannii wwiiddzzii wwaażżnnee
pprroobblleemmyy ddllaa PPaarrllaammeennttuu
EEuurrooppeejjsskkiieeggoo pprrzzyysszzłłeejj
kkaaddeennccjjii??
Przede wszyst kim wi dzę Par -
la ment Eu ropej ski znacz nie
bli żej zwy kłe go Ko wal skie -
go. W tym ro ku pra cowa łam
m.in. nad ra por tem o dia lo gu
oby wa tel skim w Unii Eu ro-
pej skiej i wiem, że już nie
wy star cza zwy kłe prze ka zy -
wa nie in for ma cji o dzia łal no -
ści PE, o no wych re gu lacjach
praw nych. Trze ba przede
wszyst kim uważ niej słu chać

i szyb ciej re ago wać na ocze -
ki wa nia i po trze by na szych
wy bor ców. Chcia łabym, aby
no wy Par la ment za jął się
m.in. pro gra mem szyb kie go
re ago wa nia na skut ki ka ta-
strof kli ma tycz nych. Uwa -
żam, iż w ta kich przy pad -
kach Unia po win na de mon -
stro wać so li dar ność i
na tych miast ofe rować po moc
ofia rom ta kich ka tastrof. Po -
nad to, bę dę wspie rała dzia ła -
nia PE na rzecz po pra wy
zdro wia Eu ropej czy ków.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenneekk

Liczy się 
każdy głos
Roz mo wa z prof. GGeennoowweeffąą GGrraabboowwsskkąą, po słanką do Par la men tu Eu ro pej skie go

reklama

reklama
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De cy zją władz mia sta Miej ski
Klub im. Ja na Kie pu ry zo sta nie
prze nie sio ny do bu dyn ku po daw -
nym Tech ni kum Ener ge tycz nym,
któ ry znaj du je się przy uli cy Bę -
dziń skiej. 

Przed czte re ma la ty „Ener ge -
tyk” zo stał włą czo ny do Ze spo łu
Szkół Tech nicz nych, przy ul. Le -
gio nów, a obiekt nie był użyt ko -
wa ny aż do te raz. Pier wot nie za -
kła da no, że szkol ny bu dy nek zo -

sta nie prze ka za ny na po trze by
Uni wer sy te tu Ślą skie go. Tak się
jed nak nie sta ło, bo wiem uczel nia
zmie ni ła pla ny. 

Nie ba wem daw na szko ła wró -
ci do do brej for my. W no wej sie -
dzi bie pro wa dzo na bę dzie kom -
plek so wa działalność Klu bu im. J.
Kie pu ry. Do dat ko wo no wa sie dzi -
ba bę dzie za ple czem dla róż no ra -
kich śro do wisk twór czych, któ rych
w So snow cu nie bra ku je. Swo je

miej sce w daw nym „Ener ge ty ku”
znaj dą mło dzież oraz stu den ci.
Zwłasz cza że w po bli żu znaj du ją
się wy dzia ły UŚ oraz mia stecz ko
aka de mic kie. Jo lan ta Szczu rek,
dy rek tor klu bu, chęt nie bę dzie też
wi dzieć u sie bie sce nę al ter na tyw -
ną dla dzia łań per for man ce, of fo -
wych i ni szo wych, Mło dzie żo wa
Aka de mia Te atral na, ogól no do -
stęp ne pra cow nie: fo to gra ficz ne,
pla stycz ne, te atral ne itp., sa le prób

dla ze spo łów dzia ła ją cych na te re -
nie mia sta oraz stu dio na grań -  te
wszyst kie ele men ty bę dą mia ły
dość miej sca w no wych po miesz -
cze niach klu bu. 

W pla nach jest m.in. uru cho -
mie nie sal pa mię ci, mię dzy in ny -
mi Wła dy sła wa Szpil ma na. – W
za my śle ma rzy nam się po wsta nie
cen trum kul tu ral no -wy cho waw -
cze go – do da je dy rek tor Klu bu
im. Kie pu ry. UU

Tak wiel ka im pre za, któ ra
przy cią ga do so sno wiec kie go Ka -
zi mie rza naj lep szych z naj lep szych
zro dzi ła się z po my słu jed ne go
czło wie ka. Tre ne ra tań ca i ani ma -
to ra kul tu ry, Ja ro sła wa Zda no wi -
cza z Uczniow skie go Klu bu Spor -
to we go „Or lę ta” w Ka zi mie rzu.

- To był po mysł, któ ry mu siał
chwy cić, bo za in te re so wa nie tań -
cem w Pol sce, zwłasz cza wśród
dzie ci i mło dzie ży, jest ogrom ne.
Grze chem by ło by to za prze pa ścić
- mó wi nam Zda no wicz, któ ry tre -
nu je ze spo ły „Wit ches” i „Gi mo -

ne” z Niw ki. Nie bez suk ce sów.
Dla Na ta lii Rydz z trze ciej kla -

sy Gim na zjum nr 1 ta niec jest ca -
łym ży ciem. Nie po tra fi so bie wy -
obra zić ty go dnia, w któ rym nie
pój dzie na tre ning. - A to wszyst -
ko dzię ki Ja ro sła wo wi Zda no wi -
czo wi. To on sześć lat te mu we
mnie uwie rzył. Naj pierw w SP 11
tań czy łam w ze spo le „Wit ches”.
To ta ki pierw szy etap na uki tań ca,
a po tem jak by na tu ral nie za czę łam
cho dzić na tre nin gi z ze spo łem
„Gi mo ne” w gim na zjum - z pa sją
opo wia da Na ta lia.

Szef UKS „Or lę ta” To masz
Pson ka, je den z or ga ni za to rów fe -
sti wa lu, jest za sko czo ny je go suk -
ce sem. - Nie spo dzie wa li śmy się
ta kich tłu mów. Chęt nych by ło tak
wie lu, że część ze spo łów bę dzie
mia ła szan sę wy stą pić do pie ro za
rok. Im pre za się roz wi ja i my ślę, że
w ko lej nej edy cji przy go tu je my się
na prze kro cze nie licz by 100 grup
ta necz nych wy stę pu ją cych na de -
skach DK „Ka zi mierz” - mó wi
Pson ka.

„Gi mo ne” zdo był naj wyż sze
miej sce w kla sy fi ka cji ze wszyst -

kich so sno wiec kich grup ta necz -
nych.

- To efekt cięż kiej pra cy, tre nin -
gi by wa ją mor der cze. Choć ba wi -
my się tań cem, wie le dziew czyn,
któ re przy cho dzą na pierw sze za -
ję cia od pa da. Nie po tra fi po do łać
sta wia nym za da niom. Zo sta ją naj -
sil niej sze i naj bar dziej od por ne na
stres. Mi mo że koń czę gim na zjum
i po ra po że gnać się z „Gi mo ne”
na dal chcę tań czyć, ale już nie w
szko le tyl ko w UKS „Or lę ta”. Tre -
ner obie cał na dal pro wa dzić z na -
mi za ję cia - cie szy się Na ta lia. Jest

więc szan sa, że pod no wą mar ką
wy stą pi na fe sti wa lu za rok. Na ra -
zie z ko le żan ka mi z ze spo łu
uświet nia ją wy stę pa mi me cze re -
pre zen ta cji Pol ski w pił ce noż nej.
Mia ły oka zję za pre zen to wać swo -
je umie jęt no ści choć by na Sta dio -
nie Ślą skim.

„Ró ża 2009” nie mo gła by
dojść do skut ku gdy by nie za an ga -
żo wa nie w im pre zę so sno wiec kie -
go ra tu sza.

- Tak du ża im pre za wy ma ga
opra wy i przede wszyst kim tro -
fe ów, któ re są do zdo by cia.

Ufun do wał je wła śnie Urząd
Mia sta - mó wi nam To masz
Pson ka i do da je, że trud no tak że
prze ce nić pra cę wy ko na ną przez
pra cow ni ków Do mu Kul tu ry
„Ka zi mierz”. 

- Je stem prze ko na ny, że fe sti -
wal tań ca w So snow cu na do bre
za go ści w ka len da rzu so sno wiec -
kich im prez. Sta nie się obo wiąz ko -
wym wy da rze niem ar ty stycz nym
nie tyl ko dla dzie ci i ich ro dzi ców, 
ale tak że szer szej pu blicz no ści, bo 
na praw dę jest na co po pa trzeć -
pod kre śla. UU

II Festiwal Taneczny „Róża 2009" 

Taniec to ich życie 

KKlluubb iimm.. JJaannaa KKiieeppuurryy zznnaannyy jjeesstt zz wwiieelluu iimmpprreezz oo zzaassiięęgguu mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyymm ((nnaa zzddjjęęcciiuu oottwwaarrcciiee ttuurrnniieejjuu cchheeeerrlleeaaddeerrss))

Miejski Klub im. Jana Kiepury 
zmienia siedzibę

O dalszych planach Klubu Kiepury udało mi się
porozmawiać z jego dyrektorką Jolantą Szczurek

KKuurriieerr MMiieejjsskkii:: CCzzyy mmaa jjuużż
PPaannii ppllaannyy zzwwiiąązzaannee zz zzaaggoo--
ssppooddaarroowwaanniieemm pprrzzyysszzłłyycchh
ppoommiieesszzcczzeeńń??
JJoollaannttaa SSzzcczzuurreekk:: Oczy wi ście, że
tak, bo po wiedz my so bie szcze rze,
klub dys po nu je dzi siaj jed ną sa lą dy -
dak tycz ną i jed ną sa lą, któ ra jest za -
rów no sa lą kon cer to wą, jak rów nież
salą do wszyst kich za jęć ru cho wych.
Mało kto wie, ale klub ko rzy sta na
zasa dzie wy naj mu z sal w szko łach,
m.in. w SP nr 10, w SP nr 45 czy Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im. Sta ni -
sła wa Sta szi ca. No wa sie dzi ba stwo -
rzy nam du że moż li wo ści roz wo ju.
Sama wiem, ile ze spo łów po ja wia się
tutaj mie sięcz nie, któ re chcia łyby
gdzieś ćwi czyć. U nas w blo ku jest
to niemoż li we, „Ener ge tyk” stwa rza
warun ki wręcz wy ma rzo ne. Obiekt
wol no sto ją cy, w po bli żu żad nych
miesz kań, a więc nikt nie po wie, że
gło śna mu zy ka mu prze szka dza. Po -
wsta nie stu dio na grań oraz sa le do
prób dla mło dych ze spo łów. Na pew -
no w no wej sie dzi bie bę dzie my się
sta rać na stwo rze nie sce ny al ter na -
tyw nej czy li tej sce ny, na któ rej bę -
dzie moż na się ba wić. Po pra wa wa -
run ków sa li kon cer to wej to już coś.
Rzecz nie by wa ła, to daw ne sa le lek -
cyj ne, a dzi siaj to już pra cow nie, a
więc na resz cie na si pla sty cy nie bę -
dą mu sie li prze sia dy wać w piw ni cy,
któ rejś tam ze szkół, tyl ko bę dą mie -

li swo ją wła sną pra cow nię. Ma rzy
nam się stwo rze nie praw dzi wej pra -
cow ni fo to gra ficz nej.

OOdd zzaawwsszzee bbyyłłaa PPaannii bblliisskkoo zzwwiiąą--
zzaannaa zz żżyycciieemm kkuullttuurraallnnoo –– ssppoo--
łłeecczznnyymm.. CCzzyy wwrraazz zz pprrzzeenniieessiiee--
nniieemm KKlluubbuu iimm.. KKiieeppuurryy ddoo nnoowwee--
ggoo,, wwiięękksszzeeggoo bbuuddyynnkkuu ssttaanniiee ssiięę
oonn mmaaggnneesseemm pprrzzyycciiąąggaajjąąccyymm
lluuddzzii cchhęęttnnyycchh ddoo pprraaccyy ww żżyycciiuu
mmiiaassttaa??
Dziś wszy scy py ta ją, czy nie żal nam
się prze no sić z te go miej sca, bo to
jest tra dy cja i hi sto ria, ale war to po -
wie dzieć, że nad tym wszy scy wcze -
śniej pra co wa li. Przez 25 lat udo wod ni -
liśmy, że to nie mu ry, ale lu dzie two rzą
miej sca i dla te go uwa żam, je że li tam
da my in nym szan se, to lu dzie sa mi
„stwo rzą” to miej sce.

BBuuddyynneekk ppoo „„EEnneerrggeettyykkuu”” wwyy--
mmaaggaa ggrruunnttoowwnneeggoo rreemmoonnttuu,,
kkiieeddyy ppllaannoowwaannaa jjeesstt pprrzzeepprroo--
wwaaddzzkkaa??
Już od po cząt ku kwiet nia sta ramy
się za cząć tam pra ce po rząd ko we.
Marzy ło by mi się, że by w 2010 ro -
ku by ły tam już pierw sze za ję cia,
mam na dzie ję, że to się uda.

ŻŻyycczzęę ppoowwooddzzeenniiaa ii ddzziięękkuujjęę zzaa
rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałłaa:: KKlleemmeennttyynnaa ZZjjaawwiioonnaa



NNaaggrrooddzzeennii ((oodd lleewweejj)) –– JJaanniinnaa KKrraauuppee,, JJeerrzzyy PPrrzzeeźźddzziieecckkii,, MMaałłggoorrzzaattaa
CChhoojjnnaacckkaa,, PPiioottrr AAuugguussttyynn oorraazz AAggnniieesszzkkaa BBrroonniisszz
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9 marca po raz kolejny odbyła się uroczystość wręczenia
nagród Prezydenta Miasta Sosnowca  w dziedzinie kultury
i sportu. I podobnie, jak w roku ubiegłym laureatów
nagrodzono podczas uroczystości w Teatrze Zagłębia.

Spośród kilkunastu nominowanych nagrody w
dziedzinie kultury otrzymali: malarka Janina Kraupe i Jerzy
Przeździecki, prozaik, dramatopisarz;  Małgorzata
Chojnacka,  twórczyni Młodzieżowej Akademii Teatralnej
– za upowszechnianie kultury; Agnieszka Bronisz,
lekkoatletka - dla najlepszego sportowca oraz Piotr
Augustyn, trener siatkarek MKS MOS „Płomień”
Sosnowiec – nagroda dla najlepszego szkoleniowca.

Uhonorowanym statuetki oraz nagrody pieniężne w
wartości 5 tys. złotych wręczyli prezydent Sosnowca
Kazimierz Górski oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Daniel Miklasiński.

Uroczystość zakończył koncert Doroty Miśkiewicz –
wokalistki jazzowej. 

Pierw szy dzień wio sny  w So snow cu po -
wi ta no mu zycz nie. 21 mar ca w Art Ca fe
Mu za wy stą pił Fisz i Ema de z ze spo łem
Two rzy wo Sztucz ne.  Fisz i Ema de, a tak
na praw dę bra cia Bar tosz i Piotr Wa glew -
scy. Choć nie jed ne go  już w mu zy ce do -
świad czy li, przy wy da niu no wej pły ty
pod ję li się ko lej nej pró by, któ rą zda li na
oce nę ce lu ją cą, o czym świad czył ich cie -

ple przy ję ty przez  so sno wiec ką pu blicz -
ność kon cert.

KKuurriieerr MMiieejjsskkii:: GGrraattuulluujjęę kkoolleejjnneeggoo rree--
wweellaaccyyjjnneeggoo aallbbuummuu.. JJeesszzcczzee pprrzzeedd
uukkaazzaanniieemm ssiięę ppłłyyttyy,, zzaaiinnttrryyggoowwaałł
mmnniiee jjeejj ttyyttuułł „„HHeeaavvii MMeettaall””,, kkttóórryy nniiee--
ooddzzoowwnniiee kkoojjaarrzzyy mmii ssiięę zz mmuuzzyykkąą ggii--
ttaarroowwąą.. CCzzyy nniiee bbyyłłoo ttaakk,, żżee nnaaggrraannaa

wwssppóóllnniiee zz WWaasszzyymm ttaattąą rroocckkoowwaa ppłłyy--
ttaa „„MMęęsskkaa mmuuzzyykkaa”” oobbuuddzziiłłaa ww WWaass
sszzkkoollnnee mmeettaalloowwee wwssppoommnniieenniiaa,, kkttóó--
rryycchh ssppoorroo ww tteekkssttaacchh?? NNiiee jjeesstt pprrzzee--
cciieeżż ttaajjeemmnniiccąą,, żżee pprrzzeedd hhiipp--hhooppoowwyy--
mmii sskkłłaaddaammii ppoottrraaffiilliiśścciiee nniieeźźllee ppoohhaałłaa--
ssoowwaaćć ww hhaarrddccoorree’’oowwyycchh rryyttmmaacchh..
FFIISSZZ:: Pew nie tak, na pew no przy po mnia -
łem so bie jak się gra na ba sie w cza sie
wy stę pów z oj cem. Praw dę mó wiąc my
ca ły czas się spo ty ka my, bo lu bi my grać.
Ma my ta ki  je den skład gdzie gra my to,
co kie dyś nas bar dzo krę ci ło. Nie jest to
zu peł nie he avy me tal, są to roc ko we rze -
czy. Mo że kie dyś coś z tym zro bi my, bo
lu bi my na co dzień ba wić się w ten spo -
sób dźwię ka mi. Ta pły ta z jed nej stro ny
jest bar dzo su ro wa, ale z dru giej tek sto wo
„He avi me tal” to jest  dla mnie ca la szko -
ła pod sta wo wa. Mo im zda niem to ha sło
świet nie od da je to, co się wte dy w gło wie
mło de go czło wie ka dzie je. Te wszyst kie
te sto ste ro ny bi ją ce po łbie, pierw sze bun -
ty, pierw sze doj rze wa nie, któ re oczy wi -
ście z jed nej  stro ny wspo mi na się z du -
żym sen ty men tem, a z dru giej stro ny, tak
jak ca ły ty tuł na pi sa ny przez  „i”  nie do
koń ca po waż nie.

PPaammiięęttaasszz mmoommeenntt WWaasszzeeggoo pprrzzeejj--
śścciiaa zzee śśwwiiaattaa hheeaavvyy mmeettaalluu ddoo hhiipp--
--hhooppuu?? TToo bbyyłł iimmppuullss??
Pa mię tam. To jest tak jak mó wię, ten bunt
ja kaś siód ma - ósma kla sa. Po pierw sze
chy ba od za wsze by li śmy otwar ci na mu -
zy kę wsze la ką. To za czę ło się od te go, że
już wcze śniej usły sza łem gdzieś Be astie
Boys, ich pły tę pro du ko wał Rick Ru bin.
Usły sza łem tam Ker ry'ego Kin ga ze Slay -
era. Wkrę ci li śmy się bar dzo w moc ne ło -
mo ta nie. Póź niej na od wrót, bo ze spół
An th rax na grał z Pu blic Ene my świet ny
utwór, co nam przy po mnia ło, że jest ta ka
mu zy ka, jest ta ki moc ny prze kaz. He avy
me tal  jest jed nak ko lej ną od sło ną rif fo we -
go gra nia, ta kie go jak kie dyś grał Hen drix
czy Led Zep pe lin, a to co ro bił Pu blic
Ene my, to był dla nas zu peł nie no wy
świat. Z dru giej stro ny był ten pa zur i
prze kaz. Do ra sta li śmy, ca łe li ceum, to są
la ta 90., kie dy dwa kie run ki mu zycz ne,
któ re dla nas na praw dę by ły waż ne, to był
hip -hop, a z dru giej stro ny mu zy ka hard -
co re’owa , któ ra się wte dy moc no roz wi -

nęła. Też o dzi wo za spra wą czar ne go
skła du ze spo łu Bad Bra ins.

WW ddaallsszzyymm cciiąągguu iinntteerreessuujjeesszz ssiięę
cciięężżkkiimm ggrraanniieemm,, ssłłuucchhaasszz nnoowwyycchh
ppłłyytt,, cchhooddzziisszz nnaa kkoonncceerrttyy,, cczzyy mmoożżee
jjeesstt ttoo jjuużż zzaammkknniięęttyy eettaapp??
Ja słu cham wszyst kie go, tak na praw dę.
Na to miast sam he avy me tal dzi siaj mnie
już zu peł nie nie krę ci. Mam ja kieś pły ty
Slay era, wy bie ra łem się kil ka krot nie na
kon cert, ale ja koś nie do tar łem. Mu zy ka
he avy me ta lo wa z ca łym tym sza cun -
kiem, z ca łą tą agre sją jak naj bar dziej tak,
na to miast  dzi siaj chy ba nie chwy ta mnie
tak za ser du cho. A  o to chy ba cho dzi w
mu zy ce, że by coś ko ły sa ło. Trze ba so bie
zdać spra wę, że gdy by nie he avy me tal,
wie lu eks pe ry men tów mu zycz nych pew -
nie by nie by ło. Zorn gra na przy kład z
per ku si stą Slay era. Ni gdy nie ba wi łem się
w za my ka nie w ja kiś ga tun ko wych pu deł -
kach, cią gle na słu chu ję co cie ka we go jest.
Przede wszyst kim lu bię je że li cho dzi o
mu zy kę gi ta ro wą, tę, któ ra po ja wi ła się w
la tach 90., mia ła swo je pięć mi nut i dzi -
siaj po wra ca w róż nych for mach, nie za -
wsze mnie prze ko nu ją cych. 

KKaażżddaa zz WWaasszzyycchh ppłłyytt jjeesstt iinnnnaa oodd ppoo--
pprrzzeeddnniieejj jjeeddnnaakk łłąącczzyy jjee wwssppóóllnnyy mmiiaa--
nnoowwnniikk:: WWaasszzee ssppeeccyyffiicczznnee bbrrzzmmiiee--
nniiee,, zzaa kkttóórree ooddppoowwiiaaddaa EEmmaaddee ii TTwwoo--
jjee oorryyggiinnaallnnee lliirryykkii .. CCzzyy pprraaccaa nnaadd
„„HHeeaavvii MMeettaalleemm”” rróóżżnniiłłaa ssiięę oodd pprraaccyy
nnaadd wwcczzeeśśnniieejjsszzyymmii pprroodduukkccjjaammii??
Po dob nie wy glą da ła jak pra ca nad „Piąt -
kiem 13”,bo od kie dy we szli śmy tyl ko do
stu dia pra co wa li śmy w du ecie, de cy do wa -
li śmy tak na praw dę o wszyst kim. Wcze -
śniej pra co wa li śmy ra zem pod szyl dem
Two rzy wo Sztucz ne. W pew nym mo -
men cie zu peł nie na tu ral nie po ja wi ła się
myśl na wią zania do rze czy, któ re kie dyś
nas fa scy no wa ły. Mo że dla te go, że w mo -
men cie kie dy mu zy ka, na wet ta mu zy ka
gi ta ro wa jest tak wy sty li zo wa na i nie do
koń ca prze ko nu ją ca, wia ry god na, to faj -
nie jest przy po mi nać so bie dźwię ki, któ -
re kie dyś nas wzru sza ły. Z hip-ho pem
wy ra bia li śmy już róż ne rze czy.

RRookk tteemmuu ggrraalliiśścciiee ww AArrtt CCaaffee MMuuzzaa
rraazzeemm zz oojjcceemm –– WWoojjcciieecchheemm WWaa--

gglleewwsskkiimm.. DDzziiśś wwyyssttąąppiilliiśścciiee zz TTwwoo--
rrzzyywweemm SSzzttuucczznnyymm.. JJaakk wwssppoommiinnaasszz
wwyyssttęęppyy ww bbyyłłeejj ssaallii kkiinnoowweejj ww SSoo--
ssnnoowwccuu?? CCzzyy mmaasszz jjaakkiieeśś wwssppoommnniiee--
nniiaa,, pprrzzyyggooddyy zzwwiiąązzaannee zz ttyymm mmiiaa--
sstteemm??
Bar dzo faj nie, bo je dy ny kon cert, któ ry
gra li śmy w So snow cu to wła śnie tu taj. Sa -
la jest rze czy wi ście cięż ka, „spo gło so wa -
na”, ale z dru giej stro ny ma ja kiś ta ki nie -
sa mo wi ty kli mat, z tą an tre sol ką, z ta kim
wy so kim su fi tem, któ ry się udzie la. Z jed -
nej stro ny w tych re jo nach gra my do syć
czę sto, ale w So snow cu dru gi raz. Za wsze
bar dzo mi ło to wspo mi nam.

NNiieewwiieelluu rraappeerróóww,, cczzyy pprroodduucceennttóóww
mmoożżee ppoocchhwwaalliićć ssiięę wwyyssttęęppeemm nnaa
PPrrzzyyssttaannkkuu WWooooddssttoocckk.. WWyy pprreezzeennttoo--
wwaalliiśścciiee „„MMęęsskkąą MMuuzzyykkęę”” pprrzzeedd kkiillkkuu--
sseettttyyssiięęcczznnąą ppuubblliicczznnoośścciiąą,, ttoo ddllaa
CCiieebbiiee wwyyjjąąttkkoowwyymm wwyyddaarrzzeenniiee??
Dzia ła my za zwy czaj na swo im po dwór ku,
a to był do bry pre tekst, bo chcia łem zo ba -
czyć jak to wy glą da. Rze czy wi ście jest to
bar dzo moc ne, emo cjo nal ne prze ży cie, gra
się dla te go tłu mu, więc to tro chę wy glą da
jak by roz gry wa ła się pod sce ną bi twa pod
Grun wal dem. Co jest dość dziw nym prze -
ży ciem.  Czas so bie wte dy bar dzo szyb ko
po my ka i choć jest bar dzo du ża ilość lu -
dzi, to ha łas jest tak na praw dę bar dzo ano -
ni mo wy, ale to bar dzo cie ka we prze ży cie.
Ten skład nam po zwo lił na wy stą pie nie w
tej sy tu acji , cho ciaż „Mę ska Mu zy ka” jest
już za mknię ta. Te raz pra cu je my nad swo -
imi pro jek ta mi, bo ma my jesz cze mnó -
stwo po my słów.

CCzzyy ww ttyymm rrookkuu bbrraacciiaa WWaagglleewwssccyy
ttaakkżżee pprrzzeepprroowwaaddzzaajjąą aattaakk nnaa wwsszzyysstt--
kkiiee wwaażżnniieejjsszzee ffeessttiiwwaallee mmuuzzyycczznnee??
Praw dę po wie dziaw szy w wa ka cje chce -
my so bie tro chę po pra co wać, bo tak jak
mó wi łem, ma my kil ka po my słów. Już
nie ba wem bę dzie my zma gać się z no wy -
mi po my sła mi. Zo ba czy my co z tym bę -
dzie. Po ja wi my się pew nie na nie któ rych
fe sti wa lach, po za tym trze ba pa mię tać, że
gra li śmy strasz nie du żo i czę sto. 

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

Roz ma wia ła: KKlleemmeennttyynnaa ZZjjaawwiioonnaa

Sosnowiecka Muzodajnia

Wręczono Nagrody Miasta Sosnowca

PPrreezzyyddeenntt KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee
PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj DDaanniieellaa MMiikkllaassiińńsskkiieeggoo
wwrręęcczzaallii nnaajjlleeppsszzyymm nnaaggrrooddyy –– nnaa zzddjjęęcciiuu JJeerrzzyy
PPrrzzeeźźddzziieecckkii uuhhoonnoorroowwaannyy ssttaattuueettkkąą
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Pod czas ostat niej zwy czaj nej se sji
raj cy od rzu ci li po mysł prze pro wa -
dze nia, jed no cze śnie z wy bo ra mi
do Par la men tu Eu ro pej skie go (7
czerw ca) re fe ren dum dotyczacego
od płat ne go prze ję cia przez Gmi nę
So sno wiec obo wiąz ków w za kre -
sie m.in. po zby wa nia się od pa dów
ko mu nal nych. Nad zwy czaj na se -
sja, do któ rej do szło 7 kwiet nia,
przy 18 gło sach za, i 6 wstrzy mu ją -
cych się, zde cy do wa ła o prze pro -
wa dze niu re fe ren dum 7 czerw ca
w godz. od 6 rano do 20 (wy bo ry
do Eu ro par la men tu bę dą trwa ły 2
go dzi ny dłu żej).

Uchwa la jąc no we pra wo rad ni
chcą przede wszyst kim roz wią zać
pro blem dzi kich wy sy pisk w mie -
ście.

– Ten po mysł w pro sty spo sób,
po zwo li nam na po zby cie się kło -
po tu ze śmie cia mi w na szym mie -
ście – prze ko ny wał To masz Jam ro -
zy, prze wod ni czą cy klu bu PO
w Ra dzie Miej skiej. 

Na pod sta wie in for ma cji
z gmin, w któ rych zo sta ło za sto so -
wa ne to roz wią za nie (np.
w Pszczy nie), wy so kość opła ty, po -
bie ra nej od wszyst kich miesz kań -
ców gmi ny, bę dzie wy no si ła ok. 5-
6 zł mie sięcz nie od oso by – mó wi -
li ini cja to rzy ak cji. To mniej wię cej
ty le sa mo, ile w tej chwi li pła ci się
w ra mach spół dziel ni miesz ka nio -
wych. Ty le, że pła ci li by wszy scy.

Tak że wła ści cie le dom ków jed no -
ro dzin nych. Nie za leż nie od ilo ści
śmie ci. Kwo ta ta po zwo li ła by
na za pew nie nie po rząd ku w par -
kach, la sach, skwe rach i in nych
miej scach, w któ rych no to rycz nie
po wsta ją dzi kie wy sy pi ska. Od pro -
wa dza niem od pa dów zaj mo wać
mia ło by się przed się bior stwo wy -
ło nio ne w dro dze prze tar gu.

– Trwa ją pra ce nad wspól nym
pro jek tem, roz wią zu ją cym ten pro -
blem, w ra mach GZM. Dla te go
pro szę o to, by śmy po cze ka li kil ka
mie się cy, i wte dy zde cy do wa li co
da lej – prze ko ny wał pod czas ostat -
niej se sji pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski. Pre zy dent pod czas nad zwy -
czaj nej se sji nie szczę dził słów kry -
ty ki dla po my sło daw ców. – Po co
tak na praw dę ma my w tej chwi li
or ga ni zo wać re fe ren dum? Dla ja -
kich ce lów? Czy re fe ren dum od by -
wa ją ce się przy oka zji wy bo rów
do Eu ro par la men tu rze czy wi ście
bę dą tań sze? Nie, nie bę dzie. Czy
roz wią że my spra wę nie le gal nych
wy sy pisk śmie ci? Nie! Czy za tem
nie le piej za cze kać z tym te ma tem,
i do kład nie się do nie go przy go to -
wać? – do py ty wał rad nych pre zy -
dent. 

Pod czas se sji zwy czaj nej scep -
tycz nie, co do po my słu wy po wia -
da li się tak że dy rek tor
MZZL, Grze gorz Star kow ski oraz
na czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki

Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
UM, Ro mu ald Śmi giel ski. Wska -
zu jąc na sła be przy go to wa nie po -
my słu, i do dat ko we kosz ty zwią za -
ne z ob słu gą re fe ren dum. To bo -
wiem nie mo że się od być
z wy korzy sta niem tych sa mych ko -
mi sji, czy urn wy bor czych. Je śli
w da nym ob wo dzie, da nej szko le
nie bę dzie dość miej sca trze ba zna -
leźć in ne po miesz cze nia. Tak wy -
ni ka z obo wią zu ją ce go pra wa. 

Dodat ko wo, by po mysł zo stał
zre ali zo wa ny, fre kwen cja mu si wy -
nieść min. 30 pro cent, a od po wie -
dzieć „Tak” na za da ne py ta nie po -
win no wię cej niż 50 pro cent gło su -
ją cych. 

– Ko ledzy do py ty wa li dla cze go
zmie ni łem zda nie, co ta kie go wy -
da rzy ło się w cią gu 10 dni po mię -
dzy se sją zwy czaj ną, a nad zwy -
czaj ną, że chce gło so wać za re fe -
ren dum. Otóż z przed sta wio nych
po przed nio in for ma cji wy ni ka ło,
że po mysł zu peł nie nie wy pa lił
w Pszczy nie. Tym cza sem po roz -
mo wach z przed sta wi cie la mi bur -
mi strza Pszczy ny, i z nim sa mym,
wy ni ka coś zu peł nie in ne go. Ow -
szem by ły pro ble my na sa mym po -
cząt ku, po wej ściu uchwa ły w ży -
cie, ale te raz jest tam znacz nie czy -
ściej. Po za tym nie ro zu miem
sta no wi ska pa na pre zy den ta. Uwa -
żam, że mi mo, iż rze czy wi ście
w mie ście się sprzą ta, to pew ne

roz wią za nia nie zda ją eg za mi nu,
i dla te go po ra je zmie nić – pod kre -
ślał rad ny Ma ciej Ada miec (PIRS). 

Nie zga dzał się z tym pre zy dent
Gór ski. – Prze ka za łem na rę ce
prze wod ni czą ce go Da nie la Mi kla -
siń skie go in for ma cje od fir my Re -
mon dis (zaj mu ją cej się wy wo że -
niem śmie ci w Pszczy nie), któ re
mó wią, że pro ble my są jesz cze
więk sze. I to nie jest tak, że pre zy -
dent So snow ca nie chce, by w mie -
ście by ło czy sto. Wręcz prze ciw nie
– mó wił pre zy dent Gór ski. 

– Mam kil ka py tań do wnio -
sko daw ców, tym naj waż niej szym
jest to ja kie to bę dzie ro dzi ło skut -
ki dla mia sta, skut ki fi nan so we
– do py ty wał prze wod ni czą cy klu -
bu SLD To masz Bań bu ła.

Na sa li pa da ły róż ne cy fry – 1,8
mln zło tych, 3 mln zło tych. – Je -
stem prze ko na ny, że śmie ci bę dzie
wię cej. I bar dzo do brze, bo to zna -
czy, że za miast w la sach bę dą one

lą do wa ły na wy sy pi sku – mó wił
rad ny Krzysz tof Ha ła dus (PiS).

– Pro po nu ję, by od dzie lić sam
po mysł zor ga ni zo wa nia re fe ren -
dum od tej, mo im zda niem, ale tak -
że Ra dy Dziel ni cy „Po łu dnie”, ma -
ło szczę śli wej da ty. Na praw dę ma -
my za ma ło cza su, by przy go to wać
się do me ry to rycz nej de ba ty na ten
te mat – prze ko ny wał rad ny Zdzi -
sław Kemp ny z SLD. Wnio sek for -
mal ny rad ne go w spra wie prze nie -
sie nia re fe ren dum na 21 mar -
ca 2010 ro ku prze padł jed nak
w gło so wa niu. 

– Mia sto ma od po wied nie środ -
ki, by in for mo wać miesz kań ców,
co wią że się z po my słem prze ję cia
obo wiąz ków w tej kwe stii przez
mia sto. M. in. in for ma cje na ten te -
mat moż na pu bli ko wać w „Ku rie -
rze Miej skim” – mó wił To masz
Jam ro zy. 

– Pro po nu je, by od dzie lić po li -
ty kę od te go pro ble mu. Je śli za gło -

suje my na „tak”, war to by z wszyst -
kich klu bów w ra dzie de sy gno wać
po jed nej oso bie do po wo ła nej spe -
cjal nie ko mi sji, któ ra wspól nie
z przed sta wi cie la mi mia sta mia ła -
by wy pra co wać od po wied nie roz -
wią za nia – pod rzu cił po mysł rad ny
Ada miec. Po mysł zo stał po par ty
przez rad nych z klu bu PO. 

Osta tecz nie raj cy prze gło so wa li
wnio sek oprzy ję cie re fe ren dum. Czy
jed nak oka że się ono suk ce sem bę dzie
za le żeć nie mal wy łącz nie od miesz -
kań ców So snow ca. – Nie oba wia my
się o sam po mysł, tyl ko o fre kwen cję
pod czas re fe ren dum –pod kre ślał Ar -
ka diusz Chę ciń ski zPO.

GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Wiel kim suk ce sem za koń czy ła się te -
go rocz na ak cja „Go dzi na dla zie mi”

zor ga ni zo wa na przez mię dzy na ro do wą or ga -
ni za cję eko lo gicz ną WWF. 28 mar ca, punk -
tu al nie o go dzi nie 20.30 na jed ną go dzi nę
zga sły świa tła w pry wat nych miesz ka niach,
fir mach oraz bu dyn kach pu blicz nych in sty -
tu cji, a wszyst ko po to, by prze ciw sta wić się
naj więk sze mu za gro że niu dla na szej pla ne -
ty: zmia nom kli ma tu.
W tym ro ku ak cja zgod nie z wcze śniej szy -
mi przy pusz cze nia mi przy nio sła re kor do -
wą licz bę zga szonych świa teł. Udział
w niej wzię li miesz kań cy 3943 miej sco wo -
ści, w 88 kra jach i 25 stre fach cza so wych.
Na ca łym świe cie zga sło 996 słyn nych bu -
dyn ków, po mni ków i obiek tów ar chi tek to -
nicz nych, w tym Pi ra mi dy, Akro pol. Ko -
pu ła Św. Pio tra w Wa ty ka nie oraz wie żo -
wiec Empi re Sta te Bu il ding w No wym
Jor ku.
Je dy nie w na szym kra ju w „Go dzi nie dla
zie mi” uczest ni czy li miesz kań cy z 38
miej sco wo ści. Świa tło zga sło w po nad 280
budynkach i bu dow lach. Do ostat niej
chwi li spły wa ły zgło sze nia za in te re so wa -
nych ak cją i chęt nych, by wziąć w niej
udział. Pod su mo wu jąc, udział w ak cji za -
de kla ro wa ło 17 tys. osób, ale ża rów ki zga -
sły w znacz nie więk szej licz bie do mów
i miesz kań. Tak że w So snow cu.
Miastem naj bar dziej za an ga żo wa nym
w ak cję bez wąt pie nia by ła War sza wa,

gdzie o 20.30 zga sło bli sko 100 bu dyn ków
i świa tło w do mach co naj mniej 4253 osób.
Ca łe wo je wódz two ma zo wiec kie ze sto li -
cą na cze le rów nież by ło tym naj bar dziej
ak tyw nym. Na dru gim miej scu upla so wa -
ło się wo je wódz two ślą skie, w któ rym naj -
więk szą ak tyw no ścią wy ka za li się miesz -
kań cy: Ka to wic (259 osób), Czę sto cho wy
(169 os.) i Gli wic (135 os.). So sno wiec za -
jął bardzo do bre – 4 miej sce.
W godz. 20.30 – 21.30 zga sło świa tło
w bu dyn kach Urzę du Miej skie go – Gma -
chu Głów nym przy al. Zwy cię stwa 20 oraz
bu dyn ku przy Ma ła chow skie go 3. Po nad -
to świa tło zga si ło 119 miesz kań ców na sze -
go mia sta wy prze dza jąc tym m. in.: Dą -
bro wę Gór ni czą, Ja worz no czy Cho rzów. 
Te go rocz na kam pa nia by ła szcze gól nie
waż na. W grud niu w Ko pen ha dze po win -
no zo stać pod pi sa ne mię dzy na ro do we po -
ro zu mie nie okre śla ją ce, w ja ki spo sób pań -
stwa bę dą współ działać po 2012 ro ku,
w ce lu rato wa nia kli matu. Wy łą cze nie
świa teł na jed ną go dzi nę przez lu dzi na ca -
łym świe cie by ło naj gło śniej szym ape lem
do po li ty ków w spra wie po ro zu mie nia oraz
pod ję cia wspól nych dzia łań na ko rzyść zie -
mi.
Ten pro sty gest, jak się pod kre śla, zjed no -
czył lu dzi w zbio ro wym ape lu do po li ty -
ków, aby jak naj szyb ciej pod ję li de cy zje,
któ re po mo gą po wstrzy mać zmia ny kli -
ma tu.

Światło zgasło na całym świecie

PPyyttaanniiee rreeffeerreennddaallnnee mmaa
bbrrzzmmiieećć::

„Czy jest pan/pa ni za od płat -
nym prze ję ciem przez Gmi -
nę So sno wiec od wła ści cie li
nie ru cho mo ści po ło żo nych
na jej te re nie, obo wiąz ków
w za kre sie wy po sa ża nia nie -
ru cho mo ści w urzą dze nia
słu żą ce do zbie ra nia od pa -
dów ko mu nal nych sta łych,
utrzy my wa nia tych urzą dzeń
w od po wied nim sta nie sa ni -
tar nym, po rząd ko wym i tech -
nicz nym oraz po zby wa nia
się ze bra nych na te re nie nie -
ru cho mo ści od pa dów ko mu -
nal nych w spo sób zgod ny
z prze pi sa mi usta wy
z dnia 13 wrze śnia 1996 r.
o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach (tekst
jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236
poz. 2008 z późn. zm.) oraz
prze pi sa mi od ręb ny mi.”

Referendum w sprawie podatku śmieciowego

Raz na nie, 
raz na tak

GGaaśśnniiee kkoolleejjnnyy rraazz

Po raz pierwszy 
„Godzina dla Ziemi” 
odbyła się w 2007 roku 
w Sydney. Wówczas ponad  
2 miliony domów w tym 
mieście wyłączyło światło 
na jedną godzinę. 
W 2008 roku udział 
w akcji wzięło już 100 
milionów osób w 35 krajach. 
W roku ubiegłym natomiast, 
29 marca 2008 o 20.00 
czasu lokalnego 
na całym świecie zgasły światła
od Australii, 
przez Izrael, 
Koreę po Stany Zjednoczone 
i Polskę. Inicjatywa WWF 
Earth Hour spotkała się 
z ogromnym odzewem. 
Światła zgasły 
w 14 strefach czasowych. 
W ciemności pogrążył się
wodospad Niagara, 
więzienie Alcatras, 
Sears Tower 
w Chicago, 
Koloseum w Rzymie, Opera w
Sidney oraz Most Golden 
Gate w San Francisco.

Od ma ja ro sną ce ny wo dy w So -
snow cu. 25 mar ca Ko mi sja 
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Ko mu ni -
ka cji Ra dy Miej skiej w So snow cu
po zy tyw nie za opi nio wa ła ta ry fy
przed sta wio ne przez Re jono we
Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka -
na li za cji S.A. oraz Przed się bior stwo
Wie lo bran żo we ADM Sp. z o.o. 

Od 1 ma ja ce na brut to 1 m3 wo -
dy do star czo nej przez RPWiK wzro -
śnie o 15,2 proc. z 3,81 zł do 4,39 zł.
Ce na brut to za od pro wa dze nie ście -
ków po zo sta je bez zmian - 5,03 zł za
m3. Ce ny wo dy do star czo nej przez
PW ADM Sp. z o.o. bę dzie wy no sić
4,35 zł za m3, a ce na za od pro wa -
dze nie ście ków po zo sta je bez zmian
- dla go spo darstw do mo wych - 6,18
zł i 7, 49 zł dla pod mio tów go spo -
dar czych.

WW zzwwiiąązzkkuu zz ppoowwyyżżsszzyymm zzaappeeww--
nnee wwiieelluu mmiieesszzkkaańńccóóww zzaacczznniiee ssiięę
zzaassttaannaawwiiaaćć,, jjaakk zzuużżyycciiee wwooddyy ooggrraa--
nniicczzyyćć zzee wwzzggllęęddóóww nniiee ttyyllee eekkoolloo--
ggiicczznnyycchh,, ccoo eekkoonnoommiicczznnyycchh.. PPoonnii--
żżeejj pprrzzeeddssttaawwiiaammyy kkiillkkaa mmeettoodd pprroo--
sstteeggoo oosszzcczzęęddzzaanniiaa::

• Nie po trzeb nie nie wy le waj wo dy.
Na wet je śli nie na da je się do spo -

ży cia, słu żyć mo że m.in. do pod -
le wa nia kwia tów czy sprzą ta nia.

• Dłu gie ką pie le w wan nie za stąp
prysz ni cem.

• Za krę caj kran pod czas szczot ko -
wa nia zę bów.

• Pral ki i zmy war ki uży waj po
usta wie niu pro gra mu oszczęd no -
ścio we go.

• Za izo luj ru ry, uni ka jąc jej mar no -
wa nia.

• W ogro dzie okry waj zie mię ko rą
dla za cho wa nia wil got no ści.

• Myj sa mo chód w myj niach sto -
su ją cych re cy kling wo dy;

• Mon tuj sprzę ty ogra ni cza ją ce zu -
ży cie wo dy np. po dwój ne spłucz -
ki.

• Nie myj na czyń pod bie żą cą wo -
dą.

• Zmy war ki uży waj do pie ro wte dy,
gdy zbie rze się du ża par tia brud -
nych na czyń;

• Je śli miesz kasz w do mu jed no ro -
dzin nym, za sta nów się nad za ło -
że niem zbior ni ka na wo dę desz -
czo wą.

• Nie spłu kuj w to ale cie wszyst kie -
go i co chwi lę (np. nie do pał ki pa -
pie ro sów). Jed no ra zo we spłu ka -
nie to 30 li trów wo dy! 

KKoolluummnnęę rreeddaagguujjee:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Wo da dro że je, wo dę moż na 
oszczę dzać!

Ja
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RRaaddnnyy TToommaasszz JJaammrroozzyy ((PPOO)) pprrzzeekkoonnyywwaałł sswwooiicchh
kkoolleeggóóww zz rraaddyy ddoo rreeffeerreenndduumm
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TTAARRYYFFYY
Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w
So snow cu Spół ka Ak cyj na przed sta wia wnio sek ta ry fo -
wy dla  zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go
od pro wa dza nia ście ków, w tym pro po zy cję cen i sta wek
opłat abo na men to wych za zbio ro we za opa trze nie w wo -
dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków obo wią zu ją cych na
te re nie Gmi ny So sno wiec na okres od dnia 01 ma ja 2009
do 30 kwiet nia 2010 r. Ta ry fy okre śla ją tak że wa run ki ich
sto so wa nia. Wszel kie okre śle nia od no szą ce się do struk -
tur ta ry fo wych, ro dza jów ta ryf i me to do lo gii nie zbęd nych
przy cho dów, uży te w tek ście po cho dzą z usta wy lub roz -
po rzą dze nia opi sa ne go w pkt. 2 Ta ry fy.

11.. RRooddzzaajjee pprroowwaaddzzoonneejj ddzziiaałłaallnnoośśccii..
Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w
So snow cu Spół ka Ak cyj na pro wa dzi dzia łal ność w za -
kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od -
pro wa dza nia ście ków na pod sta wie Ze zwo le nia wy da ne -
go De cy zją Za rzą du Gmi ny So sno wiec Nr 1/2002 z dnia
16 paź dzier ni ka 2002 ro ku, zak tu ali zo wa ne go De cy zją
Pre zy den ta Mia sta So snow ca Nr 1/2006 z dnia 27 lip ca
2006 r. Przed się bior stwo ma obo wią zek za pew nić zdol -
ność po sia da nych urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li za -
cyj nych do re ali za cji do staw wo dy w wy ma ga nej ilo ści i
pod od po wied nim ci śnie niem oraz do staw wo dy i od pro -
wa dza nia ście ków w  spo sób cią gły i nie za wod ny, a tak -
że za pew nić na le ży tą ja kość do star cza nej wo dy i od pro -
wa dza nych ście ków. Po wyż sze obo wiąz ki Spół ka speł nia
ma jąc na uwa dze ochro nę in te resów od bior ców usług
oraz wy ma ga nia ochro ny śro do wi ska, a tak że opty ma li -
za cję kosz tów. 
Przed mio tem dzia ła nia Przed się bior stwa w za kre sie zbio -
ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza -
nia ście ków jest:
- roz pro wa dza nie  wo dy (PKD 41.00.B), 
- od pro wa dza nie ście ków (PKD 90.00.D). 

RRooddzzaajj ii ssttrruukkttuurraa ttaarryyff..
Obec nie wnio sko wa ną kal ku la cję cen i sta wek opłat abo -
na men to wych  - zgod nie 
z prze pi sa mi Roz po rzą dze nia Mi ni stra Bu dow nic twa z
dnia 28 czerw ca 2006 r. w spra wie okre śle nia ta ryf, wzo -
ru wnio sku o za twier dze nie ta ryf oraz wa run ków roz li -
czeń za zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od -
pro wa dza nie ście ków – opar to na war to ści nie zbęd nych
przy cho dów. Uzy ska nie nie zbęd nych przy cho dów z ta ryf
jest ko niecz ne do po kry cia kosz tów bie żą cej eks plo ata cji
i utrzy ma nia urzą dzeń wo do cią go wo -ka na li za cyj nych.
Zgod nie  z Usta wą z dnia 7 czerw ca 2001r. o zbio ro wym
za opa trze niu w wo dę i zbio ro wym od pro wa dza niu ście -
ków z póź niej szy mi zmia na mi, ta ry fy zo sta ły za pro jek -
to wa ne w spo sób za pew nia ją cy:
- uzy ska nie nie zbęd nych przy cho dów,
- ochro nę od bior ców usług przed nie uza sad nio nym 
wzro stem opłat i cen,

- eli mi no wa nie sub sy dio wa nia skro śne go,
- mo ty wo wa nie od bior ców usług do ra cjo nal ne go użyt -
ko wa nia wo dy i ogra ni cza nia   za nie czysz cze nia ście ków,

- ła twość ob li cza nia i spraw dza nia przez od bior ców
usług wy so ko ści opłat i cen ich do ty czą cych.

Uwzględ nia jąc po wyż sze, w za kre sie zbio ro we go za opa -
trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków wy -
ło nio no ttaarryyffęę jjeeddnnoolliittąą wwiieelloocczzłłoonnoowwąą, obej mu jącą
wszyst kich od bior ców usług z wy łą cze niem od bior ców
hur to wych i do star cza ją cych nie czy sto ści płyn ne do sta -
cji zlew nej z te re nów nie ska na li zo wa nych.

TTaarryyffoowwee ggrruuppyy ooddbbiioorrccóóww uussłłuugg..
Uwzględ nia jąc spo sób ko rzy sta nia z urzą dzeń wo do cią -
go wych i ka na li za cyj nych, a tak że kosz ty za opa trze nia w
wo dę i od pro wa dza nia ście ków (np. ko szy eks plo ata cji i
utrzy ma nia urzą dzeń wo do cią go wo -ka na li za cyj nych, za -
ku pu wo dy od pro du cen ta) nie do ko na no po dzia łu od -
bior ców usług na ta ry fowe gru py. 
W za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we -
go od pro wa dza nia ście ków wy ło nio no za sad ni czo jjeeddnnąą
ppooddssttaawwoowwąą ggrruuppęę ttaarryyffoowwąą ooddbbiioorrccóóww uussłłuugg.
Obej mu je ona za rów no od bior ców ja ki mi są go spo dar -

stwa do mo we, jak i od bior ców prze my sło wych, a tak że
po zo sta łych. 

RRooddzzaajjee ii wwyyssookkoośśćć cceenn ii ssttaawweekk ooppłłaatt..
Przy roz li cze niach za do star czo ną wo dę dla od bior ców
usług obo wią zu je ta ry fa jed no li ta wie lo czło no wa skła da -
ją ca się:
- z ce ny wy ra żo nej w zło tych za m3 do star cza nej wo dy, 
- staw ki opła ty abo na men to wej nie za leż nej od ilo ści do -

star cza nej wo dy – pła co nej bez wzglę du na roz mia ry
do ko na ne go po bo ru wo dy lub też je go cał ko wi te go bra -
ku, wy ra ża nej     w zło tych za mie siąc lub kwar tał na
każ dy punkt.

Staw ka opła ty abo na men to wej opra co wa na jest na pod -
sta wie kosz tów:
a) od czy tu wo do mie rza, 
b) roz li cze nia na leż no ści. 

Roz róż nia my na stę pu ją ce  opła ty abo na men to we na
od bior cę:

w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia -
ro wa ny wo do mie rzem głów nym,
w roz li cze niach kwar tal nych za każ dy punkt opo mia -
ro wa ny wo do mie rzem głów nym,
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia -
ro wa ny przez wo do mierz do dat ko wy słu żą cy po mia ro -
wi ilo ści wo dy bez pow rot nie zu ży tej np. wo do mierz
do dat ko wy do ogro du. Wo domierz do dat kowy jest
mon to wa ny na koszt od bior cy w miej scu uzgod nio nym
z RPWiK So sno wiec S.A.
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia -
ro wa ny przez wo domierz do dat kowy za mon to wa ny
zgod nie z art. 6  ust.6 usta wy, gdzie wy stę pu je jed no -
cze sne roz li cze nie z RPWiK So sno wiec S.A. z wo do -
mie rza głów ne go bę dą ce go wła sno ścią przed się bior -
stwa.
w roz li cze niach mie sięcz nych za ry czałt na li cza ny we -
dług norm zu ży cia wo dy.

Wo da na ce le prze ciw po ża ro we jest roz li cza na na pod -
sta wie trój stron nej umo wy: Gmi ny So sno wiec, Ko men -
dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, RPWiK So -
sno wiec S.A.  we dług sta wek w ta be li 1 poz. 1. 

TTaabbeellaa 11
Wy so kość cen i sta wek opłat abo na men to wych za do star -
czo ną wo dę 

Przy roz li cze niach usług dla wszyst kich od bior ców zwią -
za nych ze zbio ro wym od pro wa dza niem ście ków ma za -
sto so wa nie ta ry fa jed no li ta wie lo czło no wa skła da ją ca  się
z:
- ce ny wy ra żo nej w zło tych za m3 od pro wa dzo nych ście -

ków na pod sta wie wska zań urzą dze nia po mia ro we go
lub zu ży cia wo dy okre ślo ne go zgod nie ze wska za nia mi
wo do mie rza lub na pod sta wie prze pi sów do ty czą cych
prze cięt nych norm zu ży cia wo dy,

- staw ki opła ty abo na men to wej sto so wa nej w przy pad ku
od pro wa dza nia ście ków przez od bior cę usług po sia da -
ją ce go ob ce źró dło wo dy (nie z RPWiK So sno wiec
S.A.) wy ra żo nej w zł/mie siąc/punkt,

- staw ki opła ty abo na men to wej na punkt opo mia ro wa ny
urzą dze niem po mia ro wym.

Taabbeellaa 22
Wy so kość cen i sta wek opłat abo na men to wych za zbio -
ro we od pro wa dza nie ście ków:

Ce ny i staw ki opłat abo na men to wych brut to okre ślo ne w
ko lum nach 5 ta bel 1 i 2 za wie ra ją po da tek od to wa rów i
usług, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi w dniu spo -
rzą dza nia wnio sku.

WWaarruunnkkii rroozzlliicczzeeńń zz uuwwzzggllęęddnniieenniieemm wwyyppoossaażżeenniiaa nniiee--
rruucchhoommoośśccii ww pprrzzyyrrzząąddyy ii uurrzząąddzzeenniiaa ppoommiiaarroowwee..
Roz li cze nia za zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio ro -
we od pro wa dza nie ście ków pro wa dzo ne są zgod nie z
prze pi sa mi usta wy i roz po rzą dze nia wy mie nio nych w
pkt. 2 Ta ry fy. 
O ile umo wa za war ta z od bior cą usług nie sta no wi ina -
czej łącz na opła ta za zbio ro we zaopatrzenie w wo dę i
zbio ro we od pro wa dza nie ście ków  po bie ra na jest za każ -
dy mie siąc      w któ rym obo wią zy wa ła umo wa czy li by -
ły świad czo ne usłu gi. 
W obiek tach zlo ka lizo wa nych na te renie dzia ła nia
RPWiK So sno wiec S.A. wy po sa żo nych    w wo do mie -
rze głów ne, ilość wo dy do star czo nej do nie ru cho mo ści
usta la się na pod sta wie ich wska zań. 
W przy pad ku bra ku wo do mie rza głów ne go ilość wo dy
okre śla się na pod sta wie norm zu ży cia wo dy zgod nie z
Roz po rzą dze niem Mi nistra In frastruk tu ry z dnia
14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8     poz. 70 z 31.01.2002 r.). 
W sy tu acji gdy ma za sto so wa nie art. 6 ust. 6 usta wy tzw.
wie lo lo ka lów ka, przed się bior stwo roz li cza od bior cę z wo -
do mie rza głów ne go oraz z wo do mie rzy do dat ko wych za -
mon to wa nych na wszyst kich punk tach czer pal nych (np. w
lo ka lach). Roz li cze nie róż ni cy wska zań mię dzy  wo do -
mie rzem głów nym a su mą wska zań wo do mie rzy opo mia -
ro wu ją cych punk ty czer pal ne na le ży do wła ści cie la lub
za rząd cy bu dyn ku wie lo lo ka lo we go (art. 26 ust 3 usta wy).
Opła ta abo na men to wa pod le ga wpła cie tak że w przy pad -
ku bra ku po bo ru wo dy 
lub od pro wa dza nia ście ków. Od bior ca usług do ko nu je za -
pła ty za do star czo ną wo dę 
i od pro wa dzo ne ście ki na wa run kach i w ter mi nach okre -
ślo nych w umo wie. 
Przed się bior stwo wo do cią go wo -ka na li za cyj ne ob cią ża
gmi nę na pod sta wie cen i opłat abo na men to wych zgod -
nie z ta ry fa mi wg za war tej umo wy za wo dę zu ży tą na ce -
le prze ciw po ża ro we (art. 22 ust 2 usta wy).
Ilość ście ków w obiek tach wy po sa żo nych w urzą dze nie
po mia ro we usta la się w opar ciu o ich wska za nia. 
W przy pad kach bra ku wy po sa że nia obiek tów w urzą dze -
nia po mia ro we (co do tyczy pra wie 100 % od bior ców
usług przed się bior stwa w tym za kre sie) – ilość od pro wa -
dza nych ście ków, zgod nie z art. 27. ust. 5 usta wy, usta la
się ja ko rów ną ilo ści wo dy po bra nej.
W roz li cze niach ilo ści od pro wa dzo nych ście ków, ilość
bez pow rot nie zu ży tej wo dy uwzględ nia się wy łącz nie w
przy pad kach, gdy wiel kość ich zu ży cia na ten cel usta lo -
na jest na pod sta wie do dat ko we go wo do mie rza za in sta lo -
wa ne go na koszt od bior cy usług zgod nie z  wa run ka mi
tech nicz ny mi wy da ny mi przez spół kę (np. wo da do pod -
le wa nia ogro du).
W przy pad ku nie spraw no ści wo do mie rza głów ne go, je -
że li umo wa nie sta no wi ina czej, ilość po bra nej wo dy usta -
la się na pod sta wie śred nie go zu ży cia wo dy w okre sie 3
mie się cy przed stwier dze niem nie spraw no ści wo do mie -
rza, a gdy nie jest to moż li we na pod sta wie śred nie go zu -
ży cia wo dy w ana lo gicz nym okre sie ro ku ubie głe go lub
ilo czy nu śred nio -mie sięcz ne go zu ży cia wo dy w ro ku
ubie głym i licz by mie się cy nie spraw no ści wo do mie rza. 
RPWiK So sno wiec S.A. na wnio sek od bior cy usług do -
ko nu je spraw dze nia pra wi dło wo ści dzia ła nia wo do mie -
rza, jed nak w przy pad ku bra ku po twier dze nia je go nie -
spraw no ści, wnio sko daw ca po no si kosz ty eks per ty zy.

WWaarruunnkkii ssttoossoowwaanniiaa cceenn ii ssttaawweekk ooppłłaatt

ZZaakkrreess śśwwiiaaddcczzoonnyycchh uussłłuugg ddllaa ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh ggrruupp ttaa--
rryyffoowwyycchh
Przed się bior stwo nie po sia da wła snych ujęć wo dy. Głów -
nym do staw cą wo dy jest Gór no ślą skie Przed się bior stwo
Wo do cią gów w Ka to wi cach Spół ka Ak cyj na (100 % za -
ku pu) na pod sta wie za war tej umo wy. Kosz ty wy ni ka ją ce
z za ku pu wo dy sta no wią oko ło 53,5 % kosz tów do ty czą -
cych za opa trze nia w wo dę. Przed się bior stwo po sia da
577,3 km sie ci wo do cią go wych, 353,6 km sie ci ka na li -
za cyj nych oraz wła sne oczysz czal nie: Ra do cha II i Za -
gó rze. 
Na te re nie Gmi ny So sno wiec RPWiK So sno wiec S.A. ob -
słu gu je w za kre sie za opa trze nia w wo dę ok. 94,7 % ryn -
ku, w za kre sie od pro wa dza nia ście ków ok. 82 % ryn ku.
Lo kal ny ry nek od bior ców usług wo do cią go wo -ka na li za -
cyj nych jest sta bil ny. W związ ku z in we sty cją pn. „Go -
spo dar ka ście ko wa mia sta So snow ca – etap II” prze wi -
du je się zwięk sze nie ilo ści od bior ców  w za kre sie od pro -
wa dza nia ście ków. 
Nie ru cho mo ści przy łączo ne do sie ci wo do cią go wej
Przed się bior stwa w 99,6 % zo sta ły wy po sa żo ne w wo -
do mie rze głów ne. Po zo sta łe bra ku jące wo do mie rze głów -
ne in sta lo wa ne są na bie żą co w mia rę moż li wo ści tech -
nicz nych. 
Na te re nie Gmi ny So sno wiec za mon to wa nych jest pięć
urzą dzeń po mia ro wych słu żą cych do opo mia ro wa nia ilo -
ści do star czo nych ście ków.

SSttaannddaarrddyy jjaakkoośścciioowwee uussłłuugg oobbssłłuuggii ooddbbiioorrccóóww uussłłuugg..
W za kre sie ja ko ści świad czo nych usług Przed się bior stwo
re ali zu je za da nia okre ślo ne:

w ze zwo le niu wy da nym na pro wa dze nie dzia łal no ści
w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro -
we go od pro wa dza nia ście ków, 
w re gu la mi nie do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście -
ków, obo wią zu jącym na te re nie Gmi ny So sno wiec, 
w umo wach z po szcze gól ny mi od bior ca mi usług wo -
do cią go wo -ka na li za cyj nych oraz prze pi sach praw nych
do ty czą cych ochro ny śro do wi ska i usta la ją cych wy ma -
ga nia do ty czą ce ja ko ści wo dy prze zna czo nej do spo ży -
cia przez lu dzi, w tym wy ma gań bak te rio lo gicz nych,
fi zy ko che micz nych i or ga no lep tycz nych. 

Dzia ła nia zwią za ne ze speł nie niem wy ma gań ja ko ścio -
wych ma ją swo je po kry cie w Ta ry fie. Są to kosz ty eks -
plo ata cji i utrzy ma nia urzą dzeń wo do cią go wo -ka na li za -
cyj nych,     a tak że wy mia ny sie ci. Bie żą ce ana li zy ja ko -
ści wo dy pro wa dzo ne są na zle ce nie przed się bior stwa
przez Cen trum Ba dań i Do zo ru Gór nic twa Pod ziem ne -
go sp. z o.o. w Lę dzi nach suk ce syw nie po awa riach oraz
do ryw czo  w na głych przy pad kach. 
W ce lu po pra wie nia ja ko ści wo dy spół ka do ko nu je bie żą -
ce go płu ka nia sie ci wo do cią go wej. W re jo nach, gdzie no -
to wa no naj czę ściej za bru dze nia bądź pro ble my z ci śnie -
niem zle co no płu ka nie sie ci wo do cią go wej me to dą hy -
dro pneu ma tycz ną w ce lu usu nię cia z rur osa dów
mięk kich i pół twar dych.
Bie żą ce ana li zy za war to ści za nie czysz czeń w ście kach
pro wa dzo ne są przez or ga ni za cyj nie wy dzie lo ne w tym
ce lu la bo ra to rium wła sne wy po sa żo ne w wy ma ga ny
sprzęt oraz po sia da ją ce Cer ty fi kat akre dy ta cyj ny la bo ra -
to rium ba daw cze go Nr AB 844 speł nia ją cy wy ma ga nia
nor my PN – EN ISO/JEC 17025/2005.
Wy so ka ja kość ob słu gi klien tów re ali zo wa na jest m.in.
po przez wpro wa dze nie za da nio we go cza su pra cy od czy -
ty wa czy (moż li wość ru cho mych go dzin pra cy i pra cę
Biu ra Ob słu gi Klien ta, któ re jest czyn ne w po nie dział ki
w go dzi nach  700 – 1700, wto rek -pią tek  700 – 1500. 
Zbio ro we za opa trze nie w wo dę do ko ny wa ne jest dla
wszyst kich od bior ców usług w opar ciu o ta kie sa me za -
sa dy tech no lo gicz ne i tech nicz ne. Do ty czy to do sta wy
wo dy do bu dyn ków jed no ro dzin nych i wie lo ro dzin nych
oraz bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, prze zna czo nych
na ce le usłu go wo – han dlo we i od bior ców prze my sło -
wych. Spół ka za pew nia ca ło do bo wą ob słu gę w za kre sie
pra wi dło we go funk cjo no wa nia urzą dzeń wo do cią go wo -
-ka na li za cyj nych bę dą cych w jej po sia da niu, zgod nie z
po sta no wie niem re gu la mi nu do star cza nia wo dy i od pro -
wa dza nia ście ków.

Cena/stawka Cena/stawka 
Lp. 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

 
Wyszczególnienie netto brutto 

 
Jednostka miary 

1 2 3 4 5 6
1 Gospodarstwa domowe, 

przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / cena za 
dostarczon wod 4,10 

 
4,39 z / m3

2 Gospodarstwa domowe, 
przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / stawka op aty 
abonamentowej 

 
5,73 

 
6,13

z /m-c/punkt 
rycza towy 

3 Gospodarstwa domowe, 
przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / stawka op aty 
abonamentowej  

 
9,13 

 
9,77

z /m-c/  
wodomierz g ówny 

4 Gospodarstwa domowe, 
przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / stawka op aty 
abonamentowej 

 
20,59 

 
22,03 

z /kwarta /
wodomierz g ówny 

5 Gospodarstwa domowe, 
przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / stawka op aty 
abonamentowej 
 

3,52 
 

3,77
z /m-c/ wodomierz 
dodatkowy, woda 

bezpowrotnie zu yta/ 
ogród 

6 Gospodarstwa domowe, 
przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / stawka op aty 
abonamentowej 

 
9,13 

 
9,77

z /m-c/ 
wodomierz dodatkowy 

art. 6 ust 6 ustawy 

Cena / stawka Cena / stawka 
Lp. 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

 
Wyszczególnienie netto brutto 

 
Jednostka miary 

1 2 3 4 5 6

1
Gospodarstwa domowe, 
przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / cena za 
odprowadzone 
cieki 

 

4,70 

 

5,03 
 

z / m3

2
Gospodarstwa domowe, 
przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / stawka op aty 
abonamentowej 

 

5,73 6,13 

 
z /m-c/ za 
punkt z obcym 
ród em wody 

3
Gospodarstwa domowe, 
przemys i pozostali 
odbiorcy us ug

1 / stawka op aty 
abonamentowej 

 

3,52 

 

3,77 

 
z /m-c/ za 
urz dzenie pomiarowe 
do cieków 
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historia

Bu dow ni czym ko ścio ła i
wła ści wie twór cą pa ra fii p.w.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny był jej pierw szy
pro boszcz ks. Do mi nik Mil bert
z Dą bro wy Gór ni czej. Bu dow lę
za pro jek to wał zna ny war szaw ski
ar chi tekt Ka rol Ko złow ski
(1847-1902), m.in. twór ca te atru
w Lu bli nie i fil har mo nii w War -
sza wie. No wa cen tral na świą ty -
nia So snow ca wy bu do wa na zo -
sta ła w la tach 1893-1899.  W
1896 r. od da no do użyt ku wier -
nych dol ną ka pli cę, a w trzy la -
ta póź niej ukoń czo no bu do wę
ko ścio ła. W tym sa mym ro ku bi -
skup kie lec ki To masz Ku liń ski
ery go wał tu taj pa ra fię, wy dzie -
la jąc ją z te re nu pa ra fii cze ladz -
kiej. W 1901 r. od da na zo sta ła
do użyt ku ple ba nia, a w tym sa -
mym ro ku kon se kra cji ko ścio ła
do ko nał or dy na riusz die ce zji
kie lec kiej, ks. bi skup Au gu styn
Ło siń ski. Świą ty nia jest trój na -
wo wą ba zy li ką z tran sep tem.
Oka za łą bry łę z ce gły zdo bi od
fron tu wie ża z ro ze tą i wy so kim
heł mem. Wnę trze ko ścio ła w
sty lu neo ro mań skim, z neo ba ro -
ko wy mi oł ta rza mi i wi tra ża mi
oraz po li chro mią w sty lu mło do -
pol skim. Ta ostat nia, któ ra  po -
kry wa wszyst kie ścia ny i skle -
pie nia pod kre śla szcze gól nie
pięk no świą ty ni. Wy ko na na zo -
sta ła w la tach 1904-1906 przez
kra kow skich ar ty stów: Wło dzi -
mie rza Tet ma je ra i Hen ry ka
Uziem bło. W. Tet ma jer był rów -
nież au torem ob ra zu olej ne go
przed sta wia ją ce go sce nę Wnie -
bo wzię cia NMP, umiesz czo ne go
w oł tarzu głów nym. Wi tra że za
wy jąt kiem dwóch XIX -wiecz -
nych po cho dzą z lat 30. XX w.,
z kra kow skiej pra cow ni Sta ni sła -

wa Że leń skie go i wy ko na ne zo -
sta ły wg pro jek tu prof. Ja na Bu -
kow skie go. We wnątrz ko ścio ła
za in te re so wa nie wzbu dza ją rów -
nież: epi ta fium po świę co ne ar -
chi tek towi Ka ro lo wi Ko złow -
skie mu – pro jek tan towi świą ty -
ni, ufun do wa ne po je go śmier ci
przez żo nę i sy na oraz ta bli ca
de dy ko wa na Ju liu szo wi Sło wac -

kie mu w set ną rocz ni cę uro dzin
(1909). 

Po II woj nie świa to wej z po -
wo du bra ku zgo dy władz pań -
stwo wych i lo kal nych na bu do -
wę no wych obiek tów sa kral nych
świą ty nia ta by ła do lat 80. XX
w. ko ścio łem pa ra fial nym nie -
mal że dla ca łe go roz wi ja ją ce go
się Śród mie ścia.     

W dniach 20-21 ma ja 1967 r.
z bli sko rocz nym opóź nie niem
od by ły się w ko ście le p.w.
Wnie bo wzię cia NMP uro czy ste
ob cho dy mi le nij ne z udzia łem
kar dy na łów: Ste fa na Wy szyń -
skie go i Ka ro la Woj tyły. Po mi -
mo pod ję tej przez wła dze ak cji
„wy lud nia nia” mia sta po przez
„przy mu so wą” roz ryw kę dla
wszyst kich grup wie ko wych,
m.in. kon cert ze spo łu „Czer wo -
ne Gi ta ry” w Par ku Sie lec kim,
spo tka nie z bo hate ra mi se ria lu
„Czte rej pan cer ni i pies” na Sta -
dio nie Lu do wym i in., w uro czy -
sto ściach Mil le nium Chrztu Pol -
ski udział wzię ły rze sze wier -
nych. 

25 mar ca 1992 r. na mo cy
bul li Oj ca Świę te go Ja na Paw ła
II utwo rzo na zo sta ła die ce zja so -
sno wiec ka, a ko ściół pa ra fial ny
przy ul. Ko ściel nej pod nie sio ny
zo stał do god no ści Ka te dry. 30
ma ja te go sa me go ro ku od był
się w niej uro czy sty in gres
pierw sze go bi sku pa so sno wiec -
kie go księ dza Ada ma Śmi giel -
skie go, któ ry 11 paź dzier ni ka
ubie głe go ro ku po cho wa ny zo -
stał na ka te dral nym pla cu.

28 mar ca b.r. so sno wiec ka
ba zy li ka ka te dral na by ła miej -
scem in gre su dru gie go or dy na -
riu sza  die ce zji so sno wiec kiej –
księ dza bi sku pa Grze go rza Ka -
sza ka. 

Nie wąt pli wie naj więk szym
wy da rze niem w dzie jach mło dej
so sno wiec kiej die ce zji so sno -
wiec kiej by ła wi zy ta Oj ca Świę -
te go Ja na Paw ła II, któ ry w dniu
14 czerw ca 1999 r. spo tkał się z
wier ny mi przy ul. Gwiezd nej.
Nie ste ty nie by ło mu da ne od -
wie dzić wów czas Ka te dry p.w.
Wnie bo wzię cia NMP.  

Uro dził się 21 grud nia 1874
r. w War sza wie, w ro dzi nie
Wła dy sła wa - kom po zyto ra i
Wan dy z Gra bow skich. 
Je go cio tecz nym bra tem był
po eta K. Tet ma jer i od naj -
młod szych lat po sia dał związ -
ki ze śro do wiskiem ar ty stycz -
nym. Po ukoń cze niu gim na -
zjum, w la tach 1892-1900
stu dio wał me dy cy nę na Uni -
wer sy tecie Ja giel loń skim w
Kra ko wie. Po jej ukoń cze niu
pra co wał ja ko le karz pe dia tra w
Szpi ta lu św. Lu dwi ka w Kra ko -
wie (1901-1906). Ja ko po eta
de biu tował już w 1895 r., ogła -
sza jąc w ty go dni ku „Świt” cykl
so ne tów. W tym cza sie czę sto
prze by wał w śro do wi sku zwią -
za nym z oso bą Sta ni sła wa
Przy by szew skie go. Pod czas
po by tu na sty pen dium na uko -
wym w Pa ry żu bar dziej niż

me dy cy ną za czął in te re so wać
się li te ra tu rą fran cu ską. Po po -
wro cie do kra ju w 1906 r.
współ two rzył ka ba ret Zie lo ny
Ba lo nik, pi sał róż ne tek sty sa -
ty rycz ne oraz prze kła dał na ję -
zyk pol ski li te ra tu rę fran cu ską,
co przy nio sło mu od zna cze nia,
m.in. Aka de mii Fran cu skiej
(1914) i Krzyż Ka wa ler ski Le -
gii Ho no ro wej (1922). Pod czas
I woj ny świa towej ja ko le karz
ko le jo wy zmo bi li zo wa ny zo stał
do ar mii au striac kiej. W 1919
r. roz po czął pra cę kry ty ka li te -
rac kie go, któ rą kon ty nu ował do
koń ca ży cia. Od 1922 r. za -
miesz kał w War sza wie, zaj mu -
jąc się wy łącz nie pra cą li terac -
ką i wy gła sza niem od czy tów.
W se zo nie 1923-1924 był kie -
row ni kiem li te rac kim Te atru
Pol skie go, sta le współ pra co wał
z „Ku rie rem Po ran nym”, „Ilu -

stro wa nym Ku rie rem Co dzien -
nym”, „Wia domo ścia mi li te -
rac ki mi”. W 1933 r. otrzy mał
na gro dę li te rac ką mia sta sto -
łecz ne go War sza wy oraz po wo -
ła ny zo stał do Pol skiej Aka de-
mii Li tera tu ry. Po nad to wspól -
nie z Ire ną Krzy wic ką kie ro wał
pry wat ną kli ni ką, któ ra pro mo -
wa ła świa do me ma cie rzyń -
stwo. Miał bar dzo ra dy kal ne
po glą dy, po nie waż do ma gał się
le ga li za cji abor cji oraz pro pa -
go wał an tykon cep cję, za co
wie lo krot nie był kry ty kowa ny.
Po wy bu chu II woj ny świa to -
wej zna lazł się we Lwo wie,
gdzie za miesz kał u szwa gra żo -
ny prof. Ja na Gre ka. W paź -
dzier ni ku 1939 r. wła dze so -
wiec kie po wo ła ły go na sta no-
wi sko kie row ni ka ka te dry
hi sto rii li te ra tu ry fran cu skiej
lwow skie go uni wer sy tetu.

Dzia łał w Związ ku Li te ra tów
Pol skich, wszedł w skład ko le -
gium re dak cyj ne go pi sma No -
we Wid no krę gi, pu bli ko wał ar -
ty ku ły w Czer wo nym Sztan da -
rze, uczest ni czył w im pre zach
pro pa gan do wych. Po za jęciu
Lwo wa przez Niem ców zo stał
aresz towa ny w no cy z 3 na 4
lip ca 1941 r. i na stęp nie roz -
strze lany. Miej sce je go po -
chów ku nie jest zna ne.

W So snow cu uli ca Ta de -
usza Boya -Że leń skie go znaj du -
je się w dziel ni cy Po rąb ka.

Uro dził się 1 czerw ca 1895
r. w Cho robro wie ko ło Brze -
żan (Po dole), w ro dzi nie
Mie czy sła wa her bu Kor czak
– ad mi ni stra tora ma jąt ku
oraz Wan dy z Za lew skich.
La ta gim na zjal ne spę dził we
Lwo wie (1905-1913), jed -
nak nie wy ka zy wał więk -
szych za inte reso wań po li -
tycz nych. Bez pośred nio po
zda niu eg za mi nów ma tu ral -
nych wstą pił do Aka de mii
Woj sko wej w Wied niu. Po
jej ukoń cze niu w 1915 r., ja -
ko pod po rucz nik do wo dził plu tonem na fron cie ro syj skim
i wło skim. W li sto pa dzie 1918 r. wraz z gru pą żoł nie rzy -
-Po la ków z roz pa da ją cej się ar mii au striac kiej wstą pił do
9. Puł ku Uła nów Ma łopol skich. Je sie nią 1919 r. mia no -
wa ny zo stał rot mi strzem, w sierp niu na stęp ne go ro ku mia -
no wa ny zo stał do wód cą 12. Puł ku Uła nów, na któ re go cze -
le brał udział w ca łodzien nej bi twie ka wa le ryj skiej pod
Ko mo ro wem (31 sierp nia 1920) prze ciw ko prze wa ża ją cej
li czeb nie Ar mii Kon nej Bu dion ne go. Zo stał ran ny, a po
re kon wa le scen cji skie rowa no go do 9. Puł ku Uła nów Ma -
ło pol skich na sta no wi sko za stęp cy do wód cy. Po sia dał
zdol no ści pe da go gicz ne dla te go peł nił sta nowi ska zwią -
za ne ze szko leniem, m.in. w Gnieź nie i w Ofi cer skiej
Szko le Ar ty le rii w War sza wie. W 1923 r. zo stał mia no wa -
ny na sto pień ma jo ra. W rok póź niej brał udział w VIII
Igrzy skach Olim pij skich, któ re od były się w Pa ry żu, star -
tu jąc we wszech stron nym kon kur sie ko nia wierz cho wego.
Peł nił funk cję do wód cy 9. Puł ku Uła nów Ma ło pol skich i
z te go ty tu łu w dniu 1 stycz nia 1928 r. zo stał mia nowa ny
na sto pień pod puł kow ni ka. W la tach trzy dzie stych kie ro -
wał przy go towa nia mi pol skiej eki py na Igrzy ska Olim pij -
skie w Ber linie (1936), któ ra we wszech stron nym kon kur -
sie ko nia wierz cho we go zdo by ła srebr ny me dal. W paź -
dzier ni ku 1938 r. otrzy mał funk cję ko men dan ta Cen trum
Wy szko le nia Ka wa le rii w Gru dzią dzu, a w sierp niu 1939
r. mia no wa no go do wód cą Ośrod ka Za pa so we go Zgru po -
wa nia Ka wa le rii w Gar wo li nie. W kam pa nii wrze śnio wej
po wie rzo no mu do wódz two obro ny prze praw na Wi śle, a
od 13 wrze śnia był za stęp cą do wód cy Kom bi no wa nej Bry -
ga dy Ka wa le rii. Po bi twach pod Su cho wo lą i Jac nią uni -
ka jąc nie wo li prze do stał się do Kra ko wa. Wspól nie z Kle -
men sem Rud nic kim i Edwar dem Go dlew skim utwo rzył
woj sko wą struk turę kon spi ra cyj ną pn. „Ka er ge”. Od 1940
r. ko men dant Ob sza ru Po łudnio wo -Za chod nie go Związ ku
Wal ki Zbroj nej, od ma ja w stop niu ge ne ra ła bry ga dy. Po
de kon spi racji i aresz to waniu (20 kwiet nia 1941) prze nie -
sio ny do War sza wy. W lip cu 1941 r. mia nowa ny za stęp cą
Ko men dan ta Głów ne go ZWZ. Po prze mia no waniu ZWZ
na Ar mię Kra jową (lu ty 1942) brał udział w „ak cji sca le-
nio wej”. Po aresz towa niu gen. Ste fana Gro ta - Ro wec kie -
go (30 czerw ca 1943), w dniu 17 lip ca mia no wany zo stał
na sta no wisko Do wód cy Sił Zbroj nych w Kra ju (AK).  21
mar ca 1944 r. mia nowa ny zo stał ge ne ra łem dy wi zji, a na -
stęp nie od zna czo ny Or de rem Vir tu ti Mi li ta ri. W dniu 31
lip ca 1944 r. pod jął de cyzję o wy buchu po wsta nia war -
szaw skie go. Od 30 wrze śnia Na czel ny Wódz Pol skich Sił
Zbroj nych. Od 5 paź dzier ni ka 1944 r. do 4 ma ja 1945 r.
je niec wo jen ny , po przy by ciu do Lon dynu funk cję Na -
czel ne go Wo dza peł nił do li sto pa da 1946 r. W la tach
1947-1949 peł nił funk cję Pre ze sa Ra dy Mi ni strów , a od
ro ku 1956 wspól nie z gen. W. An der sem i E. Ra czyń skim
był człon kiem „Ra dy Trzech”, któ ra przej ścio wo za stę po-
wa ła Pre zy den ta RP. Zmarł nie spo dzie wa nie na atak ser -
ca w 24 sierp nia 1966 r. w Buc kley. Po cho wany zo stał na
cmen tarzu Gun nes bu ry w Lon dy nie. W 1994 r. je go pro -
chy zo sta ły prze wie zio ne do Pol ski i zło żo ne na Cmen ta-
rzu Po wąz kow skim w War sza wie. W So snow cu ge ne rał
Ta de usz Bór -Ko mo row ski uho no rowa ny zo stał uli cą w
dziel ni cy Śro du la, któ ra do mar ca 1990 r. no siła na zwę
ge ne rała -puł kow ni ka Iwa na Ko row ni ko wa, do wód cy 59.
Ar mii I Fron tu Ukra ińskie go, któ ra 27 stycz nia 1945 r.
wkro czy ła do na sze go mia sta.  

KKoolluummnnęę rreeddaagguujjee:: MMiicchhaałł WWęęcceell

Katedra p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny

Ko mo row ski
Ta de usz
(1895 – 1966) ps. Bór, Znicz, Lawina, generał dywizji,
dowódca Armii Krajowej 

Że leń ski Ta de usz 
(1874 – 1941) pseu do nim li te rac ki Boy, pi sarz, po eta -sa ty ryk, tłu macz li te ra tu ry fran cu skiej
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prosto z miasta

18 mar ca w Wyż szej Szko le Hu -
mani tas od by ła się kon fe ren cja „Ro -
dzi na Za stęp cza dla Dzie ci bez Przy -
szło ści”, w któ rej uczest ni czył m.in.
dy rek tor Cen trum Psy cho lo gii Ro -
dzin nej i Są do wej Uni wer sy te tu w
Bir ming ham, prof. Ke vin Brow ne.
Sosno wiec ka kon fe ren cja uzy ska ła
patro nat Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej Jo lan ty Fe dak, Rzecz ni -
ka Praw Dziec ka Mar ka Mi cha la ka
oraz Wo je wo dy Ślą skie go Zyg mun -
ta Łu kasz czy ka.

Spo tka nie w WSH sta ło się oka -
zją do dys ku sji nad przy szło ścią
dzie ci po zba wio nych nor mal ne go
dzie ciń stwa. Mó wio no tak że o in sty -
tu cji ro dzi ny za stęp czej, któ ra wciąż
nie jest ro zu mia na i do ce nia na przez
spo łe czeń stwo.

ZZmmiiaannaa żżyycciiaa

–Ro dzi ny za stęp cze, któ re przyj -
mu ją dziec ko do swe go do mu, mu -
szą li czyć się ze zmia ną do tych cza -
sowe go ży cia. Nie któ rzy de cy du ją
się na by cie ta ką ro dzi ną pod wpły -
wem ar ty ku łu pra so we go al bo fil mu.
Po tem po ja wia ją się pro ble my. Ży cie
odbie ga od fil mo we go mo de lu. Ro -
dzi na tra ci au to no mię, dom czę sto
przy po mi na dwo rzec ko le jo wy. Od -
wie dza go ku ra tor, oso by z ośrod ka
adop cyj ne go, a na wet po li cja - mó -

wiła Be ta Krop ka z Fe de ra cji na
Rzecz Re in te gra cji Spo łecz nej.

Wy stą pie nie prof. Ke vi na Brow -
ne`a by ło po świe co ne po trze bom i
pro ble mom ro dzi ciel stwa za stęp cze -
gowWiel kiej Bry ta nii. Bry tyj ski na -
uko wiec jest świa to wej sła wy psy -
cho lo giem, któ ry od po nad 30 lat
pro wa dzi ba da nia do ty czą ce zja wi -
ska prze mo cy w ro dzi nie. Oprócz
dzia łal no ści na uko wej pra cu je ja ko
kon sul tant w Ko mi sji Eu ro pej skiej,
UNI CEF -ie oraz w Świa to wej Or ga -
niza cji Zdro wia (WHO).

WW śśrrooddkkuu ttaabbeellii

– W Wiel kiej Bry ta nii opie ka
nad dzieć mi opie ra się głów nie na
ro dzi nach za stęp czych. Gdy ma luch
zo sta je sam, naj pierw pró bu je się
zna leźć dla nie go dom wśród człon -
ków naj bliż szej ro dzi ny: bab ci czy
wu jo stwa. Do pie ro, gdy to się nie
uda, dziec ko tra fia do pla ców ki. W
Anglii trak tu je my ro dzi ców za stęp -
czych jak pra cow ni ków. Za opie kę
otrzy mu ją pie nią dze dla sie bie oraz
na utrzy ma nie dzie ci. W mo im kra -
ju roz wi nę ła się na wet in sty tu cja ro -
dzi ców awa ryj nych. Cho dzi o ro dzi -
nę, któ ra otrzy mu je pie nią dze tyl ko i
włącz nie za go to wość do przy ję cia
dziec ka. Mó wi się, że ci lu dzie ma ją
pła co ne za pu ste łóż ko, na wy pa dek

nagłej śmier ci ro dzi ców ma lu cha -
mówił o bry tyj skim sys te mie opie ki
nad dzieć mi Ke vin Brow ne.

Nauko wiec od niósł się tak że do
sła bych stron do mów dziec ka. Je go
zda niem ma lu chy, któ re do ra sta ją w
ta kich ośrod kach, ma ją zna czą ce
opóź nie nia. Dziec ko po win no mieć
co naj mniej jed ne go opie ku na, z któ -
rym na wią zu je więź pod czas roz wo -
ju. Do my opie ki dla po rzu co nych
no wo rod ków czę sto przy po mi na ją
szpi ta le z pie lę gniar ka mi, któ re za -
czy na ją pra cę o godz. 8 a koń czą o
16.

– Per so nel boi się wy cho dzić 
z dziec kiem po za mu ry ośrod ka.
Maluch jest ska za ny na wię zie nie w
posta ci swo je go łó żecz ka. Nie wy -
kształ ca ją się do sta tecz nie do brze
ośrod ki od po wia da ją ce z ko mu ni ka -
cję i umie jęt ność ży cia w spo łe czeń -
stwie - do dał prof. Brow ne.

W wy stą pie niu an giel skie go na -
ukow ca zna la zła się tak że po chwa ła
dla na sze go kra ju. W Pol sce, mi mo
trud no ści zwią za nych z trans for ma -
cją ustro jo wą, uda ło się uzy skać zna -
czą cy po stęp. W kla sy fi ka cji, w któ -
rej wzię to pod uwa gę tak że kra je za -
chod nie, Pol ska znaj du je się w
środ ku ta be li je śli cho dzi o ilość
dzie ci w pla ców kach opie kuń czych.
Naj gor sze wy ni ki osią ga ją Cze chy i
Bel gia. RREEDD

Domy dziecka to przeżytek
Profesor Kevin Browne w Wyższej Szkole Humanitas

Do rzecz ni ka zgła sza się bar -
dzo wie lu kon su men tów, któ rzy
na by wa ją to wa ry od  przed sta wi -
cie li han dlo wych trud nią cych się
tzw. sprze da żą bez po śred nią - w
do mu klien ta  lub na zor ga ni zo wa -
nym przez  fir mę po ka zie. Kon su -
men ci czę sto mó wią, że nie by li
prze ko na ni do za ku pu, ale nie
umie li od mó wić na by cia to wa ru.
Bar dzo wie lu kon su men tów   po -
peł nia błę dy chcąc wy co fać się z
do ko na ne go za ku pu.  
KKOONNSSUUMMEENNCCIIEE PPAAMMIIĘĘTTAAJJ::
11)) Ty de cy du jesz o za war ciu umo -
wy. Sprze daw ca nie mo że na rzu -
cić obo wiąz ku kup na  to wa ru. Je -
śli nie je steś prze ko na ny do za ku -
pu nie wa haj się od mó wić. 
22)) Je śli to war jest dro gi  za sta nów
się czy cię na je go za kup stać. Je -
śli sprze daw ca pro po nu je  sprze -
daż na kre dyt - bę dziesz mu siał za -
wrzeć rów nież umo wę z ban kiem.
W prak ty ce    wów czas za wrzesz
dwie umo wy - pierw szą ze sprze -
daw cą - umo wę kup na -sprze da ży,
a dru gą kre dy tu z ban kiem. Je śli
ro bisz za kup na kre dyt pa mię taj,
że sprze daw ca po wi nien  wy dać ci
czy sty for mu larz umo wy kre dy to -
wej. Bank mo że od mó wić udzie -
le nia kre dy tu i  wów czas bę dziesz
miał obo wią zek za pła cić go tów ką.
Sprawdź jak ta kwe stia zo sta ła
ure gu lo wa na w umo wie. 
33)) Je śli z za ku pem zwią za ny jest

Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go roz -
strzy gnął kon kurs ofert w dzie dzi nie kul -
tu ry fi zycz nej i spor tu dzie ci i mło dzie -
ży. Do fi nan so wa nie prze zna czo no na or -
ga ni za cję im prez spor to wych ran gi
wo je wódz kiej, ogól no pol skiej oraz mię -
dzy na ro do wej, a tak że na ba da nia dia -
gno stycz ne dla mło dzie ży uzdol nio nej
spor to wo. 

Naj wię cej pie nię dzy tra fi ło m.in. na
Mi strzo stwa Pol ski w Kom bi na cji Nor -
we skiej (10 tys. zł), Spor to wy Tur niej
Miast i Gmin 2009 (20 tys. zł), Dru ży -
no we Mi strzo stwa Pol ski Wo je wództw
w Za pa sach w Sty lu Kla sycz nym (10

tys. zł), Mię dzy na ro do wy Tur niej Mło -
dzie żo wej Pił ki Ręcz nej Miast z oka zji
Dni Wo je wódz twa Ślą skie go i 80-le cia
pił ki ręcz nej na Ślą sku (8 tys. zł). 

Ca ło rocz ny bu dżet kon kur su wy no -
si ok. 900 tys. zł. W ma ju zo sta nie ogło -
szo ny II etap na bo ru wnio sków. Je dy -
nym so sno wiec kim ro dzyn kiem, któ ry
otrzy mał w kon kur sie fun du sze jest Za -
głę biow skie Sto wa rzy sze nie Tu ry sty ki
Ro we ro wej So sno wiec, któ re wspar to
przy oka zji or ga ni za cji Mię dzy na ro do -
we go Wy ści gu Ko lar skie go „Szo sa mi
Za głę bia“. Sto wa rzy sze nie otrzy ma ło 4
tys. zło tych. RED

kre dyt, zwy kle są też kosz ty kre -
dy tu. Za tem do ce ny to wa ru  trze -
ba do li czyć jesz cze kosz ty kre dy -
tu. Koszt to wa ru bę dzie w efek cie
wyż szy niż gdy byś  na był go za
go tów kę. Kosz ty kre dy tu to nie
tyl ko opro cen to wa nie, ale tak że
opła ta  przy go to waw cza, czy kosz -
ty za bez pie cze nia kre dy tu itp. To,
że kre dyt jest 0%  nie zna czy, że
nie ma in nych kosz tów.  
44)) Prze czy taj uważ nie umo wę. Je -
śli nie ro zu miesz jej po sta no wień
- NNIIEE PPOODDPPIISSUUJJ!!
55)) Waż ne są usta le nia pi sem ne, a
nie te ust nie do ko na ne ze sprze -
daw cą. Uzgod nie nia ust ne  zwy kle
są nie moż li we do udo wod nie nia.
Je śli uma wiasz się ze sprze daw cą,

za dbaj o  wpi sa nie uzgod nień do
umo wy, aby w ra zie pro ble mu
móc je udo wod nić. Mo żesz  ne go -
cjo wać wa run ki umo wy. 
66)) Mo żesz w ter mi nie 10 dni od
za war cia umo wy od stą pić od niej.
Mu sisz to jed nak zro bić w  for mie
PPIISSEEMMNNEEJJ i mieć po twier dze nie
nada nia li stu na po czcie lub po -
twier dze nie przy ję cia  pi sma przez
sprze daw cę. Aby do trzy mać ter -
mi nu 10-dnio we go wy star czy
nadać list  po le co ny (naj le piej ze
zwrot nym po twier dze niem od bio -
ru) przed je go upły wem. 
77)) Aby od stą pić od umo wy NNIIEE
WWYYSSTTAARRCCZZYY ZZAADDZZWWOONNIIĆĆ..
UUSSTTNNAA RREEZZYYGGNNAACCJJAA NNIIEE
MMAA ZZNNAACCZZEENNIIAA -- MMUUSSII BBYYĆĆ
PPIISSMMOO..

AAddrriiaannnnaa PPeećć

reklama

CCzzyymm ddookkłłaaddnniiee jjeesstt aazzbbeesstt??
Azbest to po pro stu na zwa han dlo wa gru -
py mi ne ra łów, któ re che micz nie są uwod -
nio ny mi krze mia na mi róż nych me ta li. Wy -
stę pu ją w Pol sce w prze my śle w dwóch
gru pach. Naj więk sze zu ży cie w prze my śle
ma azbest bia ły – chry zo tyl, mniej po pu -
lar ny jest azbest nie bie ski kro ki do lit jest on
na to miast bar dziej nie bez piecz ny ze
wzglę du na ma łe roz mia ry włó kien, któ re
bar dzo ła two prze ni ka ją do obrze ży płuc i
wy ka zu ją du żą trwa łość w or ga ni zmie. 

SSkkoorroo aazzbbeesstt jjeesstt ttaakk bbaarrddzzoo nniieebbeezzppiieecczznnyy
cczzeemmuu jjeesstt ttaakk ppoowwsszzeecchhnnyy ww pprrzzeemmyyśśllee??
Azbest zna ny był czło wie ko wi od sta ro żyt -
no ści – za uwa żo no już wte dy je go cen ne
ce chy ta kie jak mięk kość, gięt kość i przede
wszyst kim od por ność na ogień. Z te go po -
wo du w śre dnio wie czu al che mi cy przy pi -
sy wa li mu ma gicz ne wła ści wo ści - twier -
dzi li, że sta no wi on owło sie nie ognio trwa -
łych sa la man der. Przez wie ki na ca łym
świe cie azbest wy ko rzy sty wa ny był m.in.
do pro duk cji kno tów do świec, nie pal ne go
pa pie ru, suk na na płasz cze żoł nier skie.
Prze łom na stą pił w la tach 60 – tych XX
wie ku za czę to wy ko rzy sty wać azbest do
wy ro bu nie pal nej pa py oraz opra co wa no
mie sza ni nę azbe stu i ce men tu, któ re wkro -
czy ły do prze my słu ma te ria łów bu dow la -
nych w po sta ci lek kich i wy trzy ma łych
płyt, zna nych ja ko eter nit. 

AA sskkąądd ttaakkaa ppooppuullaarrnnoośśćć wwyyrroobbóóww aazzbbee--
ssttoowwyycchh ww PPoollssccee??

W Eu ro pie Za chod niej o wie le wcze śniej
uzna no azbest za szko dli wy. Pierw sze ba -
da nia do ty czą ce je go ne ga tyw ne go wpły -
wu na zdro wie czło wie ka stwier dzo no we
Fran cji już w 1910 ro ku. W Pol sce za prze -
sta no pro duk cji do pie ro w 1998 ro ku, na
Za cho dzie o wie le wcze śniej. Po wpro wa -
dze niu tam za ka zów dla wie lu za gra nicz -
nych pro du cen tów Pol ska by ła ryn kiem
zby tu. Pły ty azbe sto we by ły kil ka krot nie
tań sze niż te bez azbe stu. Wła śnie ce na by -
ła sku tecz ną prze ciw wa gą dla wie dzy o
szko dli wo ści azbe stu. Na sze obec ne pro -
ble my z bu dyn ka mi ocie plo ny mi azbe stem
to spa dek po la tach 60. i 70. Azbest sto so -
wa no wte dy nie tyl ko do pro duk cji płyt da -
cho wych, lecz tak że okła dzin na ele wa cje,
rur, ka na łów wen ty la cyj nych i spa li no wych
oraz in nych ele men tów. Sza cun ko wo  za -
wie ra go oko ło 15,5 mln ton wy ro bów w
Pol sce i ok. 5,5 mln ton na Ślą sku. 

DDllaacczzeeggoo wwłłaaśścciiwwiiee aazzbbeesstt jjeesstt ttaakk nniieebbeezz--
ppiieecczznnyy ddllaa zzddrroowwiiaa??
Je że li miesz ka my w bu dyn ku, któ ry ocie -
plo ny jest azbe stem( na wet je że li zo stał
nim uszczel nio ny je dy nie dach) i na po -
wierzch ni płyt ist nie ją pęk nię cia, zła ma nia
lub in ne uszko dze nia , wte dy pył azbe sto -
wy uwal nia się do at mos fe ry i wraz z wdy -
cha nym po wie trzem do sta je się do płuc.
Gro ma dzą się wte dy  i za le ga ją w płu cach
włók na azbe sto we. Włók na te są  ma łych
roz mia rów - nie wi docz ne go łym okiem,
po wo du ją one przy wie lo let nim na ra że niu
na kon takt m.in. py li cę azbe sto wą, ła god ne

zmia ny opłuc ne, ra ka płuc (naj pow szech -
niej szy no wo twór zło śli wy jest wy ni kiem
na ra że nia za wo do we go na azbest) lub mię -
dzy bło nia ki opłuc nej i otrzew nej. Chcia ła -
bym jesz cze do dać że ma lo wa nie płyt nic
nie da - jest to odło że nie pro ble mu na póź -
niej po nie waż po upły wie 30 lat od wy pro -
du ko wa nia znisz cze niu ule ga le pisz cze, ja -
kie go uży to do ich wy ro bu. W fir mie Ter -
mo expert usu nię cie azbe stu jest eta pem
ter mo mo der ni za cji , na stę pu je po nim sze -
reg prac ma ją cych na ce lu zmniej sze niu za -
po trze bo wa nia na ener gię przez bu dy nek.
Chcia łam zwró cić uwa gę, że ter mo mo der -
ni za cja jest wyj ściem opty mal nym dla
miesz kań ców blo ków po kry tych azbe stem
– zy sku ją dzię ki niej za rów no zdro we oto -
cze nie jak i oszczęd no ści.

JJaakk ww ttaakkiimm rraazziiee mmoożżnnaa ssiięę ppoozzbbyyćć aazzbbee--
ssttuu zz bbuuddyynnkkuu mmiieesszzkkaallnneeggoo??
Nikt nie po wi nien sa mo dziel nie usu wać
azbe stu ze swo je go do mu lub blo ku. Zgod -
nie z pra wem za rząd cy oraz wła ści cie le bu -
dyn ków ma ją obo wią zek prze pro wa dza nia
„Oce ny sta nu i moż li wo ści bez piecz ne go
użyt ko wa nia wy ro bów za wie ra ją cych
azbest.” Je że li oce na ta wy ka że I sto pień
pil no ści wte dy azbest na le ży bez zwłocz nie
usu nąć i zu ty li zo wać  - zaj mu ją się tym li -
cen cjo no wa ne fir my. Fir ma Ter mo expert
oczy wi ście rów nież słu ży swo im klien tom
po mo cą i ra dą w przy pad ku gdy azbest na -
le ży z blo ku usnąć. Jak już mó wi łam jest
to dla nas je den z eta pów prac zmie rza ją -
cych do ter mo mo der ni za cji bu dyn ku.

CCzzyymm jjeesstt ttaa oocceennaa ppiillnnoośśccii??
Jest to do ku ment, któ ry zo bo wią za ny jest
wy peł niać za rząd ca. W za leż no ści od sta -
nu płyt azbe sto wych, spo so bu je go za sto -
so wa nia, ro dza ju, struk tu ry, uszko dzeń i
usy tu owa nia przy zna je się okre ślo ną ilość
punk tów. Je że li ilość punk tów jest wyż sza
niż 65 azbest z bu dyn ku na le ży zdjąć nie -
zwłocz nie. Je że li ilość punk tów wy no si 30
– 64 oce nę na le ży po wtó rzyć w cią gu ro ku.
W przy pad ku gdy ilość punk tów wy no si
do 35 oce nę moż na po wtó rzyć w ter mi nie
do 5 lat. Prze pro wa dze nie oce ny jest rów -
nież eta pem na sze go pro gra mu ter mo mo -
der ni za cji.

AA jjaakk wwyygglląąddaa ssyyttuuaaccjjaa zz ffiinnaannssoowwaanniieemm
tteejj iinnwweessttyyccjjii?? CCzzyy jjeesstt mmoożżlliiwwoośśćć uuzzyysskkaa--
nniiaa jjaakkiieeggoośś wwssppaarrcciiaa??
W Pol sce w 2002 ro ku uchwa lo no PRO -
GRAM USU WA NIA AZBE STU I WY -
RO BÓW ZA WIE RA JĄ CYCH AZBEST
STO SO WA NYCH NA TE RY TO RIUM
POL SKI (zgod nie z nim azbest i je go po -
chod ne ma ją być usu nię te do 2032 ro ku,)
w któ rym za pi sa no środ ki na do fi nan so wa -
nie te go ty pu in we sty cji. Jest na to miast pro -
blem z ich uzy ska niem z kil ku po wo dów.
Po pierw sze re gu lar ne prze pro wa dza nie
wspo mnia nej wy żej oce ny pil no ści  to wa -
ru nek ko niecz ny do te go, aby na sza gmi na
mo gła się ubie gać o fun du sze na dzia ła nia
zwią za ne z usu nię ciem ma te ria łów za wie -
ra ją cych azbest. Je śli więc w gmi nie nie
ma na to pie nię dzy, je ste śmy nie ja ko
współ win ni te mu przez nie do trzy ma nie

obo wiąz ku in wen ta ry za cji. Uczu lam więc
miesz kań ców blo ków ocie plo nych azbe stem
aby wy wie ra li wpływ na za rząd ców, że by tę
oce nę prze pro wa dza li re gu lar nie. Po dru gie
fi nan so wa nie zdję cia azbe stu nie jest obo -
wiąz kiem gmi ny, więc nie dziw my się, że
nie każ da ma na ten cel prze zna czo ne fun -
du sze. 

Jest jesz cze dru ga dro ga – trud niej sza. Je -
że li w gmi nie nie ma środ ków na usu nię -
cie azbe stu, moż na je uzy skać: ze środ ków
Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Re -
struk tu ry za cji i Mo der niza cji Sek to ra
Żyw no ścio we go oraz Roz wo ju Wsi w ra -
mach dzia łań in we sty cyj nych na mo der ni -
za cję bu dyn ków lub obiek tów słu żą cych
pro duk cji rol nej; ze Zin te gro wa ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach dzia łań na rzecz mo der ni -
za cji ba zy tu ry stycz nej, aby pod nieść
atrak cyj ność re gio nu oraz z Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej. Jak wi dać moż li wo ści
jest kil ka, nie ste ty jak wspo mi na łam wcze -
śniej cza sem nie ma moż li wo ści sko rzy sta -
nia z kon kret nych form wspar cia. Dla te go
fir ma Ter mo expert dla każ de go bu dyn ku
prze pro wa dza do kład ną ana li zę te go ja kie
ist nie ją moż li wo ści do fi nan so wa nia za -
rów no ter mo mo der ni za cji jak i usu nię cia 
i uty li za cji azbe stu w za leż no ści od te go 
w ja kim re jo nie jest on po ło żo ny. Po wię -
cej in for macji ser decz nie zapraszam na
naszą stro nę inter neto wą www.ter mo-
expert.com.pl.

Azbest – cichy zabójca
Od  maja 2002 roku wprowadzany jest w Polsce program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. O możliwościach usunięcia azbestu z budynków mieszkalnych rozmawiamy 

z AAlleekkssaannddrrąą CCaall--CCaałłkkoo, specjalistą do finansowania programów termomodernizacyjnych z firmy Termoexpert

Dofinansowanie od marszałka
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prosto z miasta

Pierw szą, i je dy ną do tej po ry
ist nie ją cą w So snow cu ra dą dziel -
ni cy jest Ra da Dziel ni cy „Po łu -
dnie”. Swo im dzia ła niem obej mu -
je Niw kę, Ję zor i Bór. Ra da dziel -
ni cy uzu peł nia nie ja ko dzia łal ność
Urzę du Miej skie go, przyj mu je sy -
gna ły od miesz kań ców i sta ra się
roz wią zy wać lo kal ne pro ble my.
Wkrót ce do Ra dy Dziel ni cy „Po -
łu dnie” od bę dą się dru gie w jej hi -
sto rii wy bo ry.

SSaammoorrzząąddnnoośśćć

Ra da Dziel ni cy to kil ku na sto -
oso bo wy ze spół spo łecz nie za an -
ga żo wa nych miesz kań ców. Spe cy -
fi ka pra cy rad nych po le ga na kon -
tak cie z lo kal ny mi miesz kań ca mi,
któ rzy nie za wsze są w sta nie do -
trzeć do Urzę du Miej skie go.

- Ideą, ja ka przy świe ca ła stwo -
rze niu Ra dy Dziel ni cy "Po łu dnie",
by ła nie tyl ko no wa usta wa o sa mo -
rzą dach, któ ra da ła pod sta wy praw -
ne dla po wsta nia te go or ga ni zmu -
wyja śnia Zdzi sław Kemp ny, so -
sno wiec ki rad ny, ini cja tor po wo ła -
nia ra dy dziel ni cy. - Ge ne zą stwo -
rze nia ra dy by ła przede wszyst kim
koniecz ność pod trzy ma nia za ni ka -
ją cej re pre zen ta cji miesz kań ców w
sa mo rzą dzie. Pa mię taj my, że przed
1989 ro kiem o in te re sy so sno wi -
czan dba ło 121 rad nych. Po tem
licz ba ta spa dła do 50, te raz ma my
już 28 rad nych. W ja ki spo sób to
wą skie gro no mo że sku tecz nie po -
zna wać i roz wią zy wać pro ble my
wszyst kich miesz kań ców? Dla te go
po trzeb ne są jed nost ki po moc ni -
cze, by współ pra co wać z urzę dem
mia sta. Im wię cej re pre zen tan tów
lo kal nej spo łecz no ści, tym le piej
dla idei sa mo rząd no ści, tym bar -
dziej w cza sach, gdy tak wie le mó -
wi się o idei spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go, któ re go głów nym fi la -

rem jest prze cież sa mo rząd. Nie ste -
ty sa mo rząd ność idzie w złym kie -
run ku, dla te go two rze nie rad dziel -
nic jest po trzeb ne. 

Rad ni zna ją cy lo kal ne bo lącz -
ki przyj mu ją skar gi i wnio ski bez -
po śred nio od miesz kań ców i w ich
imie niu wy stę pu ją do od po wied -
nich władz w ce lu ich roz wią za nia.
Zwy kle ad re sa tem tych wnio sków
jest od po wied ni wy dział Urzę du
Miej skie go, ale ko re spon den cja
pro wa dza na jest też z in sty tu cja mi
na szcze blu wo je wódz kim.

SS11

- Jed ną z naj waż niej szych
spraw, z ja ką wciąż się zma ga my,
jest kwe stia za mon to wa nia ekra -
nów dźwię ko chłon nych przy dro -
dze S -1 - mó wi Ka zi mierz Łu ka sik,
prze wod ni czą cy Ra dy Dziel ni cy
"Po łu dnie". - Tra sa czę ścio wo prze -
bie ga przez po se sje miesz kań ców,
m.in. w re jo nie ul. Pro mien nej i w
dziel ni cach Bór oraz Ję zor. Wnio -
sko wa li śmy o ekra ny do Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad w Ka to wi cach. GDD KiA do -
ko na ła po mia rów na tę że nia ha ła su
i przy zna ła nam ra cję, bo oka za ło

się, że nor my są prze kro czo ne. Jed -
no cze śnie od po wie dzia no nam, że
choć ekra ny po win ny się po ja wić,
to nie ma fun du szy na ich za mon to -
wanie. Zwró ci li śmy się więc do
władz wo je wódz kich, któ re po wy -
mia nie ko re spon den cji przy zna ły
nam słusz ność i zo bo wią za ły dy -
rek cję au to strad do mon ta żu osłon.
GDD KiA od wo ła ła się jed nak do
mi ni ster stwa, da lej tłu ma cząc się
bra kiem fun du szy. W ten spo sób
spra wa utknę ła w miej scu i ten stan
rze czy trwa od po nad ro ku. Po mi -
mo tych trud no ści spra wa nie jest
za mknię ta i ma my na dzie ję na jej
po zy tyw ne dla miesz kań ców za -
koń cze nie, a po sia da ne przez nas
eks per ty zy to do wód na pi śmie, że
ra cja jest po na szej stro nie.

Jak przy zna ją człon ko wie ra dy,
są też in ne suk ce sy na kon cie. Uda -
ło się za go spo da ro wać dzi ki za le -
sio ny te ren w re jo nie ul. Szy bo wej.
Za pa dła de cy zja o stwo rze niu w
tym miej scu par ku le śne go. Mia sto
wy cię ło część drzew, po sta wio no
plac za baw. W tym ro ku ma ją po -
wstać alej ki, po ja wią się ław ki dla
spa ce ro wi czów. W pla nach do ty -
czą cych te go miej sca jest też bu do -
wa czę ści spor to wej, m.in. bo iska.

BBłłaahhee,, cczzyy nniiee??

Jak przy zna ją rad ni z Dziel ni cy
„Po łu dnie”, więk szość spraw, z
któ ry mi przy cho dzą miesz kań cy,
to pro ble my z po zo ru bła he, ale
dla miesz kań ców na wet jed nej uli -
cy bar dzo waż ne.

- Cza sa mi cho dzi o przy cię cie
drzew, cza sa mi o re mont chod ni -
ka - do da je Ka zi mierz Łu ka sik. -
Trud no, że by 28-oso bo wa ra da
mia sta mo gła zaj mo wać się
wszyst ki mi pro ble ma mi te go ty pu,
rad nym czę sto bra ku je cza su. Tu taj
my wkra cza my do ak cji. O ist nie -
ją cej sy tu acji in for mu je my od po -
wied nie służ by miej skie.

In ter wen cje czę sto do ty czą
bez pie czeń stwa, stąd współ pra ca
rad nych z po bli skim ko mi sa ria tem
oraz ko men dą miej ską. Zda rza się,
że lu dzie skar żą się na ha ła sy i pi -
jac kie awan tu ry w re jo nie ba rów
czy za kłó ca nie ci szy noc nej. Ra da
dziel ni cy by ła też ini cja to rem ob -
ję cia po li cyj nym pro gra mem
„Bez piecz ne Osie dle“ dziel ni cy
Niw ka.

Sie dzi ba Ra dy „Po łu dnie“ mie -
ści się w bu dyn ku przy ul. Woj ska
Pol skie go 25-27. Tam też mie ści się
za miej sco wy punkt te re no wy Urzę -
du Miej skie go. W każ dy czwar tek
w punk cie dy żu ru je rad ny, któ ry
spo ty ka się z miesz kań ca mi. Dy żu -
ru je od godz. 16 do 18. W tym sa -
mym miej scu w godz. 16-17 na
miesz kań ców cze ka straż nik miej -
ski, a od 17 do 18 po li cjant.

W ma ju na te re nie trzech wcho -
dzą cych w skład Dziel ni cy „Po łu -
dnie” okrę gów od bę dą się wy bo ry,
po któ rych po zna my no wy skład ra -
dy. Gło so wa nie od bę dzie się 2 ma -
ja w dziel ni cy Ję zor, 14 ma ja w Bo -
rze i 19 ma ja w Niw ce.

TTeekksstt ii ffoottoo:: Tomasz Bienek

Zna my już nie ofi cjal nie na -
zwę ślą sko -za głę biow skiej aglo -
me ra cji. Zgod nie z prze wi dy wa -
nia mi, za rząd Gór no ślą skie go
Związ ku Me tro po li tar ne go za -
ak cep to wał na zwę Gór no ślą sko -
-Za głę biow ska Me tro po lia Si le -
sia. Nie jest ona jesz cze ofi cjal -
nie za twier dzo na przez GZM,
ale naj praw do po dob niej ta ka bę -
dzie już osta tecz na wer sja.

Jed nym z en tu zja stów ta kiej
wła śnie na zwy dla me tro po lii
był pre zy dent So snow ca, Ka zi -
mierz Gór ski.

– Sło wo Si le sia jest krót kie,
wpa da ją ce w ucho i jest zna ne
w Pol sce i po za gra ni ca mi kra -
ju, spraw dza się więc świet nie
ja ko ha sło mar ke tin go we, pro -

mu ją ce re gion – wy ja śniał Ka zi -
mierz Gór ski pod czas kon fe ren -
cji po świe co nej Za głę biu
w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas.
– Jed no cze śnie jed nak, sa mo
sło wo Si le sia jest zbyt ogól ne,
dla tego za wsze uwa ża łem, że
po za nim na zwa po win na za wie -
rać przy miot nik „ślą sko -za głę -
biow ski”. To w peł ni 
od da je cha rak te ry sty kę 
re gio nu, w skład któ re go wcho -
dzą mia sta po obu stro nach Bry -
ni cy.

Dys ku sja nad na zwą 
re gio nal nej me tro po lii trwa ła
od kil ku na stu mie się cy 
i by ła mo men ta mi dość burz li -
wa. GZM nie zde cy do wał jesz -
cze, ja kie bę dzie jej lo go. TB

Czas podsumowań
i wyborów

Porozumienie 
ponad podziałem

- Jak ukła da się Wam współ -
pra ca z sa mo rzą dem, z Ra dą
Miej ską?

- Gdy po wsta wa ła Ra da
Dziel ni cy „Po łu dnie“, nie wszy -
scy rad ni by li nam przy chyl ni,
po ja wia ły się oba wy o se ce sję
dziel nic. My ślę, że mi nio ne la ta
po ka za ły iż by ły to oba wy nie -
słusz ne. Po twier dza ją to też do -
świad cze nia z in nych miast
ościen nych, gdzie ist nie ją ra dy
po dob ne do na szej. Przyj mu je -
my uchwa ły, któ re ja ko wnio ski
tra fia ją do Ra dy Mia sta. Od by -
wa my spo tka nia z pre zy den tem
i je go za stęp ca mi. W ten spo sób
uzu peł nia my dzia łal ność sa mo -
rzą du, na le ży jed nak do dać, że
po dej mo wa ne przez nas uchwa -
ły nie ma ją mo cy spraw czej, to
ra czej sy gna ły dla wło da rzy mia -
sta. Nie mo gę na rze kać na
współ pra cę, re gu lar nie or ga ni zu -
je my wi zje lo kal ne z na czel ni ka -
mi wy dzia łów, gdy trze ba tak że
z po li cją czy stra żą miej ską. Z re -
gu ły uda je nam się po móc
miesz kań com, roz wią zać ich
pro ble my, choć cza sa mi za bie ra
to tro chę cza su. Mu si my jed nak
pa mię tać, że w dzia łal no ści spo -
łecz nej trud no li czyć, że wszyst -
ko się za ła twi od rę ki.

- Dzia łal ność w ra dzie - to
trud na pra ca?

- To ra czej mi sja spo łecz na,
bo wszy scy dzia ła my na za sa -
dzie wo lon ta ria tu. Nie jest to ła -
twe za ję cie, nie któ rzy z wy bra -
nych przed czte re ma la ty rad -
nych przy zna li się, że nie są w
sta nie po do łać nad mia ro wi obo -
wiąz ków i zre zy gno wa li. Dla
mnie ta dzia łal ność jest nie tyl ko
od po wie dzial na, ale też sa tys fak -
cjo nu ją ca. Zwłasz cza je śli na
wła sne oczy wi dzi się efek ty
pod ję tych dzia łań. 

- Ja kie pla ny ma ra da na naj -
bliż szą przy szłość?

- Nie na le ży ocze ki wać wiel -
kich zmian, je ste śmy po to, by
po ma gać miesz kań com i tak zo -
sta nie. W naj bliż szym cza sie
my ślę, że uda się zbu do wać
chod nik przy dro dze w dziel ni -
cy Bór, w miej scu gdzie bar dzo
go bra ku je. W dal szych pla nach
chce my roz bu do wać za ple cze
re kre acyj ne par ku le śne go przy
ul. Szy bo wej.

- Ktoś po dzię ko wał Pa nu za
to co pan ro bi?

- Tak, to bar dzo sa tys fak cjo -
nu ją ce. Czę sto zda rza się, że
spo ty ka jąc ko goś np. na uli cy, po
za ła twie niu po zy tyw nie spra wie,
sły szę "dzię ku ję". Nie ocze ku je -
my jed nak na po chwa ły.

- Dzię ku ję za roz mo wę.

RRoozzmmaawwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenneekk

Pomagamy 
ludziom
Rozmowa z Kazimierzem Łukasikiem, przewodniczącym
Rady Dzielnicy „Południe“

Być mo że wkrót ce w So sno -
wy po ja wi się dru ga Ra da Dziel -
ni cy. Ini cja ty wa ta ka po wsta ła na
Śro du li.

Po mysł stwo rze nia jed nost ki
po moc ni czej mia sta So snow ca na
ob sza rze dziel ni cy Śro du la był
stu den tów UŚ. Są ni mi Pa weł
Woj tu siak i Mi chał Wol ny.

- Na ła do wa ni wie dzą wy mie -
sza ną ze szczyp tą do świad cze nia
i kre atyw no ści po sta no wiliśmy
wpa ja ne nam idee spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go za cząć wcie lać w
ży cie – mó wi Pa weł Woj tusiak,
stu dent po li to lo gii, lat 23. - Po sta -
nowiliśmy za cząć od swo jego
naj bliż sze go oto cze nia, Śro du li;
miej sca gdzie jest wie le do zro -
bie nia i miesz ka spo ro lu dzi, któ -
rych trze ba po bu dzić do dzia ła nia
oraz dać szer szą, in sty tu cjo nal ną

moż li wość wy po wie dze nia się na
nur tu ją ce ich pro ble my.

Zdaniem inicja to rów Ra da
Dziel ni cy po win na dzia łać spo -
łecznie, a radni powinni sta le
kon tak tować się z lo kal ny mi
miesz kań ca mi, prze ka zy wać ich
własne sugestie rad nym mia sta
wy bra nym z okrę gu, w któ rym
mie ści się jed nost ka po moc ni cza,
a przede wszyst kim sa ma po win -
na mieć kom pe ten cje kon sul ta -
cyj ne, co do dzia łań służb miej -
skich na te re nie dziel ni cy.

- Cho dzi o tak zda wa ło by się
pro za icz ne spra wy jak dziu ry w
dro gach, przy stan ki au to bu so we,
działal ność szkół i po moc naj -
bied niej szym uczniom – do da je
Mi chał Wol ny. – Tak na praw dę to
spra wy naj waż niej sze dla miesz -
kań ców dziel ni cy.

Ini cja to rzy chcie li by – by tak
jak w wy pad ku Dziel ni cy „Po łu -
dnie“ – w sie dzi bie jed nost ki po -
moc ni czej by ła „ma ła de le ga tu ra
Urzę du Miej skie go”, w któ rej
pra co wał by je den od de le go wa ny
urzęd nik, do któ re go moż naby
by ło przy no sić pod sta wo we pi -
sma urzę do we bez po trze by
opusz cza nia wła snej czę ści mia -
sta.

Po mysł fi nan so wa ny bę dzie z
bu dże tu mia sta. Ini cja to rzy chcie -
li by, aby z tych środ ków sfi nan -
so wa no: wy na jem i opła ty za sie -
dzi bę wraz z wy po sa że niem, pra -
cę od de le go wa ne go urzęd ni ka.

- Po wsta wa nie te go ty pu or ga -
ni zmów w So snow cu jest na tu ral -
nym zja wi skiem po po wo ła niu
Ra dy Dziel ni cy „Po łu dnie” –
mó wi Grze gorz Dą brow ski,

rzecz nik pra so wy Urzę du Miej -
skie go. – O ile na Śro du li miesz -
kań com uda się wy ło nić swo ich
re pre zen tan tów, to ist nie je po -
waż na szan sa na po moc ni czą
jed nost kę Ra dy Miej skiej.

Jed nost ka obej mie we dług
pro jek tu ini cja to rów ca ły ob szar
Śro du li, wraz z Ma łą Śro du lą
oraz Kon stan tynów. Na pro po -
no wa nym ob sza rze miesz ka
15.918 Osób. Or gani za to rzy
mu szą zgod nie z ak tu al nym sta -
tu tem mia sta So snow ca uzy skać
zgo dę 10 pro cent miesz kań ców
za miesz ka łych na tym ob sza -
rze, czy li w prze licze niu jest to
1592 pod pi sy pod pro jek tem
ini cju ją cym utwo rze nie jed nost -
ki po moc niczej. Jed nost ka po -
moc ni cza bę dzie obej mo wać 
68 ulic. TB

Powstaje nowa jednostka pomocnicza Urzędu Miasta

Rada na Środuli?
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7mar ca w Art Ca fe Mu za za -
grał - po po nad rocz nej nie obec -
no ści na sce nie  - ze spół My slo -
vitz ( w skła dzie: Ar tur Ro jek -
śpiew, gi ta ra, Woj ciech (Woj tek)
Powa ga – gi ta ra, Prze my sław
(Prze mek) My szor - gi ta ra, in -
stru men ty kla wi szo we, Ja cek
Kuder ski - gi ta ra ba so wa, Woj -
ciech (Woj tek, "La la") Ku der -

ski – per ku sja).
Kil ku set fa nów twór ców ga -

tun ku zwa ne go "my sło wic ką al -
ter na ty wą" po ja wi ło się , by usły -
szeć „Peg gy Brown”, „Za za -
mknię ty mi ocza mi”, czy „Mieć
czy być” z naj now szej pły ty ze -
spo łu „Hap pi ness is easy”.

Myslo vitz po wstał w 1994
roku w My sło wi cach. Na po -

cząt ku zna ny ja ko gru pa The
Fre sh men.  Na pol skiej sce nie
roc ko wej ist nie je od 11 lat. Mu -
zycy są lau re ata mi licz nych na -
gród, w tym m.in.: sta tu et ki
Fry de ry ka, Pasz por tu Po li ty ki
w ka te go rii "Rock, Pop, Es tra -
da", Mi kro fo nu Ma ga zy nu "Po -
pcorn" w ka te go rii "Oso bo wość
Ro ku" oraz no mi na cji do na -

gro dy MTV Eu ro pe an Mu sic
Awards 2000.

Kon cert w So snow cu był
czę ścią pierw szej tra sy ze spo łu
po rocz nej prze rwie mu zy ków,
obej mu ją cej wy stę py na sce -
nach Ka to wic, Gdań ska oraz…
Lon dy nu.

Tekst i fo to: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Ostre granie w Sosnowcu Gratka dla wielbicieli
minerałów

Przez 2 dni (28-29 mar ca) w so -
sno wiec kim Wy dzia le Na uk o Zie mi
Uni wer sy te tu Ślą skie go od by wa ła się
Mię dzy na ro do wa Wy sta wa i Gieł da
Mi ne ra łów, Skał i Ska mie nia ło ści.
Wy sta wa, zor ga ni zo wa na już
po raz 43. od lat cy klicz nie od by wa
się w sto li cy Za głę bia każ dej wio sny
i je sie ni. 

W cią gu 2 dni wy sta wy moż na by -
ło po dzi wiać mi ne ra ły, ska ły, me te-
ory ty, ska mie nia ło ści po cho dzą ce
z róż nych za kąt ków świa ta: Chin, In -
dii, Mek sy ku, In do ne zji, czy Bra zy lii. 

W tym ro ku wy sta wę zdo mi no wa -
ły wy ro by ju biler skie. Ku pić moż -
na by ło za rów no go to we wy ro by w po -

sta ci np. bro szek, kol czy ków, czy pier -
ścion ków, jak i pół fa bry ka ty do ich sa -
modziel ne go wy ko na nia. Nie wąt pli wą
atrak cją dla zwie dza ją cych by ła moż li -
wość za pro jek to wa nia wła snej bi żu te -
rii oraz moż liwość ob ser wa cji twór -
ców bi żu te rii pod czas pra cy.

Wy sta wie to wa rzy szy ła XLIII Se -
sja Gem mo lo gicz no -Pa le on to lo gicz -
nej, któ ra obej mo wa ła m.in. wy kła dy:
„Chiń skie per ły słod ko wod ne” dra
Wło dzi mie rza Ła po ta oraz „Mi ne ra ły
kon kre cji sy de ry to wych z KWK
Szczy gło wi ce” dra Eli giu sza Sze łę ga
z Uni wer sy te tu Ślą skie go. 

Tekst i fo to: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo
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1133.. 0033.. - od by ły się uro czy sto ści upa mięt -
nia ją ce 65. rocz ni cę śmier ci 4 par ty zan -
tów Za głę biow skiej Bry ga dy GL -PPS. W
ob cho dach wzię li udział kom ba tan ci,
przed sta wi cie le władz mia sta z za stęp cą
pre zy den ta Ry szar dem Łu kaw skim,
ucznio wie ZSO nr 8 oraz miesz kań cy
mia sta. Wią zan ki kwia tów zło żo no przy
ta bli cy upa mięt nia ją cej po le głych par ty -
zan tów znaj du ją cej się przy ul. Prze chod -
niej oraz przy po mni ku Pa mię ci Mę czeń -
stwa Ko biet Pol skich wal czą cych w sze -
re gach AK 1939-1945-1956.
1133.. 0033.. - w Miej skim Klu bie im. Ja na
Kie pu ry od był się Kon cert Ju bi le uszo wy
z oka zji 10-le cia dzia łal no ści Pry wat ne go
Przed szko la im. Ku bu sia Pu chat ka. Wy -
stą pi ły obec ne „Pu chat ki”, ab sol wen ci
przed szko la oraz za pro sze ni go ście: ze -
spół wo kal ny „ Kie pur ki”,ze spół  ta necz -
ny „ Igu ana Dan ce” oraz ze spół „Kom pi -
la cja”. Im pre zę pro wa dził Ja cek Ła pot z
Ka ba re tu „Dłu gi”.
1133.. 0033.. - w XV Ogól no pol skim Kon kur -
sie Li te rac kim i Pla stycz nym ,,Zie lo no
mi" uczen ni ce Ze spo łu Szkół Pro jek to -
wa nia i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu
się gnę ły po naj wyż sze lau ry w dzie dzi nie
li te ra tu ry. Spo śród 295 utwo rów po etyc -
kich i pro za tor skich na de sła nych z ca łe go
kra ju, wśród uczniów szkół po nad gim na -
zjal nych w ka te go rii po ezji Ju ry przy zna -
ło I miej sce An nie Po rę bie - uczen ni cy
kl. II tech ni kum, na to miast II miej sce w
ka te go rii pro zy otrzy ma ła Elż bie ta Ba na -
siak uczen ni ca kl. I tech ni kum.
1166 ii 1177..0033.. – dla szkół pod sta wo wych,
gim na zjal nych, po nad gim na zjal nych i
spe cjal nych. od był się XV Fe sti wal Ma -
łych Form Te atral nych zor ga ni zo wa ny
przez Gim na zjum Nr 10 oraz przez Wy -
dział Kul tu ry i Sztu ki i Te atr Za głę bia.
Do XV FMFT za kwa li fi ko wa ły się 3
szko ły pod sta wo we, 4 gim na zja, 5 li ce ów
ogól no kształ cą cych oraz 1 szko ła spe cjal -
na. Lau re aci eli mi na cji mię dzysz kol nych
za pre zen tu ją swe przed sta wie nia na sce -
nie Te atru Za głę bia pod czas fi na ło wej ju -
bi le uszo wej ga li  6 kwiet nia. 
1177.. 0033.. - ucznio wie VIII LO im. C. K.
Nor wi da w Ze spo le Szkół Tech nicz nych i

Li ce al nych  ja ko je dy ni w Za głę biu zo -
sta li ob ję ci Pro gra mem Mię dzy na ro do -
wej Oce ny Umie jęt no ści Uczniów 2009
OECD PI SA. Jest to pro jekt ba daw czy
re ali zo wa ny przez Or ga ni za cję Wspól no -
ty Go spo dar czej i Roz wo ju. Pro gra mem
ob ję ci są ucznio wie z po nad 60 kra jów
eu ro pej skich i po za eu ro pej skich. W Pol -
sce Pro gram jest ko or dy no wa ny przez
MEN, a re ali zo wa ny przez Pol ską Aka -
de mię Na uk.
1177 ii 1188.. 0033.. – so sno wiec ki du et for te pia -
no wy z Ze spo łu Szkół Mu zycz nych w
skła dzie: Do mi ni ka Go dzisz (kl. IV ) i
Ka rol Szy moń czyk (kl. III ) zdo był II na -
gro dę na V Ogól no pol skim Kon kur sie
Utwo rów For te pia no wych na 4 rę ce.
Uczniów przy go to wa ły  Bo że na Pę ka la i
Ewa Wil czek. Kon kurs od był się w Aka -
de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach.
1199.. 0033.. – przez dwa ty go dnie Ze spół
Szkół Tech nicz nych i Li ce al nych go ścił
gru pę tu rec kich na uczy cie li i uczniów ze
szko ły w Izmi rze. Wi zy ta zwią za na by ła
z re ali za cją pro jek tu „Fil my ilu stru ją na -
szą kul tu rę”. Fil my od zwier cie dla ją ce
zde rze nie daw nej i współ cze snej kul tu ry
Ślą ska na ba zie twór czo ści Ka zi mie rza
Kut za mło dzież re ali zo wa ła w Pa ła cu
Mło dzie ży i w Cen trum Sztu ki Fil mo wej
w Ka to wi cach. Pro jekt re ali zo wa ny jest
w ra mach pro gra mu Co me nius.  Efek tem
koń co wym mię dzy na ro do wych spo tkań
mło dzie ży pol skiej i tu rec kiej by ła re ali -
za cja fil mów, któ re za pre zen to wa no 29
mar ca w Klu bie J. Kie pu ry. Opie kun ka -
mi mło dzie ży oraz au tor ka mi i re ali za tor -
ka mi pro gra mu by ły: Ewa So ko łow ska,
Elż bie ta Ome lan i Agniesz ka Go dlew ska.
W re ali za cji pro jek tu uczest ni czy ły An na
No wak i Mag da le na Ku bas.
2200.. 0033.. – w Miej skim Klu bie im. Ja na
Kie pu ry od by ła się Wy sta wa Ry sun ku i
Pa ste li Alek san dra Ko wa la.
2222.. 0033.. - w Miej skim Klu bie im. Ja na
Kie pu ry od był II etap zma gań w dwóch
sza cho wych: EU RO SZA CHACH i SZA -
CHACH PO SEL SKICH wśród  uczniów
i stu den tów. Na gro dą głów ną w EU RO -
SZA CHACH dla naj lep sze go sza chi sty
był 5-dnio wy wy jazd do Bruk se li do Eu -

ro par la men tu. Pa tro nat ho no ro wy nad
tur nie ja mi ob ję li: po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go - prof. Je rzy Bu zek, po seł
na Sejm RP - Ja ro sław Pię ta, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w So snow cu - Da -
niel Mi kla siń ski oraz pre zy dent mia sta
So snow ca - Ka zi mierz Gór ski.
2233.. 0033.. - od 9 lat Szko ła Pod sta wo wa Nr
46 jest or ga ni za to rem i go spo da rzem
Miej skie go Kon kur su „MA TE MA -
TYCZ NY SLA LOM”. Do fi na łu za kwa -
li fi ko wa ło się 5 dru żyn ze szkół nr: 16,
29, 35, 40, 46. Kon ku ren cje spor to we
prze pla ta ły się z roz gryw ka mi ma te ma -
tycz ny mi. W za da niach ucznio wie mie li
do wy ko na nia: dzia ła nia na licz bach na -
tu ral nych, za ba wy z bry ła mi prze strzen -
ny mi, roz wią zy wa li za gad ki lo gicz ne itp.
Zwy cięz cą kon kur su zo sta ła SP nr 46,
któ ra wy prze dzi ła SP nr 35 oraz SP nr
16.
2255.. 0033.. - w Cen trum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go przy ul. Ki sie lew skie go od by ły
się Tar gi Pra cy. Or ga ni za to ra mi by li:
CKU oraz ZSO nr 14 w przy współ -
udzia le Mło dzie żo we go Biu ra Pra cy
OHP, PUP i OIP w Ka to wi cach. Ho no ro -
wy pa tro nat nad  tar ga mi ob jął  pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski. 
2277.. 0033.. - w Ze spo le Szkól Tech nicz nych
w So snow cu od by ło się IV Na uko we
Sym po zjum Lo gi stycz no -Eko lo gicz ne
„Re cy kling i se gre ga cja od pa dów ko mu -
nal nych", zor ga ni zo wa ne we współ pra cy
z Ka te drą Lo gi sty ki Wyż szej Szko ły Pla -
no wa nia Stra te gicz ne go w Dą bro wie
Gór ni czej. W cza sie spo tka nia roz strzy -
gnię to kon kurs dla szkół gim na zjal nych i
po nad gim na zjal nych na pro jekt zor ga ni -
zo wa nia kam pa nii re kla mo wej ma ją cej
na ce lu uświa do mie nia miesz kań com So -
snow ca po trze by wdra ża nia sys te mu se -
gre ga cji i re cy klin gu od pa dów ko mu nal -
nych. 
2277.. 0033. – Ucznio wie so sno wiec kie go Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4 mie li nie la -
da grat kę.  Od wie dził ich brzu cho mów ca
Piotr Bor ta z war szaw skiej Fun da cji He -
ro si. Dla więk szo ści uczniów by ła to jed -
na z nie wie lu oka zji zo ba cze nia wy stę pu
ar ty stycz ne go.  U

105. urodziny Pani Heleny

He le na Kał ku siń ska, z do mu Li piń ska,
uro dzi ła się 2 kwiet nia 1904 ro ku w Orze -
chów ce ko ło Ra do mia. Jest cór ką Igna ce -
go i An to ni ny z ro du Tu taj. Ko ło Ra do mia
spę dzi ła dzie ciń stwo i mło dość pra cu jąc ra -
zem z ro dzeń stwem na go spo dar stwie ro -
dzi ców. Mia ła sześć sióstr i jed ne go bra ta.

W la tach 30. Pa ni He le na miesz ka ła
w Gdy ni, gdzie Jej mąż Sta ni sław pra co -
wał przy roz bu do wie por tu. Pod ko niec
sierp nia 1939 ro ku ucie ka ją z mę żem z
Gdy ni przed woj ną, któ ra bo le śnie do -
świad czy ła ro dzi nę Pa ni He le ny. Naj -
młod sza sio stra tra gicz nie zgi nę ła w
pierw szych dniach wol no ści, 18-let ni sio -
strze niec mę ża nie wró cił z ak cji par ty -
zanc kiej, dwie ku zyn ki, cho ciaż prze ży -
ły Au schwitz, nie wró ci ły w peł ni do
zdro wia.

Po woj nie ro dzi na osie dla się w Czę sto -
cho wie, a 1957 ro ku na sta łe prze pro wa dza
się do So snow ca. Tu taj w wie ku 92 lat umie -
ra mąż Pa ni He le ny. Ja ko ró wie śnik na sze -
go mia sta, w 90-le cie nada nia So snow co wi
praw miej skich, otrzy mał dy plom.

Pa ni He le na w do brym zdro wiu i kon -
dy cji psy chicz nej do cze ka ła tak sę dzi we go
wie ku. Być mo że przy czy ną te go jest po -
god na i nie kon flik to wa na tu ra. Do lu dzi od -
no si się z życz li wo ścią i sza cun kiem.
Miesz ka z cór ką.

Sza now ną Ju bi lat kę w dniu Jej uro dzin
od wie dził za stęp ca pre zy den ta So snow ca
Ry szard Łu kaw ski, któ ry do łą czył do ju bi -
le uszo wej na gro dy rów nież ży cze nia od
Wo je wo dy Ślą skie go. Du żo zdro wia i dal -
szej po go dy du cha ży czy także re dak cja
„Ku rie ra Miej skie go”. UU

JJuubbiillaattkkaa ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee rrooddzziinnyy oorraazz ggoośśccii
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033..--2200..0044..))
– W naj bliż szych dniach przy bę dzie obo -
wiąz ków. Już od naj bliż sze go ty go dnia
wpad niesz w wir spo tkań i na rad. To do brze,
bo masz szan sę  stać się oso bą  nie za stą -
pio ną. Nie ste ty na po pra wę sta nu kon ta na
ra zie nie licz, sta raj się więc roz sąd nie wy da -
wać to, co masz.
BBYYKK ((2211..0044..--2200..0055..)) – Po sta raj się roz sąd nie
pla no wać fi nan so we in we sty cje i nie licz na
szyb ki i ła twy za ro bek. Mo żesz za to spró bo -
wać szczę ścia w grach licz bo wych. Na wiel -
ką wy gra ną nie masz wpraw dzie co li czyć,
ale coś po win no się udać. Na świą tecz ne
za ku py na pew no wy star czy.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055..--2211..0066..)) –
W naj bliż szych ty go dniach sta niesz przed
nową, ży cio wą szan są. Mo że bę dzie to pro -
pozy cja ob ję cia no we go sta no wi ska? Nie bój
się zmian, bo suk ces masz w za się gu rę ki.
W spra wach oso bi stych po le gaj ra czej na
wła snej in tu icji niż na ra dach przy ja ciół.
RRAAKK ((2222..0066..--2222..0077..)) – Nad cho dzą ce dni
mo gą przy nieść wie le za sad ni czych zmian
w pra cy. Jed nak nie an ga żuj się  po czy jej -
kol wiek stro nie. W ten spo sób bę dziesz mieć
szan sę umoc nić swo ją po zy cję. W trud nych
sy tu acjach licz na po moc ro dzi ny. Na pew no
nie od mó wią.
LLEEWW ((2233..0077..-- 2233..0088..)) – W po ło wie mie sią ca
otrzy masz kil ka  in te re su ją cych pro po zy cji,
nad któ ry mi war to się za sta no wić. Nie an ga -
żuj się jed nak w żad ne nie pew ne i ry zy kow -
ne przed się wzię cia. W pra cy skup się na
waż nych spra wach, a plot ki po zo staw in nym.
W do mu ci sza i spo kój. 
PPAANNNNAA ((2244..0088..--2233..0099..)) – To bę dzie bar dzo
do bry okres. Nie za brak nie  Ci ener gii i
szczę ścia w osią gnię ciu za wo do wych suk ce -
sów. W trud nych chwi lach mo żesz li czyć na
po moc bli skiej oso by.  Nie po wi nie neś  rów -
nież od czu wać pro ble mów fi nan so wych. W
koń cu zła kar ta się od wró ci.
WWAAGGAA ((2244..0099..--2233..1100..)) – W pra cy cze ka Cię
spo koj ny, ale za to bar dzo pra co wi ty czas.
Jak to na po cząt ku ro ku. W do mu na pię ta at -
mos fe ra. Sa me nie do mó wie nia i wąt pli wo ści.
Przy znaj, tro chę w tym Two jej wi ny. Dla te go
wła śnie mu sisz zna leźć czas i prze pro wa dzić
sta now czą roz mo wę. 
SSKKOORRPPIIOONN ((2244..1100..--2222..1111..)) – To już ostat nie
chwi le na szu ka niu no wej pra cy. Na za słu żo -
ny od po czy nek do pie ro przyj dzie czas.
Week en dy po sta raj się spę dzać jak naj bar -
dziej czyn nie. Naj le piej z part ne rem. Bę dzie
też oka zja do za le głych roz mów, któ rych
Wam ostat nio bra ku je.
SSTTRRZZEELLEECC ((2233..1111..--2211..1122..)) – W pra cy cze -
ka ją Cię do bre dni. Po ja wi się oka zja, aby
za cząć no wy etap ka rie ry lub przy naj mniej
usta bi li zo wać swo ją po zy cję za wo do wą.
Uwa żaj jed nak, aby po dro dze nie chcą cy nie
skrzyw dzić ko goś bli skie go. Po sta raj się też
upo rząd ko wać swo je spra wy oso bi ste.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2222..1122..--2200..0011..)) – Mer kury
czu wa nad To bą i ob da rzy Cię moż li wo ścia -
mi za ra bia nia do dat ko wych pie nię dzy. To do -
brze, bo cze ka ją Cię du że, nie ocze ki wa ne
wy dat ki. Nie za nie dbuj jed no cze śnie spraw
ro dzin nych. Je śli w po rę nie za po bie gniesz
do mo wym nie sna skom, to mo że dojść do
po waż nej awan tu ry. 
WWOODDNNIIKK ((2211..0011..--2200..0022..)) – To nie bę dzie ła -
twy mie siąc. Ale póź niej sa tys fak cja gwa ran -
to wa na. Wte dy już tyl ko re laks. Nie ko niecz -
nie przed te le wi zo rem. Po sta raj się w ogó le
nie my śleć o pra cy. Na to przyj dzie czas.
Nie za leż nie od au ry, nie uni kaj spa ce rów i
ro we ro wych wy cie czek.
RRYYBBYY ((2211..0022..--2200..0033..)) – W spra wach za wo -
do wych skon cen truj się na naj waż niej szych
spra wach i nie pró buj ła pać wie le srok za
ogon. Wio sna nie sprzy ja ta kim po su nię -
ciom. W fi nan sach mi łe nie spo dzian ki i zde cy -
do wa na po pra wa za war to ści port fe la. Nie ste -
ty cze ka Cię rów nież tro chę wy dat ków. 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 nu me rem krzy żów ki, pod ad -
re sem re dak cji do 24 kwietnia
Wśród au to rów po praw nych roz -
wią zań roz lo so wa ne zo sta ną na -
gro dy, któ re pro simy od bierać
oso bi ście w Re dak cji.

PPoozziioommoo:: 1 – koł dra tu ry sty, 
5 – za mysł, 8 – zu pa, dru gie da -
nie i kom pot, 9 – je den z bo ha te -
rów woj ny tro jań skiej, 10 – już
nie mu si cho dzić do pra cy, 11 –
… Al lan Poe, 12 – karcz ma przy
dro dze, 14 – stok, 16 – ko bie ce
imię lub po wieść Orzesz ko wej,
17 – wil czy ca, 19 – gra z to czą -
cą się ku lą, 21 – pię ściar stwo, 22
– szaj ka, 25 – ksiądz, 28 – wy -
mów ka, 29 – strach, 30 – ma ły z
wiel kiej chmu ry, 32 – uza leż nie -

nie np. od po ke ra, 34 – koc dla
ko nia, 35 – po śred nik w trans ak -
cji kup na - sprze da ży, 36 – po -
tom stwo, 37 – ostry stan nie do -
tle nie nia ser ca, 38 – po wi no wa -
ta, 39 – po dział ról w sztu ce.

PPiioonnoowwoo:: 1 – ma na ce lu
np. zna lezie nie mor der cy, 2 –
za da sze nie na przy stan ku, 3 –
cho ro ba płuc, 4 – naj po pu lar -
niej szy ame ry kań ski wo do spad,
5 – bu for, 6 – głów ny po karm
nie mow ląt, 7 – ra sa ma łych
psów, 13 – me nu, 15 – bo he ma,
18 – pań stwo z Sy be rią, 20 – gra
z ja jo wa tą pił ką, 23 – dom stu -
den ta, 24 – w niej ara by, 26 –
chra py, 27 – mie sza ni na wo dy i
spo iwa z drob nym kru szy wem,
28 – ele ment du że go ścien ne go
ze ga ra, 31 – Wi śla ny lub Szcze -
ciń ski, 33 – sto warzy sze nie au -
to rów.

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 33//22000099:: AAnnoonniimm –– „„KKssiięęggaa bbeezz ttyyttuułłuu””..
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Bożena Kędzior, Anna Pająk i Zofia Sztabnik.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 4

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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KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 4:

ZZ jjaakkiieeggoo kkrraajjuu ppoocchhooddzzii aauuttoorrkkaa „„ZZaa ppooddsszzeepptteemm ddiiaabbłłaa””??

Pierwsze 6 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja,
22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4 i
prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 4:

OO kkiimm mmaawwiiaa ssiięę „„PPrryymmaass TTyyssiiąącclleecciiaa""??

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

Gdy za thril ler, któ re go osią jest po szu ki wa nie
nie zna ne go a bez cen ne go rę ko pi su – w tym
wy pad ku Szek spi ra – bie rze się ta ki mistrz jak
Mi cha el Gru ber, mo że my być pew ni, że na -
wet ileś ra zy po dej mo wa ny te mat zy ska ory -
gi nal ną for mę i no wą ja kość. I tak wła śnie jest,
bo do sta je my do rę ki jed no cze śnie jak gdy by...
trzy róż ne książ ki, prze ple cio ne i oczy wi ście

mi ster nie ze so bą po wią za ne. Au tor „Zwrot -
ni ka ra ka”, bra wu ro wo żon glu jąc naj roz ma it -
szy mi chwy ta mi i kil ko ma kon wen cja mi, pro -
po nu je do sko na łą, in te li gent ną, je dy ną w swo -
im ro dza ju za ba wę.Ta jem ni cze za bój stwo
szek spi ro lo ga, strze la ni ny na uli cach Qu eens i
nie ty po wy ro mans skła da ją się na fa scy nu ją cą
lek tu rę. – „Pu bli shers We ekly”

Karin Fossum

Za podszeptem diabła 
Wyd. ZNAK
tłum.: Anna Topczewska
da ta pre mie ry: 26 marca 2009

Dwóch znu dzo nychi
na sto lat ków krą ży po
mieście, szu ka jąc roz -
ryw ki i pie nię dzy na
kil ka piw w ba rze. Nie -
win ny wie czór uru cha -
mia łańcuch tra gicz -
nych zda rzeń. Peł ni
mło dzień czej ad re na li ny chłop cy
pla nu ją na pad. W wy pad ku, któ -
ry ini cju ją praw do po dob nie zgi -
nę ło dziec ko. Ale to do pie ro po -
czą tek…
An dre as wła mu je się do do mu Ir -
my Fun der i wte dy Zipp wi dzi go
po raz ostat ni. Inspek tor Se jer

z po moc ni kiem Skar rem
wie le ra zy przej dą obok
domu, gdzie unie ru cho -
mio na ofia ra bę dzie cze ka -
ła na po moc… Śled czy
znaj dą się w mat ni ze znań,
na każ dym kro ku tra fia jąc
na mur ludz kiej obo jęt no -

ści, nie chę ci i za kła ma nia.
Ta książ ka to gra kon wen cją. Au -
tor kę in te re su ją nie ty le mo ty wy
zbrod ni, co ludz kie pie kło, któ re
no si w so bie każ dy z nas. Trze cia
już z se rii książ ka Fos sum to po -
wieść o tym, jak ro dzi się sza leń -
stwo.

Nie da się od dzie lić ży cia kar dy na ła Wy szyń -
skie go od naj now szych dzie jów na sze go Ko -
ścio ła ani od hi sto rii Pol ski ostat nich kil ku dzie -
się ciu lat. Wy czer pu ją ca bio gra fia Kar dy na ła
wy ma ga ła więc nie mniej wni kli wie przed sta -
wio ne go tła, zwłasz cza że cza sy, w ja kich dzia -
łał, by ły wy jąt ko wo dra ma tycz ne i za gma twa -
ne. Au tor ka do ko na ła rze czy im po nu ją cej: nie
tyl ko ze bra ła gi gan tycz ny ma te riał, ale i przed -
sta wi ła go tak, że od tej książ ki nie moż na się
ode rwać. Po wstał pe łen zdu mie wa ją cych szcze -
gó łów, wie lo wy mia ro wy por tret nie zwy kłe go
czło wie ka, któ ry ni gdy nie ugiął się pod żad ną

pre sją, kie ru jąc mą drze pol skim Ko ścio łem w
naj trud niej szym cza sie. Książ ka – ty leż hi sto -
ria nie zwy kłe go ży cia, co barw na pa no ra ma na -
szych dzie jów: „du cho wych”, spo łecz nych i po -
li tycz nych, peł na waż nych, pięk nych i od ra ża ją -
cych po sta ci - peł na jest dra ma tycz nych, po ru -
sza ją cych scen, na za wsze zo sta ją cych w pa mię -
ci. Jed ną z ostat nich jest ta z 24 ma ja 1981 ro ku,
kie dy to do umie ra ją ce go pry ma sa za dzwo nił
Jan Pa weł II, od by wa ją cy re kon wa le scen cję po
za ma chu na swe ży cie. I nie mo gli po roz ma wiać,
bo ka bel te le fo nicz ny był za krót ki i nie się gał
łóż ka kar dy na ła. Po że gna li się na stęp ne go dnia...

Michael Gruber

Księga powietrza i cieni 
Świat Książki, 2009 
Przeł. Zbigniew Batko
Premiera 13 marca; Cena: oprawa miękka 34,90, oprawa twarda 39,90

Ewa Czaczkowska

Kardynał Wyszyński
Świat Książki, 2009 
Premiera 20 marca, Cena: 44,90 zł

No wa se ria ksią żek o mi siu Pad ding to nie z
pięk ny mi ko lo ro wy mi ilu stra cja mi dla naj -
młod szych czy tel ni ków, któ rzy chcą po znać
słyn ne go niedź wiad ka. Na sta cji ko le jo wej
Pad ding ton w Lon dy nie po ja wia się ma ły za -
gu bio ny miś. Na szyi ma kar tecz kę: „Pro szę
za opie ko wać się tym niedź wiad kiem. Dzię ku -

ję”.Czy miś znaj dzie swój dom? Czy pań stwo
Brown ze chcą go przy jąć na za wsze? Czy ma -
ły umo ru sa ny mar mo la dą niedź wia dek sta nie
się ulu bień cem Jo na ta na i Ju dy ty?
Jesz cze w tym ro ku ko lej ne opo wie ści ob raz -
ko we o mi siu: Pad ding ton w ogro dzie oraz
Pad ding ton i świą tecz na nie spo dzian ka.

Michael Bond, il.: R.W. Alley, tłum.: Michał Rusinek

Paddington – Historia pewnego niedźwiadka
Wyd. ZNAK
data premiery: 26 marca 2009
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sport

KKuurriieerr MMiieejjsskkii:: NNaasszząą rroozzmmoowwęę cchhcciiaałł--
bbyymm zzaacczząąćć oodd ggrraattuullaaccjjii.. KKiillkkaa ttyyggooddnnii
tteemmuu zzoossttaałł PPaann ttrreenneerreemm ppoollsskkiicchh
sszzaabblliissttóóww.. TToo wwiieellkkaa sspprraawwaa oobbjjąąćć
ooppiieekkęę nnaadd kkaaddrrąą nnaarrooddoowwąą..
LLeesszzeekk CChhłłoossttaa:: Dzię ku ję bar dzo za do bre
sło wo. Trak tu ję tę no mi na cję ja ko wy zwa -
nie. Nie bo ję się trud nych za dań, a ob ję cie
ka dry sza bli stów w tym mo men cie do ta -
kich nie wąt pli wie na le ży. Mę ska sza bla w
ostat nim okre sie się gnę ła dna. Po sta ram się
ją jed nak nie co wy win do wać w gó rę. O
tym, że wie lu po sta wi ło krzy żyk na pol -
skich sza bli stach naj le piej świad czy fakt, że

mi ni ster stwo ob cię ło środ ki prze zna czo ne
dla na szej dru ży ny. W ta kich wa run kach nie
bę dzie ła two od bu do wać po zy cję mę skiej
sza bli, ale tak jak mó wi łem trud nych wy -
zwań się nie bo ję, dla te go mi mo wszyst ko
z opty mi zmem spo glą dam w przy szłość.

PPoo rraazz ppiieerrwwsszzyy ttrreenneerr kkaaddrryy nniiee bbyyłł
wwyybbiieerraannyy zz nnoommiinnaaccjjii ttyyllkkoo wwyyłłoonniiłł ggoo
kkoonnkkuurrss.. WW wwyyśścciigguu oo ttrreenneerrsskkąą ppoossaa--
ddęę ppookkoonnaałł PPaann mmiięęddzzyy iinnnnyymmii kkoolleeggęę
zz TTMMSS „„ZZaaggłłęębbiiee““,, AAnnddrrzzeejjaa BBiillaa.. NNiiee
bbyyłłoo mmiięęddzzyy PPaannaammii nniieessnnaasseekk zz ttaa--
kkiieeggoo oobbrroottuu sspprraawwyy??
Zna my się z An drze jem od lat. Nie tyl ko
pra cu je my ra zem, ale tak że się przy jaź ni my.
Każ dy z nas przed sta wił swój po mysł na
pro wa dze nie ka dry. Ko mi sja kon kur so wa
wy bra ła mo ją ofer tę. An drzej był jed nym z
pierw szych, któ rzy mi po gra tu lo wa li. Mi ło
mi, że mo ja no mi na cja od bi ła się sze ro kim
echem w szer mier czym świat ku. Z ca łe go
świa ta ode bra łem mnó stwo gra tu la cji.
Zresz tą o wie le wię cej niż z Pol ski.

ZZ iinnffoorrmmaaccjjii,, kkttóórree uuddaałłoo mmii ssiięę
uuzzyysskkaaćć wwyynniikkaa,, żżee jjuużż wwcczzeeśśnniieejj
ppoojjaawwiiaałłyy ssiięę ddllaa PPaannaa ooffeerrttyy ppoo--
pprroowwaaddzzeenniiaa kkaaddrryy sseenniioorrsskkiieejj..

DDllaacczzeeggoo wwcczzeeśśnniieejj nniiee zzddeeccyyddoo--
wwaałł ssiięę PPaann nnaa pprraaccęę zz rreepprreezzeennttaa--
ccjjąą??
To nie jest tak, że ka dra by ła mo im ma rze -
niem. Za wsze speł nia łem się i speł niam w
pra cy w klu bie. Po sta no wi łem wy star to wać
w kon kur sie bo trak tu ję ka drę ja ko wy zwa -
nie. Mam po mysł jak wy grze bać mę ską sza -
blę z doł ka, w któ rym się zna la zła. Przed -
sta wi łem plan dzia łań ka dry do Igrzysk
Olim pij skich w Lon dy nie w 2012 ro ku. Ka -
dra li czy obec nie osiem osób. Trzon two rzą
za wod ni cy, z któ ry mi pra co wa łem przy re -
pre zen ta cji ju nior skiej, a w nie któ rych przy -
pad kach tak że w klu bie z So snow ca. To
Mar cin Ko niusz, Grze siek Do mi nik i Adam
Skrodz ki. Przed na mi wie le pra cy, wie le
star tów w za wo dach Pu cha ru Świa ta. Za
kil ka dni je dzie my wła śnie na tur niej do Tu -
ni su.

KKiieeddyy ppiieerrwwsszzyy ppoowwaażżnnyy sspprraawwddzziiaann??
Ta kim pierw szym praw dzi wym prze tar -
ciem bę dą lip co we mi strzo stwa Eu ro py.

MMłłooddzzii,, uuttaalleennttoowwaannii sszzaabblliiśśccii TTMMSS
„„ZZaaggłłęębbiiee““ MMaacciieejj RReegguulleewwsskkii ii DDaa--
mmiiaann SSkkuubbiisszzeewwsskkii mmooggąą lliicczzyyćć nnaa
ppoowwoołłaanniiee ddoo rreepprreezzeennttaaccjjii??

Bę dę chciał spraw dzić obu za wod ni ków, ale
na ra zie chłop cy przy go to wu ją się do ju nior -
skich mi strzostw świa ta. Ma ciek i Da mian
to bar dzo uta len to wa ni za wod ni cy, z pa pie -
ra mi na wiel kie ka rie ry. W So snow cu nie
bra ku je ta len tów. Mar ta Wą tor czy Lid ka
Soł tys to mi mo mło de go wieku już se nior -
ki, do te go ma my Mar tę Pu dę oraz ko lej ny
bry lant, Ka ro li nę Wal czak. Co cie ka we,
znacz niej ła twiej w ostat nim cza sie przy cho -
dzi nam kom ple to wa nie grup ko bie cych.
Znacz nie mniej chłop ców w ostat nim cza -
sie tra fia do nas, ale mam na dzie ję, że to
chwi lo wa ten den cja. Nasz klub od la ta na le -
ży do naj lep szych w kra ju i je stem prze ko -
na ny, że bę dzie tak na dal. Two rzy my jed no -
cze śnie za ple cze tre ner skie. By li za wod ni -
cy zo sta ją w klu bie, chcą szko lić na stęp ców.
To bar dzo bu du ją ce.

CCzzyy TTMMSS „„ZZaaggłłęębbiiee““ uucciieerrppii nnaa pprrzzeejjęę--
cciiuu kkaaddrryy nnaarrooddoowweejj pprrzzeezz ttrreenneerraa
CChhłłoossttęę?? TToo oocczzyywwiissttee,, żżee bbęęddzziiee mmiiaałł
PPaann tteerraazz mmnniieejj cczzaassuu ddllaa zzaawwooddnnii--
kkóóww zz SSoossnnoowwccaa..
Spo koj nie, zro bię wszyst ko aby to po go dzić.
So sno wiec ką sek cję trak tu ję jak wła sne
dziec ko. To naj więk sza ra dość dla tre ne ra
wy cho wy wać ko lej ne po ko le nia za wod ni -

ków, któ rzy z im prez ran gi kra jo wej i za gra -
nicz nej rok w rok przy wo żą wor ki me da li.
Na ra zie by łem zmu szo ny za wie sić pra cę w
li ceum im. Wa len te go Roź dzień skie go. Z
pra cy w klu bie ni gdy nie zre zy gnu ję. Tre ne -
rem ka dry się by wa, tre ne rem klu bo wym
się jest.

PPrraaccęę zz kkaaddrrąą rroozzppoocczząąłł PPaann oodd……
Pierw szym i naj waż niej szym za da niem jest
od bu do wa psy chi ki na szych sza bli stów. Oni
w ostat nim cza sie na uczy li się prze gry wać.
Je stem prze ko na ny, że szyb ko na wią że my
nić po ro zu mie nia i bę dzie my zgod nie
współ pra co wa li. Na pew no nie bę dę to le ro -
wał sa mo wol ki, ja ka mia ła miej sce jesz cze
nie tak daw no w gro nie ka dro wi czów. Po -
sta wi łem na za wod ni ków, któ rzy przez wie -
lu zo sta ło skre ślo nych. Chcę udo wod nić, że
sta ło się to za wcze śnie. Oczy wi ście bez
chę ci za wod ni ków ni cze go nie osią gnie my.
Ja w nich na dal wie rzę i my ślę, że oni w
swo je umie jęt no ści tak że.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę ii żżyycczzęę ssaammyycchh
ssuukkcceessóóww zzaarróówwnnoo ww pprraaccyy ww kklluubbiiee,,
jjaakk ii ww rreepprreezzeennttaaccjjii PPoollsskkii..

RRoozzmmaawwiiaałł:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Lubię trudne wyzwania
Rozmowa z Leszkiem Chłostą, trenerem szermierzy w TMS „Zagłębie“ Sosnowiec, nowym szkoleniowcem reprezentacji polskich szablistów

To masz Stol pa znów za sko -
czył. Wy cho wa nek „Za głę bia“
So sno wiec wy lą do wał w Ga ba la
FC, ze spo le eks tra kla sy Azer -
bej dża nu. Praw dzi wy pił kar ski
obie ży świat ma ją cy za so bą grę
w Nor we gii, Bel gii, Szwe cji, a
ostat nio Is lan dii ja ko pierw szy
Po lak zwią zał się umo wą z azer -
skim klu bem. Za Kau ka zem nie
jest jed nak je dy nym pił ka rzem
ro dem z na sze go kra ju. Kil ka na -
ście dni po tym jak Stol pa zo stał
za wod ni kiem klu bu Ga ba la FC
umo wę z Ne ft czi Ba ku pod pi sał
bram karz To masz Bo bel.

By ły gracz „Za głę bia“, nor -
we skie go Trom so IL, bel gij skie -
go Aalst, szwedz kich En ko pings
oraz Ge fle, a ostat nio za wod nik
is landz kie go Ung men nafélag
Grin davíkur za po wia dał, że ma
już dość gry w chłod nej Skan dy -
nawii i naj chęt niej prze niósł by
się na po łu dnie Eu ro py. Mó wi ło
się o jego transfe rze do Gre cji
lub na Cypr. Tym cza sem nie spo -
dzie wa nie na po cząt ku ro ku me -
ne dże ro wie re pre zen tu ją cy in te -
re sy Stol py przed sta wi li mu pro -
po zy cję z li gi Azer bej dża nu. Pił -
karz dłu go się nie na my ślał i już
po kil ku dniach tre no wał z azer -
skim Ga ba la FC ze spo łem tam -
tej szej eks traklasy. – Wszyst ko
poto czy ło się bar dzo szyb ko.
Ofer ta by ła kon kret na i po sta no -
wi łem spró bo wać. Wiem, że to
kie ru nek dość eg zo tycz ny, ale
za wsze pod kre śla łem, że nie bo -
ję się wy zwań. Zda ję so bie spra -
wę, że pił kar sko nie jest to
szczyt marzeń, ale do sko na le
zda ję so bie spra wę, że Re al czy

Bar ce lo na się po mnie nie zgło -
szą, więc trze ba grać tam gdzie
cię chcą. W Azer bej dża nie szyb -
ko prze ko na li się do mnie i po
krót kim re ko ne san sie oraz kil ku
tre nin gach i spa rin gu, w któ rym
zdo by łem trzy bram ki pod pi sa -
łem kon trakt z klu bem. Nie
ukry wam, że o prze no si nach do
Azer bej dża nu zde cy do wa ły wa -
run ki fi nan so we, któ re są na -
praw dę do bre. Za nim wy je cha -
łem z Pol ski mia łem kil ka nie zo -
bowią zu ją cych te le fo nów z na -
sze go po dwór ka, głów nie z za -
ple cza eks tra kla sy, ale zde cy do -
wa łem się na pio nier ski wy pad.
Nie tak daw no zo sta łem pierw -
szym Po la kiem, któ ry strze lał
bram ki w li dze is landz kiej, te raz
jestem pierw szym graczem z

Pol ski w Azer bej dża nie. Ta ki już
chy ba mój los. Choć by z te go
po wo du przej dę do hi sto rii. Ale
po waż nie rzecz bio rąc naj waż -
niej sze są dla mnie re gu lar ne
wy stę py i wie rzę, że w no wym
ze spo le szyb ko wy wal czę so bie
miej sce w pierw szym skła dzie –
mówił z na dzieją Stol pa tuż po
pod pi sa niu umo wy.

Po je de na stu ko lej kach no wy
klub Po la ka zaj mo wał w ta be li
eks tra kla sy 11 miej sce w 14-ze -
spo ło wej li dze. Naj większym
pro ble mem klu bu był brak sku -
teczności na past ni ków, któ rzy
zdo by li tyl ko 13 bra mek. Stol pa,
w ubie głym se zo nie w bar wach
is landz kie go Ung men nafélag
Grin davíkur w 17 me czach zdo -
był 4 bram ki.

Po przyj ściu Po la ka oraz kil -
ku no wych gra czy dru ży na z Ga -
ba li wspię ła się co nie co w li go -
wej ta be li, ale znacz nie le piej po -
czy na so bie w roz gryw kach Pu -
cha ru Azer bej dża nu i ma szan sę
na zdo by cie te go tro feum. No wy
ze spół so sno wi cza ni na awan so -
wał już do pół fi na łu. W azer skim
ze spo le Po lak ma za part ne rów
nie tyl ko tam tej szych gra czy. Ga -
bal FC to praw dzi wa pił kar ska
Wie ża Ba bel. Barw klu bu bro nią
tak że Or mia nie, Serb, Bra zy lij -
czyk, Irań czyk, Ro sja nin, Gwi -
nej czyk i Buł gar. Szko le niow cem
dru ży ny jest na to miast Ukra iniec
Wia cze sław Si do ry uk. – Ja koś
się do ga du je my. Z an giel skim nie
mam żad nych pro ble mów. Ro -
syj skie go też się chęt nie na uczę.
Zresz tą lu bię się uczyć ję zy ków.
Po nor we sku i szwedz ku też się
do ga dam – do da je pił karz, któ ry
oprócz uda nych mo men tów prze -
żył też chwi lę gro zy. – Pod czas
jed ne go ze spo tkań zo sta łem bru -
tal nie za ata ko wa ny i ry wal zła -
mał mi nos. Naj więk sze zdzi wie -
nie by ło jed nak w mo men cie,
gdy sę dzia nie dość, że nie po ka -
zał czer wo nej kart ki to w do dat -
ku nie od gwiz dał fau lu. No cóż,
tro chę to przy po mi na wol ną
ame ry kan kę, ale co kraj to oby -
czaj – śmie je się pił karz.

Stol pa nie przej mu je się opi -
nia mi, że wy lą do wał na pił kar -
skiej pro win cji, cho ciaż zda je so -
bie spra wę z fak tu, że li ga w któ -
rej gra, naj wyż sze go po zio mu nie
pre zen tu je. Na ra zie z utę sk nie -
niem cze ka na de biu tanc ką
bram kę. -  Je ste śmy tu taj sko sza -

ro wa ni nie mal przez ca ły czas.
Ob co kra jow cy, któ rym klub wy -
naj mu je w Ba ku miesz ka nia, też
ży ją na co dzień w ho te lu, a do
naj bliż szych jeż dżą tyl ko w od -
wie dzi ny. Re żim jest na każ dym
kro ku. Do stan dar dów na le ży za -
bie ra nie te le fon ko mór ko wych
przed me cza mi. Do wszyst kie go
można się jed nak przy zwy cza ić.
Naj waż niej sze, że re gu lar nie
gram – do da je pił karz, któ ry za -
pew nia, że w przy szło ści chciał -
by jesz cze za grać w „Za głę biu“.
– W So snow cu ma rzy mi się za -
koń czyć ka rie rę, ale to jesz cze
tro chę po trwa. Mam prze cież 26
lat – śmie je się pił karz.

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Z Sosnowca do Azerbejdżanu

TToommaasszz SSttoollppaa zznnóóww zzaasskkoocczzyyłł.. JJaakkoo ppiieerrwwsszzyy PPoollaakk
ppooddppiissaałł kkoonnttrraakktt zz kklluubbeemm zz ddaalleekkiieeggoo AAzzeerrbbeejjddżżaannuu

Nowy sponsor
piłkarskiego „Zagłębia”

Za rząd „Za głę bia” So sno wiec 
in for mu je, że od 28 mar ca klub
po zy skał no we go spon so ra. Zo sta -
ła nim, dzia ła ją ca w bran ży bu -
dow la nej od 1995 ro ku, fir ma BU -
DE CON S.A.

Wkrót ce na ko szul kach za -
wod ni ków oraz na ban dach re kla -
mo wych oka la ją cych pły tę Sta -
dio nu Lu do we go, przy ul. Kre so -
wej po jawi się lo go no we go
spon so ra.

Za rząd Klu bu, dzia ła cze i pił -
ka rze ma ją na dzie ję, że obo pól na
współ pra ca po zwo li so sno wiec -
kiej dru ży nie na osią gnię cie za do -
wa la ją cych za rów no za wod ni ków,
jak i ki bi ców wy ni ków – czy ta my
w ko mu ni ka cie na de sła nym
przez „Za głę bie“ So sno wiec. UU

reklama

reklama
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Sza bli ści z So snow ca znów
bły snę li kla są. Re pre zen tan ci
TMS „Za głę bie“ aż pię cio krot -
nie sta wa li na po dium pod czas
ro ze gra nych w Kra ko wie mi -
strzostw Pol ski ju nio rów w
szer mier ce.

W kla sy fi ka cji me da lo wej
lep szy oka zał się je dynie AZS
AWF Gdańsk, któ ry wy wal czył
o jed no zło to wię cej.

Bez kon ku ren cyj ne by ły na -
sze dru ży ny. Za rów no pa nie, jak
i pa no wie sta nę li na naj wyż -
szych stop niach po dium. Me ga
nie spo dzian kę spra wi ły dziew -
czę ta dru gie go ze spo łu, któ re
nie spo dzie wa nie się gnę ły po
zło to. Pau li na To niarz, Ka ro li na
Wal czak, Pa me la War szaw ska i
An ge li ka Wą tor to naj młod sza
dru ży na w hi sto rii ko bie cej sza -
bli, któ ra zdo była Mi strzo stwo
Pol ski do lat 20. To niarz ma 18
lat, po zo sta łe za wod nicz ki to
15- i 16-lat ki. W fi na le po ko na -
ły one AZS AWF War sza wa
45:41. Fa wo ryt ka mi do zło ta był
pierw szy ze spół „Za głę bia“ w
skła dzie: Mar ta Pu da, Ka ta rzy -
na Rak, Ka ta rzy na Szczy piń ska
i Mał go rza ta Gro niec ka. So sno -

wi czan ki prze gra ły jed nak mecz
o wej ście do czo ło wej czwór ki z
KKsz Ko nin 41:45 i o me da lach

– mo gły za po mnieć. Osta tecz -
nie upla so wa ły się na 5 miej scu.
– Te go na praw dę nikt się nie

spo dzie wał. Ow szem, wie rzy li -
śmy, że na sza dru ży na się gnie
po zło to, ale wię cej szans da wa -

li śmy oczy wi ście pierw szej dru -
ży nie. Tym cza sem na po dium
wsko czy ły młod sze ko leżan ki.
To tyl ko po twier dza, że ta len -
tów w So snow cu nie bra ku je.
Bardziej do świad czo ne za wod -
nicz ki znacz nie le piej spi sa ły się
w tur nie ju in dy wi du al nym –
mó wi Krzysz tof Wą tor, tre ner w
TMS „Za głę bie“.

Srebr ny me dal po po raż ce w
fi na le z Ka ta rzy ną Kę dzio rą
7:15 zdo by ła Mar ta Pu da, a Ka -
ta rzy na Szczy piń ska wy wal czy -
ła brąz. 5 miej sce za jęła Ka ta -
rzy na Rak, 9 by ła Mał gorza ta
Gro niec ka, 13 An ge li ka Wą tor,
17 Pa me la War szaw ska, a 19
Pau li na To niarz. 

Na po dium za mel do wa li się
tak że so sno wiec cy sza bli ści. Ty -
tuł wi ce mi strza Pol ski wy wal -
czył Da mian Sku bi szew ski, któ -
ry w fi na le mi ni mal nie uległ w
star ciu z  Mi cha łem Ga lem
14:15. Po nad to za wod ni cy Za -
głę bia by li bez kon ku ren cyj ni w
ry wa li za cji dru ży no wej. W fi na -
le po ko na li 45:42 AZS AWF
War sza wa bro niąc ty tuł sprzed
ro ku. Dru ga dru ży na TMS (Mi -
chał Ko chan, Bar tosz Ły sik,

Ma te usz Wi cher, Łu kasz Ju -
da) po bra tobój czym me czu z
pierw szym ze spo łem i po raż ce
36:45 za ję ła osta tecz nie 8 miej -
sce. W tur nie ju in dy wi du al nym
za wie dli Ma ciej Re gu lew ski i
Ka mil Ma rzec, któ rzy za ję li od -
po wied nio 10 i 11 miej sce. 26
był Mi chał Ko chan, a 28 Bar -
tosz Ma zur.

Po Mi strzo stwach Pol ski po -
wo ła na zo sta ła ka dra na Mi -
strzo stwa Świa ta ju nio rów, któ -
re od bę dą się w kwiet niu w Bel -
fa ście. W im pre zie weź mie
udział czte rech re pre zen tan tów
na sze go klu bu: Da mian Sku bi -
szew ski i Ma ciej Re gu lew ski
oraz Mar ta Pu da i Ka ro li na
Wal czak.

- Po raz ko lej ny na si za wod -
ni cy po ka za li, że na sza sek cja
na le ży do naj lep szych w kra ju.
Cie szą me da le, jak rów nież fakt,
że ko lej ne po ko le nie moc no za -
ak cen towa ło swo ją obec ność
pod czas mi strzostw. Te raz cze -
ka my na start na szych za wod ni -
ków pod czas Mi strzostw Świa -
ta ju nio rów – do dał Wą tor.

TTeekksstt ii ffoottoo:: Krzysz tof Po lacz kie wicz

W Olsz ty nie od by ły się Mi strzo stwa Pol ski
Se nio rów i Ju nio rów w bie gach prze ła jo wych.
Na trud nych, błot ni stych tra sach nie źle za pre -
zen to wa li się re pre zen tan ci MKS -MOS Pło -
mień. Z gro na so sno wi czan naj lep szy wy nik
osią gnę ła San dra Mi cha lak, któ ra w bie gu se -
nio rek na dy stan sie 3 km za ję ła 6 miej sce.

Se nio rzy mie li do po ko na nia dy stans o ki lo -
metr dłuż szy oraz o dłu go ści 10 km. Na czte ro -
ki lo me tro wej tra sie na 11 po zy cji fi ni szo wał
Da mian Pa sek, z ko lei Pa weł Pa pie rzań ki był
37. W bie gu na 10 km 27 był Mi łosz Jar czok,
a 29 Ro bert Ko siń ski. W punk ta cji dru ży no wej
na si se nio rzy upla so wa li się na 8 miej scu w
Pol sce.

W bie gu ju nio rów na 6 km 12 miej sce za jął
Da wid Że brow ski. KKPP

To nie tak miało być. Hokeiści „Zagłębia“ mierzyli w
minionym sezonie w strefę medalową, a tymczasem po
porażce w rywalizacji z Naprzodem Janów musieli
zadowolić się szóstą lokatą. To była gorzka pigułka
zarówno dla zawodników, trenerów, działaczy, jak i kibiców
sosnowieckiego klubu. Dlatego na Stadionie Zimowym
nikt już nie chce rozpamiętywać tego co się stało, a
włodarzom klubu przyświeca jeden cel – zbudować
mocniejszy team na kolejny sezon.

Trzeba przyznać, że działacze „Zagłębia“ nie próżnują
i już zabrali się do solidnej roboty. Kontrakty z klubem
przedłużyli już: Tomasz Dzwonek, Artur Ślusarczyk,
Marcin Kozłowski, Tomasz  Kozłowski, Tobiasz Bernat,
Marcin Jaros, Zbigniew Podlipni, Łukasz Podsiadło,
Gabriel da Costa Jarosław Kuc, Oktawiusz Marcińczak,
Kamil Duszak, Andrzej Banaszczak, Mateusz Pawlak,
Martin Opatovsky, a także Paweł Dronia. Trwają negocjacje
z Teddym da Costą i Radimem Antonoviciem. W klubie
pozostanie także prawdopodobnie Anton Lezo.

Znowych graczy umowę podpisali już Valdimr Luka,
który po roku nieobecności wraca na Stadion Zimowy
oraz Piotr Sarnik i Mariusz Jakubik (obaj GKS Tychy),
Wojciech Wojtarowicz i Jerzy Gabryś z Naprzodu Janów,
atakże Bartłomiej Bychawski, 18-letni gracz Orlika Opole.
W Sosnowcu ma także występować Tomasz Rajski
dotychczas bramkarz Podhala Nowy Targ, który o bluzę
numer jeden będzie walczył z Tomaszem Dzwonkiem.

Sosnowiczanie czynią ponadto starania, aby
zakontraktować Mariusza Kosteckiego z KH Sanok.

Tajemnicą pozostaje na razie nazwisko nowego
szkoleniowca „Zagłębia“. Wiadomo, że Jan Vavreczka
straci posadę. Jego los podzieli także asystent Andrzej
Nowak. Obowiązki tego ostatniego przejmie zapewne
Krzysztof Podsiadło. – Co do nowego szkoleniowca to
mogę tylko powiedzieć, że będzie to trener z zagranicy. Na
naszym rynku wybór jest niewielki – podkreśla Adam
Bernat. Z klubem żegnają się z kolei Łukasz Wilczek,
Sebastian Biela, Bartłomiej Piotrowski, Petr Hruby i Michal
Vażan oraz kończący karierę Tomasz Jaworski.

- Myślę, że za kilka dni kadra będzie zamknięta.

Sosnowieccy szabliści na piątkę
Szermierze TMS „Zagłębie“ zdominowali mistrzostwa Polski juniorów

DDrruużżyynnaa ssoossnnoowwiieecckkiicchh sszzaabblliissttóóww nniiee mmiiaałłaa ssoobbiiee rróówwnnyycchh…… ppooddoobbnniiee jjaakk sszzaabblliissttkkii TTMMSS
„„ZZaaggłłęębbiiee““

Pobiegli na przełaj

Z lek kim po śli zgiem wzno wi ła roz gryw ki li ga
okrę go wa. W gru pie dru giej bez ape la cyj nym kan -
dy da tem do awan su jest ze spół Czar nych So sno -
wiec, któ ry je sie nią nie prze grał ani jed ne go me -
czu 14 ra zy wy gry wa jąc i 3-krot nie re mi su jąc. Nad
dru gą w ta be li Unią Ząb ko wi ce nasz ze spół ma aż
10 punk tów prze wa gi. Dru gi z so sno wiec kich re -
pre zen tan tów, AKS Niw ka ma rzy o miej scu w
środ ku ta be li.

- Nie ma co ukry wać, że in te re su je nas awans.
Je sie nią wy gra li śmy wszyst kie me cze i ma rzy nam
się utrzy ma nie tej pas sy do koń ca se zo nu. Ła two
nie bę dzie bo każ dy spi na się na mecz z li de rem –
pod kre śla Piotr Bo gu szew ski, gra ją cy tre ner Czar -
nych. So sno wi cza nie w run dzie wio sen nej bę dą
jed nak jesz cze moc niej si. Do dru ży ny włą czo no
kil ku uta len to wa nych za wod ni ków „Za głę bia“ So -
sno wiec z Pio trem Wol nym na cze le, któ ry w po -
przed niej run dzie bie gał po II -li go wych bo iskach.
- Sy tu acja w klu bie z ty go dnia na ty dzień jest co -
raz lep sza. Bar dzo po ma ga nam mia sto. Na ra zie
da le ko w przy szłość jed nak nie wy bie ga my. Naj -
waż niej sze to awan so wać o kla sę wy żej. Po tem bę -
dzie my my śleć co da lej – do daje Bo gu szew ski.

Praw dzi wą huś taw kę na stro jów prze ży wa li z

ko lei w ostat nich dniach w klu bie z Niw ki. Po se -
rii te stów do klu bu wró cił Ar tur No wak, na past nik
so sno wi czan, któ ry je sie nią bro nił barw Za głę bia -
ka zdo by wa jąc dla dru ży ny z Dą bo wy Gór ni czej
aż 18 bra mek. Pił ka rza spraw dza no mię dzy in ny -
mi w Ko ro nie Kiel ce, „Za głę biu“ So sno wiec i Po -
lo nii By tom. Wy da wa ło się, że osta tecz nie po mo -
że ze spo ło wi Da riu sza Wro ny, ale w ostat niej
chwi li na za kup pił ka rza zde cy do wa ło się Pod be -
ski dzie Biel sko -Bia ła, gdzie rów nież go te sto wa -
no. – Za wod nik pod pi sał czte ro let ni kon trakt. Wio -
sną bę dzie jed nak wy po ży czo ny do Skał ki Żab ni -
ca – in for mu je Ja nusz Za jącz kow ski, pre zes AKS.

- My śla łem, że bę dę miał Ar tu ra w skła dzie, ale
osta tecz nie wy je chał do Biel ska. Li czy łem się z ta -
kim sce na riu szem. W tej sy tu acji skład prak tycz nie
nie uległ zmia nie. Ce lem po sta wio nym przed dru -
ży ną jest za ję cie miej sce w środ ku ta be li. Ma my
mło dy ze spół, ale bar dzo am bit ny. Przy kład No -
wa ka, któ ry z niż szej li gi tra fił na za ple cze eks tra -
kla sy na pew no da ło im spo ro do my śle nia. Każ dy
bę dzie się chciał po ka zać. Ze spół tyl ko na tym zy -
ska – pod kre śla szko le nio wiec AKS.

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Czarni idą na awans

Wspa nia ły suk ces ko szy ka rek JAS FBG So sno -
wiec. Re pre zen tant ki kla sy spor to wej SP 45 w skła -
dzie Na ta lia Strze lec ka, Klau dia Po tę ga, Klau dia Mró -
ziń ska, Ma rze na Ro gal, Mar ta Ma tu szek, Wik to ria
Ka le ta, Do mi ni ka My cek, So nia Mą dro, Pau li na Hy -
la szek, Klau dia Dur ka, Jo an na Sze ściak, Alek san dra
Ja gła i Pau li na Maj da zwy cię ży ły w Tur nie ju Fi na ło -
wy Pu cha ru Ślą ska w Mi niko szy ków ce Dziew cząt
Rocz nik 1997 zdo by wa jąc ty tuł mi strzyń Ślą ska. 

W na gro dę so sno wi czan ki, pod opiecz ne Ka ta rzy -
ny Ka liń skiej bę dą nie ba wem re pre zen to wać wo je -
wódz two ślą skie na Ogól no pol skim Fe sti wa lu Ko szy -

ków ki, któ ry od bę dzie się w Ko sza li nie.
Na par kie cie SP 45 w So snow cu za wod nicz ki JAS

FBG w ostat nim tur nie ju po ko na ły ko lej no UKS SP
27 37:11, MKS Za brze 47:10 oraz MRKS Ryb nik
27:9 za pew nia jąc so bie pierw sze miej sce w kla sy fi ka -
cji koń co wej. Za ple ca mi na szej dru ży ny upla so wa ły
się MKS Za brze, UKS SP 27 Ka to wi ce oraz MRKS
Ryb nik.

So sno wi czan kom przy pa dła tak że w udzia le na -
gro da in dy wi du al na. Kró lem strzel ców wszyst kich
tur nie jów włącz nie z fi na ło wym zo sta ła Klau dia Dur -
ka, któ ra zdo by ła w su mie 196 punk tów. KKPP

Chcemy jak najszybciej pozapinać wszystkie
sprawy tak, aby dać jak najwięcej czasu nowemu
trenerowi na poukładanie wszystkich klocków.
Zostawiamy jeszcze miejsca dla obcokrajowców.
Na pewno nie będzie teraz rewolucji kadrowej jak
przed rokiem. Kręgosłup mamy, wzmacniamy
zespół tylko naprawdę wartościowymi zawodni-
kami. W ubiegłym sezonie plany były ogromne, ale
niestety nic z tego nie wyszło. Nie wszystkie
personalne ruchy były udane, do tego doszły
kontuzje, które niemal przez cały sezon nas
prześladowały. Widać było, że popełniliśmy błąd
lekką ręką pozbywając się weteranów Mariusza
Puzio oraz Waldemara Klisiaka. Spory zawód
sprawił zaciąg z Nowego Targu. Znacznie więcej
oczekiwaliśmy od Łukasza Wilczka i Sebastiana
Bieli. Pozostaje mieć nadzieję, że teraz bardziej
trafimy z transferami – mówi prezes sosnowiczan. KKPP

Zapomnieć 
o nieudanym sezonie

Ko szy kar ki z So snow ca naj lep sze na Ślą sku



28 mar ca w ga le rii wy twór -
nia NO WA przy uli cy Ma ła -
chow skie go w So snow cu od był
się III w tym ro ku wer ni saż –
wie czór au tor ski. Tym ra zem
pach ną cy bła wat kiem i mar ga -
ret ką dia log słów i ob ra zów za -
pre zen to wa ły ar tyst ki - po et ka
Kry sty na Bor kow ska i pla styk
Gra ży na Wie czor kie wicz -Pel la. 

Ko mi sarz wy sta wy, Mi ra
Ko sty ła przed sta wi ła syl wet kę
au tor ki pre zen to wa nych ba ti -
ków, ko la ży i ob ra zów olej nych.
– Ma lar ka rów nie chęt nie sto -
su je ze sta wie nia har mo nij ne i
kon tra sto we, za trzy mu jąc w
swo ich przed sta wie niach to, co
tak ulot ne i nie trwa łe. Te ob ra -
zy in spi rowa ne przy ro dą, z
prze wa gą mo ty wów kwia to -
wych spra wi ły, że u nas wcze -
śniej, niż za oknem za go ści ła
wio sna – po wie dzia ła Mi ra Ko -
sty ła. 

Sło wo wstęp ne do czę ści
po etyc kiej wie czo ru przy go to -

wał i wy gło sił po eta Je rzy Lu -
cjan Woź niak. Au tor ka „Bo -
sych bła wa tów”, Kry sty na Bor -
kow ska, za pre zen to wa ła wy bra -
ne przez sie bie wier sze ze
swo ich ko lej nych to mi ków po -
ezji, uj mu jąc obec nych swo ją
bez pre ten sjo nal ną po ezją i oso -
bowo ścią. Na ko niec głos za -
bra li obec ni na spo tka niu po eci
i re cen zen ci. U

Harmonijny… 
kontrast
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An to ny Be evor – au tor be st sel le ro -
we go Sta lin gra du i je den z naj po -
pu lar niej szych pi sa rzy hi sto rycz -
nych na świe cie – po wra ca z no wą
książ ką po świę co ną hisz pań skiej
woj nie do mo wej. Kon flikt, któ ry
ro ze grał się w la tach 1936–1939 i
do tknął rów nież Po la ków, był nie

tyl ko star ciem po mię dzy le wi cą i
pra wi cą. Be evor po ka zu je, że był
on rów nież zde rze niem po mię dzy
re gio na li zmem a cen tra li zmem
oraz wol no ścią jed nost ki i au to ry -
ta ry zmem. Wal ka o Hisz pa nię –
jak nie wie le ksią żek do tej 
po ry – pró bu je opi sać woj nę w

spo sób obiek tyw ny i z per spek ty -
wy dwóch wal czą cych stron, a
mo ral ny osąd po zo sta wić czy tel ni -
ko wi.

Książ ka spo tka ła się z en tu zja -
stycz nym przy ję ciem kry ty ki i
czy tel ni ków za rów no w Wiel kiej
Bry ta nii, Niem czech czy Fran cji,
jak i w sa mej Hisz pa nii, gdzie zo -
sta ła uzna na za jed no z naj wy bit -
niej szych opra co wań te ma tu. Hisz -
pań skie wy da nie Wal ki o Hisz pa -
nię uho no ro wa no w 2005 ro ku
La Van gu ar dia Pri ze dla naj waż -
niej szej książ ki nie be le try stycz nej.

TTeeaattrrZZaaggłłęębbiiaa,,uull..TTeeaattrraallnnaa44
SSeekkrr..tteell..//ffaaxx003322//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..0044,,ggooddzz..1188..0000Wo ody Al len „Bóg”
1177..0044,,ggooddzz..1199..0000Zbi gniew Ksią żek
„Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla do ro -
słych”
1188..0044,,ggooddzz..1188..0000J. Chap man,L. Lloyd
„Biz nes” 
1199..0044,,ggooddzz..1188..0000McCoy „Czyż nie do -
bi ja się ko ni” abon. waż ne
2211..0044,,ggooddzz..1100..0000Ju liusz Sło wac ki „Bal -
la dy na” 
2222..0044,,ggooddzz..99..0000 ii1111..0000E. Droz dow ska
napod sta wie ba śni An der se na„Krze si -
wo” 
2233..0044,,ggooddzz..1199..0000Edward Tay lor „Sto -
sun ki naszczy cie”
2244..0044,,ggooddzz..1199..0000Pio sen ki Agniesz ki
Osiec kiej „Niech ży je bal” 
2266..0044,,ggooddzz..1188..0000Da riusz Wik to ro wicz
„Cy ra no” abon. waż ne
2288..0044,,ggooddzz..1199..0000Mar tin McDo nagh
„Cza ska zCo one ma ry” Te atr Ślą ski
zKa towic
2299..0044,,ggooddzz..1199..0000Ma ri ja Ła do„Bar dzo
zwy czaj nahi sto ria” Te atr No wy zZa brza
3300..0044,,ggooddzz..1199..0000Jan Drda „Igrasz ki
zdia błem” Te atr im. Mic kie wi cza zCzę -
sto cho wy

VVIIPPRREEZZEENNTTAACCJJAATTEEAATTRRÓÓWWWWOOJJEE--
WWÓÓDDZZTTWWAAŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO

2288IIVV22000099rr.. ggooddzz..1199..0000 „CZASZ KA
ZCON NE MA RY” Mar tin McDo nagh
–Te atr Ślą ski im. S. Wy spiań skie go zKa -
to wic

2299IIVV22000099rr.. ggooddzz..1199..0000 „BAR DZO
ZWY CZAJ NA HI STO RIA” Ma ri ja Ła -
do–Te atr No wy zZa brza
3300IIVV22000099rr.. ggooddzz..1199..0000 „IGRASZ KI
ZDIA BŁEM” Jan Drda –Te atr im. A.
Mic kie wi cza zCzę sto cho wy
0011VV22000099rr.. ggooddzz..1199..0000 „WIE DEŃ -
SKIE PRZE CHADZ KI” Kon cert mu -
zycz ny –Gli wic ki Te atr Mu zycz ny 
0022VV22000099rr.. ggooddzz..1188..0000
„ŻYD” Ar tur Pa ły ga –Te atr Pol ski
zBiel ska
0033VV22000099rr.. ggooddzz..1188..0000 „SZTU KA”
Yasmi naRe za–Te atr Ko rez zKa to wic
DDllaannaasszzyycchhCCzzyytteellnniikkóówwmmaammyyddoowwyy--
ggrraanniiaa::
–2 po dwój ne za pro sze nia naspek takl
„Bóg” wdniu13 kwiet nia ogodz.18.00.
–1 po dwój ne za pro sze nie naspek takl
„Cy ra no” wdniu26 kwiet nia
ogodz.18.00.
UUWWAAGGAA!!!!!!
PPiieerrwwsszzeeddwwiieeoossoobbyy,,kkttóórreepprrzzyyjjddąązznnaajj--
nnoowwsszzyymmwwyyddaanniieemm„„KKuurriieerraaMMiieejjsskkiiee--
ggoo””nnrr44ddoonnaasszzeejj rreeddaakkccjjii ((SSoossnnoowwiieecc,,
uull.. 33MMaajjaa,, ppookkóójjnnrr99)),, ppooddaaddzząąsswwoojjee
iimmiięę iinnaazzwwiisskkoo,,oottrrzzyymmaajjąąbbeezzppłłaattnneezzaa--
pprroosszzeenniiaa,, kkttóórreebbęęddąąddooooddeebbrraanniiaawwkkaa--
ssiieeTTeeaattrruu..

KKIINNOOHHEELLIIOOSS
uull..MMooddrrzzeejjoowwsskkaa3322bb,,

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

RE PER TU AR PRA SO WY KI NA HE -
LIOS SO SNO WIEC 
10.04-16.04.2009 r.

PPOOKKAAZZYYPPRRZZEEDDPPRREEMMIIEERROOWWEE::
„VIC KY CRI STI NA AR CE LO NA”
WY ŁĄCZ NIE WCZWAR TEK
Prod. USA/HISZ PA NIA,96 min., od12
lat GODZ.19.30
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEETTYYTTUUŁŁYY::
„SZYB KOIWŚCIE KLE”
11.15*,13.30,15.45,18.00,20.15.
Prod. USA,107 min, od15 lat
„DZIEN NIK NIM FO MAN KI”
15.00,17.00,19.30***,21.30. 
Prod. HISZ PA NIA,95 min., od18 lat
„DZIEL NY DE SPE RO”
9.30**,11.15*,13.00,14.45,16.30,19.00.
Prod. USA,93 min., b/o(dub bing) „ZŁO -
TY ŚRO DEK”
13.30,15.30,17.30,20.45.
Prod. POL SKA,104 min., od12 lat
„KO RA LI NAITA JEM NI CZE
DRZWI” 9.00**.  Prod. USA/WIEL KA
BRY TA NIA,101 min., od12 lat
„KO CHAJITAŃCZ”
1.00*,18.30,21.00. Prod. POL SKA,124
min., od12 lat
„PO PIE ŁUSZ KO”9.00**,11.45. 
Prod. POL SKA,150 min., od12 lat

* Z WY JĄT KIEM NIE DZIE LI (12
KWIET NIA)
** Z WY JĄT KIEM NIE DZIE LI I PO -
NIE DZIAŁ KU (12 i 13 KWIET NIA)
*** Z WY JĄT KIEM CZWART KU (16
KWIET NIA)
FIL MEM ZA STRZE ŻO NYM JEST
PRZED PRE MIE RA „VIC KY CRI STI -
NA BAR CE LO NA”

UUWWAAGGAA!!DDllaannaasszzyycchhCCzzyytteellnniikkóóww
mmaammyyddoowwyyggrraanniiaa22ppoojjeeddyynncczzeebbiilleettyy
ddookkiinnaa..PPiieerrwwsszzeeddwwiieeoossoobbyy,,kkttóórree
pprrzzyyjjddąąddoonnaasszzeejj rreeddaakkccjjii ((SSoossnnoowwiieecc,,
uull.. 33MMaajjaa2222,,ppookk..99))zznnaajjnnoowwsszzyymmwwyy--
ddaanniieemm„„KKuurriieerraaMMiieejjsskkiieeggoo””oottrrzzyymmaajjąą
ddaarrmmoowweebbiilleettyy..

Za ło ży cie le Nu evo Bal let
Espa ńol, no wa tor skie go hisz pań -
skie go ba le tu, An gel Ro jas i Car -
los Ro dri gu ez, to naj po pu lar niej -
si w Hisz pa nii tan ce rze fla men co.
Przy go to wy wa ne przez nich
przed sta wie nia są do pra co wa ne w
naj mniej szym szcze gó le, o czym
wkrót ce bę dą się mo gli prze ko -
nać pol scy wi dzo wie. Ze spół po -
ja wi się w Za brzu 24 kwiet nia.  

Nu evo Bal let Espa ńol to ze -
spół, któ ry w nie ba nal ny spo sób
po łą czył ta niec no wo cze sny i
współ cze sną mu zy kę z tra dy cyj -
nym fla men co. 

Do Pol ski Nu evo Bal let Espa -

ńol przy je dzie z pro jek tem San -
gre Fla men ca. Bę dzie my mie li
szan sę po dzi wiać pięk ną cho re -
ogra fię, peł ną pa sji i zróż ni co wa -
nych emo cji w wy ko na niu 20 tan -
ce rzy. Każ dy z ar ty stów spe cja li -
zu je się w in nej od mia nie
fla men co, co pre zen tu ją w za -
chwy ca ją cych so lo wych par tiach,
indy wi du al nych in ter pre ta cjach
te go pięk ne go tań ca. 

Dla na szych Czy tel ni ków, któ -
rzy ja ko pierw si przyj dą do re -
dak cji z naj now szym nu me rem
„Ku rie ra” ma my dwa po je dyn cze
zapro sze nia na to wspa nia łe wi -
do wi sko. U

Nuevo Ballet Espańol 
w Polsce!

Antony Beevor

Walka o Hiszpanię 1936–1939 
Pierwsze starcie totalitaryzmów
tłum.: Hanna Szczerkowska
Wydawnictwo ZNAK
data premiery: 12 marca 2009

reklama


