
Do biegł koń ca pierw szy etap mo der ni za cji
ba se nu przy uli cy Że rom skie go. Obiekt od -
da no już do użyt ku. Pra ce obej mo wa ły
prze su nię cie szkla nej ścia ny oraz dro gi
przy le ga ją cej do bu dyn ku kry tej pły wal ni,
prze bu do wę da chu, wy ko na nie ma łe go ba -
se nu dla dzie ci (wy mia ry 10x4 m), dwóch
ja cuz zi oraz re mont wszyst kich urzą dzeń
zwią za nych z me dia mi. Ca łość przed się -
wzię cia po chło nę ła pra wie 12,5 mln zło -
tych. Bli sko 2 mln zł uda ło się po zy skać ze
środ ków unij nych. 

– Ba sen głów ny zo stał cał ko wi cie prze -
bu do wa ny. Niec ka ba se nu wy ko na na jest
ze sta li nie rdzew nej. Dłu gość ba se nu nie
zmie ni ła się, na dal wy no si 25 me trów. Głę -
bo kość kształ tu je się od 90 do 180 cen ty -
me trów. W dnie za mon to wa ne zo sta ły
opra wy świetl ne.  – mó wi Zbi gniew Drąż -
kie wicz, dy rek tor MO SiR.

W wy ni ku prze bu do wa ny zli kwi do wa -
ne zo sta ły try bu ny. – Dzię ki te mu obiekt
wzbo ga cił się o po miesz cze nia na pię trze.
Znaj dzie się tam mię dzy in ny mi ka wiar -

nia – do da je dy rek tor MO SiR -u. Wraz
z uru cho mie niem ba se nu miesz kań cy mo -
gą ko rzy stać tak że z si łow ni. Co waż ne,
ce ny za ko rzy sta nie z pły wal ni i si łow ni
zo sta ły utrzy ma ne na do tych cza so wym
po zio mie.

Pra ce na so sno wiec kim ba se nie na dal
bę dą kon ty nu owa ne. II etap za kła da re mont
szat ni, sal fit ness oraz od no wie nie po zo sta -
łej czę ści ele wa cji obiek tu. 
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W ten świąteczny czas
Bożego Narodzenia
życzymy Naszym

Czytelnikom
rodzinnego ciepła,

życzliwości i wzajemnego
zrozumienia
oraz tego, 

by w Nowym 2010 Roku
nie zabrakło w Państwa

życiu
szczęścia, dobroci

i miłości

Redakcja „Kuriera
Miejskiego”

Pogodnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
sukcesów i pomyślności 

w nadchodzącym
Nowym 2010 Roku

życzą
Mieszkańcom Sosnowca

Prezydent Miasta Sosnowca

Kazimierz Górski

Przewodniczący Rady Miejskiej              

Daniel Miklasiński                                   

Po mysł zgło sił rad ny To masz
Jam ro zy. Choć wie lu rad nych
mó wi o unie za leż nie niu fi nan so -
wym „Ku rie ra” od Urzę du Mia -
sta, li kwi da cja do ta cji w rze czy -
wi sto ści moż e być koń cem ga ze -
ty. Głów ny sta wia ny przez
rad nych za rzut to zbyt nie pro mo -
wa nie pre zy den ta mia sta Ka zi -
mie rza Gór skie go.

– Po mysł na li kwi da cję na -
sze go pi sma sa mo rzą do we go to
nie mal dy żur ny te mat, z któ rym
ma my do czy nie nia przy każ -
dym uchwa la niu bu dże tu – nie
ukry wa To masz Bań bu ła, prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże to -
wej Ra dy Miej skiej w So snow -
cu. – W obec nej sy tu acji w ca łej
spra wie do strze gam bar dziej
aspekt po li tycz ny, niż ja ki kol -
wiek in ny. Stwier dze nie, że pi -
smo jest ma ło po czyt ne, mo im
zda niem nie znaj du je po kry cia
w fak tach. Mam kon takt
z miesz kań ca mi, a tak że przed -
się bior ca mi, i przy znam, że za -
rów no jed ni, jak i dru dzy chcą
czy tać „Ku rie ra”. Nie zga dzam
się też z po wta rza nym przez rad -
nych opo zy cji za rzu tem, że pi -
smo jest tu bą pro pa gan do wą
władz. Wy star czy wziąć do rę ki
ga ze tę by prze ko nać się, że

na ła mach mie sięcz ni ka wy po -
wia da ją się re pre zen tan ci
wszyst kich opcji po li tycz nych
so sno wiec kie go sa mo rzą du.

Prze ciw ni cy za mknię cia
„Ku rie ra” przy po mi na ją też, że
ga ze ta re ali zu je usta wo wą mi sję
in for mo wa nia miesz kań ców
o dzia ła niach władz mia sta i rad -
nych. Wska zu jąc na po ru sza ny
przez prze ciw ni ków „Ku rie ra”
aspekt fi nan so wa nia ga ze ty
z bu dże tu mia sta, zwo len ni cy pi -
sma przy po mi na ją, że rocz -
na do ta cja dla wy daw cy, w wy -
so ko ści 200 ty się cy zł, w ska li
wy dat ków mia sta wiel ko ści So -
snow ca, jest ni kłą kro plą.

– Brak do ta cji ozna cza li kwi da -
cję pi sma, i do sko na le wie dzą
o tym rad ni PO. Ale choć sa mi
przy zna ją, że po mysł jest nie prze -
my śla ny, to brną da lej. Za po mi na -
jąc nie tyl ko o hi sto rycz nym do rob -
ku pi sma, ale też o je go ak tu al nej
kon dy cji. Ci sa mi rad ni, któ rzy dziś
chwa lą ga ze tę za jej formę, chcą jej
śmier ci. Na wia sem mó wiąc, jest
wie le in nych spo so bów na gwa ran -
cję nie za leż no ści dla pi sma, niż je -
go li kwi da cja. Ale o tym zu peł nie
za po mnia no, a mo że wręcz prze -
ciw nie: pa mię ta się, ale za wsze
moż na ma mić pry wat nych wy -

daw ców po my słem ogła sza nia
u nich in for ma cji do tąd za war tych
na ła mach „Ku rie ra Miej skie go”
– pod kre śla Ja ro sław Adam ski, re -
dak tor na czel ny „Ku rie ra”.

Rad ni prze ciw ni do to wa niu
„Ku rie ra Miej skie go” przez UM
za zna cza ją, iż nie ty le chcą
upad ku ty tu łu, co skre śle nia do -
ta cji z bu dże tu dla wy daw cy. 

– Nie chcę sza fo wać sło wem
li kwi da cja – twier dzi Ar ka diusz
Chę ciń ski. – Nikt nie mó wił o li -

kwi do wa niu „Ku rie ra Miej skie -
go”. Mó wi my je dy nie o za prze -
sta niu do to wa nia przez Urząd
Miej ski. Cho dzi nam o to, by ty tuł
był fi nan so wo nie za leż ny od urzę -
du, a przede wszyst kim od pre zy -
den ta, bo choć w ostat nich la tach
ga ze ta sta ła się bar dziej obiek tyw -
na, to więk szość rad nych uwa ża,
że przed wy bo ra mi pre zy dent bę -
dzie wy wie rał na ci ski na re dak cję
i an ga żo wał pi smo do swo jej kam -
pa nii wy bor czej.

Z za rzu ta mi wy ko rzy sty wa nia
„Ku rie ra Miej skie go” do wła -
snych ce lów po li tycz nych nie
zga dza się pre zy dent So snow ca.

– Sta wia ne za rzu ty są ab sur -
dal ne – mó wi Ka zi mierz Gór ski.
– W każ dym nu me rze pi sma
wy po wia da ją się z re gu ły opo -
zy cyj ni rad ni, licz by mó wią tu -
taj sa me za sie bie. Mo jej oso by
w ga ze cie jest nie wie le, z dru giej
stro ny trud no prze cież uda wać,
że urząd pre zy den ta nie ist nie je.
Jed nak pa trząc na sa mą sta tyst -
kę wi dać od ra zu, że mo jej oso -
by w po rów na niu z rad ny mi,
zwłasz cza opo zy cji, jest na ła -
mach „Ku rie ra” nie wie le. 

Da niel Mi kla siń ski, prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej, py -
ta ny przez nas o swo je sta no wi -
sko w tej spra wie, nie chciał
udzie lić ko men ta rza.

Ja ki bę dzie osta tecz ny efekt
po my słu rad nych PO prze ko na my
się za kil ka dni. W tle dys ku sji
o „Ku rie rze” od by wa się jesz cze
po waż niej sza: o przy szło rocz nym
bu dże cie. Emo cje przed wy bor cze
czę sto bio rą gó rę. W efek cie rad ni
są po dzie le ni, a bu dżet wi si
na przy sło wio wym wło sku. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Za mknij cie w koń cu ten „Ku rier”!?
Przyszłoroczne wybory samorządowe są głównym powodem kłopotów naszej redakcji. Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił projekt odebrania spółce Sosnowiecka
Korporacja Wydawnicza „SCW” (wydawcy „Kuriera”) całej dotacji, jaką przewidziano w przyszłorocznym budżecie. Ta wynosi 200 tysięcy złotych
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„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” 3D
9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 19.30,
21.30. 
Prod. USA,  96 min., od 7 lat
„MIKOŁAJEK” 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30.
Prod. Francja, 95 min., b/o
„RENIFER NIKO RATUJE
ŚWIĘTA” 9.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.30. Prod.
Finlandia/Dania/Niemcy/Irlandia,
80 min., b/o

„SAGA ZMIERZCH: KSIĘŻYC
W NOWIU” 10.00,
12.30, 17.00, 19.30, 22.00.
Prod. USA,  130 min., od 12 lat

„PARANORMAL ACTIVITY”
20.30, 22.15. Prod. USA,  86 min.,
od 15 lat  „2012”     15.00, 18.00,
21.00. Prod. USA/Kanada, 158
min., od 15 lat
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILMEM
ZASTRZEŻONYMJEST:
„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” 3D.

UUWWAAGGAA!! DDllaa nnaasszzyycchh
CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy ddoo wwyyggrraanniiaa
1144 ppoojjeeddyynncczzyycchh bbiilleettóóww ddoo kkiinnaa..
ZZaapprraasszzaammyy ddoo nnaasszzeejj rreeddaakkccjjii
((SSoossnnoowwiieecc,, uull.. 33 MMaajjaa 2222,, ppookk.. 99))
zz nnaajjnnoowwsszzyymm wwyyddaanniieemm
„„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo”” NNrr 1111.. 

7 listopada w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry wy stą pi ła ze
swo im re ci ta lem ak tor ka i pio -
sen kar ka Ka ta rzy na Gro niec. Ar -
tyst ka za pre zen to wa ła przede
wszyst kim ma te riał zgro ma dzo -
ny na naj now szej swo jej pły cie,
wy da nej w tym ro ku, z pio sen ka -
mi Elvi sa Co stel lo, we wła snych
tłu ma cze niach pio sen kar ki.

Przy po mnij my, że Gro niec
de biu to wa ła pierw szo pla no wą
ro lą An ki w mu si ca lu Me tro
(1991). Od te go cza su przez kil -
ka lat współ pra co wa ła z te atrem
Buf fo w War sza wie, gdzie wy -
stą pi ła m.in. w spek ta klach:
„Do gra ją cej sza fy gro sik
wrzuć”, „Brel”, „Gro sik 2”,
„Obok nas” i „Ty le mi ło ści”. 

Po roz sta niu z Te atrem Buf -
fo za czę ła wy stę po wać w Te -
atrze Ate neum, w któ rym gra
w spek ta klu „3xPiaf”.

W 2008 ro ku Ka ta rzy -
na Gro niec otrzy ma ła Dy plom
Mi strzow ski Na gro dy im.
Alek san dra Bar di nie go za wy -
bit ne osią gnię cia w pio sen ce
ak tor skiej. W tym sa mym ro ku
uka zał się na gra ny na ży wo
dwu pły to wy al bum „Na ży -
wo”. 27 mar ca 2009 ro ku
w Te atrze Ca pi tol pod czas
Prze glą du Pio sen ki Ak tor skiej
we Wro cła wiu od by ła się pre -
mie ra re ci ta lu pt. „Li sty Ju lii”,
a 15 paź dzier ni ka wy da ny zo -
stał al bum pod tym sa mym ty -
tu łem. JJKK,, UU

„Li sty Ju lii” Ka ta rzy ny 
Gro niec

Na gro dy roz da no
15 li sto pa da w Miej skim Do mu
Kul tu ry „Ka zi mierz” od był się
kon cert ga lo wy II Fe sti wa lu Ze -
spo łów Mu zycz nych „KIE PU RA
FEST” So sno wiec 2009. Or ga ni -
za to ra mi fe sti wa lu by li: Urząd
Miej ski w So snow cu, Miej ski
Klub im. Ja na Kie pu ry oraz
MDK „Ka zi mierz”. 

Ce lem kon kur su by ła m.in.
pro mo cja twór czo ści i do rob ku
mu zycz ne go Ja na Kie pu ry, pro pa -
go wa nie do ko nań ar ty stycz nych
mu zy ków z te re nu Pol ski i Eu ro -
py oraz przy bli że nie młod sze mu
po ko le niu pięk na mu zy ki kla sycz -
nej w no wych aran ża cjach. 

Fe sti wal miał cha rak ter otwar -
ty. Mo gły w nim wy stą pić ze spo -
ły dzia ła ją ce na te re nie Pol ski
i Eu ro py re pre zen tu ją ce róż ne ga -
tun ki mu zycz ne. 

Uczest ni cy przy go to wa li
po dwa utwo ry. Je den z nich mu -
siał po cho dzić z re per tu aru Ja -
na Kie pu ry (we wła snej aran ża -
cji). 

Do fe sti wa lu za kwa li fi ko wa no
wy ko naw ców na pod sta wie oce ny
prze sła ne go ma te ria łu mu zycz ne -
go przez po wo ła ne ju ry w skła -
dzie: Ro bert Jan son – prze wod ni -
czą cy ju ry, An na Mi koś – kie row -

nik ar ty stycz ny fe sti wa lu, wo ka -
list ka, wy kła dow ca Aka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach, To -
mek Kał wak – pro du cent, aran żer,
pia ni sta, Mag da le na Woj na row -
ska – so list ka Te atru Mu zycz ne go
„Ca pi tol” we Wro cła wiu oraz
Grze gorz Maj zel – wo ka li sta ze -
spo łu Kom pi la cje, po my sło daw ca
fe sti wa lu. 
PPrrzzyy zznnaa nnoo nnaa ssttęę ppuu jjąą ccee nnaa ggrroo ddyy:: 
1. Wy róż nie nie oraz na gro dę

w wy so ko ści 2.500 zł otrzy mał
Ze spół „DY SO LANS” z Żyw -
ca za kon cep cję aran ża cyj ną.

2. Wy róż nie nie i na gro dę w wy -
so ko ści 2.500 zł uzy skał Ze spół

„FE RO MO NY” z Gło sko wa
za cie ka we wy ko na nie utwo ru
Ja na Kie pu ry „Ni non, ach
uśmiech nij się”.

3. Wy róż nie nie i na gro dę w wy -
so ko ści 2.500 zł przy zna no Ze -
spo ło wi „VIN TA GE” z So -
snow ca za umie jęt no ści tech -
nicz ne i spój ność brzmie nia
ze spo łu.

4. Wy róż nie nie oraz na gro dę
w wy so ko ści 2.500 zł otrzy mał
Ze spół „DNA” rów nież z So -
snow ca za naj lep sze go wo ka li -
stę – Zbysz ka Go łę biow skie go.
Zwy cięz com gra tu lu je my i za -

pra sza my za rok. UU

AArrttyyśśccii rraazz jjeesszzcczzee pprrzzyyppoommnniieellii wwssppaanniiaałłąą ttwwóórrcczzoośśćć
JJaannaa KKiieeppuurryy
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W li sto pa dzie księ gar nia
przy uli cy Mo drze jow skiej dwu -
krot nie go ści ła au to rów no wych
ksią żek. 5 li sto pa da z miesz kań -
ca mi So snow ca spo tka ła się pi -
sar ka Ewa Stach niak 

Z uro dze nia wro cła wian ka,
ab sol went ka an gli sty ki Uni wer -
sy te tu Wro cław skie go i Uni wer -
sy te tu McGill w Mont re alu.
Ostat nia po wieść pod ty tu łem
„Dy so nans” wy da na zo sta ła
w tym ro ku. Opo wia da hi sto rię
Eli zy Bra nic kiej, jej mę ża, po ety
Zyg mun ta Kra siń skie go i Del fi -
ny Po toc kiej, z któ rą łą czył go
wie lo let ni ro mans. „Dy so nans”
za sko czy wszyst kich, któ rzy
po in for ma cji, że jest to po wieść
o Del fi nie Po toc kiej i Zyg mun -
cie Kra siń skim, spo dzie wa ją się
roz lew nej, sta ro mod nej pro zy
dla mi ło śni ków ro man sów hi sto -
rycz nych. Ewa Stach niak jest bo -
wiem zna ko mi tą, na wskroś
współ cze sną pi sar ką, łą czą cą
wiel ką wie dzę o swych bo ha te -
rach i ich cza sach z do sko na łą
psy cho lo gią i no wo cze sną, nie -
mal re por ta żo wą (w li te rac kim
zna cze niu) for mą. Dzie je jed ne -
go z naj słyn niej szych związ ków
mi ło snych ro man ty zmu opo wia -
da w krót kich, „fil mo wych” sce -
nach, ty leż dy na micz nie, co bez -
pre ten sjo nal nie, na świet nie
uchwy co nym, sze ro kim tle epo -
ki. 

Dru gą oso bą, któ ra tym ra -
zem 23 li sto pa da pod pi sy wa ła
swo ją książ kę, był Ja ro sław Kret,
po pu lar ny „pan od po go dy”,
zna ny dzien ni karz i po dróż nik,
z wy kształ ce nia orien ta li sta.
W uko cha nych In diach spę dził
kil ka lat. Prze mie rzył ten kraj,

miesz kał w praw dzi wej, in dyj -
skiej ro dzi nie, dłu go po zo sta wał
w ro man tycz nym związ ku z in -
dyj ską ak tor ką... 

„Mo je In die” to zna ko mi te
po łą cze nie opo wie ści przy go do -
wo -po dróż ni czej z oso bi stym
pa mięt ni kiem au to ra, któ ry
miesz kał tam przez kil ka lat. To,
o czym pi sze, wi dział, sły szał,
po sma ko wał, po czuł i zro zu miał
– trud no o lep sze go prze wod ni -
ka po eg zo tycz nych dla nas oby -
cza jach, kul tu rze, czy kuch ni.
Zwłasz cza, że Kret, wy jąt ko wo
by stry ob ser wa tor, opo wia da pla -
stycz nie, lek ko i z hu mo rem.
Od pierw szej stro ny za ra ża nas
en tu zja zmem, po dzi wem i sym -
pa tią do spo ty ka nych lu dzi, co
nie ozna cza, że nie wi dzi te go,
co w In diach trud ne czy nie wy -
god ne. Opi su jąc swo je za ska ku -
ją ce przy go dy, Kret „prze my ca”
fak ty, mi ty i le gen dy, hi sto rie
o re li giach i po li ty ce, bez zna jo -
mo ści któ rych trud no po jąć in -
dyj ską rze czy wi stość. 

Za rów no „Dy so nans”, jak
i „Mo je In die” są do na by cia
w księ gar ni „Świat Książ ki”
przy ul. Mo drze jow skiej. UU

XVII Tur niej Jed ne go Wier sza O Laur Pla te ran ki
20 li sto pa da od był się fi nał XVII Ogól no pol skie go
Tur nie ju Jed ne go Wier sza O Laur Pla te ran ki dla
uczniów szkół śred nich zor ga ni zo wa ne go przez Sa -
mo rząd Uczniow ski i mi ło śni ków po ezji z II Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Emi lii Pla ter w So snow cu. 

Głów nym spon so rem kon kur su był tra dy cyj nie Wy -
dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie go w So snow cu. 

Na tur niej na pły nę ło 220 zgło szeń z ca łej Pol ski
oraz ze śro do wisk po lo nij nych z róż nych kra jów Eu -
ro py, naj wię cej z Li twy. Do fi na łu wy ty po wa no 33
wier sze (w tym 3 z Li twy). 

Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie: Pa weł Ma -
jer ski z In sty tu tu Na uk o Li te ra tu rze Pol skiej
Uni wer sy te tu Ślą skie go, hi sto ryk li te ra tu ry, kry -
tyk li te rac ki, kie row nik Mię dzy in sty tu to wej Pra -
cow ni Ży cia Li te rac kie go na Gór nym Ślą sku
i w Za głę biu Dą brow skim – prze wod ni czą cy;
Elż bie ta Dut ka – hi sto ryk i teo re tyk li te ra tu ry
z Za kła du Li te ra tu ry Współ cze snej INoLP Uśl;
An drzej Król – po lo ni sta z I LO im. J. Sło wac -
kie go w Cho rzo wie; Mi chał Wa liń ski – po lo ni -
sta i folk lo ry sta z II LO im. E. Pla ter w So snow -
cu, po my sło daw ca i współ or ga ni za tor Tur nie jów
Jed ne go Wier sza O Laur Pla te ran ki oraz uczen -
ni ce z Biu ra Tur nie ju pprrzzyy zznnaa łłaa nnaa ssttęę ppuu jjąą ccee nnaa --
ggrroo ddyy ggłłóóww nnee:: 

I Na gro da i Laur Pla te ran ki: Agniesz ka Lan do -
wicz z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych w Dę bli -
nie za wiersz „Cór ka Rem brand ta”.

II Na gro da: Alek san dra Bi gew ska z III LO im. A.
Mic kie wi cza w Ka to wi cach za wiersz „Przy tu łek
bez dom ne go ko ta”. 

III Na gro da: Ma te usz Trzmiel z VII LO im. M.
Ko per ni ka w Czę sto cho wie za wiersz „Dzień był
wietrz ny...”.

Na gro dę Pu blicz no ści otrzy mał Szy mon Po do lec
z I LO im. K. Miar ki w Mi ko ło wie za wiersz „Roz -
sza la łe sta do...”.

Na gro da by łe go dłu go let nie go na uczy cie la II LO
im. E. Pla ter w So snow cu i by łe go Prze wod ni czą ce -
go Ra dy Miej skiej w So snow cu, Bo gu sła wa Ka ba ły,
przy pa dła Mi cha ło wi Ka miń skie mu z III LO im. A.
Mic kie wi cza w Ka to wi cach za wiersz „W ka tyń skim
le sie”.

Na gro dę Ka wia ren ki Li te rac kiej z I LO im. J. Sło -
wac kie go w Cho rzo wie otrzy mał Piotr Pa ru zel z Wę -
glo wic za wiersz „Twór cy”.

Fi na ło wy wie czór roz po czę ła ko lej na pre mie ra
szkol ne go Te atru Na sze go. Tym ra zem mło dzi ak to -
rzy wy sta wi li kil ka „Zie lo nych Gę si” we dług K. I.
Gał czyń skie go w reż. An ny Kaź mier czak. z kl. 3d.
Wy stą pi ły tak że szkol ne gru py mu zycz no -wo kal ne.

W stycz niu 2010 r. na kła dem wy daw nic twa
szkol ne go uka że się ko lej ny, 17. już to mik po etyc ki
z fi na ło wy mi wier sza mi. UU

MMłłoo ddzzii ppoo eeccii sswwoo jjee ppiieerrww sszzee kkrroo kkii ssttaa wwiiaa jjąą
ddzziięę kkii IIII LLii cceeuumm iimm.. EEmmii lliiii PPllaa tteerr
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Go ście „Świa ta Książ ki”

Ja siek Ła kom
 ski
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Dzię ki otrzy ma nej do ta cji z bu -
dże tu mia sta So snow ca Sa mo -
dziel ny Pu blicz ny Szpi tal Miej -
ski do ko nał za ku pu sprzę tu
i apa ra tu ry me dycz nej ra tu ją cej
ży cie. 

Za ku pio no ta ki sprzęt jak:
mo ni to ry pa ra me trów ży cio -
wych, apa ra ty EKG, wa liz ki re -
ani ma cyj ne, de fi bry la to ry, pul -
sok sy me try, re spi ra to ry pneu -
ma tycz ne, ssa ki elek trycz ne,
pom py in fu zyj ne oraz łóż ka
do in ten syw nej te ra pii.

Roz wią za nia or ga ni za cyj ne,
słu żą ce pod nie sie niu ja ko ści
udzie la nych świad czeń i bez pie -
czeń stwa cho rych wpro wa dzo no
rów nież dzię ki do ko na nym dys -
lo ka cjom ko mó rek.

Obec nie w obiek cie przy ul.
Szpi tal nej 1, Izba Przy jęć I pro -
wa dzi ca ło do bo wy dy żur in ter -
ni stycz ny ja ko za bez pie cze nie
miesz kań ców So snow ca wy ma -
ga ją cych na tych mia sto wej ho -
spi ta li za cji z ob ja wa mi za gra ża -

ją cy mi zdro wiu i ży ciu do ty czą -
cy mi cho rób we wnętrz nych,
a tak że neu ro lo gicz nych, w tym
uda rów mó zgu. 

W Szpi ta lu Miej skim w So -
snow cu przy ul. Szpi tal nej dzia -
ła w peł ni wy po sa żo ny Pod od -
dział Uda ro wy oraz dwa Od -
dzia ły Neu ro lo gicz ne, a tak że
Od dział Re ha bi li ta cji Neu ro lo -
gicz nej. Dla za pew nie nia bez -
pie czeń stwa le czo nych tam pa -
cjen tów po wo ła no ca ło do bo wo
dy żu ru ją cy Ze spół Re ani ma cyj -
ny.

Dzia łal ność za bie go wa zo -
sta ła zgru po wa na w bu dyn ku
przy ul. Ze ga dło wi cza 3. Ca ło -
do bo wo jest tam do stęp ny ze -
spół ane ste zjo lo gicz ny i ze spół
za bie go wy, ja ko za bez pie cze nie
miesz kań ców So snow ca wy ma -
ga ją cych na tych mia sto wej ho -
spi ta li za cji z ob ja wa mi za gra ża -
ją cy mi zdro wiu i ży ciu. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

No wy sprzęt dla szpi ta li

Pla ny bu do wy szyb kie go po łą -
cze nia ko le jo we go Ka to wic
z War sza wą oraz stwo rze nia po -
łą cze nia ko le jo we go z lot ni skiem
w Py rzo wi cach za kła da ją po mi -
nię cie Za głę bia. Sa mo rzą dow cy
są prze ciw ni ta kie mu mar gi na li -
zo wa niu na sze go re gio nu. Po pie -
ra ją ich też nie któ rzy za głę biow -
scy par la men ta rzy ści.

Do wo dem te go po par cia by ło
spo tka nie, któ re 23 li sto pa da od -
by ło się w biu rze po sel skim
Grze go rza Dol nia ka z PO.
Na de ba tę przy by li mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go Bo gu -
sław Śmi giel ski oraz wo je wo da
ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk. Był
tak że obec ny pre zy dent So snow -
ca Ka zi mierz Gór ski.

– Jest dla mnie zdu mie wa ją -
ce, że przy pla no wa niu bu do wy
szyb kie go po łą cze nia ko le jo we -
go mię dzy Ka to wi ca mi a War -
sza wą nie uwzględ nio no So -
snow ca – mó wił po seł Dol niak.
– Ta kie sta wia nie spra wy do pro -
wa dzi do mar gi na li zo wa nia Za -
głę bia, a tak że tu tej szych li nii
ko le jo wych, któ re wraz z dwor -
ca mi i ca łą in fra struk tu rą, ze -
pchnię te na dru gi plan, bę dą
stop nio wo pod upa dać.

Przed sta wi cie le władz wo je -
wódz kich od pie ra li za rzut, tłu -

ma cząc że no wo cze sne eks pre sy
po win ny się za trzy my wać tyl ko
na naj waż niej szych sta cjach.
Przy po mi na li też, że pusz cze nie
ta kich skła dów przez Za głę bie
ogra ni czy pręd kość po cią gów,
bo jest to te ren moc no za bu do -
wa ny. Część go ści ten ar gu ment
roz ba wił, zwa żyw szy że gmi ny
ślą skie są rów nie moc no za bu -
do wa ne.

Pre zy dent Gór ski wska zał
na bli skość So snow ca i Ka to wic,
ja ko ar gu ment za tym, by po łą -
cze nie z lot ni skiem w Py rzo wi -
cach ob ję ło tak że So sno wiec.

– Ta tra sa po win na za czy nać
się w So snow cu, dla cze go
miesz kań cy So snow ca i Za głę -
bia mie li by naj pierw je chać
do Ka to wic, że by do pie ro tam
wsia dać do po cią gu na lot ni sko.
Sto li ce Ślą ska i Za głę bia są od -
da lo ne za le d wie o kil ka ki lo me -
trów, dla te go po cią gi do Py rzo -
wic po win ny za trzy my wać się
w So snow cu – mó wił Ka zi mierz
Gór ski.

Po seł Dol niak za po wie dział
swo ją me dia cję w tej spra wie,
obie cał też, że nie jest to ostat -
nie spo tka nie, na któ rym bę dzie
na ma wiał do włą cze nia So snow -
ca w pla no wa ne po łą cze nia. Nie
jest w tych dą że niach osa mot -

nio ny. Tak że re pre zen tan ci in -
nych obo zów po li tycz nych do -
strze ga ją ko niecz ność po pro wa -
dze nia ko lei na lot ni sko przez
So sno wiec.

– Do sa mej re ali za cji te go
roz wią za nia jest jesz cze da le ka
dro ga – mó wi Wi told Kle pacz,
po seł Klu bu Par la men tar ne go
Le wi cy. – Koszt tej in we sty cji
jest ogrom ny. Do dat ko wo ro -
śnie on sys te ma tycz nie, bo ze
wstęp nych wy cen na 600 mln zł
urósł on do 1,5 mi liar da zł.
Obec nie mó wi się już o tym, że
ty le bę dzie kosz to wać to po łą -
cze nie. Oczy wi ście Urząd Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go
pró bu je re ali zo wać tę kon cep -
cję i w chwi li obec nej, po mi mo
iż nie ma środ ków na wy ko na -
nie te go za da nia, wy asy gno wa -
no środ ki na prze pro wa dze nie
wstęp nych prac pro jek to wych
oraz przy go to wa nie kon cep cji.
Dzia ła nia te już się roz po czę ły.
Na to miast trud no ocze ki wać,
że by w krót kim okre sie cza su
z bu dże tu pań stwa zo sta ły
prze zna czo ne du że kwo ty,
o któ rych wspo mnia łem. Nie
za uwa ży łem ta kiej wo li ze stro -
ny ko ali cji rzą dzą cej. Oczy wi -
ście bę dą trwa ły od po wied nie
za bie gi po za koń cze niu pro jek -

tu. My ja ko po sło wie le wi cy je -
ste śmy za tym, by po łą cze nie
zo sta ło wy dłu żo ne tak, aby nie
roz po czy na ło się w Ka to wi -
cach, tyl ko w Dą bro wie Gór ni -
czej. Po łą cze nie nie po win no
omi jać dwóch naj więk szych
miast Za głę bia.

Po seł Kle pacz jest zda nia, że
Gór no ślą ski Zwią zek Me tro po -
li tar ny też po wi nien opo wie -
dzieć się za ta kim roz wią za -
niem. Li czy na to, że je że li znaj -
dą się pie nią dze, to li nia bę dzie
bu do wa na od Dą bro wy Gór ni -
czej przez So sno wiec, Ka to wi ce
Cho rzów i Pie ka ry Ślą skie
do Py rzo wic. Pro po nu je też in ne
roz wią za nie. Ze wzglę du
na koszt pierw szej opcji, war to
je go zda niem za sta no wić się
nad po łą cze niem tym szla kiem
ko le jo wym, któ ry już prze bie ga
przez So sno wiec do Za wier cia,
i do bu do wa nie nit ki z Za wier cia
do Py rzo wic. Po nie waż ist nie ją -
ca ma gi stra la zo sta ła już zmo -
der ni zo wa na i po cią gi mo gą roz -
wi jać na niej du że pręd ko ści,
koszt in we sty cji był by wów czas
czte ro krot nie niż szy, a li nia by -
ła by moż li wa do zre ali zo wa nia
w szyb kim tem pie.

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Sa mo rzą dow cy i par la men ta rzy ści obie cu ją in ter wen cję

Ko lej na lot ni sko omi nie So sno wiec

W Expo Si le sia już po raz dru -
gi od by ła się dwu dnio wa mię -
dzy na ro do wa kon fe ren cja „Ra -
zem Bez piecz niej w Re gio nie
– stra te gia, pro gra my bez pie -
czeń stwa – teo ria i prak ty ka”.
Or ga ni za to ra mi zjaz du by ły:
Ko men da Wo je wódz ka Po li cji
w Ka to wi cach, Ślą ski Urząd
Wo je wódz ki oraz Urząd Miej -
ski w So snow cu. Głów nym ce -
lem co rocz ne go spo tka nia jest
m.in. pro pa go wa nie za ło żeń
rzą do we go pro gra mu ogra ni -
cza nia prze stęp czo ści i aspo -
łecz nych za cho wań „Ra zem
Bez piecz niej” i pro gra mu „2009
Rok Pie sze go” w aglo me ra cji
ślą skiej oraz bu do wa nie wspól -
nej plat for my in sty tu cji i lu dzi,
któ rym le ży na ser cu bez pie -
czeń stwo pu blicz ne.

– Dba nie o bez pie czeń stwo
miesz kań ców na sze go re gio nu
jest jed nym z na szych prio ry te -
tów. Wie rzę, że dzia ła jąc wspól -
nie je ste śmy w sta nie uczy nić
znacz nie wię cej – mó wił pre zy -
dent So snow ca Ka zi mierz Gór -
ski.

Głów nym te ma tem roz mów
był in ter net, ja ko źró dło za gro -
żeń dla miesz kań ców. Udział
w dys ku sji wzię li m.in. dr Ja nusz
Traw ka  - pre zes Śla skie go Od -
dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa
In for ma tycz ne go, Mał go rza ta
Handz lik  - po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go oraz Ri chardOl -
szew ski  - wi ce prze wod ni czą cy
Eu ro pej skie go Fo rum Bez piecz -
nych Miast w Pa ry żu. 

Mó wio no tak że o wy mia nie
in for ma cji po mię dzy cen tra mi
za ra dza nia na te re nie wo je wódz -
twa. 

W dru gim dniu kon fe ren cji
jej uczest ni cy pod su mo wa li pro -
gra my: „Ra zem bez piecz niej”,
„Bez piecz ne wa ka cje”. Przed -
sta wio no tak że ak cje ra tow ni cze

stra ży po żar nej oraz Ze spo łu
Ra tow nic twa Me dycz ne go.

Im pre zie to wa rzy szy ła wy -
sta wa „Tech ni ka dla Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go”. Na niej
moż na by ło obej rzeć m.in.
sprzęt do mo ni to rin gu, naj now -
szy fo to ra dar re je stru ją cy po jaz -
dy za rów no nad jeż dża ją ce, jak
i od da la ją ce się, w dzień i w no -
cy, ak tyw ne ta bli ce dro go we
ana li zu ją ce pręd kość prze jeż -
dża ją cych po jaz dów i wy świe -
tla ją ce na stęp nie ko mu ni ka ty ty -
pu: „Zwol nij” oraz ka me ry ter -
mo wi zyj ne. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Bez pie czeń stwo 
przede wszyst kim

LLooggooggrryyffyy ddllaa ggmmiinn,,

nnaaggrrooddyy ddllaa uucczznniióóww

Przy okazji konferencji
wręczono logogryfy
„Razem bezpieczniej”
przedstawicielom gmin,
które uzyskały
dofinansowanie z budżetu
państwa na realizację tego
projektu - jedna ze
statuetek trafiła do włodarzy
Sosnowca. Nagrody trafiły
także w ręce uczniów,
w ramach 
I Wojewódzkiego Konkursu
na małą formę teatralną
związaną z profilaktyką
agresji i przemocy.
Pierwszą nagrodę ex
aequo zdobyli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 42
w Sosnowcu - Teatr
Asmadume ze spektaklem
„Czarodziej” oraz uczniowie
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
w Jaworznie ze spektaklem
„Z ojca syn”.

W sie dzi bie Sto wa rzy sze nia Ak -
tyw ne Ko bie ty od by ło się spo -
tka nie z prze wod ni czą cy mi par -
tii po li tycz nych dzia ła ją cych
w na szym re gio nie. Przed sta wi -
ciel ki Ślą skiej Przed wy bor czej
Ko ali cji Ko biet roz ma wia ły
z go ść mi na te mat wpro wa dze -
nia pa ry te tów płci przy kon stru -
owa niu list wy bor czych. W spo -
tka niu wzię li udział: pro fe sor
Ge no we fa Gra bow ska, po słan ka
Be ata Ma łec ka – Li be ra (PO),
wi ce wo je wo da ślą ski Sta ni sław
Dą bro wa (PSL), wi ce mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go Zby szek
Za bo row ski (SLD) oraz prze -
wod ni czą cy SLD w So snow cu,
po seł Wi told Kle pacz. 

– Pa ry tet na le ży usta lić. Jed -
nak w wy bo rach lo kal nych, sa -
mo rzą do wych, tak na praw dę nie
li czy się po zy cja na li ście, ale to
czy da na oso ba jest wy star cza ją -
co zna na – pod kre ślał Sta ni sław
Dą bro wa, I wi ce wo je wo da ślą ski
(PSL).

Po słan ka Be ata Ma łec ka
– Li be ra (PO) na to miast stwier -
dzi ła, że sko ro chce my, by co raz
wię cej ko biet po ja wia ło się
w po li ty ce na le ża ło by za cząć
od wal ki ze ste reo ty po wą ro lą
ko bie ty w ży ciu i ro dzi nie.

– Wy star czy się gnąć po pod -
ręcz ni ki na te mat wy cho wa nia
do ży cia w ro dzi nie, by zo ba -
czyć, w ja ki spo sób utrwa la się
ste reo ty py. Ro la ko bie ty i męż -
czy zny jest tam nie ty le tra dy cyj -

na, co ste reo ty po wa wła śnie. To
męż czy zna przed sta wia ny jest
ja ko gło wa ro dzi ny, pra cu ją ca,
ro bią ca ka rie rę i po dej mu ją ca
waż ne de cy zje. Ko bie ty miej sce
na to miast na dal, nie ste ty, jest
wy łącz nie w kuch ni i przy dzie -
ciach. Po nadto na le ża ło by się za -
sta no wić nad tym, dla cze go ko -
bie ty star tu ją ce na li stach wy bor -
czych do tej po ry nie by ły licz nie
wy bie ra ne. Mo że nie wy ni ka ło
to wy łącz nie z fak tu, ja kiej są
płci? Być mo że zwy czaj nie we -
dług wy bor ców na tę wy gra ną
nie za słu gi wa ły – roz wa ża ła po -
słan ka.

– Bu du ją ce jest to, że co raz
wię cej osób zja wia się w miej -
scach, w któ rych ma my wy -
zna czo ne dy żu ry do zbie ra nia
pod pi sów na li stach. Obec nie
w Sej mie 80 pro cent sta no wią
męż czyź ni, w Se na cie aż 92.
Gdy by uda ło nam się ze brać co
naj mniej 100 ty się cy pod pi -
sów, pro jekt do ty czą cy pa ry te -
tów jesz cze w tym ro ku mógł -
by tra fić do Sej mu – mó wi Ha -
li na So bań ska, pre ze ska
sto wa rzy sze nia Ak tyw ne Ko -
bie ty.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Pa ry te ty dla pań

ZZaa mmaa łłoo

W so sno wiec kiej Ra dzie
Miej skiej nie za sia da ani jed -
na ko bie ta, w Ra dzie Mia sta
Ryb nik jed na. Sy tu acja le piej
(ale nie za do wa la ją co we -
dług or ga ni za to rek) wy glą da
w Gli wi cach, gdzie na 28
rad nych 4 to ko bie ty, lub Dą -
bro wie Gór ni czej, gdzie za -
sia da ich 6 na 25 osób. Ślą -
ska Przed wy bor cza Ko ali cja
Ko biet chce by na li stach wy -
bor czych kan dy da ci skła da li
się w po ło wie z pań.

PPaanniiee pprrzzeekkoonnyywwaałłyy ppooddcczzaass ssppoottkkaanniiaa ttaakkżżee oobbeeccnnyycchh nnaa ssaallii mmęężżcczzyyzznn,, żżee ppaarryytteettyy
ww ppoolliittyyccee ttoo sszzaannssaa nnaa rróówwnnoouupprraawwnniieenniiee
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No wo cze sne sa le cho re ogra ficz -
ne i ba le to we, pro fe sjo nal ne pra -
cow nie hob by stycz ne, a na wet
stu dio na grań – tak wkrót ce bę -
dzie wy glą da ło ob li cze Klu bu
im. Ja na Kie pu ry. Dzię ki przy -
zna nej przez gmi nę do ta cji, zna -
na od lat in sty tu cja prze no si się
do bu dyn ku Tech ni kum Ener ge -
tycz ne go przy ul. Bę dziń -
skiej 65.

– Od daw na ma rzy li śmy
o sie dzi bie z praw dzi we go zda -
rze nia – nie ukry wa ra do ści Jo -
lan ta Szczu rek, kie row nik klu bu.
– O pla nach przy zna nia przez
sa mo rząd do ta cji do wie dzia łam
się w ma ju, w lip cu wy asy gno -
wa no pie nią dze i pra ce w „Ener -
ge ty ku” ru szy ły peł ną pa rą.
Front ro bót był ogrom ny, bo
obiekt przez kil ka lat stał nie -
uży wa ny. Trze ba by ło udroż nić
sieć wod ną i ka na li za cyj ną, in -
sta la cję CO, od no wić ele wa cję,
któ ra już zy ska ła es te tycz ny wy -
gląd. Wy mie ni li śmy drzwi
do więk szo ści sal i po miesz -

czeń, po ło ży li śmy kil ka set me -
trów kwa dra to wych par kie tu.
Kom plek so wy re mont prze szedł
hol głów ny.

Dzię ki do ta cji w wy so ko ści 1
mln zł w no wej sie dzi bie klu bu
po wsta ła pro fe sjo nal na sa la ba -
le to wa z lu stra mi i drąż ka mi.
Jest też pro fe sjo nal na sa la cho -
re ogra ficz na oraz gim na stycz na,
tak że wy po sa żo na w lu stra dla
tan ce rzy i ak to rów. In ne po -
miesz cze nia zo sta ną prze zna -
czo ne na pra cow nie fo to gra fii
i rze miosł. Bę dzie też stu dio na -
grań.

– Obec nie w „Ener ge ty ku”
trwa ją ostat nie pra ce przy wy -
mia nie okien – do da je Jo lan ta
Szczu rek. – W to ku są tak że in -
ne pra ce wy koń cze nio we. Po ich
za koń cze niu w no wej sie dzi bie
klu bu roz pocz ną się za ję cia, ale
nie po rzu ca my na szej sta rej sie -
dzi by. Część zbęd nych po miesz -
czeń pod sta rym ad re sem prze -
ka że my z po wro tem spół dziel ni
miesz ka nio wej, któ ra od 26 lat

nie od płat nie wy naj mo wa ła nam
lo kal, ale jed na sa la do za jęć dla
dzie ci zo sta nie. Nie chce my też,
aby lu dzie, któ rzy przy zwy cza ili
się do na szej do tych cza so wej lo -
ka li za cji, od nie śli wra że nie, że
klub zo stał zli kwi do wa ny.

Sze fo wa klu bu ma na dzie ję,
że dzię ki no wej sie dzi bie sta nie
się on miej scem in te gra cji dla
twór czych śro do wisk mło dzie żo -
wych. Z tą my ślą do współ pra cy
za chę ca m.in. po cząt ku ją ce ze -
spo ły, któ re z bra ku miej sca od -
by wa ją pró by w przy sło wio wych
ga ra żach. Gru py te bę dą mo gły
nie od płat nie ko rzy stać z po -
miesz czeń klu bu, w za mian da jąc
kon cer ty i po ma ga jąc w im pre -
zach mu zycz nych or ga ni zo wa -
nych w bu dyn ku po „Ener ge ty -
ku”.

– Waż ne jest też, by mło -
dzież przy cho dzą ca na za ję cia
mo gła iden ty fi ko wać się z klu -
bem – wy ja śnia Jo lan ta Szczu -
rek. Wcze śniej, z bra ku moż li -
wo ści lo ka lo wych, mu sie li śmy

wy naj mo wać sa le w szko łach,
roz rzu co nych na te re nie ca łe go
mia sta. rocz nie wy da wa li śmy
na wy na jem kil ka na ście ty się cy
zło tych. Te raz wszyst ko bę dzie
tak jak po win no od by wać się
na miej scu, nie tyl ko pod egi dą
klu bu, ale tak że na je go te re nie.
Mam na dzie ję, że dzię ki tej kon -
so li da cji uda się przy cią gnąć
do klu by mło dych lu dzi, któ rzy
ma jąc po mysł na ar ty stycz ne
przed się wzię cia, jesz cze bar -
dziej wzbo ga cą na szą ofer tę
i pro gram. Dzię ki pro fe sjo nal nej
sie dzi bie otwie ra ją się sze ro kie
per spek ty wy re ali za cji no wa tor -
skich pro jek tów. Już te raz zgło -
si ła się do nas gru pa stu den tów
– mu zy ków ama to rów, chcą cych
z na mi współ pra co wać. Mam
na dzie ję, że to za le d wie po czą -
tek, i że so sno wiec kie sto wa rzy -
sze nia kul tu ral ne i or ga ni za cje
po za rzą do we sta ną się na szy mi
sta ły mi part ne ra mi.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Po wsta je cen trum ini cja tyw kul tu ral nych i ar ty stycz nych

Klub na mia rę cza sów 30 li sto pa da w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 13
w So snow cu -Mi lo wi cach od -
by ła się in au gu ra cja pro jek tu
pi lo ta żo we go „Lek ki jak piór -
ko + mul ti me dial na szaf ka dla
ucznia = lek ki tor ni ster”.
Do użyt ku od da na zo sta ła pra -
cow nia z e -bo oka mi dla
uczniów III kla sy  in te gra cyj -
nej.

– To pią ta kla sa te go ty pu
w woj. ślą skim i pierw sza
w So snow cu pra cow nia. Kla sę
wy po sa żo no w 22 net bo oki dla
uczniów i sta no wi sko dla na -
uczy cie la. In te gral nym ele -
men tem sta ła się ta bli ca in te -
rak tyw na. Net bo ok jest al ter -
na ty wą dla pod ręcz ni ków
szkol nych i tra dy cyj ne go na -
ucza nia z do stę pem do róż -
nych źró deł in for ma cji, w tym
do in ter ne tu.

W na szej szko le co raz czę -
ściej wy ko rzy stu je my edu ka -
cyj ne tre ści mul ti me dial ne.
No we tech no lo gie uatrak cyj -
nia ją znacz nie pro ces edu ka cji
– pod kre śla ła pod czas spo tka -
nia Kry sty na Bła żu siak, dy rek -
tor ZSO nr 13.

Za do wo le nia z no wo cze -
snych me tod sto so wa nych
w edu ka cji nie krył pre zy den t
So snow ca, Ka zi mierz Gór ski.
– Ta kie pra cow nie przy da ły by

się we wszyst kich pla ców kach.
Ży czę dzie ciom wie lu wra żeń
w od kry wa niu no wych wia do -
mo ści – pod kre ślał pre zy dent.

Za pro sze ni go ście uczest ni -
czy li w lek cji kla sy III b, któ -
rej te ma tem by ły „Se kre ty wo -
dy”.  

– W kla sie in te gra cyj nej
moż li wość mo ni to ro wa nia
pra cy dzie ci, po wta rza nia
pew nych se kwen cji, po więk -
sza nia czy za zna cza nia tek stu
jest szcze gól nie waż ne – po -
wie dzia ła pro wa dzą ca lek cję
Mo ni ka Ja ku bow ska, wi ce dy -
rek tor pla ców ki. – Ten ma ły
kom pu ter da je rów nież każ -
de mu dziec ku moż li wość ko -
rzy sta nia z pod ręcz ni ków
w wer sjach elek tro nicz nych
oraz  pro gra mów dy dak tycz -
nych, pod peł ną kon tro lą na -
uczy cie la pro wa dzą ce go za ję -
cia – do da ła.

W uro czy sto ści wzię li
udział mię dzy in ny mi po seł Ja -
ro sław Pię ta, wi ce wo je wo da
ślą ski Adam Ma tu sie wicz, Ku -
ra tor Oświa ty Sta ni sław Fa ber,
pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski, wi ce prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej Ar ka -
diusz Chę ciń ski, rad ni, przed -
sta wi cie le Wy dzia łu Edu ka cji
Urzę du Miej skie go, dy rek to rzy
so sno wiec kich szkół. KKPP

Net bo oki dla ZSO nr 13

Ogło sze nie

UUrrzząądd MMiieejj sskkii ww SSoo ssnnooww ccuu,, WWyy ddzziiaałł KKuull ttuu rryy ii SSzzttuu kkii iinn --
ffoorr mmuu jjee,, żżee zz ddnniieemm 3300 ggrruudd nniiaa 22000099 rroo kkuu uuppłłyy wwaa tteerr mmiinn
sskkłłaa ddaa nniiaa wwnniioo sskkóóww oo ddoo ffii nnaann ssoo wwaa nniiee wwyy ddaaww nniicc ttwwaa oorraazz
wwnniioo sskkóóww oo wwyy ddaa nniiee kkssiiąążż kkii..

Głów nym ce lem re ali za cji pro jek tów wy daw ni czych jest
wspie ra nie twór czo ści uta len to wa nych po etów i li te ra tów
zwią za nych z mia stem, a tak że szcze gól nie war to ścio wych
pu bli ka cji do ty czą cych hi sto rii i kul tu ry mia sta.

Wy bór pro jek tów wy daw ni czych opie ra się na za sa dzie
kon kur su pro jek tów. Pod sta wo wą za sa dą de cy du ją cą o wy -
bo rze jest zgod ność z za da nia mi wła sny mi gmi ny w za kre -
sie za spo ka ja nia po trzeb kul tu ral nych miesz kań ców. O wy -
da nie książ ki oraz o do fi nan so wa nie wy daw nic twa mo gą
ubie gać się in sty tu cje, or ga ni za cje lub fir my oraz au to rzy
książ ki.

Wnio sek wraz z za łącz ni ka mi na le ży zło żyć w Wy dzia -
le Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie go w So snow cu przy ul.
Ma ła chow skie go 3, po kój 33, tel. 032/296 06 47. 

Wnio ski wraz z kar ta mi in for ma cyj ny mi moż na po brać
w Wy dzia le Kul tu ry i Sztu ki, a tak że w Biu le ty nie In for ma -
cji Pu blicz nej na in ter ne to wej stro nie mia sta
http://www.bip.um.so sno wiec.pl

Ogło sze nie

PPrreezzyyddeenntt MMiiaassttaa SSoossnnoowwccaa

informuje, że w dniu 24 grudnia 2009 roku Urząd Miejski
w Sosnowcu będzie nieczynny.
W dniu 24 grudnia 2009 roku w godzinach od 8.00 do 12.00
czynny będzie tylko Urząd Stanu Cywilnego w zakresie
rejestracji zgonów.

ogłoszenie

Re mont po czter dzie stu la tach
Wy bu do wa ny na prze ło mie
lat 60. i 70. XX wie ku ba sen
na Niw ce wresz cie do cze kał się
re mon tu. Od kil ku ty go dni na ką -
pie li sku trwa ją pra ce mo der ni za -
cyj ne, któ re ma ją zmie nić je go
ob li cze. Za koń cze nie prac prze -
wi dzia no na maj przy szłe go ro -
ku. Koszt in we sty cji to 4,6 mln
zło tych. To już dzie wią ty obiekt
MO SiR -u, któ ry do cze kał się
grun tow nej prze bu do wy.

– Zmo der ni zo wa ne bę dą
dwa ist nie ją ce do tych czas ba se -
ny. Więk szy o wy mia -
rach 25x16 m za adap to wa ny zo -
sta nie na ba sen spor to wy z in -
fra struk tu rą umoż li wia ją cą
roz gry wa nie za wo dów. Dru gi
o wy mia rach 18,5 x 16 m bę -
dzie ba se nem re kre acyj nym.

Po nad to ką pie li sko wzbo ga ci
się o dwie zjeż dżal nie, tzw.
Ana kon dę o dłu go ści 65 me -
trów oraz dru gą, 17-me tro wą,

ar mat ki wod ne, gej ze ry po -
wietrz ne oraz ław ki do ma sa żu
wod no -po wietrz ne go. Za mon to -
wa ne zo sta ną tak że ko lum ny

prysz ni co we. Te ren bę dzie
ogro dzo ny i oświe tlo ny – wy li -
cza Zbi gniew Drąż kie wicz, dy -
rek tor MO SiR-u.

Na Niw ce wy bu do wa ny zo -
sta nie tak że bu dy nek so cjal ny
z po miesz cze nia mi dla ob słu gi,
prze bie ral nia mi, prysz ni ca mi.
– Ca łość zo sta nie na no wo
ogro dzo na, po wsta ną dwa bo -
iska re kre acyj ne, jed no do ko -
szy ków ki, a dru gie do siat ków -
ki, oba o na wierzch ni syn te -
tycz nej, plac za baw.
Miesz kań cy Niw ki i oko lic bę -
dą mo gli po la tach ko rzy stać
z obiek tu z praw dzi we go zda -
rze nia. Le ci wy ba sen nie speł -
niał już wa run ków tech nicz -
nych i sa ni tar nych – do da je
Drąż kie wicz.  KKPP

Ka ta rzy na
Po lacz kie w

icz
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JJaakk ooccee nniiaa PPaann oobbeecc nnąą ssyy ttuu aaccjjęę
ppoo llii ttyycczz nnąą ww RRaa ddzziiee MMiieejj sskkiieejj??
Po roz wią za niu ko ali cji po mię dzy PO
i SLD rok te mu sy tu acja nie jest mo im
zda niem naj lep sza dla roz wo ju mia sta,
po nie waż pre zy dent nie dys po nu je
trwa łą więk szo ścią w Ra dzie Miej -
skiej. Bez wzglę du na to, z ja kiej opcji
po li tycz nej wy wo dzi się pre zy dent
mia sta i jak ukształ to wa na jest Ra da
Miej ska, naj bar dziej opty mal nym dla
mia sta i miesz kań ców roz wią za niem
jest sy tu acja, kie dy pre zy dent ma za -
ple cze więk szo ści po pie ra ją cych go
rad nych. Obec ny pre zy dent ta kiej
więk szo ści nie ma, co utrud nia po dej -
mo wa nie opty mal nych de cy zji za rów -
no przez Ra dę Miej ską, jak i pre zy -
den ta. Cie szę się, że za rok od bę dą się
wy bo ry, bo być mo że wy bor cy sko ry -
gu ją ten stan, oczy wi ście nie prze są -
dzam, w któ rą stro nę po li tycz ną bę dą
skła niać się miesz kań cy.

WW wwiiee lluu sspprraa wwaacchh wwrraazz zz rraadd nnyymm
KKaa rroo lleemm WWii nniiaarr sskkiimm mmóó wwii llii śścciiee
PPaa nnoo wwiiee jjeedd nnyymm ggłłoo sseemm.. BByyłł PPaann
zzaa sskkoo cczzoo nnyy jjee ggoo ddoo łłąą cczzee nniieemm
ddoo PPOO?? JJaakk PPaann ooccee nniiaa tteenn rruucchh??
Nie, nie za sko czy ło mnie to; Ka rol Wi -
niar ski był wcze śniej człon kiem PO. Je -
stem prze ko na ny, że ruch ten nie zmie -
nia w ża den spo sób je go po glą dów czy
zaj mo wa ne go sta no wi ska, a sko ro
o nich mo wa, to nie za wsze by li śmy
zgod ni, ale dal sza współ pra ca w tym
za kre sie, w któ rym zga dza li śmy się ze
so bą jest jak naj bar dziej moż li wa. Oce -
nia jąc je go de cy zję war to za uwa żyć, że
or dy na cja wy bor cza wy mu sza, czy
przy naj mniej skła nia ku te go ty pu in te -
gra cji. W sys te mie de mo kra tycz nym
jest to do bry me cha nizm, któ ry za po -
bie ga roz pra sza niu sił i skła nia do kon -

so li da cji dzia łań, tym sa mym sprzy ja
do bre mu spra wo wa niu wła dzy. Z te go
punk tu wi dze nia uwa żam ten ruch
za uza sad nio ny i po zy tyw ny. 

JJaa kkiiee PPaańń sskkiimm zzddaa nniieemm ppoo wwiinn nnyy
bbyyćć pprriioo rryy ttee ttoo wwee ccee llee ww pprraa ccaacchh
ssaa mmoo rrzząą dduu ww nnaadd cchhoo ddzząą ccyymm rroo --
kkuu??
Uwa żam, że prio ry te tem dla sa mo rzą -
du w na cho dzą cym ro ku i w ogó le
w naj bliż szej przy szło ści – bo nie jest
to pro blem, któ ry w cią gu jed ne go ro -
ku da ło by się roz wią zać – po win ny
być: prze bu do wa dróg i mo der ni za cja
skrzy żo wań oraz in ne dzia ła nia, zmie -
rza ją ce do zwięk sza nia prze pu sto wo ści
ulic. Przy tej oka zji jed na szcze gó ło -
wa, ale bar dzo waż na uwa ga. Uwa żam
za nie wła ści we sta wia nie ko lej nych sy -
gna li za to rów świetl nych i bu do wa nie
skrzy żo wań ze świa tła mi. Je stem zda -
nia, że skrzy żo wa nia, wszę dzie tam,
gdzie jest to moż li we, po win ny być
prze bu do wa ne na ron da. Sy gna li za cja
świetl na w obec nym sta nie na tę że nia
ru chu, nie jed no krot nie po wo du je ra -
czej utrud nie nia w ru chu, niż go
uspraw nia. Ge ne ral nie kwe stia dróg
po win na przy kuć spe cjal ną uwa gę,
tym w pierw szej ko lej no ści po win -
na się zaj mo wać Ra da Mia sta, pre zy -
dent i od po wied nie wy dzia ły. Za dru -
gą nie zmier nie waż ną kwe stię uwa żam
sku pie nie się na ogra ni cze niu kosz tów
zwią za nych z funk cjo no wa niem ta kich
dzie dzin jak służ ba zdro wia, edu ka cja,
ad mi ni stra cja czy po moc spo łecz na.
Wszyst kie wy dzia ły po win ny na sta wić
się na ra cjo na li zo wa nie kosz tów. Nie
my ślę tu na wet o ob ci na niu bu dże tu,
ale o bar dziej efek tyw ne je go wy ko -
rzy sty wa nie. W wy dzia łach i jed nost -
kach pod le głych UM po trze ba zmian

or ga ni za cyj nych. Tkwią tam ol brzy -
mie re zer wy w wy daj no ści pra cy i nie
mó wię tu o re duk cji za trud nie nia, ale
o przej ściu na za da nio wy tryb bu dże -
to wa nia. Nie któ ry mi z za dań – jak np.
za rzą dza niem bu dyn ka mi – mo gły by
się zaj mo wać obec ne struk tu ry, prze -
kształ co ne jed nak w pry wat ne pod -
mio ty. Ta kie roz wią za nia stwa rza ły by
rów nież do ce lo wo moż li wo ści zwięk -
sze nia za rob ków w tych za kła dach,
dzię ki po pra wie efek tyw no ści. Uzu -
peł nia jąc ka ta log spraw, któ re uzna ję
za naj waż niej sze, war to wy mie nić
uzbra ja nie te re nów pod bu dow nic two
miesz ka nio we oraz kwe stię zmia ny
sys te mu opie ki nad dzieć mi prze by wa -
ją cy mi w do mach dziec ka na sys tem
opar ty o ro dzi ny za stęp cze.

NNiiee oobbaa wwiiaa ssiięę PPaann,, żżee ooggrraa nnii cczzee --
nniiee wwyy ddaatt kkóóww nnaa ssłłuużż bbęę zzddrroo wwiiaa
mmoo żżee pprrzzyy nniieeśśćć zzłłee sskkuutt kkii ww cchhwwii llii,,
ggddyy ww SSoo ssnnooww ccuu ttrrwwaa rree ssttrruukk ttuu rryy --
zzaa ccjjaa sszzppii ttaall nniicc ttwwaa??

Uwa żam, że re struk tu ry za cja szpi ta la
w So snow cu idzie nie do koń ca do brą
dro gą. Nie kry ty ku ję tu taj mo der ni za -
cji sprzę to wej i uno wo cze śnia nia szpi -
ta la, ale jed no cze śnie wi dzę, że naj -
praw do po dob niej zo sta ło po sta wio ne
błęd ne za ło że nie przy roz po czę ciu re -
struk tu ry za cji. Za kła da ono utrzy ma -
nie licz by łó żek we wszyst kich od dzia -
łach na tym sa mym bądź zbli żo nym
po zio mie, na ja kim by ła ona przed re -
struk tu ry za cją. Rów nież za ło żo ny po -
ziom za trud nie nia jest nie mal ta ki
sam, jak przed re for mą. Tym cza sem,
po trze by na pu blicz nym ryn ku me -
dycz nym się zmniej sza ją. Po byt pa -
cjen tów w szpi ta lach się skra ca,
zwięk sza się kon ku ren cja na ryn ku
me dycz nym, po wsta ją no we miej sca
dla pa cjen tów w pry wat nych szpi ta -
lach i kli ni kach, spa da licz ba miesz -
kań ców. W tym mo men cie NFZ by -
naj mniej nie kon trak tu je więk szych
usług niż do tej po ry, a ta kie by ło pod -
sta wo we za ło że nie so sno wiec kiej re -
struk tu ry za cji – za pro po no wa ne przez
pre zy den ta i dy rek cję szpi ta la.
W związ ku z tym, na stę pu je co raz
więk sze roz war cie no życ po mię dzy
kosz ta mi a przy cho da mi szpi ta la, a on
sam, za miast przy no sić do chód, al bo
cho ciaż wy cho dzić na ze ro, przy no si
co raz więk sze stra ty. Szpi ta lo wi przy -
zna wa ne są z bu dże tu mia sta ko lej ne
„po życz ki”, ale trud no ob wi niać o to
do koń ca rad nych, któ rzy sta wia ni są
przez pre zy den ta i dy rek to ra szpi ta la
pod ścia ną i mu szą zmie rzyć się z dy -
le ma tem: utrzy mać funk cjo no wa nie
szpi ta la za ce nę ko lej nej po życz ki, czy
nie przy znać jej i wy mu sić na dy rek cji
ra cjo nal ne dzia ła nia. Nie mo że jed nak
być tak, że dy rek cja szpi ta la i pre zy -
dent mia sta do pro wa dza ją do sy tu acji,

w któ rej do szpi ta la trze ba cią gle do -
kła dać.

KKttoo bbęę ddzziiee kkaann ddyy ddaa tteemm PPiiSS
nnaa pprree zzyy ddeenn ttaa SSoo ssnnooww ccaa??
To ra czej py ta nie do sta tu to wych
władz PiS. Na dzień dzi siej szy z mo jej
stro ny nie wy klu czam żad nej de cy zji.
Trzy la ta te mu, wraz z ko mi te tem po -
wia to wym PiS pod ję li śmy wspól ną de -
cy zję abym to ja kan dy do wał na sta no -
wi sko pre zy den ta mia sta z PiS. W od -
nie sie niu do ewen tu al nej mo jej
kan dy da tu ry w przy szło rocz nych wy -
bo rach żad na ofi cjal na de cy zja nie zo -
sta ła pod ję ta przez żad ną ze stron.

AA nniiee ooffii ccjjaall nnaa?? JJee śśllii oottrrzzyy mmaa PPaann pprroo --
ppoo zzyy ccjjęę,, bbęę ddzziiee PPaann kkaann ddyy ddoo wwaałł??
Nie od po wiem dzi siaj ka te go rycz nie
ani tak, ani nie. Wcze śniej trze ba do -
kład nie omó wić wa run ki, tak jak zro -
bi li śmy to trzy la ta te mu, gdy mie li -
śmy pew ną wi zję, któ rą chcie li śmy re -
ali zo wać oraz po mysł na klu czo we
de cy zje, ja kie za mie rza li śmy pod jąć
przy za rzą dza niu spra wa mi mia sta.
Obec nie oba wiam się, że je że li bu dżet
za pro po no wa ny przez obec ne go pre zy -
den ta Gór skie go przej dzie, to na na -
stęp ną ka den cję mia stu bar dziej niż
pre zy dent, po trzeb ny bę dzie chy ba za -
rząd ca ko mi sa rycz ny do za rzą dza nia
ma są upa dło ścio wą, po nie waż bo ję się,
że wpad nie my w pu łap kę za dłu że nia
tak wiel ką, że mia sto nie bę dzie mia ło
moż li wo ści spła ty dłu gów, a już
na 2010 rok pre zy dent Gór ski za pla no -
wał nad wyż kę kosz tów bie żą cych
nad przy cho da mi.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Trze ba ra cjo na li zo wać wy dat ki
Roz mo wa z KKrrzzyysszz ttoo ffeemm HHaa łłaa dduu sseemm,, rad nym PiS

52. se sja Ra dy Miej skiej 

Po dat ku od psa nie bę dzie
Wy jąt ko wo spo koj nie, je śli nie brać
pod uwa gę po dat ku od po sia da -
nych psów, wy glą da ły ostat nie ob -
ra dy so sno wiec kich raj ców. Pod -
czas se sji Za rząd Głów ny Związ ku
Kom ba tan tów Rze czy po spo li tej
Pol skiej i By łych Więź niów Po li -
tycz nych w War sza wie wy róż nił
Sztan dar Urzę du Miej skie go w So -
snow cu Od zna ką Za Za słu gi dla
Za wiąz ku Kom ba tan tów Rze czy -
po spo li tej Pol skiej i By łych Więź -
niów Po li tycz nych. Już na po cząt -
ku se sji na stą pi ło uro czy ste wrę cze -
nie od zna ki przez pre zesa Za rzą du
Miej skie go Związ ku Kom ba tan -
tów Rze czy po spo li tej Pol skiej i By -
łych Więź niów Po li tycz nych, por.
Edwarda Cał kę w asy ście pre zy -
den ta mia sta Ka zi mie rza Gór skie -
go i prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej Da nie la Mi kla siń skie go.

Po burz li wej dys ku sji, pod czas
któ rej wy raź nie da ło się za uwa -
żyć, iż ile gło sów ty le róż nych opi -
nii rad ni w koń cu zde cy do wa li  -
po da tek zo sta nie zniesion y.

Rok te mu uchwa ła do ty czą ca
opła ty od po sia da nia psa zo sta ła
zde cy do wa ną więk szo ścią przy -
ję ta. Pa dły rów nież de kla ra cje
w spra wie sprzą ta nia mia sta
z psich od cho dów. Gło śno by ło
rów nież o obo wiąz ku chi po wa nia

psów. Mia ły mu pod le gać
wszyst kie zwie rzę ta przy gar nię te
z so sno wiec kie go schro ni ska.
Uła twi ło by to m in. od na le zie nie
wła ści cie la za gu bio ne go zwie rzę -
cia, lub wy cią gnię cia kon se kwen -
cji w przy pad ku po rzu ce nia psa

czy ko ta wzię te go ze schro ni ska.
Skoń czy ło się na de kla ra cjach, bo
ani do wiel kie go sprzą ta nia, ani
do chi po wa nia osta tecz nie nie do -
szło. Zwłasz cza że sa mi miesz -
kań cy nie chcie li zwie rząt z chi -
pa mi. 

–Sprzą ta nia nie ma, chi po wa nia
też. Zmo je go ro ze zna nia wy ni ka, że
po da tek pła ci za le d wie jed na trze cia
osób po sia da ją cych psa. Mia sto so -
bie nadziś nie ra dzi ze ścią gal no ścią
opłat, dla te go je ste śmy za zdję ciem
te go po dat ku – mó wił rad ny To -
masz Jam ro zy w imie niu swo im
i rad nych z klu bu PO.

– Nie mo że my re zy gno wać
z na kła da nia pod sta wo wych po dat -
ków. Po dob nie by ło w Ka li for nii,
gdzie gu ber na to rem zo stał sław ny
ak tor. Przy czy ną pro ble mów fi -
nan so wych sta nu sta ła się re zy gna -
cja z róż ne go ro dza ju po dat ków.
Jak to się skoń czy ło wszy scy wie -
my. Stan ja ko pierw szy ogło sił
swo je ban kruc two z po wo du za -
dłu że nia. Po tem po dat ki, z któ rych
zre zy gno wa no przy wró co no,
i w szyb kim cza sie dłu gi Ka li for -
nii zma la ły o nie mal po ło wę. Nie
mo że my do pu ścić do po dob nej sy -
tu acji u nas – ape lo wał pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski. Rad nych jed -
nak nie uda ło się prze ko nać.

– Nie mo że my zgo dzić się
na opo dat ko wa ne bez zde cy do wa -
nia o tym jak bę dzie wy glą da ło
sprzą ta nie na szych traw ni ków
– mó wił rad ny Zbi gniew Dzie wa -
now ski (PIRS).

– Ze sprzą ta niem to za wsze
był pro blem. Rad ni od po cząt -
ku pod śmie wa li się z te go, jak
urzą dze nie do sprzą ta nia te go
ro dza ju od pa dów bę dzie się na -
zy wać i kto bę dzie się tym zaj -
mo wać. Zresz tą i tak po sia da my
ma szy ny czysz czą ce, któ re każ -
de go wie czo ru sprzą ta ją uli ce
na sze go mia sta z róż ne go ro -
dza ju od pa dów – ri po sto wał
pre zy dent.

Ina czej wy glą da sy tu acja ze
wspo mnia nym chi po wa niem
zwie rząt. Miesz kań cy po noć sa mi
nie zga dza ją się na nie są dząc, iż
spra wia to zwie rzę ciu ból. Trud no
jed nak stwier dzić, czy są to rze -
czy wi ste po bud ki. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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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::
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Wszystkim naszym Klientom życzymy Wesołych Świąt

JJoo aann nnaa BBii nniieecc kkaa 

Ubez pie cze ni po sia da ją le gi ty -
ma cje ubez pie cze nio we, któ re
upo waż nia ją m.in. do ko rzy sta -
nia z pla có wek służ by zdro wia.
Wpraw dzie miesz kań cy na sze go
wo je wódz twa sie dem lat te mu
otrzy ma li kar ty chi po we, jed nak
nie są one uwzględ nia ne w in -
nych re gio nach kra ju. Dla te go
wspo mnia ne le gi ty ma cje też są
im po trzeb ne. Tym cza sem ma ją
one prze stać być wy da wa ne.

Bo wiem z koń cem grud -
nia 2009 r. Za kład Ubez pie czeń
Spo łecz nych za prze sta nie po -
twier dza nia da nych w do tych -
czas wy da nych le gi ty ma cjach,
jak rów nież nie bę dzie już wy -
da wać no wych pa pie ro wych le -
gi ty ma cji ubez pie cze nio wych.
Od 1 stycz nia 2010 r. pra wo
do świad czeń z opie ki zdro wot -
nej po twier dzać bę dą do ku men -
ty okre ślo ne przez Na ro do wy
Fun dusz Zdro wia. Ozna cza to,
że je śli ubez pie czo ny lub płat -
nik skła dek do tych czas upraw -
nio ny do wy sta wia nia le gi ty ma -
cji, zgło si się po tej da cie po no -
we le gi ty ma cje, już ich nie
otrzy ma. 

Wszel kie in for ma cje umoż li -
wia ją ce stwier dze nie, czy da -
na oso ba jest zgło szo na do ubez -

pie cze nia zdro wot ne go, ZUS
prze ka zu je do NFZ w for mie
elek tro nicz nej. Prze ka zy wa ne są
za rów no da ne o ubez pie czo nych
oraz zgło szo nych do ubez pie cze -

nia zdro wot ne go człon kach ro dzin
ubez pie czo nych, jak rów nież da -
ne o na leż nych i opła co nych
skład kach. Zgod nie z prze pi sa mi
usta wy z dnia 27 sierp nia 2004 r.
o świad cze niach opie ki zdro wot -
nej fi nan so wa nych ze środ ków pu -
blicz nych, do ku men tem po twier -
dza ją cym pra wo ubez pie czo ne go
do świad czeń opie ki zdro wot nej
jest kar ta ubez pie cze nia zdro wot -
ne go. Do cza su wy da nia ubez pie -
czo ne mu przez NFZ tej kar ty, do -
wo dem ubez pie cze nia jest każ dy
do ku ment, któ ry po twier dza
upraw nie nia do świad czeń,
w szcze gól no ści do ku ment po -
twier dza ją cy opła ce nie skła dek
na ubez pie cze nie zdro wot ne. Le -
gi ty ma cja ubez pie cze nio wa, wy -
dawana przez pra co daw cę lub
ZUS jest, i by ła tak że do tych czas,
jed nym z ta kich do ku men tów. 

Za prze sta nie przez ZUS
wy da wa nia i po twier dza nia le -
gi ty ma cji nie po win no mieć dla
ubez pie czo nych żad ne go wpły -
wu na moż li wość ko rzy sta nia
z opie ki zdro wot nej na do tych -
cza so wych za sa dach. In for ma -
cję na te mat do ku men tów po -
twier dza ją cych pra wo do ko -
rzy sta nia ze świad czeń
zdro wot nych, NFZ po dał w ko -
mu ni ka cie za miesz czo nym
na swo jej stro nie in ter ne to wej:
www.nfz.gov.pl 

Ko mu ni kat za wie ra szcze gó -
ło wy wy kaz do ku men tów wy ma -
ga nych od po szcze gól nych grup
ubez pie czo nych. I tak np. dla
osób za trud nio nych na pod sta wie
umo wy o pra cę, jest to prze ka za -
ny przez płat ni ka skła dek do ku -
ment zgło sze nia do ubez pie cze -
nia zdro wot ne go oraz ak tu al ny
ra port ZUS RMUA wy da ny
przez pra co daw cę lub ak tu al ne
za świad cze nie wy da ne przez za -
kład pra cy, lub za wie ra ją ca ak tu -
al ny wpis do ko na ny przez pra co -
daw cę le gi ty ma cja ubez pie cze -
nio wa ja ką już dys po nu je
pra cow nik. W przy pad ku osób
pro wa dzą cych dzia łal ność go spo -
dar czą po twier dze niem ubez pie -
cze nia jest druk zgło sze nia
do ubez pie cze nia zdro wot ne go
oraz do wód opła ce nia skła dek
na ubez pie cze nie zdro wot ne. Dla
eme ry tów i ren ci stów do ku men -
tem po twier dza ją cym pra wo
do świad czeń z ubez pie cze nia
zdro wot ne go jest le gi ty ma cja
eme ry ta lub ren ci sty.

Le gi ty ma cje wy da ne przed 1
stycz nia 2010 r. bę dą na dal do -
ku men tem po twier dza ją cym
pra wo do świad czeń w każ dym
przy pad ku, gdy bę dą za wie ra ły
ak tu al ny wpis i pie częć pra co -
daw cy. Jak wy ni ka ze wspo -
mnia ne go ko mu ni ka tu NFZ,
w przy pad ku le gi ty ma cji ubez -
pie cze nio wej przyj mu je się, że
do ku ment ten jest waż ny w cią -
gu 30 dni od da ty po świad cze -
nia, tj. wpi su do ko na ne go przez
pra co daw cę.

Legitymacje ubezpieczeniowe do lamusa

Na po cząt ku grud nia w Expo Si le sia od by ły się trzy -
dnio we Tar gi Wy po sa że nia Ho te li, Ga stro no mii i Ca -
te rin gu – Ho tel -Ga stro Me eting. W tym ro ku wy da -
rze nie od by ło się wspól nie z Tar ga mi Prze my słu

Mię sne go – Me at Me eting. Swo ją ofer tę za pre zen -
to wa li m.in. sze fo wie kuch ni, bar ma ni, fir my ca te -
rin go we oraz pro du cen ci i dys try bu to rzy wszel kich
pro duk tów czy usług dla ga stro no mii, ho te lar stwa
i firm ca te rin go wych. Du żym za in te re so wa niem
zwie dza ją cych cie szy ły się efek tow ne cze ko la do we
fon tan ny, ci śnie nio we eks pre sy oraz ro bo ty do przy -
rzą dza nia kok taj li oraz de gu sta cje krup nio ka, bia łej
kieł ba sy, żym lo ka oraz wę dlin z dzi czy zny.

Tar gom to wa rzy szy ły licz ne bran żo we kon kur sy
m.in. bieg kel ne rów, po ka zy im pro sty lu (ukła da nia
sztuć ców) oraz kon ku rsy ku li nar ne, np.: „Mi ko łaj -
ko we sza leń stwo z ło so siem Li mi to i wa rzy wa mi”.
Nie za bra kło rów nież kon fe ren cji. Od by ła się m.in.
„All abo ut me at II” oraz „Wy bu duj ho tel -szyb ko
i do brze”.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

TTaarr ggoomm ttoo wwaa rrzzyy sszzyy łłyy ppoo kkaa zzyy,, aa wwii ddzzoo wwiiee
mmoo ggllii sskkoo rrzzyy ssttaaćć zz mmoożż llii wwoo śśccii ddee gguu ssttaa ccjjii nnaa --
ppoo jjóóww ii pprroo dduukk ttóóww wwyy ttwwóórr ccóóww zz ccaa łłeejj PPooll sskkii

„Ekonomik” pobił rekord Guinnessa

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Eko -
no micz nych w So snow cu nie ofi -
cjal nie po bi li re kord Gu in nes sa
w cią głej grze w siat ków kę.
Ucznio wie ZSE gra li nie prze -
rwa nie od piąt ku, 4 grud nia
od godz. 9.00 do po nie dział ku, 7
grud nia do godz. 13.30.

W bi ciu re kor du udział wzię -
ło 24 uczniów, któ rzy na zmia nę
prze bi ja li pił kę nad siat ką. Za -

wod ni kom po każ dej go dzi nie
przy słu gi wa ła pię cio mi nu to wa
prze rwa. Zma ga nia uczniów so -
sno wiec kiej szko ły by ły ca ły czas
na gry wa ne przez dwie ka me ry.
Za pi sy wi deo przej rzy spe cjal -
na ko mi sja Gu in nes sa, któ ra wy -
da osta tecz ny wer dykt. – Nie by -
ło nas stać na za pła ce nie 1400
fun tów, aby spro wa dzić człon ków
ko mi sji do So snow ca – wy ja śnia

Ma riusz Pie tra siak, na uczy ciel
w „Eko no mi ku”, a za ra zem opie -
kun siat ka rzy, któ rzy wy ka za li się
wiel ką wy trwa ło ścią i wo lą wal -
ki. – Je stem z nich dum ny, zresz -
tą oni też są z sie bie za do wo le ni,
prze cież wy ko na li ka wał wspa -
nia łej ro bo ty. To pro mo cja na sze
szko ły, a tak że mia sta. To punkt
kul mi na cyj ny ob cho dów 50-le cia
szko ły – do da je Pie tra siak i wy -
ja śnia skąd wziął się po mysł bi cia
re kor du. – Po mysł zro dził się
na lek cjach wf -u. Ze bra ła się
mło dzież, któ ra lu bi grać w siat -
ków kę. Za pro po no wa łem więc,
czy nie chcie li by za grać dłu żej,
by po bić re kord Gu in nes sa. Przy -
sta li na to i jak wi dać opła ci ło się
– pod kre śla z du mą na uczy ciel
so sno wiec kiej szko ły. KKPP

Cen trum ga stro no mii w So snow cu
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Bollywood w Zabrzu
Przepych bijący na głowę widowiska z Las
Vegas. Kilkudziesięciu artystów, tancerzy
i muzyków. Prawie 1200 kostiumów, 2500
elementów tradycyjnej indyjskiej biżuterii.
Magiczna atmosfera, która przenosi widzów
wprost do serca jednego z najbardziej
fascynujących miejsc na ziemi – Indii. To
wszystko odnajdziemy w rewelacyjnej
produkcji teatralnej prosto z Bombaju – The
Merchants of Bollywood. Widowisko jest
esencją wszystkiego, co najlepsze
w Bollywood. Przepiękne stroje, bajeczna
scenografia, energiczni tancerze. Egzotyczna
muzyka wziętych indyjskich kompozytorów
Salima i Sulaimana Merchantów (zdobywców
najważniejszych nagród indyjskiego
przemysłu filmowego Screen Awards, Zee
Award, IFA Award) oraz zmysłowa
choreografia najbardziej utytułowanej
bollywoodzkiej tancerki Vaibhavi Merchant. 
Zapraszamy 17 grudnia o godz. 19.00
do Domu Muzyki i tańca w Zabrzu.

„Michael Jackson
Gospel Tribute”

Alleluja! Anioły z Harlemu znów w Polsce!
Najbardziej utalentowani śpiewacy
z Nowego Jorku ruszają w kolejne
tournée z nowym repertuarem, który
powstał ku czci Króla Popu – Michaela
Jacksona. Tegoroczne występy będą więc
wyjątkowe – po raz pierwszy będziemy
mieli okazję usłyszeć największe hity
niezapomnianej gwiazdy pop Michaela
Jacksona w gospelowych aranżacjach. Nie
da się opowiedzieć jak brzmią Thriller,
Dangerous, Smooth Criminal, czy We Are
The World w wykonaniu wspaniałego chóru
gospel – to trzeba usłyszeć na żywo! 
Zapraszamy 18 grudnia na koncerty
o godz. 17.30 i 20.00 do Teatru Rozrywki
w Chorzowie.
Dla naszych Czytelników mamy 2
podwójne zaproszenia na wszystkie
koncerty. UU

Rozdajemy prezenty Naszym
Czytelnikom!
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Kino Helios dzieciom

Każ dy, kto do 22 grud nia od wie -
dzi so sno wiec kie ki no „He lios”
mo że speł nić ży cze nie pod opiecz -
nych z Do mu Dziec ka nr 1 w So -
snow cu. Wy cho wan ko wie ośrod ka
przy go to wa li ser dusz ka, na któ rych
wy pi sa li swo je ży cze nia do Świę -
te go Mi ko ła ja. Na każ dym jest
imię dziec ka, wiek oraz je go ma -
rze nie. Ser dusz ka 4 grud nia dzie ci
wła sno ręcz nie po wie si ły na cho in -
ce, któ rą usta wio no w ho lu ki na. 

Uro czy ste go otwar cia ak cji do -
ko nał za stęp ca pre zy den ta mia sta
Zbi gniew Ja skier nia.

Ak cja pod ha słem „Z cho in ki
ser ca dar” jest or ga ni zo wa na w na -
szym mie ście po raz pierw szy i,
miej my na dzie ję, że bę dzie kon ty -
nu owa na w la tach na stęp nych. By -

wal cy ki na ma ją oka zję uszczę śli -
wić pod opiecz nych so sno wiec kiej
pla ców ki. Wy star czy, że zdej mą
z cho in ki ser dusz ko i ku pią dziec -
ku to, o co po pro si ło. Po tem trze -
ba tyl ko pre zent wło żyć pod cho -
in kę i pod pi sać ad re sa ta.

Przed Wi gi lią speł nio ne ma rze -
nia zo sta ną prze wie zio ne do Do mu
Dziec ka nr 1 i w świę ta prze ka za -
ne pod opiecz nym. Ho no ro wy Pa -
tro nat nad ak cją ob jął pre zy dent
Zbi gniew Ja skier nia oraz Pa weł
Du sza na czel nik Wy dzia ły Kul tu -
ry i Sztu ki w So snow cu. Ak tyw -
nym uczest ni kiem spo tka nia był
z ko lei dy rek tor so sno wiec kie go
„He lio sa” Piotr Ro gacz. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: UUrr sszzuu llaa PPiisszz cczzeekk

KKaażżddyy mmoożżee ssppeełłnniićć nnaajjsskkrryyttsszzee mmaarrzzeenniiaa ddzziieeccii
zz ssoossnnoowwiieecckkiieeggoo DDoommuu DDzziieecckkaa nnrr 11

Wystawa nie tylko żółtych
ptaszków

Przy ję ło się, że ka nar ki są ko lo ru żół te go,
ka nar ko we go. Są żół te, ale nie tyl ko…
Róż no ko lo ro we ka nar ki wy ho do wa ne
przez ho dow ców so sno wiec kie go Związ ku
Ho dow ców Ka nar ków „Eg zo ta” moż -
na by ło po dzi wiać 14 i 15 li sto pa da w au -
li VI LO im. J. Kor cza ka w So snow cu.

Wy sta wa by ła czę ścią otwar tą Or ni to -
lo gicz nych Mi strzostw So snow ca or ga ni -
zo wa nych przez „Eg zo tę” przy współ -
udzia le Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki Urzę du
Miej skie go w So snow cu oraz VI Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. J. Kor cza ka. Pa -
tro nat me dial ny nad Mi strzo stwa mi ob ję ła
re dak cja „Ku rie ra Miej skie go”.

22 hob by stów, przede wszyst kim z So -
snow ca, za pre zen to wa ło po nad 250 róż ne -
go ro dza ju ka nar ków. Pta ki kon kur so we
po dzie lo ne zo sta ły na kla sy, wśród któ rych
naj waż niej sze wy róż nie nia otrzy ma li: Ma -
rek Sno pek z Za wier cia w kon kur sie ka nar -
ków har ceń skich, An drzej Ro sa z So snow -
ca w kon kur sie ka nar ków li po chro mo -
wych, Jan Ściuk z Dą bro wy Gór ni czej
w kon kur sie ka nar ków me la ni no wych oraz
Ta de usz Miel ni czuk z So snow ca w kon -
kur sie ka nar ków kształt nych. 

Przez trwa ją cą dwa dni wy sta wę prze -
wi nę ły się tłu my zwie dza ją cych.

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z prze -
bie gu te go rocz nej wy sta wy. Z no wych pta -

ków po raz pierw szy po ka za ne zo sta ły ka -
nar ki pheo żół te oraz bor de ry mi nia tu ro we
– mó wi głów ny or ga ni za tor Ja cek Dy bich,
se kre tarz związ ku. – Od wie dza ją nas licz -
nie nie tyl ko miesz kań cy So snow ca. Przy -
jeż dża ją oglą dać na szą wy sta wę mi ło śni cy
ka nar ków od Gli wic, Ryb ni ka, Żor po Czę -
sto cho wę, chwa ląc nas przy tym za or ga ni -
za cję i odro bi nę za zdrosz czą fre kwen cji.
Mnie oso bi ście szcze gól nie cie szy fakt, że
do „Eg zo ty” za pi su ją się no wi człon ko wie,
mło dzi lu dzie, któ rzy chcą swój wol ny czas
po świę cać na ho dow lę tych pięk nych ptasz -
ków. Mam na dzie ję, że w przy szło ści bę dą
mie li rów nież wpływ na dzia łal ność na sze -
go sto wa rzy sze nia. Tak że ro śnie my w si łę!

Je den z no wych człon ków „Eg zo ty” to
Da riusz Ga ru la, miesz ka niec Za gó rza.
– Od naj młod szych lat w mo im do mu by ły
roż ne zwie rzę ta. Za wsze by ły pies, kot, ryb -
ki lub pta ki. Dzie ci wy cho wu ją ce się od naj -
młod szych lat w oto cze niu zwie rząt „po pa -
da ją na nie ule czal ną cho ro bę” zwa ną pa sją,
za mi ło wa niem, hob by. Kie dy do ra sta ją na -
tu ral ne jest, że mu si w ich oto cze niu być ja -
kiś zwie rzak. Ja ho du ję ka nar ki ze wzglę du
na sa tys fak cję ja ką od czu wam z ich do bre -
go sa mo po czu cia, uda nych lę gów i oczy wi -
ście wy so kich ocen ja kie otrzy mu ją na wy -
sta wach. Po mi mo du żej ilo ści cza su ja ki
wy ma ga ich pie lę gna cja. UU

Ja siek Ła kom
 ski

Or ga ni za to ra mi Tur nie ju by li: Urząd
Miej ski w So snow cu, Miej ski Klub im.
J. Kie pu ry, SSTT „KIE PU RA”, MO -
SiR So sno wiec.
W Tur nie ju bra ły udział 53 pa ry z 9 kra -
jów: Ru mu nii, Sło wa cji, Czech, Ro sji,
Ukra iny, Au strii, Li twy Ir lan dii oraz Pol -
ski, a z miast ta kich jak: Bra ty sła wa, Bu -
ka reszt, Byd goszcz, Cho rzów; Dą bro wa
Gór ni cza, Da blin, Gdańsk, Gli wi ce, Je -

le nia Gó ra, Ka li nin grad, Ki jów, Kra ków,
Kro to szyn, Li berc, Lu blin, Lwów, Mię -
dzyz dro je, Mo skwa, My ka nów, Ode ssa,
Pra ga, Ostra wa, Ry ga, So sno wiec,
Szcze cin, Tar no brzeg, To ma szów Ma zo -
wiec ki, War sza wa, Wro cław i Wil no.
W tur nie ju punk to wym bra ło udział 49
par z 3 kra jów: Li twy, Ro sji oraz Pol ski. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

WWyy nnii kkii IIDDSSFF „„OOPPEENN LLAA TTIINN””::
1. An drzej Su choc ki, Na ta lia Pie ce -
wicz – IDEA Kra ków (Pol ska) 
14. Adam Szen dzie lorz, Alek san dra
Wę glar czyk – KIE PU RA So sno wiec
(Pol ska)
WWyy nnii kkii TTuurr nniiee jjuu TToo wwaa rrzzyy sszząą ccee ggoo
KKaa ttee ggoo rriiaa 88--99 llaatt EE,, KKoomm bbii nnaa ccjjee 66TT
1. Mi łosz War dyń, Ju lia Wój cic ka
– KIE PU RA So sno wiec 
KKaa ttee ggoo rriiaa 1144 --1155llaatt DD
1. Ka mil Ma rzec, Do mi ni ka Grze -
gor czyk – KIE PU RA So sno wiec 
3. Ka mil Olek siak, Pau li na Je ru za -
lem – KIE PU RA So sno wiec 
6. Ma te usz Gó ra, Do mi ni ka Wój cik
– KIE PU RA So sno wiec
Ka te go ria pow. 15, D, Kom bi na -
cje 8T
1. Ad rian Uj ma, An na Woź nicz ko
– A+S Czę sto cho wa 
3. Ro bert Bu bak, San dra Łyd ko
– KIE PU RA So sno wiec 
KKaa ttee ggoo rriiee:: ppoo wwyy żżeejj 1155 CC,, LLaa ttiinn
1. Ma te usz Wró bel, Mag da le na Gu -
zik – MA REN GO Dą bro wa Gór ni -
cza 
Ka te go rie po wy że j15C, Stan dard
1. Kon rad Bu jas, Choj nac ka Mo ni ka
– BA WI NEK Kra ków 
7. Ja ro sław Ko sec ki, Bąk Mo ni ka
– KIE PU RA So sno wiec 
8-9. Ma ciej Skow roń ski, An ge li ka
Ko ko siń ska – KIE PU RA So sno wiec 
Ka te go ria po wy żej 15 lat B, La tin
1. Pa weł Jur czyń ski, Mag da le na Cze -
chow ska – IDEA Kra ków 
8. Ma te usz Ka zi budz ki, Klau dia
Wię cław – KIE PU RA So sno wiec 
Ka te go ria po wy żej 15 lat B, Stan dard
1. Do mi nik Pie cho ta, An na Ter czyń -
ska – FO KUS Do brzeń Wiel ki 
5. Ma te usz Ka zi budz ki, Klau dia
Wię cław – KIE PU RA So sno wiec

Naj lep sze pa ry ta necz ne go ści ły
w na szym mie ście
5 grud nia w ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej „Za gó rze” od był się XIII Mię dzy na ro do wy Tur niej Tań ca To wa rzy skie go o Pu char
Pre zy den ta Mia sta So snow ca IDSF OPEN LA TIN „SHOCK DAN CE'2009”

MMiieecczzyyssłłaaww GGrraajj ii jjeeggoo ggaarrbbuussyy jjaappoońńsskkiiee

J. D
ybich



     

  

        
        
         

       
        

         
          

        
        

        
          

          
         

          
    

      
          

      
          

        

         
       
        

         
          
        
        

        
         

        
         
        
       
          

        
       
         
      

              

          
      

   

              
           

             
          

          
           

        
            

           
        

           
       
            

           
        

        
            

            
           
            
           
          

           
        
           

          
       

          
         

            
            

            
             

             
            
           
             
          
          
          

          
            

          
          

          
          

            
         

          
          

            
             

          
            
              
             
            

            
            
           

            
        

 
 

 
 

            
        

         
   

          
         
           

          
        

          

           
         
         

        
          

        
        

           

          

            
           

       
       
         
 
                      

                  
         

       
          

          
         

          
        

           
      

        

        
      
        

       
                

          
          
 
         

          
      
          

       
         

           
          

          
      

         
         

          
          

        
         

        

          
   

                                  
               

          

 

Podsumowanie
kadencji 
samorządu Sosnowca
w latach 2007 - 2009  

Trzy la ta obec nej ka den cji sa mo -
rzą du za na mi. W tym cza sie
zre ali zo wa no w So snow cu wie le
za dań in we sty cyj nych słu żą cych
mia stu i je go miesz kań com
na łącz ną kwo tę pra wie 400 mln
zł. Po dej mo wa ne przez gmi nę
przed się wzię cia nie są w sta nie
oczy wi ście w tak krót kim cza sie
za spo ko ić wszyst kich ocze ki -
wań, ale każ da no wa in we sty cja

w zna czny spo sób przy czy nia się
do zmia ny wi ze run ku oto cze nia,
pod no sząc stan dard ży cia miesz -
kań ców sto li cy Za głę bia Dą -
brow skie go.

Po śród dzie sią tek in we sty cji
i re mon tów war to wska zać te
naj więk sze i naj bar dziej zna czą -
ce dla mia sta. Już na po cząt ku
ka den cji w 2007 ro ku za koń czo -
ny zo stał I etap naj więk sze go

jak do tych czas pro jek tu in we sty -
cyj ne go pod na zwą „Go spo dar -
ka ście ko wa w So snow cu”.
Dzię ki po zy ska ne mu wspar ciu
z Eu ro pej skie go Fun du szu Spój -
no ści kosz tem 120 mln zł zbu -
do wa no 15-ki lo me tro wy ko lek -
tor ście ko wy „Bo brek” oraz
zmo der ni zo wa no oczysz czal nię
„Ra do cha II”. Mia sto nie za po -
mnia ło rów nież o roz wo ju

szkol nic twa wyż sze go, co za -
owo co wa ło bu do wą naj no wo -
cze śniej sze go w re gio nie obiek -
tu dla Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go
Uni wer sy te tu Ślą skie go w dziel -
ni cy Po goń. 

Nie by ło by zrów no wa żo ne go
roz wo ju mia sta bez in we sty cji
w in fra struk tu rę spor to wo -re kre -
acyj ną. Do sko na łym przy kła -
dem jest tu mo der ni za cja Sta dio -

nu Lu do we go oraz po wsta nie
cen trum tre nin go wo -szko le nio -
we go, któ re ma szan sę stać się
cen trum po by to wym pod czas
EU RO 2012. To za le d wie kil ka
sztan da ro wych przed się wzięć
zre ali zo wa nych w So snow cu
w ostat nim cza sie. 

Jed no cze śnie na le ży wspo -
mnieć o in we sty cjach ze wnętrz -
nych. Pod czas trwa ją cej ka den -

cji za in au gu ro wa ły dzia łal ność
Tar gi Expo Si le sia, w So snow cu
ulo ko wa ła się Pol ska Pres se, za -
kła dy uru cho mi ły bądź roz bu do -
wa ły ta kie fir my Fer ro li, Ma gne -
ti Ma rel li, Au ma czy Gim plast. 

Po ni żej pre zen tu je my ze sta -
wie nie naj waż niej szych in we sty -
cji w la tach 2007-2009. Dal sza
część in we sty cji znaj du je się
na stro nie 4 do dat ku. 

Za na mi trzy la ta wiel kich in we sty cji

GO SPO DAR KA 
KO MU NAL NA 
i IN FRA STUK TU RA

OOssiiee ddllee RRuudd nnaa ppoo rree wwii ttaa llii zzaa ccjjii..

BBuu ddoo wwaa kkoo lleekk ttoo rraa „„BBoo bbrreekk”” ttoo nnaajj wwiięękk sszzaa iinn wwee ssttyy ccjjaa ww hhii --
ssttoo rriiii mmiiaa ssttaa..

MMoo ddeerr nnii zzaa ccjjaa oocczzyysszz cczzaa llnnii „„RRaa ddoo cchhaa IIII”” ttoo jjee ddeenn zz nnaajj wwaażż --
nniieejj sszzyycchh eellee mmeenn ttóóww pprroo jjeekk ttuu iinn wwee ssttyy ccyyjj nnee ggoo ppoodd nnaa zzwwąą
„„GGoo ssppoo ddaarr kkaa śścciiee kkoo wwaa ww SSoo ssnnooww ccuu””..

WW cczzaa ssiiee oobbeecc nneejj kkaa ddeenn ccjjii oopprraa ccoo wwaa nnoo ii wwddrroo żżoo nnoo ww żżyy cciiee
kkoomm pplleekk ssoo wwyy ssyyss tteemm ggoo ssppoo ddaarr kkii oodd ppaa ddaa mmii..

BBuu ddoo wwaa ddrroo ggii ddoo ttee rree nnóóww ssttrree ffyy eekkoo nnoo mmiicczz nneejj ww DDaańń ddóóww ccee
wwrraazz zz rroonn ddeemm nnaa uullii ccyy 1111 LLii ssttoo ppaa ddaa..

PPrrzzee bbuu ddoo wwaa nnaa uullii ccaa KKoomm bbaajj nnii ssttóóww zz rroonn ddeemm nnaa uullii ccyy KKllii --
mmoonn ttooww sskkiieejj..

ZZrree wwii ttaa llii zzoo wwaa nnee ttee rree nnyy ppoo bbyy łłeejj KKWWKK „„SSoo ssnnoo wwiieecc”” wwrraazz
zz nnoo wwyymm uukkłłaa ddeemm kkoo mmuu nnii kkaa ccyyjj nnyymm.. 



Są in we sty cje, któ rych prze rwać nie moż na
Roz mo wa z TToo mmaa sszzeemm BBaańń bbuu łłąą,, Prze wod ni czą cym Ko mi sji Bu dże to wej Ra dy Miej skiej w So snow cu

NNiiee zzaa lleeżż nniiee oodd ppoo llii ttyycczz nneejj
ooppccjjii,, wwsszzyy ssccyy rraadd nnii pprrzzyy zznnaa --
jjąą,, iiżż bbuu ddżżeett nnaa pprrzzyy sszzłłyy rrookk
jjeesstt jjeedd nnyymm zz nnaajj ttrruudd nniieejj --
sszzyycchh ww hhii ssttoo rriiii mmiiaa ssttaa.. CCzzyy
mmoo żżee PPaann pprrzzyy bbllii żżyyćć jjee ggoo
ssppee ccyy ffii kkęę??

Ten bu dżet nie wąt pli wie jest
trud nym bu dże tem, dla te go że
do cho dy bu dże to we, któ re są pro -
gno zo wa ne na po zio mie 582,5
mln zł prak tycz nie rów no wa żą
nam wy dat ki bie żą ce, a więc te,
któ re mu szą być uwzględ nio ne
aby mia sto mo gło nor mal nie
funk cjo no wać przez ca ły nad cho -
dzą cy rok. Ca ły ogrom tych wy -
dat ków da je nam su mę 560 mln.
Je że li do te go do da my su mę
ok. 20 mln zł, ja kie mu si my prze -
zna czyć na ob słu gę wzię tych
wcze śniej ob li ga cji czy po życz ki
dla szpi ta la, to prak tycz nie bu dżet
rów no wa ży się po mię dzy do cho -
da mi a roz cho da mi, któ re są obo -
wiąz ko we. Do te go do cho dzą
wy dat ki ma jąt ko we, któ re w wy -
dat kach bie żą cych nie są
uwzględ nia ne, a więc środ ki kie -
ro wa ne na roz wój mia sta i na in -
we sty cje. Te wy dat ki są za pla no -
wa ne na po zio mie 139 mln zł. To
po tęż na kwo ta, choć w po rów na -
niu do ro ku 2009 znacz nie mniej -
sza. Dla te go w bu dże cie po stro -
nie wy dat ków uwzględ nio ne jest
to, co po win no i co jest nie zbęd -
ne dla So snow ca. W wy dat kach
ma jąt ko wych znaj du ją się al bo
za da nia już roz po czę te, któ rych
kon ty nu acja jest ko niecz na, al bo

ta kie, któ re moż na roz po cząć
po uzy ska niu środ ków po mo co -
wych. 

JJaa kkiiee ttoo zzaa ddaa nniiaa??
Wśród roz po czę tych in we sty cji,
któ rych prze rwa nie jest nie moż -
li we, zna la zły się re mon ty dróg
i ulic: jak prze bu do wa ulic Kli -
mon tow skiej i Ku ku łek, po łą cze -
nie ul. Woj ska Pol skie go z tra są
S -1, czy po łą cze nie ul. Mi ko łaj -
czy ka z ul. Woj ska Pol skie go.
Ta ką in we sty cją, któ rej prze rwa -
nie by łoby ka ta stro fą, jest roz po -
czę ta re struk tu ry za cja Szpi ta la
Miej skie go. Na sam ten cel za pi -
sa nych jest 35 mln na nad cho -
dzą cy rok. To są ogrom ne pie -
nią dze, bo prze cież trwa prze bu -
do wa, bo nie jest to by naj mniej
re mont, Cen trum Opie ki
nad Mat ką i No wo rod kiem
w szpi ta lu przy ul. Ze ga dło wi -
cza, a nie ba wem za cznie się pro -
ces wy ła nia nia wy ko naw ców

na no wo cze sny blok ope ra cyj ny,
któ ry bę dzie wcho dził w skład
szpi tal ne go kom plek su. Nie wy -
obra żam so bie, aby za rów no
w ro ku 2010, jak i w la tach ko -
lej nych na te ce le mo gło za brak -
nąć fun du szy. Ale po ja wia ją się
tak że no we za da nia, jak sa la
kon cer to wa przy Szko le Mu -
zycz nej, ca ła in we sty cja ma za -
mknąć się kwo tą 40 mln,
przy czym spo dzie wa my się
otrzy mać do fi nan so wa nie, mam
na dzie ję, że uda się je po zy skać. 

JJaakk ttrruudd nnaa ssyy ttuu aaccjjaa pprrzzyy cczzyy --
nnii łłaa ssiięę ddoo rroozz ddyy ssppoo nnoo wwaa nniiaa
bbuu ddżżee ttuu?? KKttoo zzyy sskkaałł,, kkttoo ssttrraa --
cciiłł??
Uwa żam, że w po rów na niu
do ro ku 2009, moc ne go osła -
bie nia do zna ca ły sze reg spraw
zwią za nych z dzie dzi ną spor tu.
W po przed nim bu dże cie wy dat -
ki na sport prze wi dzia no na 8
pro cent, te raz za pi sa no na tę
dzie dzi nę 3,8 pro cent w struk -
tu rze wy dat ków. Du żo wy dat -
ków prze zna czo no na to miast
na oświa tę, któ ra otrzy ma 256
mln, pie nią dze te zo sta ną m.in.
prze zna czo ne na re mon ty szkół
i wy mia nę okień. Ta ten den cja
jest zresz tą tra dy cją w So snow -
cu, bo na dzie dzi nę oświa ty
mia sto za wsze ło ży ło znacz ne
środ ki. Za zna czę jed nak, że
zmia ny w sfe rze edu ka cji, mam
na my śli ma le ją cą licz bę
uczniów, przy czy nią się do dys -
ku sji, jak po win na wy glą dać ba -
za oświa to wa i co po win no się

w niej zmie nić, ale tu taj po -
trzeb na jest jesz cze me ry to rycz -
na roz mo wa z dy rek to ra mi
szkół, związ kow ca mi i pra cow -
ni ka mi wy dzia łu. Po wo dów
do na rze kań nie po win na mieć,
jak wspo mnia łem, służ ba zdro -
wia, któ ra jesz cze ni gdy nie
otrzy my wa ła tak wiel kich pie -
nię dzy, spo ro prze zna czo no
na po moc spo łecz ną, tu taj za pi -
sa no nie mal 96 mln. Po zo sta je
py ta nie, skąd wziąć bra ku ją -
ce 138 mln, któ rych brak nie
w bu dże cie. Prze wi dy wa ne są
tu taj środ ki po cho dzą ce z emi -
sji ob li ga cji, sza cu je my ten
wpływ na 82 mln. Po zo sta łe 40
mln mo gli by śmy po zy skać
na dro dze po życz ki z ban ków
ko mer cyj nych, któ rą za cią gnę li -
by śmy na re ali za cję prze wi dzia -
nych za dań.

CCzzyy zzaa ddłłuu żżaa nniiee ssiięę mmiiaa ssttaa,,
zzwwłłaasszz cczzaa ww cciięężż kkiicchh cczzaa --
ssaacchh,, jjeesstt ddoo bbrryymm kkrroo kkiieemm??
Ni gdy nie ma do bre go cza su
na za cią ga nie kre dy tu. Jed nak
pa trząc na po ziom za dłu że nia
mia sta w chwi li obec nej, jest on
nie wiel ki, a gdy by śmy uwzględ -
ni li za rów no po życz kę z ban ków
i ob li ga cje, po ziom za dłu że nia
wy niósłby 38 pro cent. Za zna -
czam jed nak, że w tym mo men -
cie mó wi my tyl ko o środ kach
wła snych i o kre dy tach. Nie
mó wi my o środ kach po mo co -
wych. Gdy by się uda ło, zgod nie
z prze wi dy wa nia mi uwzględ -
nia ny mi na wet w pro po zy cjach

bu dże to wych, zna leźć środ ki
na po zio me 39 czy 40 mln zł, to
o ty le zmniej szy się za dłu że nie
mia sta, bo o ty le mniej weź mie -
my kre dy tu. Ale by móc uzy ski -
wać ja kie kol wiek środ ki, mu si
być przy ję ta uchwa ła bu dże to -
wa. Sko ro nie ma my środ ków
wła snych, bo te pój dą na wy dat -
ki bie żą ce, mu si my zna leźć in -
ne źró dła kre dy to wa nia za dań
in we sty cyj nych. O tych źró -
dłach wspo mnia łem, na to miast
na szym ży cze niem jest by śmy
mo gli zmniej szyć do mi ni mum
kre dy to wa nie in we sty cji, a mak -
sy mal nie wy ko rzy stać środ ki
po mo co we z Unii Eu ro pej skiej. 

JJaakk PPaann wwii ddzzii ffii nnaann ssoo wwąą
pprrzzyy sszzłłoośśćć mmiiaa ssttaa?? CCoo ppoo --
wwiinn nnoo bbyyćć pprrzzeeddee wwsszzyysstt kkiimm
uuwwzzggllęędd nniioo nnee ww kkoo lleejj nnyycchh
bbuu ddżżee ttaacchh??
Na le ży kon ty nu ować roz po czę -
te za da nia. Tu taj nie mam żad -
nych wąt pli wo ści. Wie le pol -
skich miast, na wet w na szym re -
gio nie, po szło znacz nie bar dziej
od waż nie je śli cho dzi o kre dy to -
wa nie swo ich za dań. Za dłu że nie
nie któ rych z nich już te raz
kształ tu je się na po zio mie 40,
cza sem 50 pro cent. Ni gdy nie
na ma wiałbym ni ko go do ta kich
dzia łań, ra dził bym na to miast
przy go to wa nie na ty le do brych
pro jek tów, któ re po zwo li łyby
uzy skać do fi nan so wa nie ze
środ ków ze wnętrz nych, np. Fun -
du szu Spój no ści. Na le ży bo -
wiem pa mię tać, że w naj bliż -

szych la tach cze ka nas re ali za -
cja dwóch bar dzo waż nych za -
dań, w re ali za cji któ rych waż -
ną ro lę ode gra do fi nan so wa nie
z te go źró dła. Mam na my śli bu -
do wę kom plek so we go sys te mu
skła do wa nia od pa dów. Prze wi -
du je my tu taj znacz ne do fi nan so -
wa nie, w tym ce lu mia sto po wo -
ła ło spół kę, któ ra bę dzie mia ła
moż li wo ści kre dy to bior cze, a co
waż ne, bę dzie mo gła od pi sy wać
po da tek Vat, cze go mia sto zro -
bić nie mo że. Ta in we sty cja
opie wa na ok. 84 mln, z cze go
więk szość po zy ska my w dro dze
wspar cia z Fun du szu Spój no ści.
Dru gie za da nie to II etap prze -
bu do wy go spo dar ki ście ko wej,
czy li roz bu do wa przy łą czy ko -
lek to ra Bo brek. To za da nie zo -
sta ło po dzie lo ne na po szcze gól -
ne podza da nia; w pierw szej ko -
lej no ści bu do wa ne bę dą
przy łą cza na te re nie Niw ki
i oko lic, koszt tej in we sty cji sza -
cu je my na ok. 217 mln zł,
a na obec ną chwi lę je ste śmy
na eta pie przy go to wa nia do ku -
men ta cji na rok 2010, co kosz -
tu je 5 mln. Tak więc cze ka ją nas
ogrom ne za da nie. W prze szło ści
pro cen ty do fi nan so wa nia by ły
róż ne, na to miast te pro jek ty mu -
szą być bar dzo rze tel nie przy go -
to wa ne, są to nie zbęd ne wy dat -
ki, któ re mia sto bę dzie mu sia ło
po nieść.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenniieekk

Tak trud ne go bu dże tu jesz cze nie by ło
Roz mo wa z JJaa nnuu sszzeemm KKaa cczzoo rreemm, Skarb ni kiem Mia sta So snow ca

CCzzyy mmoo żżee mmyy jjuużż ddoo kkoo nnyy wwaaćć
pprróó bbyy ppoodd ssuu mmoo wwaa nniiaa 22000099
rroo kkuu??
Z fi nan so we go punk tu wi dze nia
trud no na po cząt ku grud nia ro bić
pod su mo wa nie ro ku. Z re gu ły
ostat ni mie siąc dla służb fi nan so -
wych to trud ny czas re je stro wa -
nia ogrom nej ilo ści fak tur oraz
re gu lo wa nia na leż no ści. Obo wią -
zu ją ca w jed nost kach sa mo rzą du
te ry to rial ne go za sa da ka so wa
spra wia, że do bi lan su wpro wa -
dza się tyl ko roz li cze nia do ko na -
ne w da nym ro ku ka len da rzo -
wym, a więc do 31 grud nia.
To po wo du je, że w po rów na niu
z in ny mi mie sią ca mi w grud niu
przy pa da naj więk sza re ali za cja
przez jed nost ki bu dże to we pla -
no wa nych w da nym ro ku wy -
dat ków, de cy du jąc o osta tecz -
nym fi nan so wym ich wy ni ku.
Nie mniej ob ser wu jąc stan za -
awan so wa nia wy dat ków na ten
rok moż na za kła dać, że re ali za -
cja bu dże tu w tym za kre sie bę -
dzie zbli żo na do wiel ko ści pla -
no wa nych, a to ozna cza, że
wszyst kie pod sta wo we za da nia
istot ne dla pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia mia sta zo sta ną zre -
ali zo wa ne.

MMóó wwii ssiięę dduu żżoo oo kkrryy zzyy ssiiee ffii --
nnaann ssoo wwyymm,, jjaa kkiiee ttaa ssyy ttuu --
aaccjjaa mmiiaa łłaa pprrzzee łłoo żżee nniiee
nnaa ffii nnaann ssee SSoo ssnnooww ccaa
ww 22000099 rroo kkuu??
Nie ule ga wąt pli wo ści, że
skut ki wspo mnia ne go kry zy su
od bi ja ją się w pierw szej ko lej -
no ści na dzia łal no ści pod mio -
tów go spo dar czych. Efek tem
jest niż sza ren tow ność ob ni ża -
ją ca zy ski, kon se kwen cją te go
są ogra ni czo ne wpły wy do bu -
dże tu pań stwa z ty tu łu po dat -
ku do cho do we go. Po ja wia ją
się tak że pro ble my z ter mi no -
wym re gu lo wa niem po dat ków
lo kal nych, w tym po dat ku
od nie ru cho mo ści i po dat ku
od środ ków trans por to wych.
Na stęp nym eta pem kło po tów
fi nan so wych firm są zwol nie -
nia pra cow ni ków lub ogra ni -
cza nie wy na gro dzeń, a to z ko -
lei ro dzi skut ki spo łecz ne. 
Ta ka sy tu acja dla sa mo rzą du
ozna cza, że z jed nej stro ny są
mniej sze do cho dy, z dru giej stro -
ny zwięk szo ne za po trze bo wa nie
na świad cze nia spo łecz ne ta kie
jak do dat ki miesz ka nio we, za sił -
ki dla bez ro bot nych, za sił ki jed -
no ra zo we itp.

WW pprrzzyy ppaadd kkuu nnaa sszzee ggoo mmiiaa ssttaa
ttyyll kkoo wwppłłyy wwyy zz ppoo ddaatt kkuu ddoo --
cchhoo ddoo wwee ggoo ww 22000099 rroo kkuu bbęę --
ddąą nniiżż sszzee ww ppoo rróóww nnaa nniiuu
ddoo oossiiąą ggnniięę ttyycchh ww rroo kkuu 22000088
oo ookkoo łłoo 2200 mmllnn zzłł..
Jak wi dać, So sno wiec tak że od -
czu wa skut ki kry zy su, choć mo -
że w 2009 ro ku jesz cze nie aż
w tak zna czą cym za kre sie co
w kon se kwen cji mu si prze kła -
dać się na mniej sze moż li wo ści
za spo ka ja nia po trzeb lo kal nej
spo łecz no ści, gdyż nie ste ty wy -
dat ki trze ba do sto so wy wać
do otrzy my wa nych do cho dów.

MMii mmoo tteejj ttrruudd nneejj ssyy ttuu aaccjjii ww rroo --
kkuu bbiiee żżąą ccyymm ssppoo rroo ssiięę ww SSoo --
ssnnooww ccuu ddzziiee jjee ww wwiiee lluu ddzziiee --
ddzzii nnaacchh żżyy cciiaa mmiiaa ssttaa..
To praw da, że mi mo spad ku
do cho dów w ro ku bie żą cym,
wy dat ki są wyż sze niż w ro -
ku 2008. By ło to moż li we dzię -
ki te mu, że wy go spo da ro wa li -
śmy w la tach po przed nich
znacz ną nad wyż kę, li czą cą 70
mln zł, a tak że wy emi to wa li -
śmy ob li ga cje ko mu nal ne
na kwo tę 90 mln zł. Tak więc
w 2009 ro ku nie od czu li śmy
spad ku do cho dów i mo gli śmy

re ali zo wać za ło żo ne pla ny roz -
wo jo we mia sta, acz kol wiek
mię dzy in ny mi pierw sze symp -
to my kry zy su by ły przy czy ną
we ry fi ka cji pier wot nych, am -
bit niej szych pla nów in we sty -
cyj nych.
Przy po mnę, że plan wy dat ków
in we sty cyj nych na rok bie żą cy
po ak tu ali za cji wy no si aż 150
mln zł, i jest wyż szy od re ali zo -
wa nych wy dat ków in we sty cyj -
nych w la tach po przed nich.

JJaa kkiiee ssąą oobbeecc nniiee ggłłóóww nnee kkiiee --
rruunn kkii iinn wwee ssttoo wwaa nniiaa ww SSoo --
ssnnooww ccuu??

Głów ne kie run ki in we sty cyj ne
w tym ro ku to bu do wa dróg, bu -
do wa i prze bu do wa bo isk szkol -
nych, roz po czę cie kom plek so -
wej mo der ni za cji szpi ta la miej -
skie go, mo der ni za cja obiek tów
spor to wych, w tym zwłasz cza
Sta dio nu Lu do we go, kry tej pły -
wal ni przy ul. Że rom skie go, Ha -
li Mi lo wi ce. Jak wi dać za kres
dzia łań pro ro zwo jo wych jest
sze ro ki.

ZZaa ppyy ttaamm oo bbuu ddżżeett rroo kkuu 22001100
rroo kkuu,, jjaakk ggoo mmoożż nnaa ww sskkrróó cciiee
sscchhaa rraakk ttee rryy zzoo wwaaćć??
Mó wiąc krót ko, bę dzie to naj -
trud niej szy bu dżet z ja kim mia -
łem do tej po ry do czy nie nia.
Skła da ją się na to trzy czyn ni ki.
Pierw szy to ta ki, że nie za si li my
już bu dże tu 2010 ro ku w zna -
czą cą nad wyż kę z ro ku bie żą ce -
go. Opie rać się bę dzie my na to -
miast o ogra ni czo ne kry zy sem
do cho dy i okre ślo ne wy dat ki,
któ re trud niej jest wy ha mo wać
w okre sie jed ne go ro ku. Ta ka
sy tu acja wy ma ga wspo mo że nia
bu dże tu kre dy tem.
De cy zja o ska li moż li we go za -
dłu że nia nie jest ła twa, bo wiem
trud no prze wi dzieć jak szyb ko

doj dzie do po now ne go oży wie -
nia go spo dar cze go po wo du ją ce -
go wzrost do cho dów w ko lej -
nych bu dże tach mia sta, umoż li -
wia jąc spła tę te go za dłu że nia. 
Dru gi czyn nik to nie pew ność
w kwe stii po zy ska nia środ ków
unij nych, o któ re trze ba jed nak
za bie gać. Za nim za pad nie de cy -
zja o ewen tu al nym do fi nan so wa -
niu trze ba mieć przy go to wa ne
pro jek ty i za bez pie czo ne w bu -
dże cie znacz ne środ ki fi nan so -
we. Stąd mię dzy in ny mi w pro -
jek cie bu dże tu na 2010 rok wy -
ka zy wa ny jest w po cząt ko wym
okre sie du ży de fi cyt do po kry cia
kre dy tem lub ob li ga cja mi.
I trze ci czyn nik, bar dziej po li -
tycz ny, cho dzi bo wiem o nada -
nie bu dże to wi ta kie go osta tecz -
ne go kształ tu, aby uzy skał po -
par cie bez względ nej więk szo ści
rad nych. Mu szę przy znać, że ta
ostat nia kwe stia mnie naj bar -
dziej nie po koi, acz kol wiek czy
jest al ter na ty wa dla po ro zu mie -
nia w tak waż nej dla So snow ca
spra wie?

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk
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Trze ba iść do przo du
Roz mo wa z KKaa zzii mmiiee rrzzeemm GGóórr sskkiimm,, Pre zy den tem Mia sta So snow ca

PPaa nniiee pprree zzyy ddeenn cciiee,, ww ttyymm rroo kkuu
pprraakk ttyycczz nniiee żżaadd nnee śśrroodd kkii zz UUnniiii
EEuu rroo ppeejj sskkiieejj nniiee zzoo ssttaa łłyy uurruu cchhoo --
mmiioo nnee ww wwoo jjee wwóóddzz ttwwiiee śślląą sskkiimm..
SSoo ssnnoo wwiieecc uucczzeesstt nnii cczzyy ww wwiiee lluu
pprroo ggrraa mmaacchh,, kkttóó rree zzaa kkłłaa ddaa jjąą ddoo ffii --
nnaann ssoo wwaa nniiee zzee śśrroodd kkóóww zzee wwnnęęttrrzz --
nnyycchh.. CCzzyy wwii ddzzii PPaann sszzaann ssee
nnaa uurruu cchhoo mmiiee nniiee ttaa kkiiee ggoo ddoo ffii nnaann --
ssoo wwaa nniiaa ww rroo kkuu 22001100??
Mu szę przy znać, że sy tu acja nie jest
w tej chwi li ko rzyst na, dla te go że od ro -
ku 2007 ma my już bu dże to wa nie Unii
Eu ro pej skiej. Od te go cza su 100 mi liar -
dów zło tych po win no już być na kon -
tach na sze go kra ju. Na sza skład ka wy -
no si 30 mi liar dów zło tych, z cze go
w tym ro ku wy ko rzy sta my mo że 17, 18
mi liar dów, tak więc moż na po wie dzieć
że wy ko rzy stu je my nie ste ty po ło wę na -
szej skład ki, co jest bar dzo nie ko rzyst -
ne, bo po win ni śmy wy ko rzy sty wać
znacz nie wię cej. Jesz cze go rzej od czu -
wa my tę sy tu ację w re gio nie, bo o ile
dro gi czy au to stra dy są do to wa ne, to
na szcze blu wo je wódz kim pie nią dze
z Unii nie są od czu wa ne, w związ ku
z czym gmi ny mu szą wie le wy da wać
na in we sty cje z wła snych środ ków, aby
zła go dzić sy tu ację kry zy so wą. Sa mo -
rzą dy wy da ją swo je środ ki, cze ka jąc
na do fi nan so wa nie unij ne, ale wkrót ce
środ ki wła sne za czną się wy czer py wać.
Waż ne jest, aby pie nią dze, któ re w tej
chwi li są do po dzia łu, by ły wy ko rzy sty -
wa ne zgod nie z wy mo ga mi sy tu acji.
Nie ste ty przy po dzia le tych środ ków pa -
no wał zbyt wiel ki opty mizm i ma ło kto
li czył się z kry zy sem. Te raz na le ża ło by
zwe ry fi ko wać wcze śniej sze pla ny. Nie
do strze gam jed nak ta kiej chę ci ze
wzglę du na to, że bie żą ca sy tu acja i ak -
tu al ne pro ble my przy sła nia ją per spek ty -
wę my śle nia na wie le lat. Uwa żam, że
wraz z wła dza mi wo je wódz twa sa mo -
rzą dow cy po win ni jesz cze raz prze dys -
ku to wać po dział środ ków z UE. Mam
na dzie ję, że uda się wy ko rzy stać do fi -
nan so wa nie ze skut kiem jak naj lep szym
dla miesz kań ców.

WWiiee llee mmiiaasstt ww rree ggiioo nniiee jjeesstt jjuużż
ww cchhwwii llii oobbeecc nneejj ttaakk zzaa ddłłuu żżoo nnee,, żżee
nniiee ssttaaćć iicchh nnaa bbiiee żżąą ccee ffuunnkk ccjjoo nnoo --
wwaa nniiee.. WW nniiee kkttóó rryycchh mmiiaa ssttaacchh
oosszzcczzęę ddzzaa ssiięę nnaa wweett nnaa oośśwwiiee ttllee --
nniiuu uulliicc.. WW jjaa kkiieejj kkoonn ddyy ccjjii ffii nnaann ssoo --
wweejj jjeesstt SSoo ssnnoo wwiieecc??
So sno wiec jesz cze nie daw no miał ni kłe
za dłu że nie; się ga ło ono kil ku pro cent.
Wte dy wśród eks per tów pa no wał po -
gląd, że w naj lep szej sy tu acji są mia sta,
któ re ma ją więk sze za dłu że nie, bo to
ozna cza, że mak sy mal nie wy ko rzy stu ją
swo je moż li wo ści in we sty cyj ne, rów -
nież za po mo cą kre dy tów. Wte dy
stwier dzi li śmy, że sko ro ta ki jest trend,
i za chę ca ją do nie go fa chow cy oraz in -
sty tu cje, to mo że po win ni śmy po dejść
bar dziej od waż nie do za cią ga nia kre dy -
tów. Zro bi li śmy to jed nak ostroż nie,
z po żyt kiem dla mia sta, po nie waż bar -
dzo istot ne dla So snow ca pla ny in we sty -
cyj ne zo sta ły zre ali zo wa ne, i dzię ki
pod ję tym wte dy de cy zjom mia sto idzie
do przo du. W 2009 ro ku by li śmy prze -
ko na ni, że zna ko mi cie po mo że my so bie
środ ka mi unij ny mi. Dziś oka zu je się, że
prze wi dzia nych wcze śniej środ ków nie
ma, co wy mu sza na nas wiel ką ostroż -
ność w in we sto wa niu z wła snych środ -
ków, i ka że ostroż nie się za dłu żać. Moż -
na po wie dzieć, że in we stu je my bez -
piecz nie i bez piecz nie się za dłu ża my.

Rok 2009, po do ko na niu ob li czeń po ka -
że, że są mia sta, któ re prze in we sto wa ły
i bę dą mieć pro ble my z te go po wo du.

WW oossttaatt nniimm cczzaa ssiiee ssppoo rroo eemmoo ccjjii
wwzzbbuu ddzzaa łłaa kkwwee ssttiiaa bbuu ddżżee ttuu
nnaa 22001100 rrookk.. CCoo ssttaa łłoobbyy ssiięę,, ggddyy bbyy
bbuu ddżżeett nniiee zzoo ssttaałł pprrzzyy jjęę ttyy?? JJaa kkiiee
sskkuutt kkii wwyy wwoo łłaa łłaabbyy ttaa kkaa ssyy ttuu aaccjjaa
ddllaa mmiiaa ssttaa ii mmiieesszz kkaańń ccóóww??
My ślę, że rad ni są świa do mi, iż ich
pod sta wo wym obo wiąz kiem jest dys -
ku to wać o roz wo ju mia sta i uchwa lać
bu dżet. Ja nie do pusz czam do sie bie
my śli, że bu dżet nie zo sta nie uchwa lo -
ny, tak sa mo jak nie do pusz czam my -
śli, że ze środ ków unij nych nie otrzy -
ma my do fi nan so wa nia pla no wa nych
in we sty cji. Przy zna ję, że dys ku sja
na te mat przy szło rocz ne go bu dże tu jest
ostra, a ar gu men ty me ry to rycz ne prze -
pla ta ją się w niej z czy sto po li tycz ny -
mi. Je stem jed nak pew ny, że doj dzie -
my do po ro zu mie nia, tak aby za pew nić
jak naj bar dziej kom for to wą sy tu ację
eko no micz ną gmi nie i miesz kań com.
Bu dżet jest tym trud niej szy, iż mu si my
ra to wać sy tu ację tam, gdzie bu dżet
pań stwa nie da je so bie ra dy. Mie li by -
śmy wy jąt ko wo do god ną sy tu ację,
gdyby śmy mie li np. peł ne fi nan so wa -
nie oświa ty ze stro ny re sor tu edu ka cji,
a nie mu sie li do kła dać pra wie 100 mln
do sub wen cji oświa to wej, czy fi nan so -
wać wie le in nych dzie dzin, któ re zo sta -
ły sce do wa ne na sa mo rząd bez przy -
zna nia ja kich kol wiek środ ków. Gdy by
bu dże tu nie uchwa lo no, to służ ba zdro -
wia, oświa ta i sze reg in nych dzie dzin
funk cjo no wa nia mia sta zo sta ło by po -
zba wio nych fi nan so wa nia. By ła by to
ka ta stro fa. Ży wię na dzie ję, że rad ni
uchro nią przed nią So sno wiec, a da le -
ko wzrocz ność weź mie gó rę nad in te re -
sem po li tycz nym.

WW oobbeecc nneejj kkaa ddeenn ccjjii ww mmiiee śścciiee bbuu --
dduu jjee ssiięę wwiiee llee bboo iisskk,, rree mmoonn ttuu jjee
oobbiieekk ttyy ssppoorr ttoo wwee,, mmoo ddeerr nnii zzuu jjee
SSttaa ddiioonn LLuu ddoo wwyy.. CCzzyy jjeesstt pprrzzyy ttyymm
sszzaann ssaa,, aabbyy „„ZZaa ggłłęę bbiiee”” SSoo ssnnoo wwiieecc
zzoo ssttaa łłoo pprrzzee jjęę ttee pprrzzeezz ggmmii nnęę??
So sno wiec od lat przej mu je i mo der ni -
zu je obiek ty spor to we po za kła dach
pra cy, bu du je my też cał ko wi cie no we
obiek ty, jak kom pleks po wsta ją cy
przy ul. Kre so wej, czy sta dion lek ko -
atle tycz ny MOS. Dzi siaj, w ka te go riach
mło dzie żo we go po ten cja łu spor to we go,
zno wu je ste śmy po tę gą. W Pol sce naj -
bar dziej po pu lar nym spor tem jest pił ka
noż na, a tra dy cje po nad stu let nie go klu -
bu „Za głę bia” So sno wiec, ja kich ma ło
jest w na szym kra ju, zo bo wią zu ją.
W związ ku z tym chce my po móc klu -
bo wi jak naj le piej. Jed ną z pro po zy cji
jest uczest nic two gmi ny ja ko ak cjo na -
riu sza w struk tu rze ka pi ta ło wej klu bu.
Przy po mnę na mar gi ne sie, że gmi -
na od lat wspo ma ga fi nan so wo pił kę.
Obec nie sto imy przed de cy zja mi, któ re
ujed no li cą tę po moc. Nie do sko na ło ści
pra wa po wo du ją, że szu ka my naj lep -
sze go i zgod ne go z prze pi sa mi roz wią -
za nia. Mam na dzie ję, że oka że my się tu
pio nie rem, po dob nie jak by ło w przy -
pad ku re struk tu ry za cji te re nów po prze -
my sło wych czy re struk tu ry za cji szpi tal -
nic twa. Naj waż niej sza jest peł na przy -
chyl ność dla klu bu „Za głę bie”
So sno wiec. Bę dzie my ro bić wszyst ko,
by spra wę po myśl nie za koń czyć i 49
lub mo że na wet po nad 50 pro cent ak cji
klu bu przej mie gmi na.

WW mmiiee śścciiee rroozz bbuu ddoo wwuu jjąą ssiięę iinn ssttyy --
ttuu ccjjee kkuull ttuu rryy,, aallee zzaa ppeeww nnee ww pprrzzyy --
sszzłłyymm rroo kkuu cczzęęśśćć wwyy ddaatt kkóóww ttrrzzee bbaa
bbęę ddzziiee ooggrraa nnii cczzyyćć.. CCzzyy cciięę cciiaa ttee
wwppłłyy nnąą nnaa oorr ggaa nnii zzoo wwaa nniiee iimm pprreezz
kkuull ttuu rraall nnyycchh ww mmiiee śścciiee??
Aku rat je śli cho dzi o tę dzie dzi nę, to już
wnio ski na ko mi sjach za czy na ją się
mno żyć, i nie wiem, czy cza sem
w 2010 ro ku im prez nie bę dzie wię cej.
Bę dzie my sta ra li się utrzy my wać po -
dob ne fi nan so wa nie. Mu si my jed nak
od dzie lić spra wę fi nan so wa nia kul tu ry
w po sta ci utrzy my wa nia dzia łal no ści
pla có wek kul tu ral nych, bo tu nie bę dzie
ob ci na nia wy dat ków, od pew nych kwot
na ty po we im pre zy czy kon cer ty.
W tym dru gim aspek cie być mo że ogra -
ni czy my pew ne wy dat ki. Za zna czam,
że licz ba im prez w So snow cu jest ol -
brzy mia. Prak tycz nie nie ma ty go dnia,
aby kil ka im prez nie od by wa ło się w na -
szych obiek tach. Jak wspo mnia łem, być
mo że nie co ogra ni czy my wy dat ki w tej
sfe rze, ale na pew no nie bę dzie my szu -
kać oszczęd no ści kosz tem pla có wek
kul tu ry.

WWii ddaaćć ggoo łłyymm ookkiieemm ppoo ssttęę ppuu jjąą ccąą
rree ssttrruukk ttuu rryy zzaa ccjjęę SSzzppii ttaa llaa MMiieejj sskkiiee --
ggoo,, ttyymm cczzaa sseemm NNFFZZ nniiee cchhccee ppłłaa --
cciićć zzaa nnaadd wwyy kkoo nnaa nniiaa.. JJaakk PPaann sskkoo --
mmeenn ttuu jjee ttęę ssyy ttuu aaccjjęę?? CCzzyy pprrzzyy jjęę ttyy
pprrzzeezz RRaa ddęę MMiieejj sskkąą hhaarr mmoo nnoo ggrraamm
pprrzzee bbuu ddoo wwyy ssoo ssnnoo wwiieecc kkiieejj ooppiiee kkii
zzddrroo wwoott nneejj mmoo żżee bbyyćć zzaa ggrroo żżoo nnyy

ww zzwwiiąązz kkuu zz ppoo ttrrzzee bbąą ooggrraa nnii cczzaa nniiaa
wwyy ddaatt kkóóww?? CCzzyy pprrzzee wwii dduu jjee PPaann
ddaall sszzee wwssppaarr cciiee ddllaa sszzppii ttaa llaa??
Ca ła ta spra wa wią że się z wpro wa dzo -
ny mi wie le lat te mu czte re ma re for ma -
mi. Mia ły być wiel kie re for my, któ re
zmie nią Pol skę. Zo sta ły wpro wa dzo ne,
jed nak ich efek ty wi docz ne do dziś są
da le kie od za ło żeń. Jed ną z nich by ła re -
for ma służ by zdro wia, w efek cie któ rej
fi nan so wa nie tej dzie dzi ny prze rzu ca się
na sa mo rzą dy. W przy pad ku szpi ta li
naj wię cej cier pią jed nost ki po wia to we,
któ re są naj sła biej fi nan so wa ne. Pa ra -
dok sal nie to one są naj bli żej pa cjen ta
i bio rą na sie bie głów ny trud le cze nia
oby wa te li. Tak się sta ło, że szpi ta le są
wła sno ścią or ga nu za ło ży ciel skie go, ja -
kim jest gmi na, czy po wiat. W związ ku
z tym ma my dość dziw ną sy tu ację, po -
nie waż to sa mo rzą dy do pła ca ją do szpi -
ta li, fi nan su jąc sprzęt, re mon ty, czy na -
wet pa li wo do ka re tek. Mo że na le ży się
za sta no wić, czy w pol skim sys te mie
opie ki zdro wot nej nie po win no być wię -
cej szcze ro ści, i czy skład ki do NFZ nie
po win ny w przy pad ku du żych miast po -
wia to wych tra fiać ra czej do ka sy gmi -
ny. Mo gli by śmy wte dy prze ka zy wać te
środ ki szpi ta lo wi, a sys tem dzia łał by
w znacz nie wy daj niej szy spo sób. Obec -
nie oka zu je się, że co ro ku pie nię dzy
jest re la tyw nie mniej, więc sa mo rząd
mu si do szpi ta la do kła dać wię cej. Je śli
cho dzi o nasz szpi tal stwier dzi li śmy, że
nie bę dzie my cze kać na re for mę, tyl ko

wzię li śmy spra wy w swo je rę ce, fi nan -
su jąc re mont szpi ta la i za ku py sprzę tu.
So sno wiec kie go szpi ta la za kil ka lat nie
bę dzie się trze ba wsty dzić, bę dzie speł -
niał wszyst kie stan dar dy, i bę dzie wzor -
co wym przy kła dem, jak po wi nien wy -
glą dać szpi tal po wia to wy. Idzie my
w tym kie run ku i my ślę, że uda nam się
osią gnąć cel.

WW oossttaatt nniimm cczzaa ssiiee pprrzzeezz UUrrzząądd
MMiieejj sskkii ww SSoo ssnnooww ccuu pprrzzee wwii nnęę łłaa ssiięę
bbeezz pprree ccee ddeenn ssoo wwaa lliicczz bbaa kkoonn ttrroo llii,,
ddoo kkoo nnyy wwaa nnyycchh pprrzzeezz nnaajj rróóżż nniieejj sszzee
uupprraaww nniioo nnee ddoo ttee ggoo iinn ssttyy ttuu ccjjee.. JJaakk
zzjjaa wwii sskkoo ttoo wwppłłyy wwaa nnaa aatt mmooss ffee rręę
ii jjaa kkoośśćć pprraa ccyy ww uurrzzęę ddzziiee??
So sno wiec otrzy mał du żo środ ków unij -
nych. W mie ście zre ali zo wa no wie le in -
we sty cji, dla te go sta li śmy się miej scem,
któ re mu sia ło być od wie dza ne przez
kon tro le ze wzglę du na pro wa dzo ne
przez urząd roz li cze nia. Zdą ży li śmy się
już przy zwy cza ić do kon tro li, nie za leż -
nie od nich pra ca w urzę dzie mu si iść
nor mal nym to rem. Naj gor sze są jed nak
ta kie przy pad ki, gdy kon tro la trwa wie -
le mie się cy, a po jej za koń cze niu przy -
cho dzi in ny or gan kon tro l ny i po now nie
kon tro lu je to sa mo. Zaj mu je to czas pra -
cow ni kom. Ta ka sy tu acja ma miej sce
po dob no we wszyst kich więk szych mia -
stach w Pol sce.

JJaakk wwssppóółł pprraa ccuu jjee ssiięę PPaa nnuu zz rraadd --
nnyy mmii oobbeecc nneejj kkaa ddeenn ccjjii?? JJaa kkii cchhaa --
rraakk tteerr PPaańń sskkiimm zzddaa nniieemm bbęę ddzziiee
mmiiaa łłaa nnaadd cchhoo ddzząą ccaa kkaamm ppaa nniiaa wwyy --
bboorr cczzaa??
Współ pra ca z rad ny mi ma dwie twa rze:
ku lu aro wą i ofi cjal ną. W ku lu aro wej je -
ste śmy ko le ga mi, przy ja ciół mi, na to -
miast ta ofi cjal na stro na ma cza sa mi
tzw. pol ską gę bę. My ślę, że tak po zo sta -
nie do koń ca ka den cji, bo nie któ rzy już
te raz pa lą się do kam pa nii wy bor czej.
Szko da. Mam na dzie ję, że w kam pa nii
zwy cię ży lo gicz na dys ku sja i po le mi ka
na te mat przy szło ści mia sta, a nie ob -
rzu ca nie się bło tem.

CCzzyy ppoodd jjąąłł PPaann jjuużż ddee ccyy zzjjęę
oo uuddzziiaa llee ww wwyy bboo rraacchh ii uubbiiee ggaa nniiee
ssiięę oo rree eelleekk ccjjęę??
De cy zję o star to wa niu w wy bo rach po -
dej mu ję każ de go dnia, roz strzy ga jąc
set ki dy le ma tów. Ja ko czło wiek ak tyw -
ny po dej mu ję de cy zje o wy bo rach zwią -
za nych z mia stem. Trud no, by naj bliż -
sze wy bo ry sa mo rzą do we od by ły się
beze mnie.

IIddąą ŚŚwwiięę ttaa ii NNoo wwyy RRookk,, nnaa kkttóó rryy
pprrzzyy nnaajj mmnniieejj nniiee kkttóó rrzzyy wwiieesszz cczząą
cczzaarr nnee ssccee nnaa rriiuu sszzee.. CCzzyy mmiieesszz --
kkaańń ccyy SSoo ssnnooww ccaa mmoo ggąą ssiięę cczzuućć
bbeezz ppiieecczz nniiee??
W 2009 ro ku uda ło nam się, mi mo trud -
no ści, do ko nać wie le. Bę dzie my da lej
iść do przo du. My ślę, że nie za leż nie
od te go, co po ka że przy szłość, trze ba
pa mię tać o ha śle od wie lu lat wi docz -
nym w dziel ni cy Po goń, mó wią cym że
zgo da bu du je, a nie zgo da ruj nu je. Uwa -
żam, że trze ba przy jąć je za mot to
na nad cho dzą cą przy szłość. Ja ko mia sto
po ka zu je my, że So sno wiec łą czy. Chce -
my współ pra co wać z in ny mi ośrod ka mi,
bo tyl ko przy ta kiej współ pra cy bę dzie
moc ne Za głę bie, ca ły re gion, i kraj.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk
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SŁUŻ BA ZDRO WIA

OOdd nnoo wwiioo nnaa eellee wwaa ccjjaa pprrzzyy cchhoodd nnii pprrzzyy uull.. WWaa wweell..

EDU KA CJA

CCeenn ttrruumm DDyy ddaakk ttyycczz nnoo --NNaa uukkoo wwee UUnnii wweerr ssyy ttee ttuu ŚŚlląą sskkiiee ggoo ttoo
nnaajj nnoo wwoo cczzee śśnniieejj sszzyy oobbiieekktt eedduu kkaa ccyyjj nnyy ww rree ggiioo nniiee..

BBoo iisskkoo pprrzzyy ZZSSOO nnrr 1144 pprrzzyy uull.. KKii ssiiee lleeww sskkiiee ggoo ppoo wwssttaa łłoo
ww rraa mmaacchh pprroo ggrraa mmuu „„BBllii sskkoo BBoo iisskkoo””..

KUL TU RA

GGwwiiaazzddąą ppiieerrwwsszzeejj eeddyyccjjii WWoorrlldd FFuussiioonn MMuussiicc FFeessttiivvaall
EEuurroosszzaannttyy && FFoollkk ww 22000088 rrookkuu bbyyłł zzeessppóółł CCllaannnnaadd..

WWiizzuuaalliizzaaccjjaa PPllaaccuu PPaappiieesskkiieeggoo ppoo jjeeggoo zzaaggoossppooddaarroowwaanniiuu..

PPrrzzeezz 44 ddnnii mmaajjaa 22000099 SSoossnnoowwiieecc bbyyłł eeuurrooppeejjsskkąą ssttoolliiccąą
tteennoorróóww,, aa wwsszzyyssttkkoo ddzziięękkii II EEuurrooppeejjsskkiieemmuu KKoonnkkuurrssoowwii
TTeennoorróóww iimmiieenniiaa JJaannaa KKiieeppuurryy..

SPORT i RE KRE ACJA

NNaa ttee rree nnaacchh wwoo kkóółł SSttaa ddiioo nnuu LLuu ddoo wwee ggoo ppoo wwssttaa łłoo ppeełł nnoo wwyy --
mmiiaa rroo wwee bboo iisskkoo zzee sszzttuucczz nnąą nnaa wwiieerrzzcchh nniiąą..

ZZmmoo ddeerr nnii zzoo wwaa nnyy bbaa sseenn pprrzzyy uull.. ŻŻee rroomm sskkiiee ggoo.. PPrraa ccee II eettaa ppuu
oobbeejj mmoo wwaa łłyy pprrzzee ssuu nniięę cciiee sszzkkllaa nneejj śścciiaa nnyy oorraazz ddrroo ggii pprrzzyy llee --
ggaa jjąą cceejj ddoo bbuu ddyynn kkuu kkrryy tteejj ppłłyy wwaall nnii,, pprrzzee bbuu ddoo wwęę ddaa cchhuu,, wwyy --
kkoo nnaa nniiee mmaa łłee ggoo bbaa ssee nnuu ddllaa ddzziiee ccii ((wwyy mmiiaa rryy 1100xx44 mm)),, ddwwóócchh
jjaa ccuuzz zzii oorraazz wwyy mmiiaa nnęę mmee ddiióóww..

KKoo lleejj nnyy eettaapp mmoo ddeerr nnii zzaa ccjjii SSttaa ddiioo nnuu LLeekk kkoo aattllee ttyycczz nnee ggoo..
PPrrzzyy AAll.. MMii rreecc kkiiee ggoo wwyy bbuu ddoo wwaa nnoo mm..iinn.. zzaa ppllee cczzee ssoo ccjjaall nnee..

WWyy rree mmoonn ttoo wwaa nnyy SSttaa ddiioonn LLuu ddoo wwyy ssppeełł nniiaa wwyy mmoo ggii llii cceenn ccyyjj --
nnee.. BBeezz pprrzzee sszzkkóódd mmoo ggąą ssiięę nnaa nniimm oodd bbyy wwaaćć ssppoo ttkkaa nniiaa ppiiłł --
kkaarr sskkiieejj eekkss ttrraa kkllaa ssyy..
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Skar by zie mi
Na po cząt ku li sto pa da od by ła się
w Wy dzia le Na uk o Zie mi Uni -
wer sy te tu Ślą skie go XLIV Mię -
dzy na ro do wa Wy sta wa i Gieł da
Mi ne ra łów, Skał i Ska mie nia ło -
ści, któ rej tra dy cyj nie już to wa -
rzy szy ła Se sja Gem mo lo gicz no -
-Pa le on to lo gicz na.

Każ da edy cja tej im pre zy
gro ma dzi w So snow cu set ki
zwie dza ją cych, nie ina czej by ło
w tym ro ku. Kil ku dzie się ciu wy -
staw ców, sprze daw ców oraz
twór ców bi żu te rii przy go to wa ło
dla uczest ni ków wy sta wy nie la -
da grat kę. Mi ne ra ły, ka mie nie
pół sz la chet ne, ska mie nia ło ści
oraz na rzę dzia i pół pro duk ty słu -

żą ce do wy ro bu bi żu te rii to jed -
ne z nie wie lu ele men tów skła da -
ją cych się na so sno wiec ką gieł -
dę. Prócz wy staw ców z kra ju,
swo je wy ro by oraz pro duk ty
pre zen to wa li tak że przed sta wi -
cie le z Czech i Au strii. Du żym
za in te re so wa niem cie szy ły się
mi ne ra ły z Su de tów oraz te po -
zy ski wa ne dro gą wy mia ny
na gieł dach w Eu ro pie, czy oso -
bi ście przy wie zio ne z od le głych
miejsc świa ta przez ko lek cjo ne -
rów.

Do dat ko wą atrak cję sta no wi -
ły wy kła dy skła da ją ce się na se -
sję na uko wą: „O po cho dze niu
dia men tów”, „Kor die ryt – ka -

mień vi kin gów”, „Uni kal ne mi -
ne ra ły cyn ku i oło wiu z re jo nu
By to mia i Tar now skich Gór”
oraz pre zen ta cja mul ti me dial -

na „Co fa nie ewo lu cyj ne go ze ga -
ra”. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

SSoo ssnnoo wwiieecc kkiiee ggiieełł ddyy mmii nnee rraa łłóóww oodd llaatt pprrzzyy cciiąą ggaa jjąą rrzzee sszzęę
wwii ddzzóóww

reklama



Gru dzień ko ja rzy się z po cząt kiem se zo nu zi mo we go
i choć nie za wsze mu si ob fi to wać w śnieg, to jed ne go
moż na być pew nym: idą świę ta. Za rów no Mi ko łaj ki, jak
i Bo że Na ro dze nie, oprócz zwią za nej z ni mi tra dy cji, nie -
od łącz nie wią żą się z pre zen ta mi. Licz ne pro mo cje przy -
go to wa ne przez du że (jak i te mniej sze) skle py za chę ca -
ją, aby to wła śnie te raz ku pić no wy te le wi zor, czy obie -
ca ny kom pu ter. W przy pad ku kup na no wej pral ki, czy
lo dów ki, fir my bar dzo czę sto ofe ru ją usłu gę uty li za cji sta -
re go sprzę tu, jed nak w przy pad ku sprzę tu elek tro nicz ne -
go nie za wsze jest ta ka moż li wość – nie za wsze też chce -
my z niej ko rzy stać. Co jed nak w przy pad ku, kie dy trze -
ba wresz cie po zbyć się nie uży wa ne go vi deo, czy sta re go
ma gne to fo nu? 

Usta wa z 2005 ro ku za bra nia wy rzu ca nia sprzę tu elek -
tro nicz ne go ra zem z in ny mi od pa da mi, w tro sce o do bro
śro do wi ska. Jed nak wie le osób – świa do mych swo jej bez -
kar no ści – nie zwra ca na ten prze pis uwa gi, my śląc so bie:
„ile szko dy mo że uczy nić pa ra gło śni ków?”. Otóż cał kiem
spo ro. Jed na ba te ria – po pu lar ny „pa lu szek” – jest w sta -
nie cał ko wi cie zde gra do wać metr sze ścien ny grun tu
– ozna cza to, że kwa drat zie mi o dłu go ści, sze ro ko ści
i głę bo ko ści jed ne go me tra sta je się miej scem, w któ rym
nie za kwit ną żad ne ro śli ny i nie bę dą mo gły żyć żad ne
zwie rzę ta. W ta kiej sy tu acji aż strach so bie wy obra zić, ile
szko dy mo że wy wo łać ta przy sło wio wa pa ra gło śni ków,
a co do pie ro ca ły kom pu ter. Dla te go też, ape lu jąc o roz -
waż ne go spo da ro wa nie elek tro nicz ny mi od pa da mi, zo sta -
ły uru cho mio ne miej sca, do któ rych ta ki sprzęt moż na bez
obaw od dać. Nie bra ku je ich tak że w na szym mie ście.
Obok ad re sy, pod któ ry mi mo że my bez kło po tów zo sta -
wić zu ży ty sprzęt. UUKK

Już od po nad dzie się ciu lat, 25 li sto pa da jest w Pol sce ob cho -
dzo ny Dzień bez Fu tra, któ re go ce lem jest zde le ga li zo wa nie
ho dow li zwie rząt fu ter ko wych. Każ de go ro ku w na szym kra -
ju za bi ja nych jest po nad mi lion zwie rząt na fer mach ho dow la -
nych, w tym m.in.: li sów, szyn szy li i no rek. Aby wy pro du ko -
wać tyl ko jed no fu tro, trze ba za bić 150 gro no stai, 11 ry si, 17
li sów, 100 szyn szy li lub 55 no rek. Zwie rzę ta te są wcze śniej
prze trzy my wa ne w cia snych klat kach, nie da ją cych im moż li -
wo ści ru chu i za bi ja ne w wy jąt ko wo okrut ny spo sób, przez po -
ra że nie prą dem, czy du sze nie spa li na mi sa mo cho do wy mi.
Od kli ku lat ak cję pro pa gu ją cą za kaz cho dze nia w na tu ral -
nych fu trach wspie ra ją: Sto wa rzy sze nie Em pa tia oraz Fun da -
cja Vi va! Po dob nie jak w la tach ubie głych, tak i w tym ro ku
w wie lu mia stach w kra ju od by ły się licz ne pro te sty an ty fu -
trzar skie. 
W wie lu kra jach Unii Eu ro pej skiej fer my fu trzar skie są praw -
nie za ka za ne, dla te go in we sto rzy z tych kra jów prze no szą się
m.in. do Pol ski. Ja ko kraj pla su je my się bar dzo wy so ko na li -
ście eks por te rów fu ter, tyl ko czy na pew no chce my się na niej
znaj do wać?
Zwie rzę ce okry cia wy szły z mo dy wraz z po ja wie niem się
eko lo gicz nych tren dów oraz du żo le piej chro nią cych
przed zim nem ma te ria łów. Wy cho dząc na gór ską wy ciecz -
kę, mą drzej szym roz wią za niem bę dzie za opa trze nie się
w kurt kę za ku pio ną w skle pie ze spe cja li stycz nym sprzę -
tem, niż z fu tra mi. Trend ten jest roz po wszech nia ny rów -
nież przez zna ne do my mo dy. Wie le z nich re zy gnu je z na -
tu ral nych, na rzecz sztucz nych fu ter, a zna ne mo del ki na wet
od ma wia ją ich za kła da nia. 
W ta kim ra zie co zro bić z fu trem, któ re le ży u nas w sza fie?
Zro bić z nie go jak naj lep szy po ży tek. Je śli nie chce my w nich
cho dzić sa mi, naj le piej je sprze dać – ura tu je to ży cie wie lu
ko lej nych zwie rząt. Na le ży jed nak pa mię tać, że po pyt na fu -
tra na pę dza ich pro duk cję, a cza sy kie dy ko bie ta ubra na w fu -
tro z no rek wzbu dza ła po wszech ny za chwyt mi nę ły bez pow -
rot nie. 
Do dat ko we in for ma cje na ten te mat moż na zdo być po przez
stro ny in ter ne to we Sto wa rzy sze nia Em pa tii: http://fu tro.em pa -
tia.pl/ oraz Fun da cji Vi va!: http://www.vi va.org.pl/. 

UUrr sszzuu llaa KKuu cczzyyńń sskkaa,, GGKK

W So snow cu ru szy ła ak cja
usu wa nia płyt azbe sto wych
z bu dyn ków miesz kal nych.
Pierw szą spół dziel nią, któ ra
wy po wie dzia ła woj nę szko -
dli we mu dla ży cia ludz kie go
mi ne ra ło wi zo sta ła „Ja giel -
lon ka”. 

– To pro gram pi lo ta żo wy.
Dla je go re ali za cji utwo rzy li -
śmy fun dusz ter mo mo der ni -
za cyj ny wy no szą cy w czyn -
szu do dat ko we 30 gro szy
za metr kwa dra to wy po -
wierzch ni miesz ka nia – mó wi
prze wod ni czą cy Ra dy Nad -
zor czej SM „Ja giel lon ka”, To -
masz Bań bu ła.

Po nad to środ ki uzy ska ne
w ten spo sób prze zna czo ne

zo sta ną rów nież na ocie ple nie
i po ło że nie no wej ele wa cji bu -
dyn ku.

Dla cze go azbest jest tak
nie bez piecz ny? W wy ni ku po -
pę ka nia lub więk sze go uszko -
dze nia wraz z po dmu cha mi
wia tru uno szo ny jest azbe sto -
wy pył, któ re go włók na w po -
sta ci mi kro igie łek mi mo wol -
nie wcią ga ne są do płuc
przy każ dym od de chu. Nie ste -
ty sub stan cja jest ra ko twór cza,
a w ludz kich płucach wprost
mo że pro wa dzić do no wo two -
ru. Od dy cha nie po wie trzem
za nie czysz czo nym azbe stem
pro wa dzi nie tyl ko do cho rób
płuc i krta ni, ale szko dzi rów -
nież or ga nom tra wie nia. GGKK

Azbe sto we nie bez pie czeń stwo
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ekologia
Gdzie od dać zu ży ty sprzęt
AGD i RTV?

Szukamy
nowego
właściciela
Cer ti ma kil ka na ście lat.   Jest
bar dzo spo koj ną i nie śmia łą su -
nią, nie ma w niej ani tro chę
agre sji, lu bi spo koj ne i nie da le kie
spa cer ki, nie prze szka dza jej to -
wa rzy stwo in nych zwie rza ków. 

Chęt nie da je się wziąć na rę -
ce, jest spra gnio na kon tak tu
z czło wie kiem. Je mi ni mal nie.
Utrzy ma nie ta kie go psa to na -
praw dę nie jest pro blem!

Nie wy ma ga dłu gich spa ce -
rów – głów nie śpi. Czy uda się
ura to wać Cer ti?  W schro ni sku
miesz ka na ko ry ta rzu szpi ta li ka.
W bok sie nie prze ży ła by jed nej
no cy. Dla mło de go, zdro we go
psa schro ni sko to kosz mar. Dla
ta kiej sta rusz ki – to pie kło. Po -
móż ma lut kiej, słod kiej ba bu leń -
ce!  Tel. 692 581 343. RReedd..

NNEEOO NNEETT SS..AA..
ul. Bra ci Mie ro szew skich 46A 
ul. 3 Ma ja 27
PP.. HH.. UU.. „„IINN SSTTAA LLAA TTOORR”” SS.. JJ..
ul. Pa stew na 8
MMAA KKRROO CCaasshh aanndd CCaarr rryy PPooll sskkaa SS.. AA
Ha la 2, ul. Ja na Dłu go sza 80
PPrrzzeedd ssiięę bbiioorr ssttwwoo TTeecchh nniicczz nnoo --HHaann ddlloo wwee
SSEE CCUU RRAALL JJaa cceekk GGiieerrsszz,,
ul. ge ne ra ła Ka zi mie rza Pu ła skie go 4
CCaa ssttoo rraa mmaa PPooll sskkaa SSpp.. zz oo..oo..
ul. Ja na Dłu go sza 80
„„FFAALL KKOO NNEETT”” PPiioottrr ŻŻuu rreekk 
ul. Sta ni sła wa Ma ła chow skie go 28
„„AAUU TTOO DD.. AA..”” AAggaa ttaa DDoo mmaa ggaa łłaa 
ul. Chmiel na 13
EEuu rroo --nneett SSpp.. zz oo..oo.. 
ul. Krzysz to fa Ka mi la Ba czyń skie go 2,
ul. Sta ni sła wa Sta szi ca 8 b
JJee rroo nnii mmoo MMaarr ttiinnss DDyyss ttrryy bbuu ccjjaa SS..AA..
ul. Teo fi la Le nar to wi cza 106, 
ul. Głów na 21, 
ul. Ka li no wa 81,
ul. Kli mon tow ska 8, 
ul. Se we ry na Gosz czyń skie go 17,
ul. 1 Ma ja 21/23, 
ul. Sta ni sła wa Mo niusz ki 26,
ul. Bra ci Mie ro szew skich 2,
ul. Bra ci Mie ro szew skich 120, 
ul. Ko ściel na 54, 
ul. Kon sty tu cji 3.

Dzień bez fu tra
Zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa wła ści ciel lub
za rząd ca bu dow li, na któ rym
znaj du ją się wy ro by azbe sto we
zo bo wią za ny jest do ich in wen -
ta ry za cji. Po nad to spo czy wa
na nim obo wią zek: od po wied -
nie go ozna ko wa nia po miesz -
czeń, w któ rych znaj du ją się
wy ro by azbe sto we oraz opra -
co wa nie i wy wie sze nie w od po -
wied nim miej scu in for ma cji
ostrze gaw czej o za gro że niu
azbe sto wym.
Nie do peł nie nie obo wiąz ku in -
wen ta ry za cji wy ro bów azbe sto -
wych gro zi ka rą grzyw ny, któ rej
wy so kość wy mie rza na jest
w staw kach dzien nych wy no -
szą cych od 10 zł do 20 tys. zł.
Sąd grodz ki mo że orzec ka rę
grzyw ny w wy so ko ści nie
mniej szej niż dzie sięć sta wek
dzien nych oraz nie więk szej
niż 360.
Pod sta wę praw ną sta no wią
w tym wy pad ku: Usta wa z 27
kwiet nia 2001 r. o od pa dach
(DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628
ze zmia na mi) oraz Roz po rzą -
dze nie mi ni stra go spo dar ki,
pra cy i po li ty ki spo łecz nej z 23
paź dzier ni ka 2003 r. w spra wie
wy ma gań w za kre sie wy ko rzy -
sty wa nia i prze miesz cza nia
azbe stu oraz wy ko rzy sty wa nia
i oczysz cza nia in sta la cji lub
urzą dzeń, w któ rych jest lub był
wy ko rzy sty wa ny azbest (DzU
z 2003 r. nr 192, poz. 1876).
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Po raz dru gi ro ze gra ny zo stał tur -
niej bry dżo wy z oka zji Świę ta
Nie pod le gło ści o Pu char Pre zy -
den ta So snow ca. W ka wia ren ce
ha li spor to wej w Za gó rzu 48
osób li cy to wa ło szle my i szle mi -
ki wal cząc o zwy cię stwo w tej
pre sti żo wej im pre zie.

Fre kwen cja uczest ni ków pod -
czas te go rocz nej im pre zy by ła
o pra wie 50 pro cent wyż sza
od ubie gło rocz nej, co na pa wa
opty mi zmem przed przy szło -
rocz ny mi li cy ta cja mi. 

W zma ga niach bez kon ku ren -
cyj na oka za ła się pa ra z So snow -
ca – Piotr Orzoł, Ja nusz Ko wa lik,
któ ra wy ka za ła się bar dzo wy so -
ką, bo po nad 62-pro cen to wą sku -
tecz no ścią (zgro ma dzi ła 415
punk tów na 660 moż li wych).
Na dru gim miej scu tak że upla so -
wa li się so sno wi cza nie: Woj -

ciech Sło ciń ski, An drzej Ro go -
ziń ski, brąz przy padł w udzia le
pa rze dą brow sko -so sno wiec kiej,
Krzysz to fom: Ga wędz kie mu
i Zie liń skie mu.

Na gro dy zwy cięz com wrę -
czał zastępca  pre zy denta mia sta
So snow ca, Zbi gniew Ja skier nia,
któ ry po wie dział, że tur niej, to -
wa rzy szą cy ob cho dom Świę ta
Nie pod le gło ści w So snow cu, jest
jed ną z cie kaw szych pro po zy cji
spę dze nia wol ne go cza su w tym
szcze gól nym dla hi sto rii na sze go
kra ju dniu.

War to pod kre ślić, że zma ga -
nia bry dży stów w Za gó rzu ma ją
otwar ty cha rak ter, co ozna cza, że
mi le wi dzia ni w za wo dach są za -
rów no człon ko wie Pol skie go
Związ ku Bry dża Spor to we go,
jak i ama to rzy, gra ją cy w bry dża
spo ra dycz nie i hob by stycz nie. AAjjkk

Brydż niepodległości

ZZaa cciięę ttaa rryy wwaa llii zzaa ccjjaa ttoo wwaa rrzzyy sszzyy łłaa ssoo ssnnoo wwiieecc kkiieejj iimm pprree zziiee..
ZZwwyy cciięę ssttwwoo oodd nniiee śśllii ggoo ssppoo ddaa rrzzee –– ppaa rraa PPiioottrr OOrrzzoołł ii JJaa nnuusszz
KKoo wwaa lliikk

AR
C

0055..1111.. – w Miej skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej im. G. Da ni łow -
skie go od by ło się spo tka nie
z Mar tą Fox – po et ką, po wie -
ścio pi sar ką i ese ist ką – po łą -
czo ne z pro mo cją jej naj now -
szej po wie ści „Ko bie ta za klę -
ta w ka mień”. Roz mo wę
z au tor ką po pro wa dzi ła re dak -
tor Da nu ta Lu bi na -Ci piń ska. 
0066.. 1111.. – w Ka te drze Wnie bo -
wzię cia NMP od by ły się Za -
dusz ki Jaz zo we. Po świę co ne
są one pa mię ci zmar łych
uczniów i na uczy cie li so sno -
wiec kich szkół. Or ga ni za cją
Za du szek zaj mu ją się ucznio -
wie II LO im. Emi lii Pla ter
pod opie ką księ ży: ks. An -
drze ja Li sa  i ks. To ma sza Ka -
ra sia. Współ or ga ni za to rem
Za du szek jest Urząd Miej ski
w So snow cu. Te go rocz ną im -
pre zę uświet nił wy stęp Be aty
Bed narz wraz z to wa rzy szą cy -
mi jej mu zy ka mi. Pa tro nat ho -
no ro wy ob ję li Bi skup So sno -
wiec ki  Ks. dr Grze gorz Ka -
szak i Pre zy dent  So snow ca
Ka zi mierz Gór ski.
0088.. 1111.. – w Te atrze Za głę bia
od był się kon cert Avi shai Co -
he na. To nie zwy kłe wy da rze -
nie mu zycz ne od by ło się w ra -
mach fe sti wa lu Ars Ca me ra -
lis 2009 i by ło je dy nym
kon cer tem te go nie zwy kle
uta len to wa ne go izra el skie go
wy ko naw cy w tym ro ku
w Pol sce.
0088..--0099.. 1111.. – z oka zji ju bi le -
uszu 45-le cia ist nie nia miesz -
czą ce go się w So snow cu Wy -
dzia łu In for ma ty ki i Na uki
o Mi ne ra łach Uni wer sy te tu
Ślą skie go w Ko ście le Św. To -
ma sza Apo sto ła od pra wio -
na zo sta ła uro czy sta msza
świę ta, a w Mu zeum przy ul.
Che micz nej od by ła się ju bi le -
uszo wa se sja.
0099.. 1111.. – roz po czę ły się w na -
szym mie ście ob cho dy Na ro -
do we go Świę ta Nie pod le gło -
ści. Przed sta wi cie le władz
mia sta z za stęp cą pre zy den ta
mia sta Zbi gnie wem Ja skier -
nią, z pre ze sem Od dzia łu
PTTK w So snow cu Sta ni sła -
wem Cze kal skim oraz mło -
dzie żą szkol ną zło ży li kwia ty
przy obe li sku w Trój ką cie
Trzech Ce sa rzy. Zło żo no
kwia ty pod ta bli cą upa mięt -
nia ją cą roz strze la nie 20 Po la -
ków przez nie miec kich na zi -

stów 4. IX. 1939 r.
i 8. VIII. 1940 r. oraz ta bli cą
upa mięt nia ją cą kwa te -
rę I Kom pa nii Le gio nów Za -
głę bia Dą brow skie go.
1111.. 1111.. – w MDK Ka zi mierz
w klu bie Pie kieł ko Za głę biow -
skie Sto wa rzy sze nie Tu ry stycz -
no - Kul tu ral ne,, Ka zi ki” zor ga -
ni zo wa ło wie czór pa mię ci
pod na zwą,, Dro ga ku wol no -
ści”. W pro gra mie zna lazł się
m. in. spek takl gru py te atral nej
dzia ła ją cej przy sto wa rzy sze -
niu,, Ka zi ki” oraz od by ło się
spo tka nie człon ków sto wa rzy -
sze nia i je go sym pa ty ków. 
1122.. 1111.. – z oka zji 91. rocz ni -
cy od zy ska nia nie pod le gło ści
w Mu zeum od był się wy kład
Mi cha ła Węc la „Trój kąt
Trzech Ce sa rzy a nie pod le -
głość Pol ski”. 
2200.. 1111.. – w Zam ku Sie lec kim
od był się kon cert pie śni wło -
skich i ne apo li tań skich pt.
„VI VE RE”. Or ga ni za to rem
im pre zy by ło To wa rzy stwo
Przy ja ciół Sztuk Pięk nych
z sie dzi bą w So snow cu. Pod -
czas kon cer tu usły szeć moż -
na by ło naj pięk niej sze pie śni
wło skie i ne apo li tań skie, m.
in.: O so le mio, Mat ti na ta, Fu -
ni cu li fu ni cu la i wie le in nych.
Wy ko naw ca mi by li: Ja ro sław
We wió ra – te nor i Mał go rza ta
Ka niow ska – for te pian oraz
ze spół TO DO ART TRIO
w skła dzie: Gra ży na Jur sza
– flet, Da riusz Jur sza – klar -
net i Da wid Smy kow ski – fa -
got.
2200.. 1111.. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry od by ła się
wy sta wa mo zai ki ar ty stycz nej,
ce ra mi ki i szkła wi tra żo we go,
któ rej twór ca mi są: Ane ta Jur -
czyń ska i Bo że na Gut. 
2200.. 1111.. – w Szko le Pod sta wo -
wej nr 15 uro czy ście ob cho -
dzo no Dzień Praw Dziec ka.
Dzień ten zo stał usta no wio ny
dla uczcze nia 20. rocz ni cy
przy ję cia przez Zgro ma dze nie
Ogól ne Na ro dów Zjed no czo -
nych Kon wen cji o Pra wach
Dziec ka. W szko le od był się
uro czy sty apel, a kul mi na cyj -
nym punk tem by ło wy pusz -
cze nie w po wie trze ko lo ro -
wych ba lo ni ków, na któ rych
każ dy uczeń na ry so wał lub
na pi sał waż ne dla nie go pra -
wo. Ba lo na mi ozdo bio no rów -
nież kla sy i plac szkol ny. Pa -

tro nat nad ob cho da mi ob jął
UNI CEF, a ak cja re ali zo wa -
na by ła w ra mach pro gra mu
„Szko ła z pra wa mi dziec ka”.
2233.. 1111.. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry wy stą pi ło
trio akor de ono we MO TION
TRIO.
Ze spół two rzą: Ja nusz Woj ta -
ro wicz, Pa weł Ba ra nek i Mar -
cin Ga ła żyn Ar ty ści są ewe ne -
men tem na eu ro pej skim
i świa to wym ryn ku mu zycz -
nym. Ich kon cer ty to mu zycz -
ne spek ta kle za wie ra ją ce ak -
cję i dra ma tur gię. Wy ko nu jąc
wła sną mu zy kę zmie nia ją ob -
li cze akor de onu. 
2266.. 1111.. – w Miej skim Klu bie
Macz ki od był się kon cert Ka -
ro li ny Ki doń z ze spo łem Pu -
ste Biu ro. Ze spół jest lau re -
atem ta kich fe sti wa li jak Ra -
wa Blu es Fe sti val w 2007
i 2008 ro ku, Blu es Wo man's
Fe sti val, Przy stan ku Wo od -
stock 2008, Olsz tyń skich No -
cy Blu eso wych i wie lu in nych
pre sti żo wych fe sti wa li.
Okrzyk nię ty zo stał na dzie ją
pol skie go blu esa.
Człon ko wie ze spo łu to pro fe -
sjo nal ni mu zy cy współ pra cu -
ja cy lub po gry wa ją cy z ta ki mi
po sta cia mi jak: Ka ren
Edwards, Mał go rza ta Ostrow -
ska, Zbi gniew Wo dec ki, Ja ro -
sław Śmie ta na, Gang Ol se na,
Be ata Przy by tek, Ja ro sław
Wa sik. Współ or ga ni za to rem
kon cer tu był Wy dział Kul tu ry
i Sztu ki Urzę du Miej skie go.
2277.. 1111.. – do So snow ca wró ci -
ły ka te dral ne łań cu chy, któ ry -
mi pró bo wa no za gro dzić dro -
gę wier nym do so sno wiec kiej
Ka te dry (ople cio no ni mi bra -
mę) w cza sie ob cho dów mi le -
nium chrztu pol skie go w 1967
ro ku. Przy wieź li je bp Grze -
gorz Ka szak i ks. Jan Ga ik,
pro boszcz Ka te dry. Łań cu chy
od kry to przez przy pa dek
w pry wat nym Mu zeum Bra ci
Chmie lar skich. Opie ko wał się
ni mi ks. pro fe sor Wa cław
Chmie lar ski, któ ry prze cho -
wał łań cu chy w pod czę sto -
chow skich Krze pi cach i nie
do pu ścił, aby zo sta ły znisz -
czo ne przez bez pie kę. 
2288.. 1111.. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry od był się
kon cert Sław ka Wierz chol -
skie go i Noc nej Zmia ny Blu -
esa. UU

Z „Ku rie rem” po mie ście
TTee aattrr ZZaa ggłłęę bbiiaa,, uull.. TTee aattrraall nnaa 44 
SSeekkrr.. tteell..//ffaaxx 003322//226666--0077--9911,,
cceenn ttrraa llaa 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 

GGRRUUDDZZIIEEŃŃ 22000099 
1155..1122.. ggooddzz.. 1100..0000 Barbara Rosiek
„Pamiętnik narkomanki”
1177.. 1122.. ggooddzz.. 1100..0000 Lucy Maud
Montgomery „Ania z Zielonego
Wzgórza”
1188.. 1122.. ggooddzz.. 1199..0000 Zbigniew
Książek „Sztuka kochania czyli
Sceny dla dorosłych”
1199.. 1122.. ggooddzz.. 1188..0000 „Niech żyje
bal” Piosenki Agnieszki Osieckiej
abon. ważne
2200.. 1122.. ggooddzz.. 1111..0000 Koncert
wigilijny Wstęp wolny
ggooddzz.. 1188..0000 „Niech żyje bal”
Piosenki Agnieszki Osieckiej
abon. ważne 
2277.. 1122.. ggooddzz.. 1188..0000Edward Taylor
„Stosunki na szczycie”
3311.. 1122.. ggooddzz.. 1188..0000 ii 2211..0000
WIECZÓR SYLWESTROWY
UUWWAAGGAA!!
DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy
ddoo wwyyggrraanniiaa::
–– 11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee
nnaa ssppeekkttaakkll „„NNiieecchh żżyyjjee bbaall””
ww ddnniiuu 1199 ggrruuddnniiaa ((ssoobboottaa))
oo ggooddzz.. 1188..0000..
–– 11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee
nnaa ssppeekkttaakkll „„NNiieecchh żżyyjjee bbaall””
ww ddnniiuu 2200 ggrruuddnniiaa ((nniieeddzziieellaa))
oo ggooddzz.. 1188..0000..  PPiieerrwwsszzee ddwwiiee
oossoobbyy,, kkttóórree pprrzzyyjjddąą zz nnaajjnnoowwsszzyymm
wwyyddaanniieemm „„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo””
nnrr 1111 ddoo nnaasszzeejj rreeddaakkccjjii ((SSoossnnoowwiieecc,,
uull.. 33 MMaajjaa,, ppookkóójj nnrr 99)),, ppooddaaddzząą
sswwoojjee iimmiięę ii nnaazzwwiisskkoo,, oottrrzzyymmaajjąą
bbeezzppłłaattnnee zzaapprroosszzeenniiaa,, kkttóórree bbęęddąą
ddoo ooddeebbrraanniiaa ww kkaassiiee TTeeaattrruu..
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W tym ro ku w ra mach pro mo cji
wo lon ta ria tu, sto wa rzy sze nie
Ho spi cjum św. To ma sza Ap.
w So snow cu kon cen tro wa ło się
na oso bach ma ją cych po nad 50
lat. Jak mó wią przed sta wi cie le
ho spi cjum oso ba po 50. – to roz -
trop ny i od da ny spra wie czło -
wiek, któ ry mo że dzie lić się z in -
ny mi nie tyl ko swo im cen nym
do świad cze niem ży cio wym, ale
przede wszyst kim swo im cza -
sem. Oso by, któ re koń czą pra cę
za wo do wą od czu wa ją po trze bę
za an ga żo wa nia się w coś no we -
go, a jed no cze śnie po ży tecz ne go
dla in nych, mo gą zna leźć swo je
miej sce we wspól no cie ho spi cyj -
nej.

Pro gram „Wo lon ta riat 50+”
re ali zo wa ny jest w ra mach ogól -
no pol skiej kam pa nii „Ho spi cjum
to też ży cie” i współ fi nan so wa ny
ze środ ków bu dże tu Wo je wódz -
twa Ślą skie go. 

Wszyst kich za in te re so wa -
nych wo lon ta ria tem ho spi cyj -
nym za pra sza my do no wej sie -
dzi by sto wa rzy sze nia, przy ul. 3
Ma ja 1 w So snow cu. 

W swo jej dzia łal no ści Ho -
spi cjum kie ru je się sło wa mi Bł.
Mat ki Te re sy z Kal ku ty:
„W tym ży ciu nie je ste śmy
zdol ni do do ko ny wa nia czy -
nów wiel kich. Mo że my je dy nie
czy nić drob ne, ale z wiel kiej
mi ło ści”. UU

„Wo lon ta riat 50+” 

Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie -
ciom od wie lu lat ko ja rzy nam
się ze świe ca mi, któ re za pa la my
na na szych sto łach, gdy sia da my
do świą tecz nej ko la cji w przed -
dzień Bo że go Na ro dze nia. Ca ri -
tas Die ce zji So sno wiec kiej rów -
nież w tym ro ku przy go to wa ła
świe ce. Ofia ry za ich roz pro wa -
dza nie prze zna czo ne są dla naj -
bied niej szych. 

„Ca ri tas” Ko ścio ła ka to lic -
kie go, „Dia ko nia” Ko ścio ła
Ewan ge lic ko -Au gbur skie go oraz
„Ele os” Ko ścio ła pra wo sław ne -
go pro wa dzą w cza sie ad wen tu
Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie -
ciom. Bli sko 4,5 mln świec znaj -
dzie się w do mach Po la ków
w kra ju i za gra ni cą. Po zy ska ne
środ ki zo sta ną prze zna cza ne
na róż ne for my wspar cia ubo -
gich dzie ci: do fi nan so wa nie po -
sił ków w szko łach, or ga ni za cję
ko lo nii let nich, le cze nie i re ha bi -

li ta cję dzie ci i mło dzie ży, po moc
ma te rial ną. Z ofiar Wi gi lij ne go
Dzie ła Po mo cy Dzie ciom zo sta -
nie sfi nan so wa ny rów nież za kup
żyw no ści dla gło du ją cych dzie ci
w Ka me ru nie w kra jach Czar ne -
go Lą du.

Po dob nie, jak w po przed nim
ro ku usta lo no umo wą kwo tę
na świe ce ma łe – 5 zł i du że
– 15 zł – Jed nak bar dzo moc no
pod kre ślam, że nie jest to ce -
na świe cy, ale na sza ofia ra dla
naj bied niej szych. Prak ty ka po ka -
zu je, że tak to od czy tu ją wier ni,
czę sto ofia ru jąc więk sze su my.
Część z ze bra nych pie nię dzy zo -
sta je w pa ra fii, na po moc naj bied -
niej szym na miej scu, część tra fia
do die ce zjal nej cen tra li na dzie ła
pro wa dzo ne przez Ca ri tas – wy -
ja śnia ks. Ste fan Wy por ski. 

Tra dy cyj nie już od kil ku lat
Ca ri tas Pol ska oraz Zwią zek
Har cer stwa Pol skie go współ pra -

cu ją przy re ali za cji idei Be tle -
jem skie go Świa tła Po ko ju. Rok -
rocz nie Świa tło jest za pa la ne
w Gro cie Na ro dze nia Pań skie go
w Be tle jem, a na stęp nie, prze ka -
zy wa ne przez skau tów, do cie ra
do wie lu kra jów Eu ro py – w tym
do Pol ski, gdzie prze ka zy wa ne
jest na wi gi lij nych świe cach Ca -
ri tas. W 2005 r. Be tle jem skie
Świa tło Po ko ju, a wraz z nim
wi gi lij na świe ca Ca ri tas, do tar ło
m. in. do Pry ma sa Pol ski, Pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów, Pre zy den ta
RP, Sej mu i Se na tu. Te go sa me -
go ro ku po raz pierw szy, na Pla -
cu Zam ko wym w War sza wie,
od by ło się uro czy ste prze ka za nie
Be tle jem skie go Świa tła War sza -
wia kom, a dzię ki bez po śred niej
trans mi sji w TVP 1 uro czy stość
mo gli obej rzeć lu dzie w ca łej
Pol sce.

kkss.. JJaa rroo ssłłaaww KKwwiiee cciieeńń

Wi gi lij ne świe ce już są

So sno wiec pa mię ta
Po dob nie jak w ro ku ubie głym,
w So snow cu już od 9 li sto pa da
trwa ły ob cho dy Świę ta Nie pod -
le gło ści. Uro czy sto ści roz po czę -
to od zło że nia kwia tów przy obe -
li sku w Trój ką cie Trzech Ce sa -
rzy przez za stęp cą pre zy den ta
mia sta Zbi gnie wa Ja skier nię
wraz z pre ze sem Od dzia łu
PTTK w So snow cu Sta ni sła wem
Cze kal skim oraz mło dzie żą
szkol ną. Na stęp nie wią zan ki zło -
żo no u miej scu upa mięt nia ją cym
roz strze la nie 20 Po la ków przez
na zi stów 4. IX. 1939 r.
i 8. VIII. 1940 r. przy uli cy Mo -
ścic kie go oraz pod ta bli cą upa -
mięt nia ją cą kwa te rę I Kom pa nii
Le gio nów Za głę bia Dą brow skie -
go, przy obec nym Ze spo le Szkół

Ga stro no micz no -Ho te lar skich
przy uli cy Wa wel.

Ob cho dom to wa rzy szył sze reg
do dat ko wych im prez: X Bieg Św.
Hu ber ta – za wo dy hip picz ne
w ujeż dża niu i sko kach, bie gi
i raj dy nie pod le gło ścio we. 

Uwień cze niem ob cho dów
świę ta 11 li sto pa da by ła msza św.
w in ten cji Oj czy zny, któ ra od by ła
się w Ka te drze p. w. Wnie bo wzię -
cia NMP. Po niej miej sce miał
kon cert Or kie stry Ka me ral nej Ca -
me ra ta Im puls pod dy rek cją Mał -
go rza ty Ka niow skiej. Agniesz ka
Bo che nek -Osiec ka (so pran) oraz
Ja ro sław We wió ra (te nor) wy ko -
na li naj pięk niej sze pol skie pie śni. 

Teekksstt ii ffoottoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Pierw szy tur niej ha lo wej pił ki noż nej za na mi! 
12 grud nia 2009 na obiek cie AKS Niw ka
or ga ni zo wa ny był Pierw szy Tur niej Ha lo -
wej Pił ki Noż nej o Pu char Po sła na Sejm
RP Wi tol da Kle pa cza. Tur niej za koń czył
się zwy cię stwem dru ży ny FC TA BOR, któ -
ra po emo cjo nu ją cym fi na le po ko na ła dru -
ży nę NO NA ME. Naj lep szym strzel cem
zo stał Mar cin Mar ko z dru ży ny NO NA -
ME. W im pre zie wzię ło udział 19 dru żyn
ry wa li zu ją cych ze so bą w pię ciu gru pach.

– Tur niej stał na bar dzo wy so kim po zio -
mie, nie wie le od bie ga ją cym od pro fe sjo -
nal nych roz gry wek. Cie szę się, że uda ło
nam się spo tkać w tak sze ro kim gro nie
i w spor to wej at mos fe rze ra zem spę dzi li -
śmy uda ny dzień. Jesz cze raz gra tu lu ję
zwy cięz com i już dziś za pra szam na ko lej -
ny tur niej, któ re go da tę po dam wkrót ce
– po wie dział To masz Nie dzie la, or ga ni za -
tor Tur nie ju. AARRCC



grudzień 2009 nr 11 13

historia
Fry de ryk Cho pin
((11881100--11884499)), wy bit ny kom po zy tor i pia ni sta 

Uro dził się 22 lu te go lub 1 mar -
ca 1810 r. w Że la zo wej Wo li (róż -
ni ce w da cie wy ni ka ją praw do po -
dob nie z błęd ne go za pi su w księ -
gach pa ra fial nych) ja ko syn
Mi ko ła ja i Ju sty ny. W po ło -
wie 1810 r. Cho pi no wie wraz
z dzieć mi prze nie śli się do War -
sza wy, gdzie Mi ko łaj otrzy mał po -
sa dę na uczy cie la ję zy ka fran cu -
skie go. Już w 1816 r. Fry de ryk za -
czął po bie rać na ukę gry

na for te pia nie u przy ja cie la oj ca – Woj cie cha Żyw ne go, któ re kon -
ty nu ował u po cho dzą ce go z Czech – Wil hel ma Würfe la. Jesz cze
przed ukoń cze niem 7. ro ku ży cia Cho pin by ła au to rem kil ku drob -
nych kom po zy cji (po lo ne zów). W 1817 r. uka zał się pierw szy wy -
da ny dru kiem je go utwór (Po lo nez g -moll). Je go pierw szym pro tek -
to rem zo stał hr. Fry de ryk Skar bek (oj ciec chrzest ny). W la tach 1823-
1826 Fry de ryk uczył się w Li ceum War szaw skim, w któ rym
pra co wał je go oj ciec. W ko lej nych la tach (1826-1829) był stu den -
tem war szaw skiej szko ły Szko ły Głów nej Mu zy ki, bę dą cej czę ścią
kon ser wa to rium, któ re zwią za ne by ło z Uni wer sy te tem War szaw -
skim. Pod jął na ukę har mo nii i kon tra punk tu u Jó ze fa El sne ra. Ten
okres je go ży cia cha rak te ry zu je się fa scy na cją mu zy ką lu do wą, po -
wsta ły wów czas m. in. Ron do c -moll op. 1 i Ron do á la Kra ko wiak
F -dur op. 14. W 1826 r. od był swo ją pierw szą za gra nicz ną po dróż,
któ rej ce lem był Ber lin, a na stęp nie Bad Re inertz (obec nie Dusz ni -
ki Zdrój). La ta 1829-1831 by ły dla Fry de ry ka Cho pi na okre sem
pierw szej mi ło ści – do śpie wacz ki Kon stan cji Gład kow skiej i pierw -
szych ogrom nych suk ce sów kom po zy tor skich (Kon cer ty for te pia no -
we f -moll op. 21 i e -moll op. 21). W 1829 r. prze by wał we Wied niu,
gdzie wy stą pił dwu krot nie z kon cer ta mi. Je go kom po zy cje spo tka -
ły się z ogrom nym suk ce sem wśród pu blicz no ści i po zy tyw ną re -
cen zją kry ty ków. Po byt ten za owo co wał rów nież pierw szym za gra -
nicz nym wy da niem je go dzieł. W dniu 5 li sto pa da 1830 r. F. Cho -
pin na za wsze opu ścił Pol skę – wy ru szył z Ka li sza przez Wro cław
do Dre zna. Na stęp nie przez Wie deń, Mo na chium, Stut t gart do tarł
do Pa ry ża. W cza sie tej po dró ży, na sku tek uzy ska nych in for ma cji  o
upad ku po wsta nia li sto pa do we go po wsta ły pierw sze szki ce do Etiu -
dy Re wo lu cyj nej. Pod czas ca łe go swo je go po by tu w sto li cy Fran cji
kom po zy tor wy ko nał 19 pu blicz nych kon cer tów. W cza sie pierw -
sze go z nich wy ko nał Kon cert e -moll i Wa ria cje B -dur, któ re wpra -
wi ły w za chwyt pu blicz ność i obec ne go na nim sa me go Fran cisz ka
Lisz ta. Po mi mo licz nych wy daw nictw z je go utwo ra mi Cho pin miał
pro ble my fi nan so we i dla te go za czął udzie lać lek cji gry na for te pia -
nie wy bit nym oso bi sto ściom ów cze sne go Pa ry ża. W la tach 1835-
1846 po świę cił się kom po no wa niu i utrzy my wał ży we kon tak ty z in -
te lek tu ali sta mi pol ski mi – A. Mic kie wi czem, J. U. Niem ce wi -
czem, C. K. Nor wi dem. W 1836 r. za rę czył się z Ma rią Wo dziń ską,
któ rej „ofia ro wał” m. in. Wal ca As -dur. W tym sa mym ro ku za czął
po waż nie cho ro wać na gruź li cę. Ostat nio po ja wi ła się teo ria, że przy -
czy ną je go śmier ci by ła nie ule czal na cho ro ba ge ne tycz na – mi ko wi -
scy do za. W rok póź niej po znał o 6 lat star szą Geo r ge Sand. Jed nak
z cza sem „speł nio na mi łość” zmie ni ła się w cha otycz ny i ner wo wy
zwią zek. Ucie ka jąc przed za zdro snym ko chan kiem Geo r ge wraz
z dzieć mi i Cho pi nem wy jeż dża do Val l de mos sa na Ma jor ce. Pod -
czas po by tu na wy spie po wsta je m. in. Pre lu dium Des -dur. Nie ste ty
znacz nie po gor szył się rów nież stan zdro wia kom po zy to ra, któ ry
w tym cza sie za czął pluć krwią. W 1839 r. po wró ci li do Fran cji, Fry -
de ryk za miesz kał w po sia dło ści G. Sand – Non haut. Jed nak po kon -
flik cie spo wo do wa nym mał żeń stwem cór ki Geo r ge – Sa lan ge roz sta -
ją się. W tym trud nym dla F. Cho pi na okre sie po wsta ją je go naj pięk -
niej sze nok tur ny i ma zur ki. Ostat nią ko bie tą w ży ciu pia ni sty by ła
Ja ne Stir ling – po cho dzą ca ze Szko cji, z któ rą wy je chał do Wiel kiej
Bry ta nii po wy bu chu re wo lu cji w Pa ry żu (1848). Zmarł po po wro -
cie do Pa ry ża w dniu 17 paź dzier ni ka 1849 r. Po cho wa ny zo stał
na pa ry skim cmen ta rzu Pe re -La cha ise. Zgod nie z je go ostat nią wo -
lą, wy ję te po śmier ci ser ce prze wie zio ne zo sta ło do War sza wy
i wmu ro wa ne w fi lar ko ścio ła pw. św. Krzy ża na Kra kow skim Przed -
mie ściu. Świa to wej sła wy kom po zy to ro wi ja kim był nie wąt pli wie
Fry de ryk Cho pin po świę co ny jest od by wa ją cy się cy klicz nie
od 1927 r. w War sza wie Mię dzy na ro do wy Kon kurs Pia ni stycz ny.
Fe sti wa le je go imie nia od by wa ją się w licz nych kra jach na ca łym
świe cie. Na je go cześć wznie sio no licz ne po mniki, a na wet na zwa -
no kra ter na Mer ku rym, jed ną z pla ne to id, war szaw ski port lot ni czy
na Okę ciu i in. Jest pa tro nem wie lu Szkół Mu zycz nych oraz in sty tu -
cji kul tu ry. W So snow cu upa mięt nio ny zo stał nie wiel ką ulicz ką
w dziel ni cy Po goń. 

Henryk Die tel uro dził się
w 1838 ro ku. Był ab sol wen tem
po li tech ni ki w Dreź nie i dy rek -
to rem fa bry ki w Wer dau (Sak so -
nia). W wie ku 40 lat przy był
do So snow ca, gdzie za ło żył
pierw szą w Kró le stwie Pol skim
przę dzal nię weł ny cze san ko wej.
W je go za kła dzie w dwa la ta
po za ło że niu (1880) pra co wa ło
już 6 tys. osób. Na prze ciw ko za -
kła du, bez po śred nio w po bli żu
to rów daw nej ko lei war szaw sko -
-wie deń skiej wy bu do wał oka za -
ły pa łac. Pra ce przy nim by ły kil -
ku eta po we. Jesz cze w 1878 r. dla
sie bie i swo jej ro dzi ny H. Die tel
wzniósł jed no pię tro wy bu dy nek
za ło żo ny na po dłuż nym pla nie.
Po 1890 r. do bu do wa no do nie go
neo re ne san so wą bry łę pa ła cu wg
pro jek tu ar chi tek ta Wa li gór skie -
go. Ostat ni etap prze bu do wy
miał miej sce na prze ło -
mie XIX i XX w., kie dy część
pół noc ną pa ła cu nad bu do wa no
do czę ści po łu dnio wej, a ca łość
przy kry to wy so kim da chem

z licz ny mi zdo bie nia mi.
Na szczę ście za cho wał się ory gi -
nal ny wy strój wnętrz, a pe reł kę
na ska lę ogól no pol ską sta no wi
po kój ką pie lo wy. Po dru giej woj -
nie świa to wej wnę trze pa ła cu by -
ło suk ce syw nie de wa sto wa ne,
swo ją sie dzi bę mia ła tu m. in. ko -
men dan tu ra NKWD. Na stęp nie
w bu dyn ku swo ją sie dzi bę mia ła
so sno wiec ka Szko ła Mu zycz na
(do 1997). Obec nie obiekt jest
w rę kach pry wat nych i od kil ku -
na stu już lat trwa je go grun tow ny
re mont. We wnę trzach daw ne go
pa ła cu Die tlów sie dzi bę ma mieć
cen trum kon fe ren cyj no -ho te lo -
we. W po bli żu bu dyn ku
ok. 1890 r. za ło żo ny zo stał roz -
le gły park, któ ry był przy kła dem
cie ka wej kom po zy cji neo ro man -
tycz nej. Zaj mu je współ cze śnie
po wierzch nię 6,13 ha. Je go flo ra
li czy ok. 60 ga tun ków drzew
i krze wów, z któ rych naj star sze
li czą so bie bli sko 120 lat. W par -
ku znaj du je się 13 po mni ków
przy ro dy. W la tach 70. XX w.

na szczy cie wznie sie nia, w cen -
tral nej je go czę ści wy bu do wa no
ha lę wi do wi sko wo -spor to wą
i kry tą pły wal nię, co spo wo do -
wa ło znacz ne zu bo że nie drze wo -
sta nu i zbu rzy ło je go pier wot ne
za ło że nia ar chi tek to nicz ne.
W bie żą cym ro ku uchwa łą Ra dy
Miej skiej park ofi cjal nie otrzy -
mał na zwę Die tla. Hen ryk Die tel
to nie wąt pli wie po stać bar dzo
za słu żo na dla So snow ca. Wy bu -
do wał ist nie ją cy do lat dzi siej -
szych ko ściół ewan ge lic ko -au gs -
bur ski pw. św. Ja na Ewan ge li sty.
W 1886 r. prze zna czył na Dom
Mo dli twy ha lę w swo jej fa bry ce,
któ rą prze bu do wa no i wy po sa żo -
no w oł tarz, am bo nę, or ga ny,
ław ki, na czy nia li tur gicz ne.
W dwa la ta póź niej do ko ścio ła
do bu do wa no wie żę w któ rej za -
in sta lo wa no dwa dzwo ny i ze gar.
Po nad to wnę trze świa ty ni ozdo -
bił ob raz oł ta rzo wy przed sta wia -
ją cy bło go sła wią ce go Chry stu sa.
W 1910 r. ko ściół uzy skał osta -
tecz nie obec ny wy gląd. Ni ską

wie żę za stą pio no bar dziej oka za -
łą i strze li stą oraz do da no trze ci
dzwon. Rów nież z je go ini cja ty -
wy na prze ło mie lat 80.
i 90. XX w. w bez po śred nim są -
siedz twie za kła du po wsta ło osie -
dle ro bot ni cze. W 1889 r. utwo -
rzył po cząt ko wą Szko łę Alek -
san dryj ską z sze ścio ma
od dzia ła mi. Był rów nież za ło ży -
cie lem sied mio kla so wej So sno -
wiec kiej Szko ły Re al nej (1894),
dla któ rej w czte ry la ta póź niej
ufun do wał oka za ły gmach. Jej
tra dy cje kon ty nu uje współ cze -
śnie IV Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. Sta ni sła wa Sta szi ca. H.
Die tel współ fi nan so wał rów nież
bu do wę obu so sno wiec kich cer -
kwi i ko ścio ła pw. Wnie bo wzię -
cia Naj święt szej Ma rii Pan ny
(obec nej ka te dry die ce zji so sno -
wiec kiej). Zmarł w 1911 r. i po -
cho wa ny zo stał w spe cjal nie wy -
bu do wa nym mau zo leum, któ re
znaj du je się na cmen ta rzu ewan -
ge lic kim przy uli cy Smut nej. 

Uro dził się w 967 ro ku w Po -
zna niu ja ko syn Miesz -
ka I i księż nicz ki cze skiej – Do -
bra wy. W 973 r. za pa dła de cy -
zja, że miał zo stać wy sła ny
do Nie miec ja ko gwa rant po sta -
no wień trak ta tu w Kwel din bur -
gu, jed nak nie wia do mo, czy
rze czy wi ście tam prze by wał.
Rzą dy ob jął po śmier ci oj ca
w 992 r., wy pę dza jąc na stęp nie
z kra ju swo ją ma co chę Odę
i przy rod nich bra ci. Po pie rał ak -
cje mi syj ne Woj cie cha Sław ni -
ko wi ca (ka no ni zo wa ne go w 997
r.) i Bru no na z Kwer fur tu na Po -
mo rzu. So jusz nik ce sa rza Ot to -
na III, któ re go go ścił w 1000 r.
na zjeź dzie gnieź nień skim pod -
czas je go piel grzym ki do gro bu
św. Woj cie cha. W cza sie te go

spo tka nia mia ła miej sce sym bo -
licz na ko ro na cja Bo le sła wa
przez na ło że nie na je go skro nie
dia de mu ce sar skie go. W tym
sa mym ro ku dzię ki po mo cy Ot -
to na III do pro wa dził do po wsta -
nia me tro po lii gnieź nień skiej
i trzech no wych bi skupstw (ko -
ło brze skie go, kra kow skie go
i wro cław skie go). Pierw szym
ar cy bi sku pem zo stał brat za -
mor do wa ne go przez Pru sów św.
Woj cie cha – Ra dzim Gau den ty.
Z je go zwierzch no ści wy łą czo -
ne zo sta ło utwo rzo ne wcze śniej
bi skup stwo mi syj ne w sie dzi bą
w Po zna niu, któ rym ad mi ni stro -
wał bi skup Ungier. Po śmier ci
mło de go ce sa rza Ot to -
na III (1002) Bo le sław Chro bry
zna lazł się w kon flik cie z je go

na stęp cą Hen ry kiem II, z któ -
rym pro wa dził dłu go trwa -
łą III eta po wą woj nę (1002-
1018), za koń czo ną do pie ro po -
ko jem w Bu dzi szy nie na mo cy
któ re go za ję te przez Po la ków
zo sta ły Mil sko i Łu ży ce.
W 1018 r. zdo był rów nież Ki -
jów osa dza jąc krót ko trwa le
na tro nie ru skim swo je go zię cia
Świę to peł ka I, któ ry wy gna ny
zo stał przez Ja ro sła wa Mą dre go.
Rok póź niej przy łą czył do swo -
je go pań stwa Gro dy Czer wień -
skie. Kil ka na ście lat wcze śniej,
w 1003 r. pod jął in ter wen cję
w Cze chach, gdzie po śmier ci
Wła dy wo ja osa dził po cząt ko wo
Bo le sła wa III Ru de go, a na stęp -
nie ośle pił go i zo stał wład cą
Czech ja ko Bo le sław IV (1003-

1004). Umie jęt nie wy ko rzy stał
bez kró le wie w Niem czech
po śmier ci Hen ry ka II i za zgo -
dą pa pie ża Ja na XIX ko ro no wał
się w dniu 18 kwiet nia 1025 r.
w Gnieź nie. Zmarł w dwa mie -
sią ce po ko ro na cji (17 czerw -
ca 1025 r.) i po cho wa ny zo stał
praw do po dob nie w ka te drze po -
znań skiej. W So snow cu pierw -
szy król Pol ski jest pa tro nem
nie wiel kiej ulicz ki w dziel ni cy
Za gó rze. 

Pałac Dietla i nie tylko…

KKoolluummnnęę rree ddaa gguu jjee MMii cchhaałł WWęęcceell

Bo le sław Chro bry (967-1025)
ksią żę i pierw szy król Pol ski 
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Tra fi łem do In dii przez przy pa -
dek. I naj chęt niej ni gdy bym już
stam tąd nie wy jeż dżał – pi sze Ja ro -
sław Kret w tej pięk nej, nie zwy kle
cie ka wej książ ce o fa scy nu ją cym
kra ju „dzie sięć ra zy więk szym
od Pol ski, a zróż ni co wa nym jak
Eu ro pa”. 
„Mo je In die” to zna ko mi te po łą -
cze nie opo wie ści przy go do wo -po -
dróż ni czej z oso bi stym pa mięt ni -
kiem au to ra, któ ry miesz kał tam
przez kil ka lat. To, o czym pi sze,
wi dział, sły szał, po sma ko wał, po -

czuł i zro zu miał – trud no o lep sze -
go prze wod ni ka po eg zo tycz nych
dla nas oby cza jach, kul tu rze, czy
kuch ni. Opi su jąc swo je za ska ku ją -
ce przy go dy, Kret „prze my ca” fak -
ty, mi ty i le gen dy, hi sto rie o re li -
giach i po li ty ce, bez zna jo mo ści
któ rych trud no po jąć in dyj ską rze -
czy wi stość. W tej książ ce pa sjo nu -
ją ce jest do słow nie wszyst ko:
od od po wie dzi na py ta nie, co ozna -
cza ją słyn ne „krop ki” na ko bie cych
czo łach, po opis... co dzien ne go
my cia na czyń. O „swo ich In diach”

Kret pi sze z wiel kim znaw stwem
i – ser cem.

JJAA RROO SSŁŁAAWW KKRREETT Dzien ni karz,
fo to re por ter, pre zen ter te le wi zyj ny.
Stu dio wał egip to lo gię, a tak że ar -
che olo gię śród ziem no mor ską,

afry ka ni sty kę i kul tu ro znaw stwo.
W la tach 90-tych był re por te rem
i pre zen te rem Te le expres su, Pro wa -
dził au tor ski pro gram te le wi zyj ny
„Klub Po dróż ni ków”, na krę cił po -
nad 20 fil mów do ku men tal nych
i re por ta ży w Azji, Afry ce, Ame ry -
ce Po łu dnio wej i Eu ro pie. Przez 3
la ta pra co wał ja ko star szy re dak tor
i fo to re por ter w Ma ga zy nie „Na tio -
nal Geo gra phic Pol ska”, Od 2002
jest pre zen te rem Po go dy w TVP.
Jest au to rem książ ki Kret na po go -
dę i al bu mów fo to gra ficz nych: Mo -
ja Zie mia Świę ta (Wyd. I „Ber nar -
di num”, Wyd. II Bi blio te ka „Ga ze -
ty Wy bor czej”), a tak że z cy klu
„Wy pra wy ma rzeń” – „Zie mia
Świę ta” i „Ma da ga skar” (Wyd.
Pas cal), jest też współ au to rem
„Słow ni ka Po go dy” (Wyd. Pas cal).

Wy jąt ko wy zbiór opo wia dań
o Mi ko łaj ku i je go ko le gach
przy go to wa ny spe cjal nie z oka -
zji pięć dzie sią tych uro dzin słyn -
ne go bo ha te ra.
Tom za wie ra pierw sze opu bli ko -
wa ne opo wia da nie, a tak że zu -
peł nie do tąd nie zna ne, po raz
pierw szy dru ko wa ne tek sty zna -
le zio ne w ar chi wach Go scin -
ny'ego. Wy jąt ko we są tak że ilu -
stra cje, sub tel ne ko lo ro we akwa -
re le przy go to wa ne przez
Sempégo spe cjal nie na tę oka -
zję.
Przy go dy Mi ko łaj ka, Al ce sta
i in nych jak za wsze roz ba wią
ma łych i du żych.  Nie zna ne

przy go dy Mi ko łaj ka  to za pro -
sze nie do świę to wa nia i praw -
dzi wa grat ka dla wszyst kich
wiel bi cie li ma łe go urwi sa.

Re ne Go scin ny, Je an -Ja cqu es Sem pe

Nie zna ne przy go dy 
Mi ko łaj ka
Rok wy da nia: 2009
Wy daw nic two: Znak
Ce na de ta licz na: 32,90 zł

BBAA RRAANN ((2211..0033..--1199..0044..)) – Przed To bą pra co wi ty okres. W do -
dat ku wy glą da na to, że im bli żej świąt, tym wię cej obo wiąz ków.
A nie po win no być od wrot nie? Mo że nie któ re spra wy uda się
na ra zie odło żyć na bok? Za kończ mi ja ją cy rok ro biąc to, na co
masz ocho tę! W świę ta po zwól so bie na re laks. Mo że te go rocz -
ne go Syl we stra tak że war to spę dzić spo koj niej i bar dziej ka me -
ral nie, z ty mi, któ rych ko chasz? 
BBYYKK ((2200..0044..--2200..0055..)) – Z koń cem ro ku jak zwy kle masz wie le
spraw do ure gu lo wa nia, do za ła twie nia, wie le pra cy. Stan fi nan -
sów po zwo li na świą tecz ne sza leń stwo. Dzie ciąt ko oka że się
w tym ro ku wy jąt ko wo szczo dre, a syl we stro wy wie czór spę dzo -
ny z fan ta zją i roz ma chem. Mo że po wi tasz No wy Rok pod pal -
ma mi lub w Pa ry żu? Ktoś po zna ny w grud niu zro bi na To bie du -
że wra że nie. Ciąg dal szy tej zna jo mo ści jest moż li wy. 
BBLLIIŹŹ NNIIĘĘ TTAA ((2211..0055..--2211..0066..)) – W grud niu Two je de cy zje po win ny
być wy jąt ko wo da le ko wzrocz ne. Je że li coś się nie uda ło, nie
przy nio sło spo dzie wa nych re zul ta tów to znak, że trze ba zmie -
nić me to dy dzia ła nia na bar dziej efek tyw ne. Bądź ostroż ny
w spra wach urzę do wych, pa pier ko wych. Licz pie nią dze, na wet
je śli wy da jesz je na świą tecz ne za ku py. Świę ta i No wy Rok
spędź spo koj nie. Chwi le le ni stwa oka żą się bar dzo przy jem ne.
RRAAKK ((2222..0066..--2222..0077..)) – Nie za po mi naj, że zbli ża ją się świę ta. Du -
żą ra dość spra wi ci ob my śla nie de ko ra cji do mu i sto łu oraz wę -
drów ka po skle pach. W dzie dzi nie twór czo ści od kry jesz w so -
bie ta lent i pod cho in ką znaj dą się upo min ki wy ko na ne Two ją
rę ką. Je steś sa mot ny? Na za ku pach mo żesz spo tkać ko goś in -
te re su ją ce go! Je śli Ci się po do ba to nie bój się na wią zać zna jo -
mość. Syl we stro we po my sły przy nio są po sze rze nie to wa rzy -
skich zna jo mo ści.
LLEEWW ((2233..0077..--2222..0088..)) – Mi ja ją cy rok za koń czysz suk ce sem. Bę -
dziesz też pe łen po my słów, otwar ty na świat i lu dzi. Two im man -
ka men tem jest skłon ność do prze sad nych za ku pów. Świę ta to
świet ny pre tekst do wy dat ków, więc za bierz ze so bą ko goś kto
wy da je się bar dziej od por ny na gwiazd ko we sza leń stwa. Nie
prze sadź z syl we stro wym stro jem i ma ki ja żem. Nie chcesz chy -
ba, aby po ba lu za pa mię ta no wy łącz nie two ją kre ację a nie cie -
bie. 
PPAANN NNAA ((2233..0088..--2222..0099..)) – Pla nu jąc świą tecz ny wy po czy nek nie
za po mi naj o so bie. Wy rę cza jąc wszyst kich wo kół tyl ko Ty bę -
dziesz zmę czo ny. Obo wiąz ki przed świą tecz ne po dziel
na wszyst kich do mow ni ków. Nie martw się o fi nan se. Na wszyst -
ko wy star czy. Przed koń cem ro ku do trą do Cie bie bar dzo do bre
wia do mo ści. Syl we stro wy wie czór bę dzie w tym ro ku nie po wta -
rzal ny i nie za po mnia ny. 
WWAA GGAA ((2233..0099..--2222..1100..)) – Nie unik niesz spię trze nia obo wiąz ków,
ale po ko nasz je z ła two ścią. Po myśl o atrak cyj nej opra wie świąt,
tym bar dziej, że im bli żej gwiazd ki tym waż niej sze sta ną się
spra wy ro dzin ne. Być mo że za pra gniesz zgro ma dzić przy wi gi -
lij nym sto le naj bliż szych krew nych? To do bry po mysł! Tak rzad -
ko się wi du je cie. Za to No wy Rok po wi tasz w ma łym lecz do bo -
ro wym to wa rzy stwie. 
SSKKOORR PPIIOONN ((2233..1100..--2211..1111..)) – Uwa żaj by przed świą tecz ny
okres nie za mie nił się wy łącz nie w prze sad ne za ku po we sza -
leń stwo. Nie za po mnij o kart kach świą tecz nych i drob nych upo -
min kach dla naj bliż szych. Po bar dzo pra co wi tym ro ku na le ży
Ci się odro bi na luk su su. Mo że po my ślisz o Syl we strze w gó -
rach? Ku lig, ogni sko. Wy po czy waj i zbie raj si ły na no we dwa -
na ście mie się cy.
SSTTRRZZEE LLEECC ((2222..1111..--2200..1122..)) – Uczu cia, mi mo sen ty men tal nej,
świą tecz nej at mos fe ry, odłóż na dal szy plan. I tak przed ni mi nie
uciek niesz. Wi gi lia upły nie ci spo koj nie. Je śli czu jesz się zmę -
czo ny, w świę ta nie wy chodź ze skó ry, po czy taj książ kę, po zwól
so bie na pe łen luz. No wy Rok przy nie sie ocze ki wa ne zmia ny.
Syl we stro wy bal za po wia da się atrak cyj nie. Być mo że przy czy -
ni się do te go... mi łość. 
KKOO ZZIIOO RROO ŻŻEECC ((2211..1122..--2200..0011..)) – W or ga ni za cji świą tecz nych
dni oka żesz się jak zwy kle prak tycz ny i za po bie gli wy. Na wet je -
śli po przed nie ty go dnie wca le te go nie za po wia da ły, te go rocz na
gwiazd ka przy nie sie ci speł nie nie ma rzeń. Coś waż ne go się wy -
ja śni, coś do bre go się zda rzy. No we uczu cie wpra wi cię w pod -
nio sły na strój. Syl we stra, na wet w naj więk szym tło ku, spę dzi cie
tyl ko we dwo je. 
WWOODD NNIIKK ((2211..0011..--2200..0022..)) – Czas dzie lą cy Cię do świąt po sta raj
się pre cy zyj nie za pla no wać, spra wie dli wie roz dzie la jąc obo wiąz -
ki po mię dzy naj bliż szych. Świę ta spędź z ro dzi ną, Syl we stra
za pla nuj w gro nie spraw dzo nych osób. Wszyst ko się uda.
Po No wym Ro ku w Two im związ ku na stą pią dia me tral ne zmia -
ny. Oczy wi ście na ko rzyść. Moż li we, że sta niesz na ślub nym ko -
bier cu. 
RRYY BBYY ((2211..0022..--2200..0033..)) – Nic nie zdo ła przy ćmić ro man tycz nej
at mos fe ry i ra do ści z nad cho dzą cych świąt. Bę dziesz świet nym
or ga ni za to rem wi gi lij ne go wie czo ru, po żą da nym i mi le wi dzia -
nym go ściem, a po mysł spę dze nia gwiazd ki na nar tach tak że
wy pa li! Przed Syl we strem war to od wie dzić ko sme tycz kę, po -
cho dzić po skle pach z ciu cha mi i spra wić, aby ta szcze gól na
noc na le ża ła do cie bie! VVEE NNAA

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 8 stycznia 2010
roku. Wśród au to rów po praw -
nych roz wią zań roz lo so wa ne zo -
sta ną na gro dy, któ re pro si my od -
bie rać oso bi ście w Re dak cji.

PPoo zziioo mmoo:: 1 – okres po prze dza ją -
cy Bo że Na ro dze nie, 5 – ton, 8
– w od róż nie niu od te le wi zji tam
tyl ko jest dźwięk, 9 – wy spy
na Mo rzu Ka ra ib skim, 10 – je, je,
je…, 11 – trze ba je trzy mać
na wo dzy, 12 – ma ta do dżu -
do, 14 – ser, mle ko, śmie ta na, 16
– przy zwy cza je nie, 17 – ba rier ka
wo kół po kła du na stat ku, 19 – In -
dia nin lub… fry zu ra, 21 – śnieg
lub deszcz, 22 – bu du je że re -

mia, 25 – eg za min doj rza ło ści, 28
– okręt, 29 – męż czy zna, 30
– wy sie wa ne do gle by, 32 – żoł -
nierz przed przy się gą, 34 – Wi sła
lub War ta, 35 – nasz za chod ni są -
siad, 36 – smu tek po śmier ci bli -
skiej oso by, 37 – kłót nia, 38 – list
bez pod pi su, 39 – am ba ras.

PPiioo nnoo wwoo:: 1 – „… o Ba się”, 2
– mo ral ność, 3 – … czy ni mi -
strza, 4 – „… po słów grec -
kich”, 5 – koń czą żni wa, 6 – pro -
dukt, 7 – pod rzu ca ne pi sklę, 13
– prze sy ła nie my śli, 15 – wy lę -
gar ka, 18 – prze ciw ny ze ni to -
wi, 20 – upust, 23 – naj dłuż sza
rze ka Ame ry ki Po łu dnio wej, 24
– wy ciąg, esen cja, 26 – zło ta
myśl, mak sy ma, 27 – plan bu do -
wy np. ra dia, 28 – ga si po żar, 31
– są siad Wę gra, 33 – … i krzy -
żyk. 

RRoozz wwiiąą zzaa nniiee zz�kkrrzzyy żżóóww kkii nnuu mmeerr 1100::  SSAANNTTAA MMOONNTTEEFFIIOORREE –– „„FFRRAANNCCUUSSKKII OOGGRROODDNNIIKK””
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Adela Czapla, Salomea Olkusz i Mariusz Wiecha. 

Krzyżówka nr 11

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.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 11:

IIllee llaatt mmaa MMiikkoołłaajjeekk??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 11
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 11:

JJaakkii ttyyttuułł nnoossiiłł aauuttoorrsskkii pprrooggrraamm tteelleewwiizzyyjjnnyy JJaarroossłłaawwaa KKrreettaa??

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 11
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek; 
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59; 
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl 
Reklama: Beata Dudek tel. 660 515 999 - reklama@kuriermiejski.com.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam

Ja ro sław Kret

Mo je In die
Świat Książ ki, 2009 
Pre mie ra: 19 li sto pa da 2009 
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TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Po rocz nym po by cie w eks tra kla -
sie w se zo nie 2007/2008 uka ra ne
za ko rup cję „Za głę bie” mia ło bły -
ska wicz nie wy rwać się z II -li go -
wej ot chła ni i po ro ku za mel do -
wać się za ple czu eli ty, czy taj
w I li dze. Do zre ali zo wa nia te go
ce lu zabra kło jed nak wy ko naw -
ców. Wio sną 2009 r. do zespołu
tra fi ło wie lu przy pad ko wych za -
wod ni ków i ta ką też przy pad ko wą
dru ży ną by ło „Za głę bie”. La tem
wło da rze klu bu po szli po ro zum
do gło wy i ścią gnę li na Lu do wy
tych, któ rzy po mo gli wy wal czyć
la tem 2007 upra gnio ny awans
do eks tra kla sy. Je sie nią ten wa -
riant zdał eg za min. So sno wi cza -
nie są jed ną no gą w I li dze, ale
aby zro bić dru gi krok nie mo gą
spo cząć na lau rach. Przy da ło by
się też kil ka wzmoc nień. Przede
wszyst kim po szu ki wa ny jest ra so -
wy na past nik, ta ki któ ry nie bę -
dzie się bał wło żyć gło wy tam,
gdzie in ni nie wło ży li by no gi.

PPlluu ssyy

Po wrót do świad czo nych. Strza łem
w dzie siąt kę oka za ło się po now ne
za trud nie nie Ada ma Ben sza, Dże -
na na Ho si cia, Vla di mi ra Bed na ra,
Sła wo mi ra Pa cha oraz Mar ci na La -
chow skie go. Wszy scy po za La -
chow skim wró ci li na Sta dion Lu -

do wy po rocz nej prze rwie. „La cha”
za mel do wał się w So snow cu
po dwóch la tach. Bez nich ze spół
na pew no nie był by tak wy so ko
w ta be li. Plus tak że dla de fen sy wy.
So sno wi cza nie stra ci li je sie nią za -
le d wie 11 bra mek (10 w li dze i 1
w PP). To naj lep szy wy nik w Pol -
sce po pierw szej czę ści se zo -
nu 2009/2010!

MMii nnuu ssyy

Sku tecz ność. „Za głę bie” w 19 me -
czach li go wych zdo by ło 27 bra -
mek. Nie za wie dli Mi chał Fi li po -
wicz i Mar cin La chow ski. W So -
snow cu li czo no na Krzysz to fa
My śli we go, ale naj lep szy snaj per
ubie głe go se zo nu za po mniał jak
się strze la bram ki. Wię cej spo dzie -
wa no się tak że po Hu ber cie Ja ro -
mi nie, któ ry czę ściej niż w li dze
tra fiał w PP. Do brze, że „Za głę bie”
ma sku tecz nych obroń ców, bo
gdy by nie to, do ro bek bram ko wy,
a co za tym idzie tak że punk to wy,
był by pew nie uboż szy.

NNaajj lleepp sszzyy zzaa wwoodd nniikk

Na wy róż nie nie za słu ży li Adam
Bensz (gdy by nie wpad ki w Ja ro -
ci nie moż naby mó wić o ide ale),
Dże nan Ho sić, któ ry do sko na le
dy ry go wał so sno wiec ką de fen sy -
wą, Mar cin La chow ski, któ re go
am bi cji i wo li wal ki bra ko wa ło

w ostat nich dwóch se zo nach so -
sno wi cza nom, gdy „La chy” nie
by ło w „Za głę biu”, ale na naj -
więk sze sło wa uzna nia za pra co -
wał Mi chał Fi li po wicz, naj lep szy
strze lec dru ży ny ze sto li cy Za głę -
bia Dą brow skie go. Sześć bra mek
w li dze, trzy w Pu cha rze Pol ski,
po nad to wy cho wa nek Pia sta Gli -
wi ce za li czył kil ka asyst, do sko -
na le do gry wa jąc ze sta łych frag -
men tów gry. Plus za wszech -
stron ność. Do brze ra dził so bie

za rów no w ata ku, jak i na bo ku
po mo cy.

NNaajj lleepp sszzyy mmeecczz

Czar ni Ża gań – Za głę bie So sno -
wiec (0: 4). Jed no z dwóch naj -
wyż szych zwy cię stw „Za głę bia”
je sie nią. W ta kim sa mym sto sun -
ku so sno wi cza nie po ko na li u sie -
bie Ślę zę Wro cław. Do me czu
z „Za głę biem” Czar ni w ośmiu
me czach na wła snym sta dio nie

nie da li się po ko nać ry wa lom,
zresz tą po za me czem z dru ży ną
Pio tra Pier ścion ka by li u sie bie
niepo ko na ni. W star ciu z „Za głę -
biem” nie mie li jed nak żad nych
szans. So sno wi cza nie już do prze -
rwy pro wa dzi li 3:0, a ozdo bą me -
czu by ło tra fie nie Vla di mi ra Bed -
na ra, któ ry wy ko rzy stu jąc błąd
bram karza miej sco wych pre cy zyj -
nym ude rze niem z po nad dwu -
dzie stu me trów umie ścił pił kę
w siat ce.

RRoozz cczzaa rroo wwaa nniiee

Krzysz tof My śli wy w po przed -
nim se zo nie strze lił 11 bra mek
i był naj sku tecz niej szym gra -
czem „Za głę bia”. Je sie nią był
cie niem gra cza z po przed nich
roz gry wek. W li dze tra fił tyl ko
raz, jed ną bram kę zdo był w PP.
Do te go za du żo mó wił. W jed -
nym z wy wia dów po skar żył się
na tre ne ra Pio tra Pier ścion ka.
Szko le nio wiec mi mo to dał mu
ko lej ne szan se, ale tych My śli wy
nie po tra fił wy ko rzy stać i nie
wy klu czo ne, że wio sną na Sta -
dio nie Lu do wym już go nie uj -
rzy my.

Pierw sza li ga co raz bli żej

PPiiłł kkaa rrzzee „„ZZaa ggłłęę bbiiaa”” ssąą nnaa nnaajj lleepp sszzeejj ddrroo ddzzee ddoo aawwaann ssuu ddoo II llii ggii

PPooggoońń rryywwaalleemm „„ZZaaggłłęębbiiaa””

Znamy już przeciwnika
piłkarskiego „Zagłębia”,
z którym przyjdzie mu się
zmierzyć w ćwierćfinale
rozgrywek Pucharu Polski.
W marcu 2010 roku
rywalem sosnowiczan
będzie I-ligowa Pogoń
Szczecin. Dwumecz,
którego stawką będzie
awans od półfinału
rozgrywek odbędzie się
w dniach 16 lub 17 marca
oraz tydzień później.
Pierwszy mecz odbędzie
się na Stadionie Ludowym.

Ko lej ny wiel ki suk ces Mar ty Pu dy. Sza blist ka TMS
Za głę bie się gnę ła po zło ty me dal Mi strzostw Eu ro -
py Ju nio rów w szer mier ce, któ re od by ły się w duń -
skie go Oden se. So sno wi czan ka sta nę ła na naj wyż -
szym stop niu po dium w ry wa li za cji dru ży no wej.
Oprócz na szej za wod nicz ki w skład zło tej dru ży ny we -
szły: Ka ta rzy na Kę dzio ra (AZS OŚ Po znań), Ma tyl -
da Ostoj ska (AZS AWF War sza wa) oraz Mar ta Wą tor
(AZS AWF Ka to wi ce).

Po lki w ćwierć fi na le po ko na ły Is lan dię 45:7,
w pół fi na le Ukra inę 45:39, a w fi na le po dra ma tycz -
nym me czu zwy cię ży ły Niem ki 45:43. – Pod su mo -
wu jąc start sza bli stek war to się za trzy mać je dy nie
przy pół fi na le z Ukra iną oraz wal ce o zło to z Niem -
ka mi. Po je dy nek z Is lan dią moż na by ło  trak to wać
w ka te go rii roz grzew ki  W wal ce fi na ło wej pro wa dzi -
li śmy już wy so ko, ale nie ste ty w koń ców ce dziew czy -
ny roz trwo ni ły prze wa gę. Ma ło za wa łu nie do sta łem.
Za czę ło się bar dzo do brze, bo Ka ta rzy na Kę dzio ra
wy gra ła z Leą Schol ten 5:0. Po tem po je dy nek się wy -
rów nał, ale osta tecz nie koń czą ca w pol skiej eki pie
Kę dzio ra wy szła na plan szę ma jąc w za pa sie 9 tra -
fień. Wal czą ca po stro nie nie miec kiej Ale xan dra Buj -
do so rzu ci ła się w po goń i do szła na szą za wod nicz kę,
do pro wa dza jąc do sta nu na 42:43. Emo cje się gnę ły
ze ni tu, na szczę ście Ka sia opa no wa ła ner wy i od tej
chwi li obie zdo by wa ły już tra fie nia na prze mian. To
zaś wy star czy ło, aby mecz za koń czył się na szą wy -
gra ną – re la cjo no wał tre ner re pre zen ta cji Nor bert Ja -
skot, któ ry nie mo że się na chwa lić sza blist ki z So -
snow ca. – Pięk nie wal czy ła. Po twier dzi ła, że jest
moc na psy chicz nie. Bez niej nie by ło by te go zło ta.
W przy szłym ro ku rzu ci my ją na sze ro ką wo dę i zo -
ba czy my jak spraw dzi się w po je dyn kach z se nior ka -
mi – do dał szko le nio wiec Po lek.

Za do wo le nia z osią gnię te go przez Mar tę wy ni ku
nie kry je tak że klu bo wy tre ner so sno wi czan ki
Krzysz tof Wą tor. – Ta lent na szej za wod nicz ki roz wi -

ja się pra wi dło wo, cze go po twier dze niem jest ten zło -
ty me dal. Mar ta wcze śniej czte ro krot nie sta wa ła
na po dium ka de tów – się gnę ła po dwa me da le in dy -
wi du al ne oraz w dru ży nie. Szko da że w tur nie ju in -
dy wi du al nym za koń czy ła zma ga nia na wal ce z póź -
niej szą trium fa tor ką ME Włosz ką Gre go rio. Mar ta
ma jed nak przed so bą jesz cze rok star tów w ka te go -
rii ju nio rów. Po nad to jesz cze w tym se zo nie weź mie
udział w mi strzo stwach świa ta ju nio rów i je stem
pew ny, że jej ko lej ne star ty przy nio są nam ko lej ne
po wo dy do ra do ści – pod kre śla Krzysz tof Wą tor, tre -
ner TMS Za głę bie So sno wiec.

Osta tecz nie w tur nie ju in dy wi du al nym Pu da upla -
so wa ła się na 14 po zy cji. Za nim ule gła Włosz ce Gre -
go rio w 1/16 po ko na ła Wę gier kę Pe trę Na gy 15:10.

Na plan szach w Oden se ry wa li zo wał tak że sza -
bli sta TMS Za głę bie Ma ciej Re gu lew ski. W tur nie -
ju in dy wi du al nym za jął 20 miej sce. W 1/32 tur nie ju
miał wol ny los, a w ko lej nej fa zie zma gań
uległ 10:15 Bia ło ru si no wi Sier gie jo wi Sza szi no wi.
W ry wa li za cji dru ży no wej Pol ska eki pa z Re gu lew -
skim w skła dzie za ję ła pią te miej sce. Na si re pre zen -
tan ci roz po czę li tur niej od po ko na nia  Tur cji 45:39.
Na stęp nie ule gli Niem com 33:45, a im pre zę za koń -
czy li dwo ma zwy cię stwa mi – nad Bia ło ru sią 45:38
oraz sil ną eki pą Wę gier 45:36.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Mar ta Pu da mi strzy nią Eu ro py
Start w 75 wy ści gach, 32 zwy cię -
stwa, 15 dru gich miejsc, 10 ra zy
na naj niż szym stop niu po dium
– Gru pa Ko lar ska Za głę bie So sno -
wiec pod su mo wa ła nie zwy kle uda -
ny se zon.

Naj więk sze suk ce sy w mi ja -
ją cym ro ku od nio sła Mag da le -
na Pyr gies, któ ra zdo by ła zło ty
me dal w Gór skich Mi strzo stwach
Pol ski na szo sie i brą zo wy me dal
Mi strzostw Pol ski w ko lar stwie
gór skim ustę pu jąc je dy nie  Alek -
san drze Da wi do wicz, ak tu al nej
Mi strzy ni Eu ro py oraz Ka ta rzy -
nie So lus. – Po nad to Mag da za ję -
ła 4 miej sce pod czas mi strzostw
Pol ski ze star tu wspól ne go
na szo sie i 6 w jeź dzie in dy wi du -
al nej na czas. Po nad to re pre zen -
to wa ła Pol skę na mi strzo stwach
Eu ro py w wy ści gu ze star tu
wspól ne go na szo sie – wy li cza
Ry szard Bu jak, pre zes GK Za głę -
bie.

Na po dium mel do wa ła się rów -
nież Eu ge nia Bu jak. – Pod czas szo -
so wych mi strzostw Pol ski oraz gór -
skich mi strzo stwach Pol ski wy wal -
czy ła brą zo we me da le. Po nad to
wy gra ła w Pu cha rze Pol ski w Ko -
zie gło wach. Eu ge nia wy wal czy ła
tak że dwa zło te krąż ki pod czas
Olim pia dy Lu do wych Ze spo łów
Spor to wych. Zwy cię stwo w PP za -
no to wa ła tak że na swo im kon cie
Mar ta Ka szu ba – do da je pre zes
Bu jak.

Do brze za pre zen to wa ła się tak -
że ko lej na re pre zen tant ka GK Za -
głę bie Elż bie ta Fi gu ra, spe cja list ka
w jeź dzie na ro we rze gór skim, któ -
ra zdo mi no wa ła za wo dy w tej dys -
cy pli nie w ka te go rii mło dzicz ka
w Pol sce. Zwy cię ży ła w pre sti żo -
wej edy cji Pu cha ru Lan ga, bra ła
udział w wy ści gach w Au strii, Cze -
chach, gdzie w wy ści gach, któ rych
staw ką był pu char tych kra jów  wy -
gry wa ła. W paź dzier ni ku  zwy cię -
ży ła w Mi strzo stwach Ślą ska oraz
wy gra ła Mię dzy wo je wódz kie Mi -
strzo stwach Mło dzi ków w MTB.

Moc nym punk tem Za głę bia
mógł być rów nież Mi chał Dra bek,
któ ry tak że spe cja li zu je się w ko lar -
stwie gór skim. – Na po cząt ku se zo -
nu pre zen to wał bar dzo wy so ką for -
mę, pod czas wy ści gu w Szczaw nie
na Pu cha rze Lan ga za jął 16 miej -
sce, a z gro na sze ściu re pre zen tan -
tów Pol ski, pod czas wy ści gu w Le -
żaj sku, gdzie sta wi ła się kra jo wa
czo łów ka za wod ni ków w ka te go rii
ju nior za jął 2 miej sce. Nie ste ty, pod -
czas tre nin gu uległ wy pad ko wi,
któ ry unie moż li wił mu dal sze star -
ty – mó wi Bu jak.

Suk ce sy od no si li tak że mło dzi -
cy Adam Bę be nek, Mar cin Bi jak,
Ra do sław Bil nic ki oraz Mi chał Ku -
cia. Bi jak wy grał mię dzy in ny mi
za wo dy o ty tuł Mi strza Ślą ska
w ko lar stwie to ro wym, Bil nic ki
zdo był ty tuł wi ce mi strza Ślą ska
w ko lar stwie to ro wym, a dru ży -

na w skła dzie Bil nic ki, Ku cia, Bę -
be nek za ję ła 3 miej sce. 

– Se zon 2009 za koń czy ły Mi -
strzo stwa Ślą ska w Ko lar stwie Gór -
skim oraz Mię dzy wo je wódz kie
Mi strzo stwa Mło dzi ków, w któ rych
ry wa li zo wa ły Śląsk oraz Opo le.

W mi strzo stwach Ślą ska trium -
fo wał  Mar cin Bi jak, a Adam Bę -
ben był 2. W za wo dach mię dzy wo -
je wódz kich Bi jak był 2, a Bę be -
nek 3 – pod kre śla Bu jak.

War to tak że wspo mnieć
o punk ta cji klu bo wej. W kla sy fi ka -
cji klu bo wej gór skich mi strzostw
Pol ski na szo sie re pre zen tant ki GK
Za głę bie za ję ły 1 miej sce. W kla sy -
fi ka cji ogól nej ko biet i męż czyzn
so sno wi cza nie upla so wa li się na 5
miej scu. W Klu bo wych Mi strzo -
stwach Pol ski w punk ta cji łącz nej:
szo sa – tor – prze łaj – mtb ko biet
i męż czyzn zajęli 22 miej sce na 108
skla sy fi ko wa nych. Wśród ko biet 8
miej sce na 66 klu bów skla sy fi ko -
wa nych, w kla sy fi ka cji klu bo wych
mi strzostw Pol ski na szo sie ko biet
i męż czyzn 8 miej sce na 73 skla sy -
fi ko wa nych klu by. W kla sy fi ka cji
klu bo wych mi strzostw Pol ski
na szo sie ko biet  za wod nicz ki za ję -
ły do sko na łe3 miej sce na38 skla sy -
fi ko wa nych klu bów. Te do bre wy -
ni ki są efek tem pra cy kie row nic twa,
za wod ni ków i tre ne rów z Mi ło szem
Bu ja kiem na cze le.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Ko la rze pod su mo wa li se zon
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