
25 lu te go rad ni w gło so wa niu
wy ra zi li swo ją wo lę do ty czą cą
prze ję cia przez gmi nę ak cji klu -
bu pił kar skie go „Za głę bie” So -
sno wiec. Nie od dziś wia do mo,
że sztan da ro wa dru ży na mia sta
i re gio nu jest w cięż kiej sy tu acji
fi nan so wej. Wy kup ak cji po zwo -
li mia stu, jak mó wią zwo len ni cy
po my słu, na lep szą kon tro lę do -
ta cji prze ka zy wa nych klu bo wi
z bu dże tu gmi ny (m.in. pie nię -
dzy na mo der ni za cję sta dio nu
i sty pen diów dla klu bu).

Prze ję ciu przez So sno wiec
pa kie tu 49 procent ak cji klu bu
ozna czać bę dzie wy da nie na ten
cel z miej skiej ka sy 1 mln 140
ty się cy zło tych. To nie ba ga tel -
na kwo ta. 

– Bę dzie my roz ma wiać
na róż nych szcze blach, skąd

w okro jo nym bu dże cie po zy -
skać te pie nią dze. Jest już de cy -
zja Ra dy Miej skiej, te raz
wspól nie z wła dza mi mia sta
trze ba się skon cen tro wać
na wy su pła niu od po wied nich
fun du szy – mó wi Ja nusz Ka -
czor, skarb nik mia sta.

Za przy ję ciem uchwa ły
w spra wie prze ję cia ak cji klu bu
za gło so wa ło 19 rad nych. Więk -
szość ar gu men tu je swo ją de cy -
zję chę cią po mo cy słyn nej dru -
ży nie, wy stę pu ją cej w bar wach
mia sta. Nie któ rzy, ja ko istot ny
ar gu ment wska zu ją, iż dzię ki
prze ję ciu ak cji rad ni oraz
urzęd ni cy bę dą mie li wgląd
w fi nan so we po czy na nia klu bu.
W ten spo sób do ta cje z miej -
skiej ka sy bę dą efek tyw niej
wy ko rzy sta ne. W prze szło ści

gmi na wie lo krot nie po ma ga ła
„Za głę biu” So sno wiec, prze ka -
zu jąc do ta cje na roz bu do wę in -
fra struk tu ry klu bu oraz fi nan -
su jąc sty pen dia dla dru ży ny. Ja -
ko spół ka współ dzia ła ją ca
z gmi ną, klub ma też więk sze
szan se na zna le zie nie pry wat -
nych spon so rów, co tak że mo -
że prze ło żyć się na suk ces, nie
tyl ko ten spor to wy.

– Sko ro So sno wiec i tak
wspo ma ga klub nie ba ga tel ny mi
kwo ta mi, le piej mieć bez po śred -
ni wpływ na to, co dzie je się
z ty mi fun du sza mi. Bę dzie to
moż li we, gdy w ra dzie nad zor -
czej spół ki za sia dać bę dą przed -
sta wi cie le gmi ny – pod kre śla
Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik
pra so wy mia sta.

Na ra zie, choć jest już w tej
spra wie uchwa ła, do fi zycz ne go
prze ję cia ak cji jesz cze da le ko.
O ile wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, sta nie się to na po cząt -
ku kwiet nia.

W cią gu naj bliż szych ty go -
dni klub ma na to miast prze sta -
wić swo je spra woz da nia fi nan -
so we. Bez te go do ku men tu
trans ak cja nie mo że dojść
do skut ku. Po ja wi ły się bo wiem

in for ma cje, że „Za głę bie” So -
sno wiec jest za dłu żo ne, np., że
za le ga wo bec gmi ny z po dat -
kiem od nie ru cho mo ści. 

Rad ni, któ rzy tak jak Ka rol
Wi niar ski oraz Krzysz tof Ha ła -
dus, gło so wa li prze ciw prze ję -
ciu ak cji ar gu men tu ją, że trud -
no wcho dzić w spół kę z kimś,
ko go fi nan se są nie do koń ca ja -
sne. Wąt pli wo ści są tym więk -
sze, że su ma ja ka ma zo stać
prze zna czo na na ak cje jest wy -
so ka, i to w trud nym ro ku bu -
dże to wym. Pro jekt prze ję cia ak -
cji mu si też być przed kup nem
za opi nio wa ny przez wo je wo dę
ślą skie go.

O po par ciu dla pro jek tu za -
pew nia ją wła dze mia sta. Pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski mó wi
wprost, że trze ba do po móc klu -
bo wi.

– „Za głę bie” So sno wiec to
dru ży na o do słow nie wie ko wej
tra dy cji, któ ra wpi sa ła się w hi -
sto rię mia sta i re gio nu – tłu ma -
czy Grze gorz Dą brow ski. – Stąd
idea po par ta przez rad nych, by
prze jąć je go ak cję i uzdro wić złą
sy tu ację klu bu.

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Rad ni za de cy do wa li o wy ku pie ak cji klu bu 

Miasto kupuje akcje
„Zagłębia”
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie
rodziny

i wśród przyjaciół
oraz

Wesołego Alleluja

życzy

Redakcja

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych, 

najserdeczniejsze życzenia: 
dużo zdrowia, radości, smacznego

jajka, mokrego dyngusa, 
mnóstwo wiosennego optymizmu

oraz samych sukcesów
Mieszkańcom Sosnowca 
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Przewodniczący 

Rady Miejskiej
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Od lu te go w so sno wiec kiej Ga -
le rii Pa tel nia 36 zo ba czyć moż -
na wy sta wę fo to gra ficz ną „Po -
szu ki wa nia” przy go to wa ną
przez Sto wa rzy sze nie Mi ło śni -
ków Fo to gra fii – sek cję dzia ła ją -
cą przy Miej skim Klu bie im. Ja -
na Kie pu ry.

Gru pa pod okiem fo to gra fi ka
Zbi gnie wa Pod sia dło szli fu je
swój fo to gra ficz ny warsz tat,
m.in. na or ga ni zo wa nych ple ne -
rach. Sek cja ist nie ją ca od 2005
ro ku ma na swo im kon cie już
kil ka wy staw in dy wi du al nych
oraz tych wy ni ka ją cych ze

współ pra cy z gru pą pla stycz ną
„Re la cje”. Eks po zy cja pre zen to -
wa na w „Pa tel ni” przed sta wia
in dy wi du al ne za in te re so wa nia
oraz wy ni ki fo to gra ficz nych po -
szu ki wań i in spi ra cji po szcze -
gól nych człon ków gru py. Zo ba -
czyć moż na na niej pra ce: Jo an -
ny Brat ko -Li tyń skiej, Ire ne usza
Cze cho wi cza, Ewy Chrap ki, Ry -
szar da Kol skie go, Te re sy So larz,
Mi cha ła Ku sia ka, Wie sła wy Sta -
warz, Mar ka Li tyń skie go, Ka si
Ściuk, Lesz ka Wol skie go, Zdzi -
sła wa Ber na sia oraz Zbi gnie wa
Zdzie nic kie go. GGKK

Grat ka dla ama to rów fo to gra fii

na luzie
marzec 2010 nr 32

KKII NNOO HHEE LLIIOOSS 
uull.. MMoo ddrrzzee jjooww sskkaa 3322bb,,

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz -
na 032 363 14 14, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl

RREE PPEERR TTUU AARR PPRRAA SSOO WWYY KKII NNAA
HHEE LLIIOOSS SSOO SSNNOO WWIIEECC
1122..0033.. -- 1188..0033..22001100 rr..
PPRREE MMIIEE RRYY:: „TRICK” 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30. Prod. Pol ska, 95
min., od 15 lat 
„RRÓÓ ŻŻYYCCZZ KKAA” 11.00, 13.15,
17.30, 19.45, 22.30. Prod. Pol ska,
118 min., od 15 lat 
PPOO ZZOO SSTTAA ŁŁEE TTYY TTUU ŁŁYY:: „OPĘ -
TA NI”  11.30, 15.30, 22.00. Prod.
USA, 101 min., od 15 lat, „ALI -
CJA W KRA INIE CZA RÓW”
3D 9.00, 11.15, 13.30, 19.00.
Prod. USA, 110 min., od 10 lat,
dub bing; „ALI CJA W KRA INIE

CZA RÓW” 3D 21.15.
Prod. USA, 110 min., od 12 lat,
na pi sy; „AVA TAR” 3D 15.45.
Prod. USA, 160 min., od 12 lat
„WIL KO ŁAK” 13.30, 15.45,
18.00, 20.15. Prod. USA, 102
min., od 15 lat

WW TTYYMM TTYY GGOO DDNNIIUU RREE PPEERR --
TTUU AARROO WWYYMM FFIILL MMAA MMII ZZAA --
SSTTRRZZEE ŻŻOO NNYY MMII SSĄĄ:: „„AAVVAA --
TTAARR”” 33DD,,  „„AALLII CCJJAA WW KKRRAA --
IINNIIEE CCZZAA RRÓÓWW”” 33DD..

UUWWAA GGAA!! DDllaa nnaa sszzyycchh CCzzyy tteell nnii --
kkóóww mmaa mmyy ddoo wwyy ggrraa nniiaa 1144 ppoo jjee --
ddyynn cczzyycchh bbii llee ttóóww ddoo kkii nnaa.. ZZaa pprraa --
sszzaa mmyy ddoo nnaa sszzeejj rree ddaakk ccjjii ((SSoo ssnnoo --
wwiieecc,, uull.. 33 MMaa jjaa 2222,, ppookk.. 99))
zz nnaajj nnooww sszzyymm wwyy ddaa nniieemm „„KKuu rriiee --
rraa MMiieejj sskkiiee ggoo”” NNrr 33..

reklamaBal Karnawałowy w ZSS nr 4

12 lu te go w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych nr 4 od był się do rocz ny
Bal Kar na wa ło wy dla uczniów,
ro dzi ców i na uczy cie li. Wziął
w nim udział m.in. za stęp ca pre -
zy den ta mia sta Zbi gniew Ja skier -
nia oraz Pa weł Du sza, na czel nik

Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki UM.
– Ten bal to już tra dy cja na szej
szko ły. Chce my aby na sze dzie -
cia ki uczest ni czy ły w ta kich sa -
mych przed się wzię ciach jak in ni
ucznio wie – pod kre śla Iwo na Du -
rek -Sy pek, dy rek tor ZSS nr 4. KKPP

Mi strzo wie Tań ca Ir landz kie go
po now nie w Pol sce!

Ga el for ce Dan ce wra ca ją, aby
za spo ko ić nie do syt pol skiej pu -
blicz no ści, któ ra wprost uwiel bia
ich sza lo ne, peł ne ener gii, spek -
ta ku lar ne wy stę py. Tak osza ła -
mia ją cym suk ce sem ja ki od no -
szą na świe cie, nie wie le grup
mo że się po chwa lić. W mar cu
wy stą pią w naj więk szych pol -
skich mia stach, aby po raz ko lej -
ny udo wod nić, że są naj lep szym
ze spo łem tań ca ir landz kie go
na świe cie! 

Ga el for ce Dan ce to ze spół
skła da ją cy się z naj lep szych tan -
ce rzy i mu zy ków, któ rzy swo im
spek ta klem ta necz no -mu zycz nym

opar tym na ir landz kim folk lo rze
od 16 lat pod bi ja ją ser ca wi dzów
na ca łym świe cie. W ge nial ny
spo sób uka zu ją oni kul tu rę Zie lo -
nej Wy spy. Łą czą ta niec no wo cze -
sny z cel tyc ki mi ryt ma mi, ba let ze
ste po wa niem, mu zy kę z grą świa -
teł, tra dy cję ze współ cze sno ścią.
Ja ko je dy na gru pa te go ty pu za -
wsze gra ją, śpie wa ją i ste pu ją cał -
ko wi cie na ży wo. 

Hi sto ria przed sta wio na przez
ar ty stów jest sta ra jak świat.
Dwóch męż czyzn, jed na ko bie -
ta, mi łość, dra mat, pa sja, za -
zdrość, po jed na nie. Jed nak spo -
sób jej pre zen ta cji nie jest
pod żad nym wzglę dem ba nal ny.
Każ dy szcze gół jest do pra co wa -
ny do per fek cji. Wszyst ko po to,
aby za gwa ran to wać pu blicz no ści
nie za po mnia ne wra że nia, peł ne
emo cji, wzru szeń, eu fo rii, nie -
mal me ta fi zycz nych do znań. 

Na wy stęp ze spo łu za pra sza -
my do Do mu Mu zy ki i Tań ca
w Za brzu 27 mar ca o godz. 19.00.

Dla na szych Czy tel ni ków
ma my dwa po je dyn cze za pro -
sze nia.

8 lu te go w Miej skim Klu bie im.
Ja na Kie pu ry w So snow cu wy -
stą pił ze swo im re ci ta lem for te -
pia no wym pia ni sta Szy mon Ko -
wal ski.

Za le d wie 26-let ni ar ty sta
wy stę pu je z licz ny mi kon cer ta -
mi w ca łym kra ju. Co raz czę -
ściej mu zyk da je się po znać nie
tyl ko ja ko zna ko mi ty pia ni sta,
ale rów nież ja ko am ba sa dor
kla sycz nej mu zy ki for te pia no -
wej. W ubie głym ro ku za ini cjo -
wał uni ka to wą w ska li ca łe go
kra ju au dy cję ra dio wą w ca ło -
ści po świę co ną mu zy ce for te -
pia no wej. Za in te re so wa nie au -
dy cją jest tak du że, że za owo -

co wa ło utwo rze niem spe cjal nej
stro ny in ter ne to wej z ar chi wal -
ny mi au dy cja mi ra dio wy mi
pia ni sty.

Po nad to ar ty sta pro wa dzi
m.in. cie szą ce się ol brzy mią fre -
kwen cją warsz ta ty pia ni stycz ne
dla dzie ci i mło dzie ży oraz an -
ga żu je się w nie ty po we przed -
się wzię cia ar ty stycz ne ma ją ce
na ce lu przy bli że nie kla sycz nej
mu zy ki for te pia no wej.

Pod czas so sno wiec kie go
kon cer tu moż na by ło usły szeć
m.in. pierw szą bal la dę g -moll
op. 23 Fry de ry ka Cho pi na oraz
Kar na wał op. 9 Ro ber ta Schu -
man na. UU

Fryderyk Chopin i Robert
Schumann u „Jana Kiepury”

Fo
t A

R
C

W ubie głym ro ku, w li sto pa -
dzie już po raz sie dem na sty
ucznio wie szkół śred nich i gim -
na zjal nych zmie rzy li się
w Ogól no pol skim Tur nie ju Jed -
ne go Wier sza „O Laur Pla te -
ran ki” tra dy cyj nie or ga ni zo wa -
nym przez II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. E. Pla ter
w So snow cu. 

Od lu te go zaś na być moż -
na li czą cy 70 stron to mik po -
etyc ki za wie ra ją cy na gro dzo ne
i wy róż nio ne utwo ry wy da ny
przez so sno wiec kie li ceum.
Zbiór wier szy zre da go wa ny zo -
stał przez An nę Ba czyń ską pra -
cow ni cę szkol nej bi blio te ki,
An nę Szcze pa nek ab sol went -
kę II LO, obec nie stu dent kę po -
lo ni sty ki na Uni wer sy te cie Ślą -
skim oraz po my sło daw cę tur -
nie ju i po lo ni stę Mi cha ła
Wa liń skie go. To mik zi lu stro wa -
ła Ka ta rzy na Sto lar ska. 

– Na ubie gło rocz ną edy cję
tur nie ju na pły nę ło wie le bar dzo
do brych, in te re su ją cych tek -
stów. Nie ste ty, tyl ko kil ka
z nich ju ry mo gło na gro dzić
– mó wi Mi chał Wa liń ski.

Wśród na gro dzo nych zna -
leź li się m.in.: 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”
(miej sce I), 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”
(miej sce II), Ma te usz Trzmiel

z VII LO im. M. Ko per ni ka
w Czę sto cho wie za wiersz
„Dzień był wietrz ny...” (miej sce
III) oraz 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 pu blicz no ści).
Zwy cięz ców wy ło ni ło ju ry,
w któ re go skład we szli: 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, 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 oraz Mi chał
Wa liń ski – po lo ni sta II LO im.
E. Pla ter w So snow cu.

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Wy da no to mik „O laur Pla te ran ki”
12 lu te go w Ze spo le Szkół Elek -
tro nicz nych i In for ma tycz nych w
So snow cu przy ul. Ja giel loń skiej
13 od był się VII Fe sti wal Pio sen ki
An giel skiej ELEK TRO NIK 2010.
W te go rocz nej im pre zie wzię ło
udział 5 ze spo łów: „We ak ness”,
„Fran tic”, „Blin dless”, „The Ja -
dzier’s” i „Ze spół Ku li nar ne Fa na -
be rie”. Wy ko naw cy to ucznio wie
„Elek tro ni ka” i in nych so sno wiec -
kich szkół po nad gim na zjal nych,
w tym: „Ka to li ka”, „Nor wi da”,
„Sta szi ca” i „Pla ter”. Usły sze li -

śmy hi ty The Be atles, Nir wa ny,
LED Zep pe lin, Ni gh twish’a,
AC/DC, Eu ro pe, Tri vium, a na wet
sa me go Elvi sa Pre sley’a. Jed no -
myśl nie ju ry oce ni ło, że zwy cięz -
cą te go rocz nej edy cji zo stał ze spół
„Fran tic”.
Go ściem fe sti wa lu był ze spół ab -
sol wen ta, a obec nie na uczy cie la
„Elek tro ni ka”- To ma sza No wa -
ka. Or ga ni za tor ką fe sti wa lu od
po cząt ku je go ist nie nia jest na -
uczy ciel ka j. an giel skie go An na
Ada mus. UU

„Fran tic” naj lep szy
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JJaakk ppoodd ssuu mmoo wwuu jjee PPaa nnii sswwoo jjee ddoo --
ttyycchh cczzaa ssoo wwee oossiiąą ggnniięę cciiaa ww SSeejj mmiiee,,
ccoo uuzznnaa łłaa bbyy PPaa nnii zzaa sswwóójj ssuukk cceess??
Ja ko po słan ka PiS w obec nej ka den cji
Sej mu na le żę do klu bu par la men tar ne -
go bę dą ce go w opo zy cji do rzą du PO -
-PSL. A w opo zy cji do wła dzy – jak
wia do mo – wszel kie, na wet naj lep sze
pro jek ty, zwłasz cza te do ty czą ce spraw
re gio nal nych i lo kal nych, z re gu ły prze -
pa da ją. O wszyst kim de cy du je par la -
men tar na więk szość. Nie mniej, do mo -
ich suk ce sów, tej i po przed niej ka den -
cji, za li czam dzia ła nia na rzecz roz wo ju
re gio nu za głę biow skie go. To przede
wszyst kim nie ustan ne sta ra nia o przy -
zna wa nie środ ków z UE, w pierw szej
ko lej no ści, pro jek tom przy go to wa nym
przez sa mo rzą dy gmin ne i po wia to we
Za głę bia. W ro ku 2006-2007 na li ście
pro jek tów zgło szo nych do UE zna la zły
się wszyst kie naj waż niej sze pro jek ty in -
we sty cyj ne po wsta łe w So snow cu i są -
sied nich po wia tach. Do ty czą ce m.in.
bu do wy dróg, go spo dar ki wod no -ście -
ko wej oraz roz bu do wy i mo der ni za cji
lot ni ska w Py rzo wi cach. Jed nak, po doj -
ściu do wła dzy PO, pa ni mi ni ster Bień -
kow ska wy kre śli ła z tej, klu czo wej dla
roz wo ju re gio nu li sty, wie le pro jek tów.
Nie bio rąc pod uwa gę fak tu, że na sa -
mo ich przy go to wa nie gmi ny wy da ły
już część swo ich środ ków. Te raz re ali -
za cja tych pro jek tów nie co przy spie sza,
jed nak pierw szeń stwo wciąż ma ją te re -
ko men do wa ne przez wła dze po wia tów,
któ re są za rzą dza ne przez PO. A więc
kto ma wpły wy u władz cen tral nych,
ten re ali zu je in we sty cje w pierw szej ko -
lej no ści. Tak to wy glą da.

Mo je osią gnię cia to przede wszyst -
kim co dzien na pra ca na rzecz miesz -
kań ców te go okrę gu, to in ter wen cje
u pre mie ra, u mi ni stra, u mar szał ka wo -
je wódz twa w spra wach spo łecz nie waż -
nych. To po moc praw na i stric te po sel -
ska, ja ką uzy ska ło w mo im biu rze wie -
lu oby wa te li lub grup spo łecz nych,
sto wa rzy szeń. A wła ści wie w trzech
mo ich biu rach po sel skich: w So snow -
cu, w Dą bro wie Gór ni czej i w Za wier -
ciu. Przez po nad 4 la ta dzia łal no ści pod -
ję łam mnó stwo, na wnio sek oby wa te li,
in ter wen cji do władz cen tral nych i sa -
mo rzą do wych, do or ga nów wy mia ru
spra wie dli wo ści i in nych in sty tu cji pu -
blicz nych. Przez mo je biu ro prze wi nę ło
się mnó stwo in te re san tów. Zło ży łam
kil ka dzie siąt in ter pe la cji i za py tań po -
sel skich, któ re do ty czy ły kwe stii bez ro -
bo cia w po wia tach, li kwi da cji za kła dów
pra cy w re gio nie, na ru szeń praw pra -
cow ni czych, pro po zy cji po pra wy prze -
pi sów pra wa w go spo dar ce, nie pra wi -
dło wo ści w dzia ła niach władz in sty tu -
cji pu blicz nych, spół ek Skar bu Pań stwa,
czy też spół dziel ni miesz ka nio wych.
Czę sto in ter wen cje te by ły sku tecz ne.
Do dziś naj więk szą bo lącz ką miesz kań -
ców So snow ca i oko licz nych miast są
spra wy zwią za ne z wy ku pem na wła -
sność miesz kań spół dziel czych i tzw.
po za kła do wych. 

Wła śnie w mar cu br. na pod ko mi sji
Ko mi sji In fra struk tu ry utrą co no, ocze -
ku ją cy od pół to ra ro ku na pro ce do wa -
nie pi sow ski pro jekt no we li za cji usta -
wy o miesz ka niach za kła do wych, któ -
ry mógł by roz wią zać ów na brzmia ły

pro blem. Nie ste ty, los wie lu do brych
spo łecz nie usta wo wych re gu la cji za le -
ży od de cy zji po słów PO i PSL.
Do swo ich suk ce sów za li czam upo mi -
na nie się na fo rum Sej mu o spra wy
pol skiej go spo dar ki, bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go kra ju, bez ro bo cia
i spraw spo łecz nych, a tak że dra ma -
tycz nej sy tu acji pla có wek ochro ny
zdro wia w wo je wódz twie ślą skim (np.
w Za wier ciu). Kil ka krot nie przy go to -
wy wa łam tzw. in for ma cję bie żą cą
w Sej mie na te ma ty zwią za ne z pro ce -
sa mi re struk tu ry za cji i prze kształ ceń
wła sno ścio wych waż nych przed się -
biorstw i spół ek, jak Pocz ta Pol ska,
PKP, a wcze śniej PHS, czy li obec nie
Ar cel lor Mit tal Po land. W ko mi sjach
sej mo wych: Go spo dar ki i Skar bu Pań -
stwa, zaj mo wa łam się i na dal zaj mu ję
kwe stią znie sie nia ba rier biu ro kra tycz -
nych w ma łej i śred niej przed się bior -
czo ści oraz kon tro lą prze bie gu pro ce -
sów ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji
spół ek w za so bie Skar bu Pań stwa.

Mo je suk ce sy to tak że pra ca na te re -
nie okrę gu, jak or ga ni za cja spo tkań
z po li ty ka mi z pierw szych stron ga zet
i z wy bit ny mi uczo ny mi w ra mach bar -
dzo uda nej w So snow cu Aka de mii Po -
li tycz nej PiS, a tak że spo tka nia z miesz -
kań ca mi, któ rych na stęp stwem są mo je
sku tecz ne in ter wen cje po sel skie. Ostat -
nio w Ka zi mie rzu Gór ni czym na za pro -
sze nie Spo łecz ne go Ko mi te tu Obro ny
Na jem ców Miesz kań Za kła do wych
KWK „Ka zi mierz -Ju liusz” przy szło
ok. 500 osób. W spra wie tam pod nie -
sio nej, jak nie gdyś w spra wie na jem ców
miesz kań za kła do wych po zli kwi do wa -
nej KWK „Niw ka –Mo drze jów”, pod -
ję łam już sto sow ną in ter wen cję w mi ni -
ster stwie.

Nie wąt pli wie mo im suk ce sem, ja ko
człon ka Ko mi sji Go spo dar ki, jest
uwzględ nie nie w te go rocz nym bu dże -
cie do ta cji na tzw. in we sty cje po cząt ko -
we w gór nic twie wę gla ka mien ne go.
Od ro ku 2007, ra zem z po sła mi z mo -
je go klu bu par la men tar ne go, wnio sko -
wa łam o kwo tę 600 mln zł na ten – tak
waż ny dla ca łe go wo je wódz twa – cel.
Osta tecz nie ko ali cja PO -PSL zgo dzi ła
się na kwo tę 400 mln zł i choć jest to
kro plą w mo rzu po trzeb, to jed nak bar -
dzo się z te go cie szę.

CCzzyy bbyy łłyy iinnii ccjjaa ttyy wwyy,, kkttóó rryycchh nniiee uuddaa --
łłoo ssiięę PPaa nnii pprrzzee ffoorr ssoo wwaaćć??
Co rocz nie wno szę po praw ki do pro jek -
tu bu dże tu. Nie któ re z nich, jak te o do -
fi nan so wa nie bu do wy i mo der ni za cji
in fra struk tu ry dro go wej wo kół MCL
Eu ro ter mi nal Sław ków, bu do wy Spe -
cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw -
cze go z Kom plek sem Spor to wym dla
Dzie ci i Mło dzie ży w Dą bro wie Gór ni -
czej oraz mo der ni za cji in fra struk tu ry
dro go wej w cią gu dro gi kra jo wej S -1
i DK -94, zo sta ły od rzu co ne przez par -
la men ta rzy stów Plat for my Oby wa tel -
skiej. Po mi mo ust nych de kla ra cji po par -
cia, dla tych tak waż nych dla Za głę bia
in we sty cji, ślą scy po sło wie PO co naj -
wy żej wstrzy mu ją się od gło so wa nia.
W ten spo sób od rzu co no tak że mo ją po -
praw kę o środ ki na re mont jed ne go
z naj bar dziej za byt ko wych ko ścio łów
w So snow cu oraz na mo der ni za cję bu -
dyn ku Wy dzia łu Na uk o Zie mi Uni wer -
sy te tu Ślą skie go na rok 2008. Te raz, jak
wie my, sy tu acja pod tym wzglę dem,
w związ ku z tra gicz ną sy tu acją bu dże -
tu w 2010 ro ku jest jesz cze trud niej sza.
Do mo ich nie sku tecz nych ini cja tyw
mu szę tak że za li czyć spra wę, któ rą zaj -

mo wa łam się przez ca łą po przed nią ka -
den cję Sej mu, i któ ra bar dzo le ża ła mi
na ser cu, to jest spra wę po wo ła nia sej -
mo wej ko mi sji śled czej ds. zba da nia
nie pra wi dło wo ści w pro ce sie pry wa ty -
za cji Pol skich Hut Sta li S.A. 

CCzzyy uuttrrzzyy mmuu jjee PPaa nnii kkoonn ttaakk ttyy zz lloo kkaall --
nnyy mmii ssaa mmoo rrzząą ddooww ccaa mmii ww ZZaa ggłłęę bbiiuu??
JJaakk ssttaa rraa ssiięę PPaa nnii rree pprree zzeenn ttoo wwaaćć iinn --
ttee rree ssyy nnaa sszzee ggoo rree ggiioo nnuu??
Z rad ny mi szcze bla po wia to we go
i gmin ne go na te re nie Za głę bia mam
kon takt głów nie pod czas licz nych im -
prez, ta kich jak kon fe ren cje i spo tka nia,
or ga ni zo wa ne w urzę dach miej skich
i gmin nych, w szko łach i na uczel niach,
a tak że na wie cach z miesz kań ca mi. Jak
tyl ko czas mi na to po zwa la, sta ram się
brać udział w każ dym ta kim przed się -
wzię ciu spo łecz nym, czy sa mo rzą do -
wym. Jest to za wsze do bra oka zja
do wy mia ny po glą dów, pro gra mów, po -
my słów, a tak że do prze ka zy wa nia so -
bie in for ma cji o po trze bie in ter wen cji
po sel skiej w tej, czy in nej na brzmia łej
spra wie. Z rad ny mi zrze szo ny mi w klu -
bach rad nych PiS w lo kal nych sa mo rzą -
dach spo ty kam się re gu lar nie. Oni sy -
gna li zu ją mi naj czę ściej o za gro że niach
zwią za nych z go spo dar ką fi nan so wą
gmin, czy o sta nie pla có wek ochro ny
zdro wia pod po rząd ko wa nych sa mo rzą -
dom. Gdy po sią dę in for ma cję, że gdzieś
dzie je się źle, jak na przy kład ostat nio
w po wie cie za wier ciań skim, gdzie szpi -
tal wpadł w ogrom ne za dłu że nie, a jed -
no cze śnie na stą pi ła li kwi da cja wie lu za -
kła dów pra cy w prze cią gu krót kie go
cza su, wów czas od ra zu in ter we niu ję.
Jest to za zwy czaj in ter pe la cja po sel ska
do wła ści we go mi ni stra al bo zgło sze nie
te ma tu, je śli jest spo łecz nie na brzmia ły,
alar mu ją cy, jak w przy pad ku nie daw nej
awa rii li nii ener ge tycz nej w kil ku na -
szych po wia tach, do de ba ty w po rząd -
ku ob rad Sej mu.

Rok rocz nie Klub Par la men tar ny
PiS, w szcze gól no ści po sło wie z Za głę -
bia i ze Ślą ska po pie ra ją do fi nan so wa -
nie waż nych spo łecz nie in we sty cji pod -
czas gło so wań „bu dże to wych”. Nie -
daw no wspie ra łam w Mi ni ster stwie
Roz wo ju Re gio nal ne go, so li dar nie z in -
ny mi po sła mi i sa mo rzą dow ca mi z So -
snow ca, pro jekt do fi nan so wa nia bu do -
wy sa li kon cer to wej przy Ze spo le Szkół
Mu zycz nych w So snow cu. Obec nie jed -
nym z więk szych wy zwań w na szej po -
sel skiej pra cy, mam na my śli sa mo rzą -
dow ców i par la men ta rzy stów z Za głę -
bia, bę dzie kwe stia wy ty cze nia tra sy
szyb kiej ko lei re gio nal nej do lot ni ska
w Py rzo wi cach, tak aby in we sty cja ta
nie spo wo do wa ła mar gi na li za cji Za głę -
bia oraz spra wa nie po ko ją cej sy tu acji
w prze my śle wy do byw czym i hut ni -
czym, gdzie ma my do czy nie nia z prak -
ty ka mi ogra ni cza nia, czy wręcz li kwi -
da cji pro duk cji. Ogól no pol ską kwe stią
zaś, któ ra oso bi ście mnie do ty ka, ja ko
po sła pra cu ją ce go w Ko mi sji Skar bu
Pań stwa i Go spo dar ki, jest pro blem
prze kształ ceń wła sno ścio wych w PKP
i w Po czcie Pol skiej, w któ rych rząd
PO -PSL pla nu je zmia ny ozna cza ją ce
– de fac to – re duk cje za trud nie nia na te -
re nie za głę biow skich gmin, np. w Ła -
zach, Za wier ciu i Dą bro wie Gór ni czej.

ZZbbllii żżaa jjąą ssiięę wwyy bboo rryy ssaa mmoo rrzząą ddoo wwee,,
kkttoo bbęę ddzziiee kkaann ddyy ddaa tteemm PPiiSS
nnaa uurrzząądd pprree zzyy ddeenn ttaa SSoo ssnnooww ccaa??
Jest kil ku kan dy da tów, któ rzy zo sta li
zgło sze ni kie row nic twu par tii. O wy -
bo rze kan dy da ta star tu ją ce go z ra mie -
nia PiS na urząd pre zy den ta zde cy du -
ją wy ni ki son da żu zle co ne go przez
cen tra lę PiS na te re nie So snow ca.
Zresz tą jesz cze za wcze śnie, aby ogło -
sić kan dy da ta z na zwi ska, wstrzy ma -
my się do cza su wła ści wej kam pa nii
wy bor czej. W obo zach na szych kon ku -
ren tów też jesz cze nie za pa dły osta -
tecz ne de cy zje, przy naj mniej po za spe -
ku la cja mi na ten te mat, nic kon kret nie
nie wia do mo.

JJaa kkiiee ssąą PPaa nnii pprroo ggnnoo zzyy
nnaa rrookk 22001111,, zz kkiimm PPiiSS jjeesstt sskkłłoonn nnyy
ww rraa zziiee ssuukk ccee ssuu wwyy bboorr cczzee ggoo zzaa --
wwrrzzeećć kkoo aallii ccjjęę?? CCzzyy ww SSoo ssnnooww ccuu
kkoo aallii ccjjaann tteemm mmoo żżee bbyyćć PPOO??
Je śli ma my na my śli rok 2011, to
– rzecz ja sna – cho dzi o wy bo ry par la -
men tar ne. Do wy bo rów po zo sta ło
ok. 1,5 ro ku i trud no jest prze wi dzieć,
co mo że się zmie nić w tym cza sie
na sce nie po li tycz nej. My ślę, że nie doj -
dzie do znacz ne go prze mo de lo wa nia
sce ny po li tycz nej, na pew no nie po ja wi
się ja kaś no wa si ła po li tycz na, któ ra za -
wład nie zna czą cym po par ciem wy bor -
czym. Jak zmie ni się skład przy szłe go
Sej mu za le ży od te go, jak Po la cy oce -
nią do ko na nia rzą du Do nal da Tu ska
i czy ostat nia afe ra z udzia łem człon -
ków je go rzą du nie bę dzie mia ła zna -
czą ce go wpły wu na tę oce nę. Ma łe są
szan se na po wrót do kon cep cji ko ali cji
PO -PiS, nie gdyś tak apro bo wa nej przez
spo łe czeń stwo, po nie waż dziś PiS bar -
dzo kry tycz nie oce nia pra ce te go rzą du,
a z ko lei Plat for ma Oby wa tel ska ro bi
wszyst ko aby zde za wu ować ro lę i po zy -
cję opo zy cji w pol skim sej mie. W Sej -
mie na po rząd ku dzien nym jest mnó -
stwo przy kła dów ła ma nia do brych,
przy ję tych od 1989 r., oby cza jów pro ce -
do wa nia. 

W ko mi sjach i pod ko mi sjach sej mo -
wych uży wa się więk szo ści PO -PSL
do od rzu ca nia bar dzo do brych, spo łecz -
nie ak cep to wa nych, pro jek tów ustaw,
bez żad nej me ry to rycz nej dys ku sji.
Po tych nie do brych do świad cze niach,
nie zwy kle cięż ko by ło by Pi So wi pod jąć
de cy zję o ko ali cji z PO. A z in ny mi si -
ła mi po li tycz ny mi? Pew nie ko ali cja
z PSL, bio rąc pod uwa gę do bry pro -
gram PiS dla pol skie go rol nic twa jest
moż li wa. 

Na po zio mie sa mo rzą dów lo kal nych
nie ma żad nych prze szkód, mo im zda -
niem, aby po dej mo wać pró by two rze nia
ko ali cji w róż nych wa rian tach. Je śli
cho dzi o So sno wiec, to wszyst ko za le -
ży od do brej wo li ko le gów z PO. Je śli
przed sta wią do brą ofer tę współ pra cy,
gdzie na pierw szym miej scu bę dzie in -
te res miesz kań ców, to jej nie od rzu ci my.
Ale mu si to być rze tel na i uczci wa pro -
po zy cja, a nie pro wa dzą ca je dy nie
do wy ko rzy sta nia Pi Su, ja ko tram po li -
ny do wła dzy.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk
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Koalicja w różnych wariantach
Roz mo wa z EEwwąą MMaa lliikk – po słan ką Klu bu Pra wa i Spra wie dli wo ści
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prosto z miasta
TTeekksstt ii zzddjjęę cciiaa:: JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii

Mar sza łek Sej mu Bro ni sław Ko -
mo row ski, w to wa rzy stwie po sła
Ja ro sła wa Pie ty oraz pre zy den ta
So snow ca Ka zi mie rza Gór skie -
go uro czy ście otwo rzy li wy sta -
wę „Trój kąt Trzech Ce sa rzy
na daw nej wi do ków ce” w gma -
chu Sej mu. Wśród go ści nie za -
bra kło par la men ta rzy stów re pre -
zen tu ją cych Za głę bie: Grze go rza
Dol nia ka, Grze go rza Pi sal skie go
oraz Wi tol da Kle pa cza. Nie za -
bra kło tak że prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej w So snow cu Da -
nie la Mi kla siń skie go oraz przed -
sta wi cie li Mło dzie żo wej Ra dy
Mia sta. 

Wy sta wa przy go to wa na przez
so sno wiec kie Mu zeum skła da
się z 84 re pro duk cji przed sta wia -
ją cych Trój kąt Trzech Ce sa rzy
na wi do ków ce. Jed ną z atrak cji
by ło po ja wie nie się trzech żoł -
nie rzy, z któ rych każ dy re pre -
zen to wał je den z za bo rów. 

– Przez ca łe la ta to miej sce
by ło za po mnia ne, ale nie za leż -
nie od oce ny, tak że tej hi sto rycz -
nej, war to pro mo wać So sno wiec
rów nież po przez Trój kąt Trzech
Ce sa rzy – pod kre ślał Sta ni sław
Cze kal ski z PTTK, głów ny ad -
mi ra tor te go miej sca na ma pie
So snow ca. 

Czy pla ny Cze kal skie go do -
ty czą ce po wsta nia miej sca pa -
mię ci na sty ku daw nej gra ni cy
trzech państw, pod za bo rem któ -
rych znaj do wa ła się Pol ska speł -
nią się? Wie le za le ży od pie nię -
dzy. Ale jed no jest pew ne – sej -
mo wa pre zen ta cja wy sta wy
przy go to wa nej przez so sno wiec -
kie Mu zeum do brze pro mu je nie
tyl ko hi sto rię, ale i te raź niej szość
So snow ca. 

– Nie by ło by wy sta wy w Sej -
mie, gdy by nie ini cja ty wa po sła
Plat for my Oby wa tel skiej, Ja ro -
sła wa Pię ty – pod kre ślał w par -
la men cie pre zy dent So snow ca
Ka zi mierz Gór ski, wi ta jąc go ści.
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Da niel Mi kla siń ski pod kre ślał
z ko lei za słu gi Sta ni sła wa Cze -
kal skie go.

– Bar dzo się cie szę, że mo -
gli śmy się tu spo tkać. Dzię ku ję

mar szał ko wi Ko mo row skie mu
za przy by cie, dzię ku ję pa nu
pre zy den to wi Ka zimie rzo wi
Gór skie mu i go ściom na sze go
spo tka nia w par la men cie – mó -
wił po seł Ja ro sław Pię ta (PO),
głów ny or ga ni za tor sej mo wej
wy sta wy. 

– Jest to nie wą pli wie in te -
re su ją cy frag ment na szej hi sto -
rii. To wspo mnie nie złych gra -
nic mam na dzie ję bę dzie też

sym bo lem prze zwy cię że nia
po dzia łów – mó wił mar sza łek
Sej mu Bro ni sław Ko mo row -
ski, któ ry wspo mi nał o swo ich
związ kach z So snow cem.
– Jak pań stwo wie cie mo ja ro -
dzi na by ła bar dzo roz pro szo -
na przez hi sto rię. Mój oj ciec
był uczniem szkół w So snow -
cu, har ce rzem. Za wsze So sno -
wiec był za tem ta kim miej -

scem, o któ rym nie co wię cej
wie dzia łem – pod kre ślał mar -
sza łek. 

Przy po mnij my, że ko mi sa -
rzem wy sta wy jest nasz re dak -
cyj ny współ pra cow nik – Mi chał
Wę cel z Mu zeum w So snow cu.
Kil ka dni po pre zen ta cji wy sta -
wy w Sej mie tra fi ła ona do Mu -
zeum Nie pod le gło ści w War -
sza wie. 

Trój kąt Trzech Ce sa rzy za go ścił w Sej mie

RRoommaann KKoosseecckkii,, nniieeggddyyśś zznnaakkoommiittyy ppiiłłkkaarrzz,, aa tteerraazz ppaarrllaammeennttaarrzzyyssttaa nnaa wwssppóóllnneejj ffoottooggrraaffiiii
zz mmiieesszzkkaańńccaammii SSoossnnoowwccaa oobbeeccnnyymmii ww ppaarrllaammeenncciiee

BBrroonniissłłaaww KKoommoorroowwsskkii –– mmaarrsszzaałłeekk SSeejjmmuu,, ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee
ppoossłłaa JJaarroossłłaawwaa PPiięęttyy oorraazz pprreezzyyddeennttaa SSoossnnoowwccaa KKaazziimmiieerrzzaa
GGóórrsskkiieeggoo –– uurroocczzyyśścciiee oottwwoorrzzyyllii wwyyssttaawwęę ww SSeejjmmiiee

Roz wia ły się ostat nie na dzie je
na uru cho mie nie w tym se zo nie
sto ku nar ciar skie go na Śro du li.
Na wet nie po praw ni opty mi ści,
któ rzy li czy li, że obiekt zo sta nie
otwar ty wraz z po cząt kiem fe rii
zi mo wych, tj. 15 lu te go, nie ma -
ją już na co li czyć. Kres ma rzeń
o szu so wa niu w So snow cu przy -
nio sły nie tyl ko prze dłu ża ją ce
się w nie skoń czo ność ne go cja -
cje, ale też – pierw sze symp to my
do cie ra ją cej po wo li do Za głę bia
wio sny.

Jak za po wia da li przed sta wi -
cie le władz miasta oraz więk -
szość rad nych, nie za leż nie
od swo je go po li tycz ne go za ple -
cza, mia sto pod ję ło wszel kie sta -
ra nia, by po móc dzier żaw cy
obiek tu, fir mie Do li na Spor to -
wa II, w otwar ciu sto ku przy naj -
mniej na fe rie. Czyn ny obiekt te -
go ty pu z pew no ścią wzbo ga cił -
by miej ską ofer tę dla dzie ci
i mło dzie ży po zo sta ją cych w do -
mu. Ta kie obiet ni ce skła da no już
na prze ło mie grud nia i stycz nia,
gdy oka za ło się, że dzier żaw ca
sto ku ma po waż ne kło po ty fi -
nan so we, z po wo du któ rych nie
jest w sta nie sa mo dziel nie kon -
ty nu ować dzia łal no ści i li czy
na po moc mia sta w uru cho mie -
nie obiek tu. Roz wa ża jąc na wet
sprze daż in fra struk tu ry obiek tu.
Ofe ro wa na ce na by ła jed nak zbyt
wy so ka dla miej skie go bu dże tu.
Roz po czę ły się dłu gie per trak ta -
cje, przy czym przez ca ły czas
roz glą da no się za in we sto rem
z ze wnątrz, go to wym od ku pić
wy cią gi i wzno wić dzia łal ność.

Po mi mo iż ta ki po ja wił się
na chwi lę, osta tecz nie do trans -
ak cji nie do szło.

– Krót ko mó wiąc, na prze -
strze ni ostat nich mie się cy od by -
ło się osiem spo tkań na róż nych
szcze blach – re la cjo nu je Zbi -
gniew Ja skier nia, zastępca  pre -
zy denta So snow ca. – W ne go -
cja cjach z przed sta wi cie la mi
Spor to wej Do li ny spo ty ka li się
za rów no człon ko wie Ko mi sji
Ne go cja cyj nej, jak i przed sta wi -
cie le władz mia sta. Za koń czy li -
śmy roz mo wy 25 stycz nia, po -
nie waż ta da ta by ła osta tecz nym
ter mi nem, by uru cho mić stok
na po cząt ku fe rii. Wła ści ciel za -
strzegł, że do przy go to wa nia
urzą dzeń po trze bu je dwóch ty -
go dni prac kon ser wa cyj nych.
Ne go cja cje to czy ły się głów nie
wo kół ce ny. Tu taj pro po zy cja
mia sta by ła na stę pu ją ca: 3 mln zł
plus VAT, czy li 3 mln 660 ty się -

cy zł, płat ne w ra tach roz ło żo -
nych na trzy la ta. Dzier żaw ca nie
chciał na to przy stać, ob sta jąc
przy swo im wa rian cie ce no -
wym: 5 mln płat ne w cią gu
ośmiu mie się cy. Do dat ko wym
wa run kiem in we sto ra, oprócz
dwóch ty go dni cza su, by ło wy -
asy gno wa nie przez mia sto pół
mi lio na na pra ce kon ser wa cyj ne,
m.in. uszczel nie nie zbior ni ka in -
sta la cji do za śnie ża nia oraz za -
pew nie nie przez mia sto me diów.

Przy bra ku po ro zu mie nia co
do ce ny, po 25 stycz nia wszel -
kie ne go cja cje po zba wio ne by -
ły sen su, gdyż wia do mo by ło,
że przed fe ria mi obiekt nie ru -
szy. Nie wia do mo ja ka bę dzie
przy szłość ośrod ka nar ciar skie -
go na Śro du li, bo nie za leż nie
od bra ku po ro zu mie nia w ne -
go cja cjach co do kup na obiek -
tu, Spor to wa Do li na ma wo bec
mia sta sta re dłu gi. Już w grud -

niu sze fo stwu fir my przy po -
mnia no o tych na leż no ściach.
Mo wa o su mie po nad 100 ty -
się cy zł.

– Umo wa mię dzy gmi ną
a Spor to wą Do li ną wy ga śnie
z koń cem mar ca – do da je Zbi -
gniew Ja skier nia. – Ta ki też jest
osta tecz ny ter min za pła ty na leż -
no ści. Je śli fir ma się z nich nie
wy wią że, a wszyst ko wska zu je
na to, że tak się sta nie, umo wa
zo sta nie w try bie na tych mia sto -
wym roz wią za na. Wte dy otwo -
rzą się moż li wo ści przed po ten -
cjal ny mi no wy mi in we sto ra mi.

Wła dze mia sta za po wia da ją
też, że roz wią za nie umo wy nie
bę dzie ozna czać umo rze nia dłu -
gu dla in we sto ra. Je śli fir ma nie
spła ci dłu gu, mia sto bę dzie do -
cho dzić swo ich pie nię dzy
na dro dze są do wej. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Krach ne go cja cji w spra wie gór ki na Śro du li

8 lu te go na te re nie Hu ty Bu czek
w So snow cu od by ły się ob cho -
dy 105. rocz ni cy Re wo lu -
cji 1905 ro ku. Znaj du ją ca się
tam ta bli ca upa mięt nia wy da -
rze nia, do któ rych do szło 9 lu te -
go 1905 ro ku pod ów cze sną hu -
tą „Ka ta rzy na”,  kie dy woj sko
otwo rzy ło ogień do pro te stu ją -
cych ro bot ni ków. W wy ni ku

rze zi zgi nę ło kil ka dzie siąt osób,
a po nad 100 zo sta ło ran nych.
W uro czy sto ściach udział wzię -
li miesz kań cy, kom ba tan ci, wła -
dze sa mo rzą do we, po seł
na Sejm RP Wi told  Kle pacz,
mło dzież z LO nr 1 im. Wa len -
te go Roź dzień skie go w So snow -
cu  oraz po czet sztan da ro wy
Stra ży Miej skiej. KKPP

Ob cho dy Re wo lu cji 1905

SSoossnnoowwiieecckkaa ggóórrkkaa,, mmiimmoo zznnaakkoommiittyycchh wwaarruunnkkóóww aattmmoossffeerryycczznnyycchh,, aannii pprrzzeezz jjeeddeenn ddzziieeńń
zziimmyy nniiee bbyyłłaa ddoossttęęppnnaa ddllaa nnaarrcciiaarrzzyy

So sno wiec. pl uho no ro wa ne
Stu den ci Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go, sku pie ni w or ga ni za -
cji We bKli ni ka, prze pro wa dzi li
ba da nia uży tecz no ści 306 stron
in ter ne to wych gmin miej skich.
Wy ni ka z nie go, że więk szość
stron jest wciąż ma ło przy dat na,
nud na i nie atrak cyj na. Ta opi nia
nie do ty czy stro ny So snow ca
www.so sno wiec.pl, któ ra zo sta -
ła uzna na za jed ną z dzie się ciu
naj lep szych stron w Pol sce. War -
to za zna czyć, że So sno wiec
w tym gro nie jest naj więk szym
mia stem.

Au to rzy ra por tu za 10 naj -
lep szych stron oprócz So snow -
ca uzna li wi try ny gmin: Boch -
nia, Chełm, Człu chów, Ja ro -
sław, Ko był ka, Kro sno,
Skar ży sko -Ka mien na, So pot,
Wi sła. Przy ja zność stro ny dla
użyt kow ni ka spraw dza no w ta -
kich ob sza rach, jak ła twość
wy szu ki wa nia in for ma cji i ja -
kość kon tak tu ze stro ną, oce -
na środ ków gra ficz nych, opi -
nia o struk tu rze i na wi ga cji,
oce na tre ści oraz in te rak tyw -
ność. AARRCC

AR
C
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TTee ggoo rroocczz nnyy DDzziieeńń KKoo bbiieett zzbbiiee ggaa ssiięę
zz wwaażż nnąą ssaa mmoo rrzząą ddoo wwąą rroocczz nnii ccąą..
Rze czy wi ście w tym szcze gól nym dla Na -
szych Pań Dniu przy pa da okrą gła bo 20.
rocz ni ca wej ścia w ży cie usta wy o sa mo -
rzą dzie.

JJeesstt PPaann jjeedd nnyymm zz nniiee lliicczz nnyycchh zz oobbeecc --
nnee ggoo sskkłłaa dduu RRaa ddyy,, kkttóó rryy ppaa mmiięę ttaa zz aauu --
ttoopp ssjjii ppoo pprrzzeedd nnii ssyyss tteemm ssaa mmoo rrzząą ddoo --
wwyy.. JJaa kkiiee wwii ddzzii PPaann ppoo ddoo bbiieeńń ssttwwaa,,
aa jjaa kkiiee rróóżż nnii ccee??
Fak tycz nie tak się zło ży ło, że by łem rad -
nym ostat niej ka den cji sa mo rzą do wej
(1988 – 1992) ów cze snej Miej skiej Ra dy
Na ro do wej, któ rej przy pa dło funk cjo no -
wać w wa run kach burz li wych zmian
ustro jo wych kra ju, co prze ło ży ło się
na cen tral ne de cy zje o jej skró ce niu
w 1990 r. Róż ni ce w upra wia niu są bar dzo
du że, ale wy stę pu ją rów nież po do bień -
stwa.

ZZaa cczznniijj mmyy oodd ppoo ddoo bbiieeńńssttww..
Za nim od nio sę się do po rów nań chciał -
bym za zna czyć, że mo je spo strze że nia
ogra ni czo ne bę dą do szcze bla sa mo rząd -
no ści z ja kim ma my do czy nie nia w na -
szym mie ście wi dzia ne okiem miesz kań -
ca i rad ne go, bez wcho dze nia w ana li zę
po rów naw czą ogól nych za sad i re guł funk -
cjo no wa nia ów cze sne go i dzi siej sze go sa -
mo rzą du. Waż nym po do bień stwem jest to,
że za rów no ów cze sny, jak i dzi siej szy rad -
ny ma obo wią zek utrzy my wa nia kon tak tu
ze spo łe czeń stwem w róż nych je go for -
mach. Je że li zaś cho dzi o zor ga ni zo wa nie
pra cy Ra dy po dob ną po zo sta ło ścią są ko -
mi sje. Oczy wi ście ko mi sje ge ne ral nie się
zmie ni ły, choć nie któ re, jak re wi zyj na czy
kul tu ry i spor tu po zo sta ły, zaś in ne jak ko -
mi sja han dlu znik nę ły. Jed nak że ro la
i funk cja jest ta ka sa ma – ich pra ca w istot -
ny spo sób wpły wa na po dej mo wa ne
uchwa ły przez Ra dę Mia sta.

WWyy kkaazz rróóżż nniicc jjeesstt zzaa ppeeww nnee zzddee ccyy ddoo --
wwaa nniiee wwiięękk sszzyy,, aallee cczzyy zzmmiiaa nnyy ssąą kkoo --
rrzzyysstt nniieejj sszzee??
Za pew ne jest tak jak w ży ciu – dla jed nych
zmia ny są ko rzyst niej sze, a dla in nych nie.
In ną opi nię bę dą mie li zwo len ni cy sa mo -
rząd no ści oby wa tel skiej, a jesz cze in -
ną oso by chcą ce sil nej i spraw nej umow nie

na zy wa jąc me na dżer sko -urzęd ni czej sa -
mo rząd no ści. Gdy mó wię, że sa mo rząd -
ność idzie w złym kie run ku, to wska zu ję
na brak rów no wa gi mię dzy ośrod kiem
uchwa ło daw czym a wy ko naw czym oraz
na fakt, że sa mo rząd ność oby wa tel ska zbyt
wie le utra ci ła.

JJaa kkaa ssttrraa ttaa jjeesstt nnaajj bbaarr ddzziieejj bboo llee ssnnaa??
Z po zy cji upra wia nia sa mo rząd no ści oby -
wa tel skiej naj bar dziej do tkli wą stra tą jest
nie zwy kle wiel kie ob ni że nie przed sta wi -
ciel stwa w Ra dzie Mia sta. Przy po mnę, że
kie dyś w 260-ty sięcz nym So snow cu by -
ło 121 rad nych, a dziś przy 220 tys. miesz -
kań ców jest ich 28! Tak więc re la tyw nie
li cząc re pre zen ta cja miesz kań ców zo sta ła
ob ni żo na po nad 3,5-krot nie! Jak by te go
by ło ma ło zli kwi do wa no cał kiem po praw -
nie zor ga ni zo wa ną struk tu rę ogni wa po -
śred nie go mię dzy miesz kań cem a rad nym,
ja kim by ły Ko mi te ty Osie dlo we Sa mo rzą -
du Miesz kań ców. A prze cież skur cza nie
sa mo rząd no ści w ob sza rze jej re pre zen ta -
tyw no ści jest za prze cze niem po wszech nie
gło szo ne go po glą du o po trze bie bu do wa -
nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. W tym
przed się wzię ciu żad ne or ga ni za cje po żyt -
ku pu blicz ne go, sto wa rzy sze nia czy przed -
sta wi ciel stwa wspól not miesz ka nio wych
nie wy peł nią ro li stró ża sze ro ko po ję tych
pu blicz nych in te re sów miesz kań ców.

ZZ ttee ggoo ccoo PPaann wwcczzee śśnniieejj ppoo wwiiee ddzziiaałł
wwyy nnii kkaa,, żżee rroo llaa ii ppoo zzyy ccjjaa ssaa mmoo rrzząą ddoo --
wweejj RRaa ddyy ww mmiiee śścciiee ssppaa ddaa..
Bo rze czy wi ście to tak wy glą da. Przy po -
mnę, że kie dyś Ra da Mia sta mia ła kom -
pe ten cje wy bie ra nia i od wo ły wa nia Pre -
zy den ta Mia sta i by ła rów no praw nym
part ne rem przy kon stru owa niu naj waż -
niej sze go ak tu za rzą dza nia mia stem, ja -
kim jest bu dżet gmi ny. Dziś wy bie ra my
wój tów, bur mi strzów i pre zy den tów miast
w wy bo rach bez po śred nich, co dla miesz -
kań ców jest atrak cyj niej sze, ale ta kie roz -
wią za nie dla rad ne go ro dzi okre ślo ne
kon se kwen cje. Otóż w ten spo sób wy bra -
ni wło da rze miast zo sta li wy po sa że ni
w bar dzo du że kom pe ten cje i są dziś
głów ny mi kon struk to ra mi bu dże tu. Na to -
miast od dzia ły wa nie rad ne go na przed sta -
wia ny póź ną je sie nią go to wy pro jekt bu -
dże tu jest bar dzo skrom ne. Po zo sta je me -

to da gru po wych na ci sków po przez szu ka -
nie więk szo ści w Ra dzie, a to jest już czy -
stą po li ty ką i nie ste ty we dług po li tycz nych
de cy zji po szcze gól nych klu bów do ko nu je
się gło so wań nad bu dże tem. Za tem, z po -
zy cji upra wia nia sa mo rząd no ści, ta kie roz -
wią za nie nie wy da je się być szczę śli we, bo
sa mo rząd nie po wi nien być po li tycz nym
od wzo ro wa niem par la men tu. W efek cie
ta ka sy tu acja osła bia ca łą Ra dę Mia sta wy -
wo łu jąc stan po la ry za cji i po dzia łów,
a prze cież każ de mu rad ne mu, nie za leż nie
z ja kiej opcji po li tycz nej po cho dzi, za le ży
na do bru Na sze go Mia sta.

IInn nnyy mmii ssłłoo wwyy sspprraaww ddzzaa ssiięę ppoo wwiiee ddzzee --
nniiee:: rraadd nnyy –– bbeezz rraadd nnyy??
Nie do koń ca tak jest, bo w tych drob nych
spra wach rad ny za cho wu je moż li wość re -
ago wa nia czę sto ze skut kiem po zy tyw -
nym. Jest to na ogół ob szar in ter wen cji nie
ma ją cy du że go skut ku fi nan so we go. Na -
to miast w spra wie naj waż niej szej, a więc
przy po dzia le środ ków na okre ślo ne za da -
nia, w two rzą cym się bu dże cie, ro la rad -
ne go jest moc no ogra ni czo na. Za pew ne
du ży nie do syt w tym wzglę dzie od czu wa -
ją tak że licz ne lo kal ne śro do wi ska, któ rych
głos z tru dem prze bi ja się do bu dże tu.

JJaakk zzaa tteemm ppoo wwii nniieenn bbyyćć kkoonn ssttrruu oowwaa --
nnyy bbuu ddżżeett?? CCzzyy zzmmiiaa nnyy sspprrzzeedd 2200 llaatt
zzee ppssuu łłyy ssaa mmoo rrzząądd nnoośśćć??
To zło żo ne za gad nie nie. Z pew no ścią 20
lat te mu po wsta ło du że za po trze bo wa nie
na szyb kie spraw ne za rzą dza nie. Stąd roz -
po czął się trend wzmac nia nia ośrod ka wy -
ko naw cze go przy rów no cze snym ogra ni -
cze niu po zy cji rad w ca łym sys te mie sa -
mo rzą do wym w kra ju. My ślę, że na sze
mia sto mia ło w tym szczę ście, że skła da -
ne pro po zy cje bu dże to we przez do tych -
cza so wych pre zy den tów tra fia ły na grunt
spo łecz nych ocze ki wań i by ły one ak cep -
to wa ne nie tyl ko przez po li tycz ną więk -
szość rad nych. W efek cie mia sto wzbo ga -
ci ło się nie tyl ko waż ny mi in we sty cja mi,
jak prze bu do wa ne cen trum, uczel nia ny
kam pus na Po go ni, ko lek tor „Bo brek” czy
trwa ją ca mo der ni za cja miej skich szpi ta li,
ale tak że do ko nał się du ży po stęp urzęd -
ni ków w ob słu dze in te re san tów. Są to nie -
wąt pli wie plu sy w ogól nej oce nie 20-le cia
sa mo rząd no ści w So snow cu. Jed nak ży cie

nie sie ko niecz ność zmian, gdyż kon ty nu -
acja przy ję te go sty lu za rzą dza nia, w tym
two rze nia bu dże tu i je go za twier dze nia się
kom pli ku je. Naj ogól niej mó wiąc: po nie -
waż na wszyst ko nie mo że wy star czyć, już
dziś dla ła go dze nia na pięć wi dać po trze bę
szu ka nia kom pro mi su, po dej mo wa nia roz -
mów, kon sul ta cji i pra cy na rzecz edu ka cji
spo łecz nej. Dla te go cen nym im pul sem
wspar cia dla te go kie run ku by ła by no we -
li za cja usta wy sa mo rzą do wej wzmac nia -
ją ca po zy cję rad. Szcze gól nie po żą da ne
by ło by przy wró ce nie rów no wa gi w ob sza -
rze współ od po wie dzial no ści za two rze nie,
a nie tyl ko po li tycz ne ak cep to wa nie bu -
dże tu. Wów czas uchwa la ny bu dżet
w zde cy do wa nie więk szym stop niu był by
wy ni kiem kon sy lia cyj no-ko abi ta cyj nych
uzgod nień Pre zy den ta Mia sta, Rad nych
wszyst kich opcji po li tycz nych oraz spo -
łecz ne go gło su miesz kań ców wy ra żo ne go
za po śred nic twem cho ciaż by ta kiej struk -
tu ry ja ką jest Ra da Dziel ni cy. Po żą da ną
zmia ną w usta wie win na być tak że pró ba
od po li tycz nie nia sa mo rzą du po przez
wpro wa dze nie jed no man da to wych okrę -
gów wy bor czych, co zwięk szy ło by szan se
dla bez par tyj nych osób ubie ga ją cych się
o man dat.

WWssppoo mmnniiaałł PPaann oo RRaa ddaacchh DDzziieell nniicc..
NNaa rraa zziiee iisstt nniiee jjee jjeedd nnaa jjee ddyy nnaa ttaa kkaa jjeedd --
nnoosstt kkaa,, kkttóó rrąą PPaann ttwwoo rrzzyyłł –– RRaa ddaa
DDzziieell nnii ccyy „„PPoo łłuu ddnniiee””.. WW ppoo bbllii sskkiicchh mmiiaa --
ssttaacchh jjeesstt iinnaa cczzeejj..
To praw da, że w wie lu mia stach na wet
tych zbli żo nych lud no ścio wo i te ry to rial -
nie wy stę pu ją du że róż ni ce w po zio mie
roz wo ju sa mo rząd no ści lo kal nej. Spraw cą
ta kie go sta nu rze czy po czę ści jest obo wią -
zu ją ca usta wa, któ ra ma jąc swój jak że cen -
ny oby wa tel ski wa lor w po sta ci moż li wo -
ści roz sze rze nia struk tu ry sa mo rzą do wej
nie ste ty zo sta ła na pi sa na w for mu le fa kul -
ta tyw nej, a nie ob li ga to ryj nej. Tak więc
gmi na mo że, ale nie mu si two rzyć te go ro -
dza ju struk tur. W efek cie tam, gdzie wy -
stę pu je du że za po trze bo wa nie na roz wój
sa mo rząd no ści lo kal nej, gdzie pa nu je
przy chyl ny kli mat i od po wied nia kul tu ra
sa mo rzą do wo -oby wa tel ska, tam roz wi ja ją
się jed nost ki po moc ni cze Ra dy Dziel nic,
Osie dli itp. Dla cze go ist nie je w So snow cu
jed na te go ro dza ju struk tu ra choć ubie ga -

ją się in ne dziel ni ce – to do bre py ta nie, ale
na od ręb ny wy wiad.

PPoo ssttuu lluu jjąącc oo zzmmiiaa nnyy ww uussttaa wwiiee oo ssaa --
mmoo rrzząą ddzziiee,, cczzyy ddoo ssttrrzzee ggaa PPaann jjaa kkiieeśś
zzaa ggrroo żżee nniiaa ddllaa SSoo ssnnooww ccaa??
Re al nym za gro że niem jest moż li wość
zmniej sze nia po pu la cji na sze go mia sta po -
ni żej 200 tys. miesz kań ców, wów czas
z mo cy pra wa oby wa tel skie przed sta wi ciel -
stwo w Ra dzie Mia sta spad nie o ko lej -
nych 3 rad nych do po zio mu 25. Je śli do te -
go cza su nie roz wi nie my sa mo rząd no ści
lo kal nej i nie utrwa li się zwy czaj spo łecz -
nych kon sul ta cji z miesz kań ca mi, wów czas
jesz cze mniej sza garst ka lu dzi bę dzie mo -
gła de cy do wać o waż nych spra wach mia -
sta. Nie chciał bym roz wi jać dy wa ga cji
o moż li wym nie for tun nym wy bo rze pre -
zy den ta i siać ka san drycz nych wi zji o to -
tal nym upo li tycz nie niu sa mo rząd no ści
i rzą dach róż nej kon fi gu ra cji ukła dów, po -
za ja ką kol wiek kon tro lą spo łecz ną – za -
pew ne tak nie bę dzie, ale te go wy klu czyć
się nie da, bo ni ska re pre zen ta tyw ność oby -
wa tel ska sprzy ja wszel kim pa to lo giom.

CCzzee ggoo nnaa kkoo nniieecc żżyy cczzyyłł bbyy PPaann ssoo ssnnoo --
wwii cczzaa nnoomm??
Oczy wi ście obok tych tra dy cyj nych ży -
czeń zdro wia, po myśl no ści i szczę ścia
oso bi ste go ży czył bym wszyst kim do brych
wy bo rów. Wy bo rów w sze ro kim te go sło -
wa zna cze niu, a więc tych, któ rych do ko -
nu je my na co dzień i ma ją one swo je prze -
ło że nie na na sze ży cie, oraz tych zwią za -
nych z na szą wspól no tą sa mo rzą do wą,
w któ rej oka zu je się naj bar dziej bra ku je
ko biet. Tak więc Dro gie Pa nie, szcze gól -
nie Wam ży czę speł nie nia naj skryt szych
ma rzeń oraz licz nej re pre zen ta cji w przy -
szłej Ra dzie Mia sta, bo Wa sza obec ność
ła go dzi oby cza je. Wszyst kie go do bre go
z oka zji Wa sze go Świę ta, jak i w każ dym
na stęp nym dniu – po go dy du cha, uśmie -
chu i słoń ca. 

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

25 lu te go od by ła się se sja, pod -
czas któ rej rad ni pod ję li
uchwa łę w spra wie przy stą pie -
nia mia sta do spół ki Za głę -
bie SA So sno wiec oraz ob ję -
cia 49 pro cent ak cji klu bu pił -
kar skie go. Po burz li wej
dys ku sji „za” opo wie dzia ło
się 19 rad nych, 5 by ło prze ciw,
a 3 wstrzy ma ło się od gło su. 

Gło sy sprze ci wu ode zwa ły
się po nie ja snym orze cze niu
obec nej sy tu acji fi nan so wej
klu bu pił kar skie go „Za głę bie”
So sno wiec. Na py ta nie rad ne -
go Ka ro la Wi niar skie go
o obec ne za dłu że nie spół ki pa -
dła z ust Krzysz to fa Sza ta na,

wła ści cie la klu bu, kwo ta
2,2 mln zło tych, z cze go mi lion
sta no wi kre dyt. 

– Uwa żam, że klub spor to -
wy po wi nien dzia łać, jak do -
brze pro spe ru ją ca fir ma i za ra -
biać sam na sie bie – ko men to -
wał prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Da niel Mi kla siń ski.

W obro nie klu bu sta nął m.in.
rad ny Ma ciej Ada miec i pre zy -
dent mia sta Ka zi mierz Gór ski.

– Zo bo wią za nia klu bu nie
sta no wią ol brzy mich kosz tów,
po za tym obec nie jest on do -
brze pro wa dzo ny, a pod ję cie
uchwa ły do dat ko wo po zwo li
nam kon tro lo wać bie żą cą dzia -

łal ność spół ki – prze ko ny wał
rad ny.

– Zda ję so bie spra wę z te go,
że bio rę na sie bie ol brzy mią
od po wie dzial ność, ale nie mo -
że my od mó wić po mo cy klu bo -
wi o po nad 100-let niej tra dy cji,
któ ry tak głę bo ko za ko rze nio -
ny jest w so sno wiec kiej kul tu -
rze – do dał pre zy dent So snow -
ca Ka zi mierz Gór ski. Osta tecz -
nie rad ni zde cy do wa li się
za twier dzić uchwa łę. 

Te ma tem, któ ry miał być
oma wia ny pod czas se sji by ła
„Po li ty ka miesz ka nio wa Gmi ny
So sno wiec na la ta 2010
– 2020”. Na wnio sek pre zy den -

ta punkt zdję to jed nak z po rząd -
ku ob rad. Zde cy do wa ły o tym
gło sy rad nych SLD oraz PIRS.
Prze ciw ni by li rad ni PO i PiS. 

– Za pro po no wa ne przez rad -
nych zmia ny w pro jek cie mo gą
spo wo do wać ne ga tyw ne zmia ny
w po li ty ce miesz ka nio wej. Cho -
dzi o to, by po moc tra fi ła
do rze czy wi ście po trze bu ją cych
w gmi nie. Nie je stem prze ciw -
ny zmia nom, ale pro szę by śmy
usie dli do pro jek tu raz jesz cze
i za sta no wi li się nad zmia na mi
– ape lo wał pre zy dent Gór ski.

– Pa nie pre zy den cie ko mi sje
wy ra zi ły swo ją wo lę. Kom pe -
ten cją pre zy den ta jest de cy do -

wa nie, ja kie miesz ka nia bę dą
sprze da wa ne. Za tem mo je zda -
nie jest ta kie, że pre zy dent mi -
mo zmie nio nych za pi sów mo że
w dal szym cią gu pro wa dzić po -
li ty kę miesz ka nio wą, i dla te go
punkt po wi nien tra fić do po -
rząd ku ob rad – prze ko ny wał
rad ny To masz Jam ro zy z PO. 

Pod czas se sji dys ku to wa no
rów nież o re ali za cji Pro gra mu
Dzia łań na Rzecz Osób Nie -
peł no spraw nych w mie ście.
Rad ni przy ję li ra port przed sta -
wio ny przez za stęp cę pre zy -
den ta Zbi gnie wa Ja skier nię.

Po zy tyw nie roz pa trzo ny zo stał
rów nież pro jekt uchwa ły w spra wie

sty pen diów w spo rcie kwa li fi ko wa -
nym. Za twier dzo no tak że uchwa łę
w spra wie przy zna nia Na gród Mia -
sta So snow ca za rok 2009. Na gro -
dę Ar ty stycz ną otrzy ma Zbi gniew
Pod sia dło, na gro dę za Upo wszech -
nia nie Kul tu ry przy zna no Zbi gnie -
wo wi Zdzie nic kie mu, na to miast
Krzysz tof Brzo zow ski zo stał uzna -
ny naj lep szym spor tow cem,
a Adam Pa cho łek naj lep szym tre -
ne rem. Uro czy sta ga la wrę cze nia
Na gród Mia sta So snow ca w dzie -
dzi nie Kul tu ry i Spor tu bę dzie mia -
ła miej sce 30 mar ca w so sno wiec -
kim Te atrze Za głę bia. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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W stycz nio wym
nu me rze „Ku rie ra Miej skie go”
in for mo wa li śmy o no wej skład ce,
któ ra do ty czy pra co daw ców za -
trud nia ją cych pra cow ni ków uro -
dzo nych po 31 grud nia 1948 r.,
któ rzy wy ko nu ją pra ce w szcze -
gól nych wa run kach lub o szcze -
gól nym cha rak te rze. Jest to
skład ka na Fun dusz Eme ry tur
Po mo sto wych. Nie jest to je dy -
na no wość do ty czą ca płat ni ków
skła dek, czy li przed się bior ców.
Otóż od 1 stycz nia 2010 r. zle ce -
nio daw cy mu szą opła cać skład ki
na ubez pie cze nie wy pad ko we
od wszyst kich zle ce nio bior ców
przez nich za trud nio nych i pod le -
ga ją cych ubez pie cze niom eme ry -
tal nym i ren to wym. Jest to no -
wość, po nie waż po przed nio
ubez pie cze niem wy pad ko wym
by li ob ję ci nie wszy scy zle ce nio -
bior cy.

Zmia na ta wy ni ka z art. 1
pkt 2 usta wy z 24 kwiet nia 2009
r. o zmia nie usta wy o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych oraz
usta wy pra wo ban ko we (Dz. U.
Nr 71, poz. 609). Ubez pie cze -
niem wy pad ko wym zo sta li ob ję -
ci wszy scy zle ce nio bior cy, tak
jak są nim ob ję ci pra cow ni cy bez
wzglę du na miej sce wy ko ny wa -
nia pra cy. Przed wej ściem w ży -
cie wspo mnia nych prze pi sów,
zle ce nio bior cy pod le ga li ubez -
pie cze niu wy pad ko we mu, je że li

wy ko ny wa li umo wę w sie dzi bie
lub miej scu pro wa dze nia dzia łal -
no ści zle ce nio daw cy. Je że li zaś
po za sie dzi bą lub miej scem pro -
wa dze nia dzia łal no ści – zle ce -

nio bior ca nie pod le gał ubez pie -
cze niu wy pad ko we mu.

Ubez pie cze nie wy pad ko we
z ty tu łu umo wy zle ce nia obo -
wiąz ko we jest wów czas, gdy wy -
stę pu je ubez pie cze nie eme ry tal -
ne i ren to we, tzn. gdy zle ce nio -
bior ca pod le ga ubez pie cze niu
obo wiąz ko wo lub do bro wol nie
i przy stą pił do tych do bro wol nych
ubez pie czeń.

No we li za cja da je moż li wość
uzy ska nia przez te oso by jed no -
ra zo we go od szko do wa nia z ty tu -
łu na stępstw wy pad ku przy pra -
cy lub cho ro by za wo do wej.
Wszy scy zle ce nio bior cy bę dą
mo gli rów nież uzy skać za si łek
cho ro bo wy z ubez pie cze nia wy -
pad ko we go, je że li z po wo du wy -
pad ku przy pra cy lub cho ro by
za wo do wej uzy ska ją zwol nie nie
le kar skie. Dla tych zle ce nio bior -
ców, któ rzy nie przy stą pi li
do do bro wol ne go ubez pie cze nia
cho ro bo we go, jest to je dy -
na moż li wość uzy ska nia za sił ku
cho ro bo we go.

Je że li umo wę zle ce nia za war -
to przed 1 stycz nia 2010 r. i trwa
ona na dal, to obo wiąz ko we jest
opła ca nie skład ki wy pad ko wej
z ty tu łu tej umo wy, po czy na jąc
od skła dek za sty czeń 2010 r., na -
wet je że li przed 1 stycz nia 2010
r. skład ka wy pad ko wa nie by ła
opła ca na.

Zmia ny w za kre sie ubez pie -
czeń spo łecz nych, m. in. skład ka
na ubez pie cze nie wy pad ko we dla
zle ce nio bior ców bez wzglę du
na miej sce wy ko ny wa nia zle ce -
nia, spo wo do wa ły ko niecz ność
do sto so wa nia do nich za rów no
for mu la rzy ubez pie cze nio wych,
jak i ko dów słu żą cych do ich wy -
peł nia nia. No we wzo ry dru ków
za wie ra roz po rzą dze nie Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 23
paź dzier ni ka 2009 r., któ re we -
szło w ży cie z dniem 1 stycz -
nia 2010 r. 

Ob ję cie ubez pie cze niem wy -
pad ko wym wszyst kich zle ce nio -
bior ców spo wo do wa ło, że w no -
wym roz po rzą dze niu nie wy stę -
pu je już kod ty tu łu ubez pie cze nia
0412. Przed 1 stycz nia kod ten
miał za sto so wa nie wo bec osób
wy ko nu ją cych umo wę agen cyj ną,
umo wę zle ce nia lub umo wę
o świad cze nie usług, je śli pra ca
świad czo na w ra mach ta kiej umo -
wy nie by ła wy ko ny wa na w sie -
dzi bie lub miej scu pro wa dze nia
dzia łal no ści przez zle ce nio daw cę. 

Zmia nie też ule gły tak że opi -
sy nie któ rych z po zo sta łych ko -
dów do ty czą cych zle ce nio bior -
ców.

Wy so kość skład ki wy pad ko -
wej, któ rą są obo wią za ni opła cać
zle ce nio daw cy, jest zróż ni co wa -
na:
Płat ni cy zgła sza ją cy do ubez pie -
cze nia wy pad ko we go nie wię cej
niż 9 ubez pie czo nych, ma ją
skład kę usta lo ną ry czał to wo, któ -
ra wy no si 50 % naj wyż szej sto py

pro cen to wej, usta lo nej na da ny
rok skład ko wy. Po nie waż ak tu al -
na, naj wyż sza sto pa pro cen to wa
skład ki wy no si 3,34 % – zry czał -
to wa na skład ka dla płat ni ków
skła dek, zgła sza ją cych do ubez -
pie cze nia wy pad ko we go nie wię -
cej niż 9 ubez pie czo nych wy no si
od 1 kwiet nia 2009 r. do 31 mar -
ca 2010 r. 1,67 %.
Płat ni kom skła dek, któ rzy skła -
da li w ZUS in for ma cję ZUS
IWA, sto pę pro cen to wą skład ki
na ubez pie cze nie wy pad ko we
wy li cza ZUS.

Do ku ment ten zo bo wią za ni są
zło żyć płat ni cy, któ rzy w 2009 r.
zgła sza li do ubez pie cze nia wy -

pad ko we go co naj mniej 10 ubez -
pie czo nych. Po nad to mu sie li być
zgło sze ni nie prze rwa nie ja ko
płat ni cy skła dek do 31 grud -
nia 2009 r. oraz co naj mniej je den
dzień w stycz niu 2010 r., jak też
by li wpi sa ni do re je stru RE GON
w dniu 31 grud nia 2009 r.

W tym ro ku obo wią zu je no -
wy for mu larz ZUS IWA. W for -
mu la rzu tym m. in. zmie nio no
opis do ty czą cy wy peł nia nia po -
la 01 w blo ku IV „Ro dzaj dzia -
łal no ści wg PKD”. Skła da jąc tę
in for ma cję za 2009 r. płat ni cy
skła dek w po lu 01 w blo -
ku IV zo bo wią za ni są po da wać
pię cio zna ko wy kod ro dza ju prze -

wa ża ją cej dzia łal no ści wg Pol -
skiej Kla sy fi ka cji Dzia łal no ści
(PKD) wpro wa dzo nej roz po rzą -
dze niem Ra dy Mi ni strów z 24
grud nia 2007 r. w spra wie Pol -
skiej Kla sy fi ka cji Dzia łal no ści
(PKD) 

(Dz. U. Nr 251, poz. 1885,
z późn. zm.), tj. PKD „2007”
z ja kim płat nik był uję ty w re je -
strze RE GON w dniu 31 grud -
nia 2009 r.

Je że li przed się bior ca nie po -
da te go ko du lub wpi sze błęd -
ny nu mer, mo że to skut ko wać
nie wła ści wym wy li cze niem
sto py pro cen to wej skład ki wy -
pad ko wej.

Na wy pa dek wy pad ku
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- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

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

przedszkolaków

- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe
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Drożeją bilety
Z po cząt kiem mar ca zmia nom
ule gły ce ny bi le tów KZK GOP.
Pod wyż kę od czu ją pa sa że ro wie
po ru sza ją cy się w ob rę bie jed ne -
go mia sta. To wła śnie te bi le ty
nie dro ża ły przez czte ry la ta,
prze woź nik uchwa lił więc ich re -
wa lo ry za cję. Mi mo obu rze nia
czę ści pa sa że rów, któ rzy wi nią
KZK GOP za fa tal ną, ich zda -
niem, ofer tę, zmniej sza nie licz -
by kur sów i czę ste spóź nie nia
w kur so wa niu au to bu sów. 

Bi let upraw nia ją cy do po dró -
ży au to bu sem lub tram wa jem
w ob rę bie jed nej gmi ny zdro żał
o 20 gro szy, tym sa mym je go ce -
na wzro sła do 2 zł 60 gr.

– Ce na te go bi le tu nie zmie -
ni ła się od 1 kwiet nia 2005 ro ku,
mi mo że w tym okre sie ce ny to -
wa rów i usług wzro sły o 13,1
pro cent – mó wi An na Ko te ras,
Na czel nik Wy dzia łu Pra so we go
KZK GOP. – Wpro wa dza ne
zmia ny wy mu szo ne są ro sną cy -
mi kosz ta mi usług prze wo zo -
wych i zwią za ną z tym, wy ni ka -
ją cą z umów za war tych z prze -
woź ni ka mi, wa lo ry za cją sta wek
za wo zo ki lo metr. Na wzrost wy -
dat ków zwią za nych z prze wo za -
mi ma rów nież wpływ wzrost
sta wek wy ni ka ją cy z prze pro wa -
dzo nych po stę po wań prze tar go -
wych, któ re za ostrza ją wy ma ga -
nia zwią za ne z ja ko ścią ta bo ru.
Jed nym sło wem, chcąc pod no sić
ja kość wy ko ny wa nych usług,
KZK GOP mu si pła cić więk sze
staw ki wy ko nu ją cym pra cę prze -
woź ni kom. 

Są też do bre wia do mo ści – ce -
ny bi le tów za prze jazd przez dwa
lub trzy i wię cej gmin nie ule ga ją
zmia nie. To bi le ty od po wied nio
za 3 i 4 zł. Nie zmie nią się tak że ce -
ny bi le tów mie sięcz nych waż nych
tyl ko na au to bus bądź tyl ko
na tram waj. Wię cej na to miast trze -
ba bę dzie za pła cić za bi le ty okre so -
we au to bu so wo -tram wa jo we. Za -
pla no wa no rów nież wzrost wy so -
ko ści opłat do dat ko wych, m. in.
man da tów. Od 1 mar ca ka ra
za prze jazd bez waż ne go bi le tu wy -
no si 130 zł; za prze jazd bez waż ne -
go bi le tu płat na w miej scu kon tro -
li 70 zł; za prze wóz ba ga żu, zwie -
rząt oraz za prze jazd bez
do ku men tu 65 zł (płat na do 7
dni 50 zł, płat na w miej scu kon tro -
li 45 zł). Ka ra za spo wo do wa nie za -

trzy ma nia lub zmia nę tra sy środ ka
trans por tu bez uza sad nio nej przy -
czy ny 260 zł. KZK GOP za pew nia,
że bi le ty za 2,40 zł bę dą na dal waż -
ne – nie na le ży więc ich wy rzu cać.
Po pro stu do sta rych bi le tów bę dzie
moż na do ku pić 20-gro szo wą do -
pła tę. Do dat ko we bi le ty o no mi na -
le 20 gro szy do stęp ne bę dą w kio -
skach i ko lek tu rach bi le to wych,
a tak że au to ma tach z bi le ta mi.

– W ce lu umoż li wie nia płyn -
nej wy mia ny oraz umoż li wie nia
wy ko rzy sta nia bi le tów za ku pio -
nych przed 1 mar ca 2010 ro ku
bez do dat ko wej opła ty waż ne
bę dą wszel kie bi le ty okre so we,
zgod nie z ter mi nem ozna czo -
nym na bi le cie, pod wa run kiem
je go roz po czę cia przed 1 mar ca
– do da je An na Ko te ras. TTBB
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Jak wal czyć ze ste reo ty pem So -
snow ca, ja ko mia sta ślą skie go?
Sku pić się na pro mo cji mia sta
w kon tek ście ca łe go wo je wódz -
twa czy je dy nie re gio nu za głę -
biow skie go? Co i ko go war to
pro mo wać na tle na sze go mia -
sta? Na te i wie le in nych te ma -
tów spie ra li się go ście I De ba ty
Za głę biow skiej po świę co nej pro -
mo cji Za głę bia i toż sa mo ści lo -
kal nej 2 mar ca, za ini cjo wa nej
przez In sty tut Za głę biow ski
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas
w So snow cu.

W de ba cie wzię li udział pre -
zy den ci miast: Dą bro wy Gór ni -
czej – Zbi gniew Pod ra za i So -
snow ca  – Ka zi mierz Gór ski, po -
li to lo dzy: dr Wal de mar Woj ta sik
i dr To masz Słu pik, pre zes bę -
dziń skie go Fo rum dla Za głę bia
Dą brow skie go Da riusz Ju rek
oraz dzien ni kar ka e -so sno wiec
i „Wia do mo ści Za głę bia” Ilo -
na Paw łow ska.

Spor ną kwe stią dla ze bra -
nych go ści sta ła się już od po -
wiedź na pierw sze py ta nie pro -
wa dzą ce go dys ku sję, Mi cha ła
Kacz mar czy ka: Czy Za głę bie
po win no po łą czyć wy sił ki i pro -
mo wać się ja ko re gion in dy wi -
du al ny, od ręb ny od ślą skie go czy
le piej ro bić to np. przy współ pra -
cy z Gór no ślą skim Związ kiem
Me tro po li tal nym, któ re go już sa -
ma na zwa bu dzi wie le kon tro -
wer sji wśród ro do wi tych za głę -
bia ków?

– Od ki lku lat już głos za głę -
biow ski li czy się na are nie ślą -
skiej. So sno wiec, Dą bro wa, Cze -
ladź są zna czą ce na szcze blu wo -
je wódz kim. Jed nak nie bez
po wo du ha słem pro mo cyj nym
na sze go mia sta jest: So sno wiec
łą czy. W po je dyn kę nie je ste śmy
w sta nie za ist nieć. GZM jest jak
lo ko mo ty wa, któ ra nam to
umoż li wi – tłu ma czył pre zy dent
mia sta So snow ca Ka zi mierz
Gór ski. 

Obaj pre zy den ci czę sto za -
zna cza li, iż naj lep szym do wo -
dem na co raz bar dziej li czą ce się
zda nie miast za głę biow skich
na Ślą sku jest m.in. przy ję ta nie -
daw no „Stra te gia Roz wo ju Gór -
no ślą sko -Za głę biow skiej Me tro -
po lii Si le sia do 2025 r.”. 

Pod kre śla no tak że krót kie, bo
le d wie 2-let nie ist nie nie GZM
oraz fakt, iż roz wój me tro po lii
jest pro ce sem po trze bu ją cym
znacz nie wię cej cza su na po ka -
za nie peł ni swo ich moż li wo ści.

– Przede wszyst kim naj pierw
po win ni śmy spraw nie za rzą dzać,
a do pie ro póź niej za jąć się pro mo -
cją. Bo że by móc co kol wiek pro -
mo wać, to trze ba mieć wcze śniej
ja kieś osią gnię cia, nie ste ty w na -
szym kra ju ro bi się to od wrot nie.
Obec nie mia sto So sno wiec re ali -
zu je trzy wiel kie in we sty cje w sfe -
rze kul tu ry. Pierw szą sta no wi mo -
der ni za cja bu dyn ku po Ze spo le
Szkół Ener ge tycz nych przy ul.
Bę dziń skiej na po trze by Miej skie -

go Klu bu im. Ja na Kie pu ry. Dru -
gą jest przy sto so wa nie Art Ca fe
Mu za przy ul. War szaw skiej
do peł nie nia ro li wie lo funk cyj nej
i no wo cze snej sa li dla po trzeb im -
prez i wy da rzeń kul tu ral nych. Na -
to miast trze cią in we sty cją jest bu -
do wa przy Szko le Mu zycz nej im.
Ja na Kie pu ry sa li kon cer to wej,
na któ rą gmi na So sno wiec sta ra
się po zy skać do ta cję w wy so ko ści
po nad 20 mln zł z Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go. Owa „kul tu ro wa tria da”
bę dzie jed nym z fun da men tów
kształ tu ją cych toż sa mość za głę -
biow ską – mó wił pre zy dent Gór -
ski.

Uczest ni cy de ba to wa li rów -
nież na te ma ty do ty czą ce po wo -
ła nia Za głę biow skiej Or ga ni za -
cji Tu ry stycz nej, pro ble mach
KZK GOP oraz pro mo cji mia sta
za po śred nic twem lu dzi zdol -
nych i mło dych.

Z go ła od mien ne zda nie miał
Da riusz Ju rek z FdZD: – Nie wi -
dzę efek tów dzia łań GZM. Nie

tak daw no przyj rza łem się ulot ce
pro mo cyj nej wy da nej przez
GZM, szu kam w niej ja kich kol -
wiek za głę biow skich ak cen tów
i jak na złość nie umiem ich zna -
leźć. Oprócz te go wy da ne zo sta -
ły dwa ka len da rze. W ta kim ra -
zie po co wy da je my tak du że
pie nią dze na skład ki, sko ro efek -
tów w ża den spo sób nie wi dać?
– do py ty wał Ju rek. 

Dys ku tan ci czę sto zwra ca li
uwa gę na kiep ską, ich zda niem,
dzia łal ność GZM, któ re nie mo -
że się zbyt nio po chwa lić swo imi

dzia ła nia mi po 2 la tach funk cjo -
no wa nia. Jed nak na pod sta wo we
py ta nia kon kret nych od po wie dzi

by ło nie wie le. Jak bo wiem za -
uwa ży li nie któ rzy dys ku tan ci,
wciąż nie ma zgo dy wśród sa -
mych za głę bia ków, na to jak pro -
mo wać Za głę bie. 

– Re gion po win ni śmy pro -
mo wać ja ko „Za głę bie Ta len -
tów”, ma my wie lu mło dych,
uzdol nio nych miesz kań ców, któ -
rzy by li by dźwi gnią pro mo cyj ną
So snow ca i to na nich po win ni -
śmy się sku pić – pod su mo wa ła
nie ja ko dys ku sję Ilo na Paw łow -
ska z „Wia do mo ści Za głę bia”.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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11 lu te go Ra da Spo łecz na Szpi ta -
la Miej skie go gło so wa ła nad przy -
ję ciem pla nu fi nan so we go dla tej
pla ców ki na bie żą cy rok. Choć
wy nik gło so wa nia był re mi so wy,
prze wod ni czą cy ra dy roz strzy gnął
spór na ko rzyść gło su ją cych „za”.
Pro blem w tym, że po słu żył się
nie waż nym – zda niem nie któ rych
– re gu la mi nem, więc sy tu acja jest
na dal nie ja sna.

Pod czas gło so wa nia prze ciw -
ni ka mi pla nu fi nan so we go przed -
sta wio ne go przez dy rek to ra Zbi -
gnie wa Swo bo dę oka za li się rad -
ni Ka rol Wi niar ski, Zbi gniew
Mu szyń ski i Wie sław Wój cik.
Za je go przy ję ciem gło so wa li po -
zo sta li człon ko wie Ra dy Spo łecz -
nej Szpi ta la – Zbi gniew Ja skier -
nia, prze wod ni czą cy te go or ga nu,
rad ny To masz Bań bu ła oraz za sia -
da ją cy w ra dzie przed sta wi ciel
wo je wo dy. W spor nej sy tu acji po -
ja wi ło się od ra zu wie le nie ja sno -
ści, nie któ rzy prze ciw ni cy dy rek -
to ra Swo bo dy mó wi li na wet
o uchwa le niu wo bec nie go wo tum
nie uf no ści. In ter pre tu jąc tak wy -
nik gło so wa nia wska zy wa li też
na znacz ne za dłu że nie pla ców ki. 

– Co do wo tum nie uf no ści,
my ślę że mo ja pra ca na sta no wi -
sku dy rek to ra jest oce nia na przez
pa cjen tów i pra cow ni ków szpi ta la
– mó wi Zbi gniew Swo bo da.
– Me ry to rycz na oce na mo jej dzia -
łal no ści na le ży też do or ga nu za -
ło ży ciel skie go szpi ta la, czy li
władz mia sta, i w pew nym sen sie
do Ra dy Miej skiej, ale nie
do dwóch rad nych, któ rzy roz po -
czę li kam pa nię wy bor czą. Ci pa -
no wie nie są or ga nem za ło ży ciel -
skim, któ ry ma pra wo wy cią gać
wo bec mnie kon se kwen cje. Sy tu -
acja by ła by in na, gdy by to ca ła
Ra da Miej ska uchwa li ła ne ga tyw -
ną oce nę re struk tu ry za cji szpi ta la,
czy wręcz pra cy dy rek to ra, moż -
na by wte dy za dać py ta nie, czy
mo ja mi sja do bie ga koń ca, ale nie
mo że być tak, że dwóch nie za do -
wo lo nych rad nych wy wra ca
wszyst ko do gó ry no ga mi. Za mo -
je po czy na nia od po wia dam
przed pre zy den tem i to on zgod -
nie z prze pi sa mi mo że mnie od -

wo łać, a z te go co jest mi wia do -
me, nie ma na ra zie ta kich pla nów.
Wy ni ka to z fak tu, któ ry zresz tą
nie jest spe cjal ną ta jem ni cą, że
kto kol wiek przy szedł by na mo je
sta no wi sko, mu siał by ro bić to sa -
mo co ja, i nie wia do mo czy z lep -
szym skut kiem. W ca łej tej sy tu -
acji naj waż niej sze jest, że wy nik
gło so wa nia nie wpły nie na dzia -
łal ność szpi ta la czy prze bieg re -
struk tu ry za cji.

Rad ni, któ rzy są prze ciw ni
dal sze mu kre dy to wa niu szpi ta la
twier dzą, że oba wia ją się o los pla -
ców ki. Ich zda niem wi na le ży
po stro nie władz mia sta, wła ści -
cie la obiek tu, nie któ rzy ob wi nia ją
też dy rek cję za obec ną sy tu ację

– W pla nie fi nan so wym, prze -
ciw któ re mu gło so wa li śmy, sprze -
ciw bu dzi ły dwie kwe stie – tłu ma -
czy rad ny Ka rol Wi niar ski. – Nie -
po ko ją ca by ła za pla no wa na stra ta
fi nan so wa, usta lo na w wy so ko -
ści 8,5 mln zł. Dru ga rzecz, to ist -
nie nie ta kiej stra ty za zgo dą pre -
zy den ta mia sta, po win no wią zać
się ze wska za niem źró dła dal sze -

go fi nan so wa nia szpi ta la i po kry -
cia dłu gu. W pla nie fi nan so wym
wska za no kre dyt ban ko wy. To
nie po ko ją ce, bo już obec nie nie -
któ re dłu gi szpi ta la są sprze da wa -
ne przez wie rzy cie li, któ rzy nie
wi dzą szans na od zy ska nie pie nię -
dzy. Sy tu acja jest więc bar dzo
trud na, a dzia ła nia wy ni ka ją ce
z pla nu fi nan so we go nie wró ży ły
na jej po pra wę.

Na ob ra dach po przed niej Ra dy
Spo łecz nej, na po cząt ku stycz nia,
nie gło so wa no nad pla nem fi nan -
so wym, by ło to za raz po za pro po -
no wa niu te go rocz ne go kon trak tu
przez NFZ, któ ry dla szpi ta la oka -
zał się trud ny do wy ko na nia. Dla -
te go w stycz niu kon trakt ten był re -
ne go cjo wa ny, co nie ste ty nie przy -
nio sło ocze ki wa nych re zul ta tów,
w związ ku z czym na po sie dze niu
w lu tym plan fi nan so wy zo stał
sko ry go wa ny o mniej sze wpły wy,
wy ni ka ją ce z no we go kon trak tu.
W tej sy tu acji po ja wia się py ta nie,
czy mia sto wspo mo że szpi tal ko -
lej ną po życz ką, by mógł nor mal -
nie dzia łać po mi mo kry zy so we go

kon trak tu, czy też sam szpi tal po -
wi nien szu kać in nych źró deł fi nan -
so wa nia swo jej dzia łal no ści, np.
kre dy tu. Na spo tka niu Ra dy Spo -
łecz nej ko lej na tran sza dla szpi ta la
z bu dże tu mia sta nie zo sta ła za de -
kla ro wa na, dla te go dy rek cja za pro -
po no wa ła, że szpi tal za cią gnie
trzymi lio no wą po życz kę ban ko wą.
Uchwa ła ta zo sta ła osta tecz nie
przy ję ta, jed nak de ba ta o opcjach
fi nan so wa nia szpi ta la na dal prze -
bie ga w burz li wej at mos fe rze.
Dzie je się tak dla te go, iż Zbi gniew
Ja skier nia, któ ry sko rzy stał z przy -
słu gu ją ce go mu pra wa roz strzy ga -
nia gło so wa nia nad pla nem fi nan -
so wym w przy pad ku re mi so we go
wy ni ku, po słu żył się sta rym re gu -
la mi nem. Sta rym, bo tym, któ ry
obo wią zy wał dla szpi ta li miej -
skich 1 oraz 3. Wte dy też oka za ło
się, że Ra da Spo łecz na Szpi ta la
Miej skie go, któ ry jest no wą pla -
ców ką, nie dzia ła w opar ciu o ak -
tu al ny re gu la min, gdyż ta ko wy nie
ist nie je. Znów po sy pa ły się za rzu -
ty wo bec dy rek to ra. 

– Za uwa żam ogrom ne i dla
mnie nie zro zu mia łe roz go ry cze -
nie po stro nie pa na rad ne go Ka -
ro la Wi niar skie go, i pró bu ję do -
ciec, skąd ta kie emo cje – ko men -
tu je sy tu ację dy rek tor Zbi gniew
Swo bo da. – Gło so wa nie do ty czy -
ło pla nu fi nan so we go, tym cza -
sem pod mo im ad re sem pa dły
py ta nia i za rzu ty do ty czą ce bra -
ku re gu la mi nu Ra dy Spo łecz nej
szpi ta la, co jest ab sur dem, bo dy -
rek tor nie jest od oce nia nia te go
or ga nu; to Ra da ma nad zo ro wać
dy rek cję. Nie mie szaj my ról, bo
to tak, jak gdy by uczeń wy sta wiał
oce nę na uczy cie lo wi. Dla te go też
nie mam nic wspól ne go z tym,
jak pra cu je i jak ob ra du je Ra da
Spo łecz na, i stąd nie dys po nu ję
wie dzą, czy or gan ten uchwa lił
no wy re gu la min, czy też brak ta -
ko we go do ku men tu. Trud no mi
się od no sić do te go za gad nie nia,
któ re nie ma nic z wspól ne go
z mo imi kom pe ten cja mi i obo -
wiąz ka mi. Gdy bym był zło śli wy,
mógł bym spy tać, jak owa Ra da
pra co wa ła przez ostat nie dwa la -
ta, i czy w ogó le ist nie ją ja kieś jej

uchwa ły, sko ro nie uchwa lo no
ak tu al ne go re gu la mi nu.

Sy tu acja jest w obec nej chwi li
nie ja sna, gdyż po ło wa Ra dy Spo -
łecz nej uwa ża, że plan fi nan so wy
zo stał od rzu co ny w gło so wa niu,
dru ga zaś uzna je, że na pod sta wie
sta re go, ale je dy ne go ist nie ją ce go
re gu la mi nu zo stał przy ję ty. Nie
wy klu cza się po now ne go gło so -
wa nia nad tą kwe stią. Spo ro za -
mie sza nia wzbu dzi ła też in for ma -
cja o wo tum nie uf no ści dla dy rek -
to ra Swo bo dy. 

– Nie ści sło ści wpro wa dził ty -
tuł ma te ria łu za miesz czo ne go
na jed nym z so sno wiec kich por ta -
li in for ma cyj nych, któ ry wpro wa -
dza w błąd su ge ru jąc, że dy rek tor
Zbi gniew Swo do ba otrzy mał wo -
tum nie uf no ści – mó wi Zbi gniew
Ja skier nia, za stęp ca  pre zy denta
So snow ca i prze wod ni czą cy Ra dy
Spo łecz nej Szpi ta la Miej skie go.
– Przez wo tum nie uf no ści ro zu -
mie my ja kiś akt, któ ry mu siał by
zo stać uchwa lo ny pod czas ob rad
Ra dy Spo łecz nej. Tym cza sem
wą tek uchwa la nia wo tum wo bec
dy rek to ra nie po ja wił się w ogó le
na ob ra dach. De ba ta do ty czą ca
pla nu fi nan so we go by ła ostra, tak
jak za zwy czaj, bo opo zy cja ma ją -
ca więk szość w Ra dzie mo że
przed sta wiać swo je sta no wi sko.
Oso bi ście jak naj le piej oce niam
po czy na nia Zbi gnie wa Swo bo dy,
ja ko dy rek to ra Szpi ta la Miej skie -
go. Przy glą dam się im od 2008 ro -
ku, wiem w ja kim sta nie fi nan so -
wym za stał szpi tal obej mu jąc
swo je sta no wi sko, wiem cze go
do ko nał, a tak że mam świa do -
mość, że dzia ła przy pod nie sio nej
kur ty nie, jest oso bą słow ną, re ali -
zu jąc nie ła twy plan re struk tu ry za -
cji so sno wiec kie go szpi ta la. Trze -
ba też mieć świa do mość, że dzia -
ła on na ży wym or ga ni zmie, bo
szpi tal jest mo der ni zo wa ny i re -
mon to wa ny pod czas swo jej nor -
mal nej dzia łal no ści, a wy ni ki tych
dzia łań po twier dza ją kom pe ten cje
i umie jęt no ści me na dżer skie dy -
rek to ra. Po twier dza ją to tak że ta -
kie czyn ni ki jak ma le ją ce kosz ty
oso bo we, któ re wbrew nie praw -
dzi wym opi niom są sta le re du ko -

wa ne i od dłuż sze go cza su spa da -
ją. Pa mię taj my, że to wszyst ko od -
by wa się w re aliach nie wy star cza -
ją ce go kon trak tu z NFZ, w sy tu -
acji kie dy szpi tal mógł by
wy ko nać znacz nie wię cej kon trak -
tów, bo ze szło rocz ny wy ko nał
na po nad 105 pro cent, a są wy -
dzia ły, któ re wy ko na ły na wet
po 120 lub po 130 pro cent.

Zbi gniew Ja skier nia, a tak że
To masz Bań bu ła, prze wod ni czą cy
Ko mi sji Bu dże to wej Ra dy Mia sta
oraz wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Spo łecz nej Szpi ta la pod kre śla ją
też, że pla ców ka zdro wia mu si re -
ali zo wać swo ją mi sję, któ rą na kre -
śli ła dy rek cja i wła dze mia sta,
a któ ra to po le ga na tym, że szpi -
tal nie sku pia się tyl ko na za bie -
gach przy no szą cych do bre wy ni -
ki fi nan so we, od rzu ca jąc mniej in -
trat ne for my dzia łal no ści. 

– Przy obec nej nie wy dol no ści
NFZ jest sze reg ta kich wy dzia łów,
któ re z eko no micz ne go punk tu
wi dze nia mo gły by zo stać za -
mknię te, jed nak ich utrzy my wa nie
jest ko niecz ne, by szpi tal ofe ro wał
sze ro kie spek trum usług me dycz -
nych. Nie któ rzy rad ni ocze ku ją, że
szpi tal bę dzie się sam fi nan so wał,
co jest po pro stu nie re al ne, i ni gdy
nie bę dzie przy ta kim sys te mie
kon trak to wa nia jak obec nie – do -
da je Zbi gniew Ja skier nia.

Opo zy cyj ni rad ni po zo sta ją
jed nak przy swo jej ne ga tyw nej
oce nie kie run ku dzia łań mia sta
w spra wie szpi ta la. 

– Je ste śmy nie zwy kle za nie po -
ko je ni lek kim po dej ściem władz
mia sta do kwe stii szpi ta la – wy ja -
śnia Zbi gniew Mu szyń ski, czło nek
Ko mi sji Zdro wia Ra dy Miej skiej
w So snow cu. – Za dłu że nie szpi ta -
la na po ło wę czerw ca ubie głe go
ro ku wy no si ło 22 mln. Nie moż -
na do pusz czać, by za dłu że nie pla -
ców ki ro sło, a przy go to wa ny plan
fi nan so wy z pew no ścią zwięk szył -
by dług. Wy nik gło so wa nia to sy -
gnał ostrze gaw czy dla pre zy den ta
mia sta, że sy tu acja jest bar dzo po -
waż na, a dal szy wzrost dłu gu szpi -
ta la do pro wa dzi do ka ta stro fy.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Przy szłość pla nu fi nan so we go Szpi ta la Miej skie go da lej nie pew na?

Spór o po życz kę i re gu la min
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prosto z miasta

Wa żą się lo sy „Po li ty ki miesz ka -
nio wej Gmi ny So sno wiec na la -
ta 2010 – 2020”. Pod czas lu to wej
se sji nie gło so wa no nad uchwa łą
w spra wie przy ję cia pro jek tu, bo
na wnio sek pre zy den ta Ka zi mie -
rza Gór skie go zdję to ten punkt
z ob rad.

„Po li ty ka miesz ka nio wa Gmi -
ny So sno wiec na la ta 2010
– 2020” to plan na kre śla ją cy dzia -
ła nia mia sta w kwe stii bu do wy no -
wych miesz kań w naj bliż szej de -
ka dzie. Pre zy dent oraz po pie ra ją -
cy go rad ni są prze ciw ni no wej
wer sji do ku men tu, w któ rej zna lazł
się za pis, mó wią cy o nie ogra ni czo -

nej sprze da ży miesz kań ko mu nal -
nych. Zda niem władz mia sta, za pis
ten był by szko dli wy dla gmi ny.

– Pre zy dent za pro sił nas, aby -
śmy po raz ko lej ny za sta no wi li się
nad je go in ter pre ta cją „Po li ty ki
miesz ka nio wej” – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski z PO. – Róż ni ce
między na mi, a gru pą le wi co wą
po le ga ją głów nie na tym, że my
je ste śmy zde cy do wa nie te go zda -
nia, by w „Po li ty ce miesz ka nio -
wej” nie by ło żad nych za pi sów
o ogra ni cze niach w sprze da ży
miesz kań. Dla te go chce my wy -
kre ślić wszel kie ba rie ry w tej ma -
te rii. Tym cza sem pre zy dent oraz

rad ni SLD i le wi cy chcą, że by
w do ku men cie zna la zły się ta kie
ogra ni cze nia, np. w sy tu acji, gdy
w blo ku miesz ka nio wym, w któ -
rym nie ma jesz cze wspól no ty
miesz ka nio wej, na wy kup miesz -
kań nie zde cy du je się wię cej jak
po ło wa miesz kań ców. In ny za pis,
z któ rym się nie zga dza my, mó wi
o niesprze da wa niu miesz kań
w bu dyn kach prze zna czo nych
w przy szło ści do wy bu rze nia.
Ogra ni cze niu ma pod le gać też
sprze daż lo ka li w bu dyn kach
uzna nych za za byt ko we. Uwa ża -
my, że ta kich za pi sów w po li ty ce
nie po win no być, gdyż pre zy dent

i tak ma pra wo od mó wić sprze da -
ży miesz kań, je śli uzna to za sto -
sow ne.

Za wol nym ryn kiem w han dlu
miesz ka nia mi jest PO oraz PiS.
Od gór ne ogra ni cze nia oprócz pre -
zy den ta spo ty ka ją się z po par ciem
rad nych SLD oraz PIRS. Rad ni
PO wska zu ją też, że ar gu ment
o po zo sta wie niu pew nej pu li
miesz kań, wy łą czo nych ze sprze -
da ży, w ce lu ich za adop to wa nie
na lo ka le so cjal ne, przy ta cza ny
przez zwo len ni ków ogra ni czo nej
sprze da ży, mi ja się z praw dą.

– Kwe stię lo ka li so cjal nych re -
gu lu je już ist nie ją ca uchwa ła,

zgod nie z któ rą za bez pie czo no ta -
kie miesz ka nia i po wsta ją tam lo -
ka le so cjal ne – do da je Ar ka diusz
Chę ciń ski.

– Je że li mó wi my o bu dow nic -
twie miesz ka nio wym to mu si my
pa mię tać, że bu do wa lo ka li so -
cjal nych jest kosz tow na. Je stem
za tym, że by bu do wać no we
miesz ka nia ko mu nal ne, prze sie -
dlać tam re gu lar nie pła cą cych lo -
ka to rów, a opusz czo ne lo ka le
o ni skim stan dar dzie ad ap to wać
na miesz ka nia so cjal ne – mó wi
z ko lei rad ny Ma ciej Ada miec.
– Dzię ki tej stra te gii wy eli mi no -
wa li by śmy dwie pa to lo gie: wy eli -

mi no wa li by śmy nie uczci we oso -
by, któ re nie pła cą czyn szu bo się
nie bo ją, po nie waż mia sto nie mo -
że im nic zro bić, a po dru gie na -
gro dzi li by śmy lu dzi, któ rzy uczci -
wie opła ca ją czynsz. 

Naj praw do po dob niej „Po li ty -
ka miesz ka nio wa” po wró ci pod -
czas ob rad Ra dy Miej skiej w tym
mie sią cu. W ja kim bę dzie kształ -
cie trud no dziś oce nić. Za rów no
pre zy dent, jak i część rad nych
chcą raz jesz cze po chy lić się
nad do ku men tem, któ ry w osta -
tecz nej for mie ma zo stać pod da -
ny gło so wa niu pod czas naj bliż -
szej se sji. TTBB

Polityka mieszkaniowa
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targi
Raj dla wiel bi cie li jed no śla dów
W dniach od 12 do 14 lu te go
w ha li Expo Si le sia w So snow cu
od by ła się im pre za Mo tor Bi ke
Show Cen tral Eu ro pe 2010 by
Pi rel li, zor ga ni zo wa na przez fir -
mę Car di na le. Pod czas trzy dnio -
wych tar gów w ha li zgro ma dzi li
się licz ni im por te rzy i de ale rzy
mo to cy kli oraz fir my ak ce so ryj -
ne z ca łe j Polski oraz wy staw cy
z kil ku na stu kra jów.

Swo ja ofer tę za pre zen to wa ło
po nad 70 firm, w tym m.in.
BMW, Hon da, Yama ha,
Triumph oraz pro du cent pol -
skich mo to cy kli i sku te rów Ar -
kus Ro met. Nie za bra kło rów -
nież jed no śla dów im por to wa -
nych przez Al mot czy In ter Cars
oraz firm spe cja li zu ją cych się
w sprze da ży mo to cy klo wych ak -
ce so riów – Mo de ka, Ret bi ke,
Ra cer za pre zen to wa ły bo ga tą
ofer tę odzie ży oraz ka sków.

Na zwie dza ją cych cze ka ły
licz ne do dat ko we atrak cje jak:
po ka zy tria lu, przy go to wa ne
przez szko łę tria lu z No we go
Tar gu – Sher co oraz spo tka nie ze
zdo byw cą Pu cha ru Świa ta 2010
w mo to cy klo wym ha lo wym en -
du ro, zdo byw cą ty tu łu Mi strza
Eu ro py w tria lu w ro ku 2004
i wie lo krot nym zdo byw cą ty tu łu
Mi strza Pol ski – Ta de uszem Bła -
żu sia kiem. Udział w tar gach
wzię li rów nież człon ko wie klu bu
mo to cy klo we go VC 19-78 z Dą -
bro wy Gór ni czej, zrze szo ne go
w kon gre sie pol skich klu bów
mo to cy klo wych. 

Jed nak naj bar dziej wi do wi -
sko wą część tar gów sta no wi -
ły I Mi strzo stwa Pol ski Mo to cy -
kli Cu sto mo wych współ or ga ni -
zo wa ne z Re dak cją Ma ga zy nu
Mo to cy klo we go dla In dy wi du -
ali stów – Cu stom. W im pre zie
wzię ło udział oko ło 40 „pod ra -
so wa nych” ma szyn. Mi strzo stwa
roz gry wa ne by ły w 3 ka te go -

riach: Cu stom, Best Pa in ting
oraz Stre et fi gh ter.

Pierw sze miej sce oraz ty tuł
Mi strza Pol ski w ka te go rii Cu -
stom zdo był „BOM BER” na ba -

zie Har leya Da vid so na „pod ra so -
wa ny” przez Mar ka Mic kie wi -
cza z fir my BT Chop per.

Pierw sze miej sce w ka te go rii
Best Pa in ting (naj lep sze ma lo -

wa nie) za jął Ta de usz Zwo liń ski
z Ja sie nia z mo to cy klem „La dy
In Red” rów nież zbu do wa nym
na ba zie mo to cy kla Har ley -Da -
vid son. Na to miast naj lep szy
w ka te go rii Stre et fig ter (mo to cy -
kle spor to we) za jął Ar ka diusz
(Szaj ba) Paw lu ko wicz z Lub ska
z mo to cy klem „Ce dzior”, zbu -
do wa nym na ba zie Su zu ki
GSXR 1000. Pu cha ry, me da le
oraz na gro dy rze czo we dla zwy -
cięz ców ufun do wa ne zo sta ły
przez fir my Sho ei oraz Mo de ka.

Tar gom to wa rzy szył rów nież
sze reg in nych im prez m.in. kon -
kurs na naj lep sze sto isko mo to -
cy klo we i ak ce so ryj ne, wy bór
naj lep sze go mo to cy kla tu ry -
stycz ne go przy współ pra cy
z ma ga zy nem Mo to Voy ager
oraz kon kur sy z atrak cyj ny mi
na gro da mi dla od wie dza ją cych
im pre zę. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Wa ka cyj ne pla no wa nie z Expo Si le sia
Ak tyw ny wy po czy nek, czy wy -
le gi wa nie się na pla ży? Wy so ko -
gór skie pie sze wę drów ki, ak tyw -
ne zwie dza nie, spływ ka ja kar ski,
a mo że słod kie le ni stwo w wę -
gier skim SPA? Wy bór miej sca
na wa ka cyj ny wy po czy nek nie
za wsze jest tak pro sty, jak mo -
gło by się wy da wać. Miesz kań -
com na sze go mia sta z po mo cą
w pod ję ciu de cy zji przy szły
Mię dzy na ro do we Tar gi Tu ry sty -
ki, Re kre acji i Wy po czyn ku IN -
TO UREX, któ re mia ły miej sce
od 19 do 21 lu te go w Cen trum
Tar go wo -Wy sta wien ni czym
Expo Si le sia.

Jed no jest pew ne ol brzy mim
za in te re so wa niem cie szy się wy -
po czy nek za gra ni cą, głów nie
w Egip cie, Gre cji i Tu ne zji, co
by ło wi dać po ob lę żo nych przez
zwie dza ją cych tar gi sta no wi -
skach firm spe cja li zu ją cych się
w wy jaz dach w tam te re jo ny.

Nec ker man, Ec co Ho li day i Ra -
in bow To urs nie mo gły na rze kać
na brak za in te re so wa nia. Po dob -
nie, jak Wę gry, któ re ku si ły
uczest ni ków tar gów Ba la to nem,
ter mal ny mi ba se na mi, pięk nym
Bu da pesz tem i… de gu sta cją lo -
kal nych win. Nie za bra kło rów -
nież wy staw ców ze Sło wa cji,
Nie miec, Włoch, Ne pa lu i Ban -
gla de szu. Dla ak tyw nych przy go -
to wa no nie mniej cie ka we ofer ty:
spły wy ka ja ko we, kur sy że glar -
skie oraz wie lo dnio we, gór skie
raj dy w Pol sce i za gra ni cą, to
tyl ko nie licz ne z przed sta wia -
nych na tra gach pro po zy cji. Na -
to miast li czą cy na słod kie, wa ka -
cyj ne le ni stwo ucie szy ły sto iska -
-wy spy te ma tycz ne, do ty czą ce
m.in. SPA&Wel l ness. 

– Co waż ne, jak zwy kle pod -
czas tar gów moż na by ło sko rzy -
stać z in te re su ją cych ra ba tów
i ob ni żek ce no wych, co po zwo li -

ło uczest ni kom tar gów ta nio za -
pla no wać urlop, dla te go jak, co
ro ku In to urex cie szy się du żym
za in te re so wa niem zwie dza ją -
cych – mó wi Agniesz ka Du biel,
me na ger pro jek tu.

Na tra gach nie za bra kło rów -
nież pro mo cji re gio nu za głę biow -
skie go. Pod tym wzglę dem prym

wio dło PTTK, któ re za pre zen to -
wa ło se rię pro jek cji fil mo wych
i barw ną eks po zy cję do ty czą cą
Trój ką ta Trzech Ce sa rzy. Po nad -
to dla chęt nych zwie dza ją cych
zor ga ni zo wa na zo sta ła wy ciecz -
ka au to ka ro wa z prze wod ni kiem. 

– W oce nie spe cja li stów
na tu ry stycz nej ma pie Pol ski

Śląsk i aglo me ra cja ka to wic ka
zaj mu je zna czą ce miej sce.
Miesz kań cy re gio nu co raz czę -
ściej wy jeż dża ją w pry wat ne
i służ bo we po dró że, a sa mo rząd
dba o to, by zmie nić wi ze ru nek
pro mu jąc swo je tu ry stycz ne wa -
lo ry – do da je Du biel.

Do dat ko wy mi atrak cja mi bez
wąt pie nia pod czas tar gów by ły
licz ne de gu sta cje i po ka zy ku li -
nar ne. Moż na by ło rów nież
obej rzeć licz ne po dróż ni cze fo -
to gra fie, fil my tu ry stycz ne, po -
słu chać mu zy ki z róż nych za kąt -
ków świa ta oraz spró bo wać swo -
ich umie jęt no ści w grze
na bęb nach afry kań skich.

Tar gom Tu ry stycz nym to wa -
rzy szy ły jed no cze śnie od by wa ją -
ce się pierw sze Mię dzy na ro do we
Tar gi Ło wiec kie – EXPO Hun -
ting, któ rych za kres te ma tycz ny
obej mo wał wszel kie za gad nie nia
do ty czą ce ło wiec twa, m.in.: broń

i amu ni cję oraz ich za bez pie cze -
nia, opty kę, tro fea ło wiec kie,
sztu kę, odzież my śliw ską, obu -
wie i do dat ki do ubio rów; sprzęt
jeź dziec ki i tu ry stycz ny.
Na EXPO Hun ting zo ba czyć
moż na by ło: po ka zy so kol ni ków,
mo dy my śliw skiej, czy wa bie nia
zwie rzy ny łow nej, a po nad to wy -
sta wę przy rod ni czą oraz wy sta -
wę tro fe ów my śliw skich z Afry -
ki, Ame ry ki i Azji pre zen to wa -
nych przez Sto wa rzy sze nie Klub
Sa fa ri, skła da ją cych się m.in.
z ko zic, je no tów, po lar nych li sów
i niedź wie dzi. Naj więk szym za -
in te re so wa niem jed nak cie szył
się po kaz psów my śliw skich
przy go to wa ny przez ho dow ców
z by tom skie go od dzia łu Związ ku
Ky no lo gicz ne go w Pol sce. 

Obie im pre zy od wie dzi ło bli -
sko 8,5 ty sią ca osób.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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PPuu bblliicczz nnoośśćć pprrzzyy cciiąą ggaa łłyy nniiee ttyyll kkoo ppiięękk nnee mmaa sszzyy nnyy……

AAttrraakkccjjąą ddllaa mmiiłłoośśnniikkóóww
mmoottoorryyzzaaccjjii bbyyłłyy zznnaakkoommiicciiee
ooddrreessttaauurroowwaannee mmooddeellee
mmoottooccyykkllii,, mmoottoorroowweerróóww……

…… oorraazz nniiee zzwwyy kkłłee mmoo ttoo ccyy kkllee,, pprrzzyy ppoo mmii nnaa jjąą ccee ppoo jjaazz ddyy pprrzzyy --
sszzłłoo śśccii zz ffiill mmóóww sscciieenn ccee --ffiicc ttiioonn



SSkkąądd ssiięę ww ggóó rraacchh wwzziiąąłł
KKrrzzyysszz ttooff WWiiee lliicc kkii??
W pew nym sen sie do al pi ni zmu
tra fi łem przy pad ko wo, ale o ty le
nie przy pad ko wo, że gdy bym
wcze śniej nie prze szedł ca łe go
har cer stwa, wy jaz dów w gó ry to
pew nie bym się tym nie za jął.
Więc te wcze sne la ta na pew no
mia ły wpływ na to, co by ło po -
tem. Za czą łem stu dio wać, jed no -
cze śnie zaj mo wa łem się tu ry sty -
ką. Do wspi na nia nie tra fia się
w ta ki spo sób, że czło wiek idzie
so bie uli cą i mó wi: „och bę dę się
wspi nać”. Tak nie jest. Do brze,
że by by ło coś z przo du, al bo z ty -
łu, jak ja to mó wię. Czło wiek
mu si po ko chać gó ry. A sam fakt,
że za ją łem się wspi na niem rze -
czy wi ście wziął się z te go, że
pew ne go dnia zo ba czy łem lu dzi
wspi na ją cych się w skał kach. Po -
je cha li śmy w re jon skal ny
pod Je le nią Gó rą, i jak się już
przy kle iłem do ska ły, to wie dzia -
łem, że bę dę to ro bić. Już wte dy
wie dzia łem, że każ dą wol ną
chwi lę spę dzę w gó rach.

GGóó rryy ttoo ppaa ssjjaa,, cczzyy mmoo żżee jjuużż
ffii lloo zzoo ffiiaa??
Pa sja. Gó ry są ta ką ścież ką. Mo -
że też sy tu acja lat 70., 80. w re -
ali zo wa niu swo ich pa sji by ło du -
żo mniej moż li wo ści. Wszy scy
ci, któ rzy wy ka zy wa li ja kąś ak -
tyw ność, mie li ja kąś du szę wo -
jow ni ka, to ucie ka li od sy tu acji,
gdzie w za sa dzie nie mo gli się
zre ali zo wać. Każ dy miał tę me -
blo ścian kę, te le wi zor czar no -
-bia ły, pral kę Fra nię, nie któ rzy
mie li na wet ma lu cha. Wszy scy
to sa mo. Dla lu dzi, któ rzy chcie -
li się ja koś wy bić, re ali zo wać, to
by ło nie do wy trzy ma nia. Szu -
ka li cze goś. Dla jed nych mo rze,
dla in nych gó ry. Pa sja po wo do -
wa ła, że ca łe ży cie sku pia ło się
w klu bach wy so ko gór skich.
Klub był dla nas swo istą oa zą,
i kie dy zo sta wia li śmy swo je za -
wo dy, do tych cza so wą pra cę, ja
też tak zro bi łem, to klub się stał
na szym do mem. Co dzien nie ra -
no wy cho dzi łem z do mu, żo -
na mnie py ta ła: do kąd idziesz?
A ja od po wia da łem, że idę
do klu bu. To by ła na sza pra ca.
Ale nie tyl ko. By ły ma py, książ -
ki i ma rze nia. 

PPaann ppoodd kkrree śśllaa cczzęę ssttoo,, żżee
ggóó rryy,, ttoo pprrzzeeddee wwsszzyysstt kkiimm
lluu ddzziiee..
To praw da, bo też lu dzie sta no -
wią pod sta wę. Jed no to gó ry,
pięk no, mi sty ka. Dru gie to wła -
śnie lu dzie. Dla mnie bar dzo
waż nym ele men tem jest czło -
wiek. Ta kie me dium, ta ki grunt,
któ ry raz na ra żo ny na pew ne sy -
tu acje po ka zu je ca łe go sie bie.
Bo też są sy tu acje, gdzie nasz
part ner w gó rach jest tym,
od któ re go wy ma ga się nie zwy -
kle wie le. To nie jest ko le ga
z pra cy, przy ja ciel. To coś wię -
cej. Tam, gdzie trud no, gdzie
nie bez piecz nie, ta pew ność, za -
ufa nie, te ele men ty od gry wa ją ce
naj więk szą ro lę. 

CCzzłłoo wwiieekk ww ggóó rraacchh ssiięę zzmmiiee --
nniiłł?? 
Dziś to róż nie by wa. Ba zo wa li -
śmy na czło wie ku już wcze śniej
po zna nym. 

TToo ddzziiśś jjeesstt jjeesszz cczzee ppaa ssjjaa,,
cczzyy wwyy śścciigg??
Nie, pa sja. Od róż nił bym pew ne
spra wy. U nas ow szem ry wa li za -
cja jest, ale nie ma kil ler stwa.
Oni zro bi li to, czy tam to, my też
coś no we go wy my śli my, ta ka ry -
wa li za cja rzecz ja sna jest obec -
na. Ale już pod czas zdo by wa nia
szczy tu jest peł na współ pra ca.
W pra cy tej tu te re la cje mię dzy
dwoj giem lu dzi nie są aż tak
istot ne, jak w gó rach. Al pi nizm
to prócz wspi na nia tak że po dró -
żo wa nie. To jest ten ele ment po -
znaw czy re li gii, in nych lu dzi, fi -
lo zo fii, ko lo ru skó ry, wy zna nia.
Po le ga ją cy na tym, że po dró że
kształ cą, wzbo ga ca ją czło wie ka.
Na bie ra się dy stan su, np. do bie -
dy, afry kań skiej, azja tyc kiej,
pol skiej. To pierw sza spra wa.
Dru ga – przez po zna wa nie lu dzi
sta je my się bar dziej to le ran cyj -
ni. Za ko mu ny to by ło to wy -
obra że nie, nie wie dzie li śmy, że
moż na ina czej żyć. Tak ma być
a nie ina czej, a oka zu je się, że
za czy na my spo ty kać in nych lu -
dzi, i wca le nie mu si być tak jak
so bie wy my śli li śmy. Ma sę mia -
łem ta kich przy kła dów. So cjo lo -
gicz nych wręcz. Czło wiek się
uczy to le ran cji, dy stan su. In ter -
re li gij ność po win na mo im zda -

niem po le gać nie na mó wie niu:
ta re li gia jest gor sza od tam tej,
ale na po ka zy wa niu, że moż -
na tak lub ina czej mó wić, ro bić.
Nie bom by, nie woj ny krzy żo we,
bo to nam się nie uda ło. 

NNiiee bbaarr ddzzoo.. 
Nie bar dzo, za miast te go zrzu -
cać im pral ki, kred ki, po ka zy -
wać, że moż na ina czej, da wać
moż li wość, ale nie zmu szać.
Trze ba wię cej roz ma wiać. 

MMoo żżee zzoo ssttaa wwiićć ww śśwwiięę ttyymm
ssppoo kkoo jjuu..
A mo że tak, po pro stu trze ba
roz ma wiać. Sam Ko ran nie nie -
sie złe go prze ka zu. Czło wiek
po zna je ta kich Bud dy stów
na przy kład. To re li gia po ko ju.
Tam moż na wszyst ko. Azja uczy
też spo ko ju. Au to bus dzi siaj mo -
że po je dzie, a mo że ju tro. Jak się
tak za sta no wić to wca le nie jest
to ta kie złe. 

PPaann ssiięę ssaamm ssppoo ttkkaałł zz ttaa kkii mmii
ssyy ttuu aaccjjaa mmii,, żżee ccoośś ww PPaa nnuu
ssaa mmyymm jjeesstt zzuu ppeełł nniiee iinn nnee ggoo,,
zzaa sskkaa kkuu jjąą ccee ggoo??
Tak, jak by mi kie dyś ktoś po wie -
dział, że ta kart ka pa pie ru jest
zie lo na, to by śmy się po bi li.
A te raz czło wiek so bie my śli:
ach no zie lo na, i cóż z te go?

CCzzłłoo wwiieekk zz ggóó rraacchh mmoo żżee ssaamm
ssiiee bbiiee zzaa sskkaa kkii wwaaćć??
W pew nym sen sie tak, ale z cza -
sem co raz mniej. To tak jak
z pięk nym kra jo bra zem. Jak je -
ste śmy pierw szy raz w wy so kich
gó rach, no to jest nie sa mo wi cie.
Z cza sem oczy wi ście w pod -
świa do mo ści to jest nie sa mo wi -
te. Ale wi do ki? To na wi do ków -
kach. To jest waż ne ale już się
te go tak nie do strze ga. Z cza sem
za czy na się my śleć o czymś in -
nym. Czło wiek mu si ca ły czas
bu do wać. Od no sić suk ce sy.

AAllee cczzuu jjee PPaann,, żżee zz cczzaa sseemm
ssiięę PPaann zzmmiiee nniiaa??
To mi da je ta ką pew ność sie bie.
Dziś czło wiek mło dy ma ma ło
tej pew no ści sie bie, wię cej ma
obaw, że cze goś nie zre ali zu je. 

WWiięę cceejj mmóó wwii mmyy,, nniiżż rroo bbii mmyy..
Tak, na uczy łem się wię cej słu -
chać, niż mó wić. To dru ga na -
uka, któ ra u mło dych tak nie wy -
glą da. 

MMoo żżee 2200 llaatt ttee mmuu bbyy łłoo ttrruudd --
nniieejj ccoośś zzddoo bbyyćć,, mmoo żżee ttoo bbaarr --
ddzziieejj hhaarr ttoo wwaa łłoo??
Z ko lei ła twiej by ło osią gać ce -
le. Po przecz ka nie by ła tak wy -
so ko za wie szo na. Dziś mło dzi
lu dzie ma ją ła twiej szy do stęp

do wszyst kie go, ale po przecz ka
jest znacz nie wy żej.

WWeejj śścciiee ww nnoocc ssyyll wwee ssttrroo wwąą
ww kkoołł nniiee rrzzuu oorr ttoo ppee ddyycczz nnyymm
nnaa LLhhoott ssee,, „„wwbbiiee ggnniięę cciiee”” nniiee --
mmaall nnaa BBrroo aadd PPee aakk,, nniiee iiggrraa
PPaann zz lloo sseemm??
No cza sem tak. Ale jed nak od -
róż nił bym ry zy kanc two od ry -
zy ka. To dru gie jest wkal ku lo -
wa ne w al pi nizm. Bez ry zy ka
nie ist nia ło by wspi na nie się. Ry -
zy kanc twa trze ba uni kać. To
ozna cza brak przy go to wa nia.
Pro szę za uwa żyć, że ja wspi na -
łem się kil ka na ście lat. Na Bro -
ad Pe ak ma ło ry zy ko wa łem.
Do pew nych de cy zji trze ba doj -
rzeć. Trze ba znać swój or ga -
nizm, do świad czać go. I wte dy
wie się, że moż na so bie po ra -
dzić. Ale mia łem ta ki okres, gdy
wspi na łem się sa mot nie. Tam
się sta je sa mot nie przed ścia ną,
bez li ny, bez part ne ra. Z dwo ma
przy rzą da mi. My to na zy wa my
wspi na niem „na żyw ca”. To nie -
wie lu lu dzi ro bi, ale jak mó wię,
do te go trze ba doj rzeć. Ci
w Yose mi te, któ rzy wspi na ją się
na nie mal pio no wych ścia nach,
to naj pierw ro bią tę dro gę 40 ra -
zy z li na mi, aż przy cho dzi ta ki
dzień, kie dy mó wią so bie: ok,
dzi siaj. 

PPaa nniiee KKrrzzyysszz ttoo ffiiee,, aa ccoo ttaakk
nnaa pprraaww ddęę ww ppóóźź nnyycchh,, llaa --
ttaacchh 7700..,, ii ppóóźź nniieejj nnaa ppęę ddzzaa łłoo
PPoo llaa kkóóww ww ggóó rraacchh?? WWeejj śścciiaa
zzii mmoo wwee ttoo bbyy łłoo eekkss ttrree mmuumm..
My ślę, że… pa trio tyzm. To
dziś nie mod ne, brzyd kie sło -
wo. Nas po li ty ka nie in te re so -
wa ła, ale mie li śmy świa do -
mość, że wcze śniej ko le dzy
zza za chod niej gra ni cy mie li
wiel kie suk ce sy. W nas to po -
bu dzi ło chęć do łą cze nia
do świa to wej sce ny. A po nie -
waż w po ło wie lat 80. zmie ni -
ła się usta wa o upra wia niu
spor tu, za li czo no nas do dys cy -
plin spor to wych, to by ło ła -
twiej pew ne rze czy zro bić.
Wy ko rzy sta li śmy to. 

AA jjaakk rraa ddzzii llii śścciiee ssoo bbiiee zz ppoo ppuu --
llaarr nnoo śścciiąą?? PPaa mmiięę ttaamm ttee llee wwii --
zzyyjj nnee pprroo ggrraa mmyy,, ddoo ttyy cczząą ccee
JJee rrzzee ggoo KKuu kkuucczz kkii,, WWaann ddyy
RRuutt kkiiee wwiicczz,, bbyy łłoo oo ppooll sskkiicchh
aall ppii nnii ssttaacchh ggłłoo śśnnoo..
Wcze śniej me dia się in te re so wa -
ły na mi tyl ko wte dy, gdy ktoś się
za bił. Po tem na stą pi ła per so ni fi -
ka cja suk ce su. Po ja wi ła się mo -
da na gó ry.

BByyłł tteeżż eellee mmeenntt rryy wwaa llii zzaa ccjjii
ppoo mmiięę ddzzyy MMeess ssnnee rreemm aa KKuu --
kkuucczz kkąą..
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To na za cho dzie wy my ślo no.
Zo rien to wa no się, że jest kil ku
lu dzi, któ rzy są bli sko zdo by cia
Ko ro ny Hi ma la jów. Ani Mes -
sner ani Ju rek nie my śle li o tym.
Ale kie dy te mat się po ja wił, to
na praw dę za czę li się ści gać. Po -
ma ga li śmy Jur ko wi ja ko śro do -
wi sko, by go nić Mes sne ra. Do -
wo dem na to, że to był ta ki
sztucz ny wy twór wy obraź ni jest
fakt, że kie dy w 1986 ko ro nę
zdo był Mes sner, a rok po tem Ju -
rek to przez na stęp nych 10 lat
wszy scy za po mnie li o ko ro nie.
Ni ko go to nie in te re so wa ło. Lo -
re tan, któ ry mógł to zro bić
w 1987, zro bił to w 1993. Umar -
ła kon ku ren cja. Ce lem al pi ni sty
nie jest zdo by wa nie Ko ro ny Hi -
ma la jów. Ale jak czło wiek się
wspi na wie le lat, to si łą rze czy
zdo by wa się ko lej ne szczy ty.
Sam na nie któ rych szczy tach
by łem po kil ka ra zy, a więc nie
to jest naj waż niej sze, by zdo być
wszyst kie szczy ty Hi ma la jów.
Do pie ro jak mi się ich tro chę
uzbie ra ło, to dzien ni ka rze mnie
pro wo ko wa li, kie dy w koń cu ta
Ko ro na wpad nie w mo je rę ce.
No i w 14 mie się cy zdo by łem 4
ostat nie bra ku ją ce szczy ty. 

II ttee rraazz ssppoo kkóójj..
Spo kój. Je dy nie mnie te raz py ta -
ją, co Ci ta Ko ro na da ła? Ja mó -
wię, nic mi nie da ła. 

PPaann mmóó wwii,, żżee sseerr ccee zzoo ssttaa wwiiłł
ww KKaa tthh mmaann dduu?? 
To wy ni ka tak że z te go, że świat
uznał to miej sce za ma gicz ne.
Waż ni są lu dzie, a tam sie dzi ca -
ły świat. Jed ni przy jeż dża ją, in -
ni wra ca ją. Gór ska sto li ca świa -
ta. Są też i in ne. Ale ta sym pa tia
Ne pal czy ków do te go ru chu, po -
wo du je, że tam się ży je
w uśmiech nię tym kra ju. Mó wią,
że to kraj uśmiech nię tych lu dzi
i he li kop te rów. Tam się czu ję do -
brze. My Po la cy mie li śmy kom -
plek sy i tym ła twiej nam się by -
ło ich po zbyć w ta kim miej scu.
Tam do dat ko wo nie ma ta kie go
ostra cy zmu, or to dok sji w co -
dzien nym ży ciu. Re li gia ist nie je,
ale nie ma ko ścio łów. 

AA jjaakk ttoo jjeesstt ww ggóó rraacchh?? ZZddaa --
rrzzaa jjąą ssiięę ttaa kkiiee ssyy ttuu aaccjjee
nnaa ggrraa nnii ccyy żżyy cciiaa ii śśmmiieerr ccii??
BByyłł PPaann bbllii sskkii zzaa mmaarr zz nniięę cciiaa.. 
La to, po ziom 8300 me trów
n.p.m. zej ście z K2, wspól nie
z dwo ma Wło cha mi. Noc, mi -
nus 35 stop ni, nie mie li śmy
sprzę tu bi wa ko we go, nie zdo ła -
li śmy zejść do na mio tów. Scho -
dzi li śmy, by ło stro mo, lód, po -
sta no wi li śmy sa mo czyn nie, że
nie idzie my da lej. Każ dy z nas
był od te go dru gie go o ok. 30
me trów. Tyl ko kom bi ne zo ny.
Każ dy zro bił so bie pó łecz kę,
przy piął się, sie dzie li śmy, brak
ru chu. I ta świa do mość, że nie
moż na za snąć, a jed no cze śnie
zmę cze nie. Ja przy sy pia łem, ale
sta ra łem się tam śpie wać, że by
zna leźć spo sób na prze trwa nie. 

ZZddaa rrzzaa jjąą ssiięę ssyy ttuu aaccjjee,, żżee mmóó --
wwii PPaann ssoo bbiiee ddoośśćć?? KKoo nniieecc
zz ttyymm..
Nie, nie zda rzy ły mi się, mo że
po za jed ną. Te śmier ci po ja wia -
ją się w ba nal nych sy tu acjach.
Jak jest bar dzo trud no, to je ste -
śmy zna ko mi cie skon cen tro wa -
ni. Po tem by wa już ina czej. Cza -
sem mia łem ta ką złość, nie dla -

te go, że strach. Tyl ko dla te go, że
je ste śmy przy zwy cza je ni, że
wszyst ko jest w na szych rę kach.
Są ta kie sy tu acje, że nie ma my
wpły wu na coś.

SSppoo ttyy kkaałł PPaann ww ggóó rraacchh nniiee żżyy --
jjąą ccyycchh jjuużż hhii mmaa llaa iissttóóww??
Raz wi dzia łem nie ży ją cą Niem -
kę, nie wie dzia łem że ona tam
jest. By ła wto pio na w lód, jesz -
cze z je sie ni. Do pie ro po tem po -
zna łem jej hi sto rię. Scho dzi łem
sam. Da ło mi to du żo do my śle -
nia.

PPaa mmiięę ttaamm hhii ssttoo rriięę WWaann ddyy
RRuutt kkiiee wwiicczz,, kkiiee ddyy ppoo jjeejj zzaa ggii --
nniięę cciiuu mmóó wwiioo nnoo oo oorr ggaa nnii zzaa ccjjii
wwyy pprraa wwyy,, mmaa jjąą cceejj jjaa oodd nnaa --
lleeźźćć..
To nie mia ło sen su. Ra czej,
przy oka zji in nych wy praw, jak
to się ro bi, trze ba bacz niej przy -
glą dać się miej scu, w któ rym
Wan da za gi nę ła. Ale spe cjal -
na wy pra wa, to raz ma łe szan se,
a dwa ry zy ko, nie bez pie czeń -
stwo. Ro bi się tak, jak z An drze -
jem Czo kiem, któ ry po pro stu
zmarł na wy pra wie na Kan czen -
dzon gę, trze ba po cho wać ko le -
gę. W tam tym przy pad ku
w szcze li nie, na wy so ko ści 7300
me trów.

TTaa kkiiee ttrraa ggee ddiiee ssiięę zzddaa rrzzaa jjąą,,
kkttoośś mmuu ssii bbllii sskkiimm pprrzzee kkaa zzaaćć
iinn ffoorr mmaa ccjjęę oo ttyymm,, żżee ddoo sszzłłoo
ddoo ttrraa ggee ddiiii.. 
Fi zycz nie tyl ko raz mu sia łem…
o tak, mu sia łem pójść, do żo ny
Jur ka – Ce li ny. Wo lał bym zo -
stać, tam w tej ścia nie. Oczy wi -
ście nic nie trze ba mó wić, wy -
star czy spoj rzeć, wszyst ko wia -
do mo. To sa mo by ło, kie dy
Wan da za gi nę ła, nasz se kre tarz
ge ne ral ny Ha nia Wik to row ska
po szła z Za wa dą do ma my Wan -
dy. I Ha nia do dziś mó wi, że
chcia ła po in for mo wać, że Wan -
da za gi nę ła, oni ani sło wa nie
po wie dzie li. We szli, a ma ma
Wan dy po wie dzia ła: wszyst ko
wiem, tak ona ży je w klasz to -
rze… 
Sie dzie li tam kwa drans, ani ra zu
nie pa dło sło wo, że Wan da nie
ży je. To są trud ne chwi le z pew -
no ścią. Cza sem wia do mość
o śmier ci jest nie zwy kle trud na.
Moi dwaj part ne rzy zgi nę li
na wy pra wach, co praw da nie ze
mną, ale ta przy jaźń, wspi na nie,
strasz nie łą czy lu dzi. 

AAllee tteeżż nniiee ppoo wwoo dduu jjee ttaa kkiicchh
mmyy śśllii,, żżee ttrrzzee bbaa zz ttyymm sskkoońń --
cczzyyćć??
Nie, wy da je mi się, że bli scy
tych, któ rzy ode szli też by te go
nie chcie li. Wręcz prze ciw nie.
To cięż kie, bo prze cież do ty czy
po go dze nia się z czy imś odej -
ściem. 

ŻŻee bbyy zzoo ssttaaćć wwyy bbiitt nnyymm aall ppii nnii --
ssttąą,, cchhyy bbaa ttrrzzee bbaa ssiięę nnaa uucczzyyćć
ppoo ddeejj mmoo wwaaćć ttee nnaajj ttrruudd nniieejj --
sszzee ddee ccyy zzjjee,, ttaamm bbaarr ddzzoo wwyy --
ssoo kkoo.. 
Tu de cy du je do świad cze nie. Na -
tu ral nie się kry sta li zu je ta ka hie -
rar chia. Nie pi sa na. 

NNiiee uussttaa llaa ssiięę pprrzzeedd wwyy pprraa --
wwąą,, kkttoo wweejj ddzziiee nnaa sszzcczzyytt??
Śro do wi sko jest, jak by to po wie -
dzieć, trud ne. Pod ko niec wy pra -
wy, przy ata kach szczy to wych
każ dy mo że wejść. Nie któ rzy
mó wią: dzię ku ję. To jest do bre.

Le piej, kie dy ktoś re zy gnu je, go -
rzej, gdy part ner stwo jest nie
do koń ca do bre. Naj go rzej, gdy
part ner ukry wa sła bość. Gdy
wspi na się dwo je lu dzi o róż nych
moż li wo ściach. W sy tu acjach
bar dzo trud nych mo że dojść
do tra ge dii. By ły ta kie wy pad ki.
Róż nie by ły oce nia ne. Mo gą być
słab si, ale rów ni. Wcze śniej zre -
zy gnu ją, ale ra zem. Po za tym ze -
spo ły się łą czą, i po tem się nie
roz łą cza ją. Lu dzi fra pu je to, że
kie row nik wy pra wy de cy du je.
Mo że się zda rzyć wy jąt ko wa sy -
tu acja, ale ge ne ral nie idą ci, któ -
rzy wejść mo gą. 

JJaa kkiiee mmyy śśllii ttoo wwaa rrzzyy sszząą cczzłłoo --
wwiiee kkoo wwii,, kkttóó rryy wwcchhoo ddzzii
nnaa sszzcczzyytt ssaa mmoott nniiee??
Trze ba od su nąć wszyst ko od sie -
bie. Od dzie ci, do mów, jabł ka,
her ba ty, i tyl ko ko lej ne me try.
Cho ler na wal ka we wnętrz na.

Wy dłu żo na w cza sie, bo to prze -
cież trwa kil ka na ście go dzin.

ZZoo ssttaa wwiiaa PPaann ccoośś ww ggóó rraacchh??
Dzie ci jak mi coś przy pną, to zo -
sta wiam. No si my ko ra le, sznu -
recz ki, ty be tań skie ka mie nie.
Tym się wy róż nia my. Ale nie je -
stem prze sąd ny. Ju rek za baw ki
zo sta wiał na szczy cie. Ja cza sem
lin ki, sznur ki, ele men ty wspi -
nacz ko we. 

AA lluu ddzziiee wwiiee rrzząą,, ttaakk nnaa ssłłoo wwoo,,
żżee kkttoośś bbyyłł nnaa ttyymm sszzcczzyy cciiee??
W hi ma la izmie jed nak by ły tak
du że wy ma ga nia mo ral ne, że
w za sa dzie nie ma ta kiej pro ce du -
ry, że by ktoś mu siał udo wad niać,
że był na szczy cie. Mi sty fi ka cja
wią że się z kom plet ną alie na cją
w śro do wi sku. Ta ka ra swe go cza -
su do tknę ła jed ne go al pi ni sty, i by -
ła tak do kucz li wa, że mu siał znik -
nąć z na sze go śro do wi ska, z gór. 

Ni gdy nie mia łem ta kiej po trze -
by, nikt nie za py tał. Raz na Nan -
ga Par bat na szczy cie by łem
kom plet nie sam. Do słow nie. Ani
ba zy, ani ko le gów, gó ra po se zo -
nie. By li tyl ko pa ste rze du żo ni -
żej. Na szczy cie do pie ro o tym
po my śla łem. Zdo by łem Ko ro nę
Hi ma la jów, pią ty na świe cie,
i chy ba coś mu sze zro bić. Po go -
da by ła świet na. Dwa fil my zro -
bi łem, ple cak uło żo ny, ze bra łem
też ka mie nie ze szczy tu. Ale to
jesz cze nie by ło to. W koń cu za -
uwa ży łem ta ką żół tą szmat kę,
któ ra jak się oka za ło by ła przy -
wią za na do ha ka. Wy cią gam ten
hak, a on jest wy gra we ro wa ny,
mo sięż ny, High Mo un ta in
Graz 1976. Zje cha łem na dół,
prze wod nik wy pa lił ca ła se rię
z Ka łasz ni ko wa w po wie trze,
i mi gra tu lu je. 
Mó wi: well do ne
ja na to: well do ne
on znów: well do ne
ja: well do ne
on w koń cu: my mo że my po -
twier dzić, że Ty by łeś na szczy -
cie
ja: jak to? Mam zdję cia, ka mie -
nie
on: nie, ma my tu lu ne tę 
Ten hak z ko lei po ka za łem
na fe sti wa lu zor ga ni zo wa nym
przez Mes sne ra, dla zdo byw -
ców Ko ro ny, po my śla łem opo -
wiem hi sto rię o ha ku. Kie dy
opo wia da łem wstał Au striak,

któ ry krzyk nął – to mój hak!
Chust kę mu od da łem, ha ka nie.
Tak że nie mu sia łem ni gdy nic
udo wad niać, no i Bóg dał mi
ten hak.

PPaa nniiee KKrrzzyysszz ttoo ffiiee,, PPaann ssiięę
wwssppii nnaa jjeesszz cczzee ww TTaa ttrraacchh??
Nie czę sto, ale je stem. Hi ma la -
izm jest dzia ła niem dłu go trwa -
łym, w la tach 70. czy 80. czę -
ściej. Te raz czas jest cen ny, waż -
ny. Wte dy sie dzie li śmy po 7
mie się cy w gó rach. Te raz jak
ma my 3 mie sią ce to do brze. 

TToo ccoo bbęę ddzziiee PPaann rroo bbiićć ww nnaajj --
bblliiżż sszzyymm cczzaa ssiiee ww ggóó rraacchh??
La tem nie wie le, bo czas po świę -
cam na spra wy ro dzin ne. Je sie -
nią wra cam do Ne pa lu. Ma łe
szczy ty. Zi mą – nie wiem czy
da my ra dę, ale zgło si li śmy ta ki
pro gram zi mo wej eks plo ra cji
Ka ra ko rum, słusz nie nas Po la -
ków na zy wa się „lo do wy mi wo -
jow ni ka mi”. Trze ba tę kar tę da -
lej za pi sy wać. Wszyst kich już
nie zdo bę dzie my, bo dzie wią ty
szczyt zdo by li na si wy cho wan -
ko wie Si mo ne Mo ro i De nis
Urub ko, ale już nie Po la cy.
Wciąż jed nak zo sta ło nam 5
szczy tów. Jest gra da cja ce lów,
chce my pi sać hi sto rię. 

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..
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NNiiee ddaaww nnoo ssppoo ttkkaałł ssiięę PPaann zzee
sswwoo iimmii cczzyy tteell nnii kkaa mmii ww SSoo --
ssnnooww ccuu.. JJaa kkiiee wwrraa żżee nniiaa??

To by ło do syć nie zwy kłe spo tka -
nie, bo wiem od by wa ło się w fi lii
na Par ko wej, gdzie trzy dzie ści lat
te mu sam wy po ży cza łem książ ki
ja ko mło dy czy tel nik głod ny cie -
ka wej lek tu ry. Za tem sta nię cie te -
raz po dru giej stro nie, ja ko au tor
ksią żek, przed ta ki mi wła śnie
mło dy mi czy tel ni ka mi i czy tel -
nicz ka mi, by ło fa scy nu ją cym
prze ży ciem. A że mło dzież by ła
bar dzo chęt na do roz mo wy i do -
cie kli wa, to mo gli by śmy roz ma -
wiać znacz nie dłu żej, niż czas
nam po zwa lał. To by ło jed no
z naj bar dziej uda nych spo tkań au -
tor skich, ja kie mia łem ostat nio.

SSwwee ggoo cczzaa ssuu ssłłyy nnąąłł PPaann rraa --
cczzeejj jjaa kkoo aauu ttoorr ffaann ttaa ssttyy kkii kkiiee rroo --
wwaa nneejj ddoo ddoo rroo ssłłyycchh,, ttuu ddzziieeżż
mmłłoo ddzziiee żżyy.. OOssttaatt nniioo ppii sszzee PPaann
rraa cczzeejj ddllaa ddzziiee ccii,, sskkąądd tteenn
zzwwrroott??
Na pi sa nie dla dzie ci na ma wia ła
mnie nie ży ją ca już wspa nia ła pi -
sar ka, Mar ta To ma szew ska.
W koń cu do szło do te go, że na pi -
sa łem swo ją pierw szą książ kę dla
dzie ci, „Mił ka z Czar ne go La su”.
Ow szem, mia łem ja kieś tam po -
my sły na na stęp ne tek sty, ale nie
by łem pe wien, czy są one co kol -
wiek war te, czy ra czej ta przy go -
da skoń czy się na tej pierw szej
po zy cji. Książ kę szyb ko wy dał
Po wer graph, a ku mo je mu zdu -
mie niu i ra do ści wkrót ce zo sta ła
ona na gro dzo na przez Pol ską
Sek cję IB BY ty tu łem Naj lep szej
Książ ki dla Dzie ci Ro ku 2008.
Jest to pre sti żo wa na gro da, gdyż
nie de cy du je tu sprze daż, tyl ko
wa lo ry ar ty stycz ne tek stu. A że
książ ka po do ba ła się też mło dym
czy tel ni kom, uzna łem to za pe -
wien znak, wska zów kę. I od tąd
pi szę wię cej dla dzie ci i mło dzie -
ży, choć nie re zy gnu ję cał kiem
z pi sa nia dla do ro słych. Nie daw -
no uka za ła się ko lej na książ ka,
dla tro chę star szej mło dzie ży,
„Czap ka Hol me sa”. Po wiedz my,
że jest to kry mi nał czy po wieść
de tek ty wi stycz na dla dwu na sto -
lat ków, ale z pro ble ma ty ką oby -

cza jo wą (wi szą cy w po wie trzu
roz wód ro dzi ców) w tle, bo
chciał bym, aby lek tu ra mo ich
ksią żek nie by ła tyl ko „pu stym
prze bie giem”, za bi ciem cza su,
czy stą roz ryw ką, coś jed nak da -
wa ła czy tel ni ko wi, pod su wa ła ja -
kieś roz wią za nia.

CCzzyymm rróóżż nnii ssiięę ppii ssaa nniiee ddllaa
mmłłoodd sszzee ggoo cczzyy tteell nnii kkaa
oodd wwcczzee śśnniieejj sszzeejj ttwwóórr cczzoo śśccii??
CCzzyy ddzziiee ccii ssąą wwyy mmaa ggaa jjąą ccyy mmii
oodd bbiioorr ccaa mmii??
Pi sa nie dla dzie ci jest znacz nie
trud niej sze, bo trze ba prze stać być
na chwi lę do ro słym, trze ba wczuć
się w bo ha te ra i czy tel ni ka.
Na przy kład w dwu na sto let nie go
chłop ca, co by wa trud ne, kie dy
sa me mu ma się trzy krzy ży ki
wię cej. Z dru giej stro ny – i to jest
ta róż ni ca, któ ra mnie do twór czo -
ści dzie cię cej przy cią ga – od no szę
wra że nie, że te dzie ci, któ re już
czy ta ją, są bar dziej po dat ne
na roz mo wę, na dys ku sję, na po ja -
wie nie się w tek ście pew nych pro -
ble mów. Do ro sły czy tel nik cza -
sem wy da je mi się mó wić „ale
wszyst ko już by ło”, lek tu ra go nu -
dzi. Po wie dział bym, że by wa
zbla zo wa ny. Dzie ci ta kie nie są,
choć też ma ją wy so kie wy ma ga -
nia wzglę dem tek stu.

NNiiee oodd ddzziiśś wwiiaa ddoo mmoo,, żżee ffaa --
ssccyy nnuu jjee PPaa nnaa eeppoo kkaa śśrree ddnniioo --

wwiiee cczzaa.. SSkkąądd zzaa iinn ttee rree ssoo wwaa nniiee
aakkuu rraatt ttyymm ookkrree sseemm??
Śre dnio wie cze, do daj my: póź ne
śre dnio wie cze, fa scy nu je mnie
z po wo du roz pię to ści, ja kie są
w nim za war te. To ta ki świat,
gdzie w jed nym miej scu Eu ro py
jeż dżą jesz cze ry ce rze ro dem
z X wie ku, a w dru gim ma my już
pod wa li ny ery prze my słu, zaś
ary sto kra cja krwi scho dzi na plan
dal szy – na przy kład we wło skich
mia stach ta kich jak Flo ren cja,
gdzie po ja wia ją się ma nu fak tu ry
i prze mysł tkac ki bar dzo nie wie -
le róż nią cy się od łódz kie go z po -
cząt ków XIX wie ku. A za ra zem
men tal ność tych lu dzi do pusz cza
róż ne dziw ne z na sze go punk tu
wi dze nia rze czy. Wia ra mie sza
się z ra cjo na li zmem. Dla au to ra,
dla któ re go wy obraź nia jest
w cza sie pi sa nia czymś waż nym,
to dwa wie ki, czter na sty i pięt na -
sty, są peł ne moż li wo ści. Po -
za tym, po pa trz my: tu wy pra wy
krzy żo we al bo ich po kło sie w po -
sta ci ob le ga nia Kon stan ty no po la
przez Tur ków, a tam Por tu gal -
czyk Dias do cie ra do po łu dnio -
we go krań ca Afry ki, Przy ląd ka
Do brej Na dziei. Gdzieś wciąż po -
ku tu je wia ra w jed no roż ce i in ne
fan ta sma go rycz ne stwo rze nia,
wciąż wal czą za ko ny ry cer skie
ro dem z XI wie ku, a za ra zem
Ko lumb od kry wa Ame ry kę, zaś
Ko per nik roz po czy na swą na uko -

wą ka rie rę. Póź ne śred ni wie cze
jst po pro stu bar dzo zróż ni co wa -
ne i po bu dza wy obraź nię, nie -
trud no zna leźć tu coś dla sie bie.
To sa mo zresz tą w sztu ce. Póź ny
go tyk jest pięk ny. A ma lar stwo,
cóż po wie dzieć? Jan Eyck czy
Ro gier van der Wey den to są mi -
strzo wie, któ rych chce się oglą -
dać.
CCzzyy mmoo ggęę zzaa ppyy ttaaćć oo PPaańń sskkiiee
ppllaa nnyy jjaa kkoo ppii ssaa rrzzaa?? ZZaa mmiiee rrzzaa
PPaann wwrróó cciićć ddoo ppii ssaa nniiaa ddllaa ddoo --
rroo ssłłyycchh??
Nie po rzu ci łem pi sa nia dla do ro -
słych. Na pi sa łem po wieść hi sto -
rycz ną, któ ra cze ka na wy da nie.
A przy mie rzam się do cze goś, co
mo że po wi nie nem zro bić daw no,
ale… Otóż po od da niu swe mu
wy daw cy, czy li Aka pit -Pres so wi,
ko lej nej książ ki dla mło dzie ży,
któ ra bę dzie się na zy wać „Prze -
sko czyć przez ogień”, mam za -
miar wresz cie na pi sać po wieść,
o któ rej my ślę od daw na, dzie ją cą
się czę ścio wo w So snow cu,
w XIX wie ku. To kry mi nał psy -
cho lo gicz ny, po ka zu ją cy jed nak
sze ro kie tło spo łecz ne, no po pro -
stu ka wał hi sto rii mo je go ro dzin -
ne go mia sta. Rzecz dla lu dzi, ale
jed nak na pew nym me ry to rycz -
nym po zio mie, aby hi sto ry cy re -
gio nu mo gli uznać, że nie wy sta -
wiam nas na po śmie wi sko. Cho -
ciaż przy zna ję, że wstrzy my wa łem
się z pi sa niem te go tek stu nie bez

po wo du, z pro za icz nych przy czyn:
chcia ło by się, że by wzo rem in nych
miast, uzy skać wspar cie ro dzi -
mych pla có wek kul tu ry, bo prze -
cież je śli uda mi się na pi sać do brą
po wieść i wy dać w moc nym wy -
daw nic twie, to wresz cie o na szym
mie ście bę dzie się mó wić nie
w kon tek ście kro ni ki kry mi nal nej,
co nie ste ty ostat nio ze smut kiem
za uwa żam, tyl ko wspo mi nać So -
sno wiec tak, jak Wro cław za spra -
wą kry mi na łów Kra jew skie go czy
Lu blin dzię ki Mar ci no wi Wroń -
skie mu. No ale to tyl ko na rze ka -
nia, tak na praw dę na pi szę tę po -
wieść tak czy owak, bo ona już się
do ma ga przyj ścia na świat.

JJaakk oodd kkuucchh nnii wwyy gglląą ddaa pprroo cceess
ppoo wwssttaa wwaa nniiaa kkssiiaażż kkii,, oodd ppoo --
mmyy ssłłuu ppoo wwyy ddrruu kkoo wwaa nnee ddzziiee --
łłoo?? CCzzyy ttrruudd nnoo jjeesstt zznnaa lleeźźćć wwyy --
ddaaww ccęę,, sskkąądd cczzeerr ppiiee PPaann iinn --
ssppii rraa ccjjee??
By wa bar dzo róż nie, cza sem
książ kę pi sze się kil ka lat, cza sem
pół ro ku. Na pew no wszyst ko za -
czy na się od po my słu – mnie czę -
sto przy no si go lek tu ra al bo, jak
w przy pad ku li te ra tu ry mło dzie -
żo wej, ob ser wa cja na sto lat ków.
Po tem trze ba usiąść i prze my śleć,
co i jak na pi sać. Ja nie pi szę bez
ja kie goś ra mo we go pla nu, czy li
na praw dę pi szę, kie dy z grub sza
wiem, co w da nym tek ście ma się
zna leźć, o co w nim cho dzi.
Z wy daw ca mi by wa róż nie, to za -
le ży od te ma ty ki. Naj trud niej jest
zna leźć wy daw cę na pierw szą
książ kę w da nej te ma ty ce. Po tem,
je że li ta pierw sza po wieść zo sta ła
do brze ode bra na, sprze da ła się też
w na kła dzie nie zmu sza ją cym
wy daw cy do li cze nia strat, czę sto
po ja wia się nie pro blem, jak zna -
leźć wy daw cę, tyl ko jak na pi sać
tekst co naj mniej rów nie do bry,
jak ten pierw szy. Ja te raz mam ta -
ką wła śnie sy tu ację, bo po „Czap -
ce Hol me sa” wy daw ca chciał by
do stać tekst jesz cze lep szy, ja się
sta ram, ale wąt pli wo ści gdzieś
tam są…

TTee mmaatt ooggóóll nniiee ppoo jjęę ttee ggoo ffaann ttaa --
ssyy ssttaa jjee ssiięę ww oossttaatt nniicchh llaa ttaacchh
ddoośśćć ppoo ppuu llaarr nnyy,, ppoo jjaa wwiiaa ssiięę
ssppoo rroo kkssiiąą żżeekk ii ffiill mmóóww ttee ggoo ggaa --

ttuunn kkuu,, jjaakk wwyy ttłłuu mmaa cczzyy PPaann tteenn
ffee nnoo mmeenn??
Wła śnie tym, czym ja za chwy -
cam się w śre dnio wie czu. To
dzia ła na wy obraź nię. To są wi zje,
czy to fil mo we, czy li te rac kie,
czę sto lo gi ka szwan ku je, ale je śli
film czy tekst wy wo łu ją sil ne
emo cje, to co z te go? Tak kie dyś
na ro dził się fe no men „Gwiezd -
nych Wo jen”. Cho ciaż cza sem
jest to eska pizm, uciecz ka od pro -
ble mów świa ta nas ota cza ją ce go,
ta ka myśl: „otwo rzę drzwi i wej -
dę do cał kiem in ne go świa ta”.

MMaa PPaann sswwoo jjąą uulluu bbiioo nnąą ppoo ssttaaćć
wwśśrróódd ttyycchh,, kkttóó rree PPaann ssttwwoo --
rrzzyyłł??
Lu bię co naj mniej kil ka, i żad nej
nie chciał bym skrzyw dzić, po mi -
ja jąc ją tu taj, mo że więc nie wy -
mie nię żad nej po za Mił kiem. Bo
to jest je dy na po stać, któ ra cho -
ciaż stwo rzo na na po trze by li te ra -
tu ry, prze nik nę ła do rze czy wi sto -
ści. Przy po mnij my „Pur pu ro wą
ró żę z Ka iru” Wo ody’ego Al le na.
Tam bo ha te ro wie wy cho dzą
z ekra nu i za czy na ją no we ży cie.
W pew nym sen sie Mi łek też tak
po stą pił, cho ciaż po dro dze mu -
siał zmie nić ko lor fu tra i ra sę. Bo
kie dy pi szę, le ży obok mo ich nóg
czar ny śred ni pu del, któ ry
na dźwięk sło wa „Mi łek” pod no -
si ucho i py ta, czy się po ba wi my,
wyj dzie my na spa cer, czy jesz cze
so bie po sie dzi my, ja przy biur ku,
a on z pyszcz kiem na mo jej sto -
pie. Po ja wił się w mo im do mu
dłu go po na pi sa niu „Mił ka
z Czar ne go La su”, ale… ile kroć
pa trzę na nie go, my ślę so bie, że
cza sem li te ra tu ra na praw dę wy -
cho dzi z okła dek.

CCzzee ggoo jjaa kkoo aauu ttoorr żżyy cczzyyłł bbyy PPaann
ssoo bbiiee ww 22001100 rroo kkuu??
Więk szej ilo ści cza su na pra cę li -
te rac ką. Odro bi ny spo ko ju. No
i (tak po ci chut ku), że by ta po -
wieść o So snow cu jed nak wresz -
cie za czę ła się pi sać, bo naj wyż -
sza po ra na nią. A ja koś cięż ko mi
się zmo bi li zo wać.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Pragnę napisać o Sosnowcu
Rozmowa z RRoommuuaallddeemm PPaawwllaakkiieemm,, pochodzącym z Sosnowca autorem książek fantastycznych

SCO OBY -DOO i Wid mo Pi ra tów NA ŻY WO!
Od po wia da jąc na ma rze nia na -
szych naj młod szych wi dzów,
przed sta wia my Ta jem ni czą
Spół kę: SCO OBY -DOO, Ku dła -
ty, Fred, Da ph ne i Vel ma w po -
szu ki wa niu pi rac kie go stat ku!
Naj po pu lar niej sze po sta ci
z Han na -Bar be ra na ży wo
na sce nie! Zo ba czy cie wy jąt ko -
wą mie szan kę stra chu i do bre go
hu mo ru. Stra chli wy SCO OBY -
-DOO i je go żąd ni przy gód
przy ja cie le za pra sza ją Was
na spo tka nie z du chem! Zna ko -
mi ta za ba wa za rów no dla ro dzi -
ców, któ rzy do ra sta li przy SCO -
OBY -DOO, jak rów nież dla ich
po ciech, któ re od kry ją Ta jem ni -

czą Spół kę po raz pierw szy!
Ta jem ni cza Spół ka, po dró żu -

ją ca po świe cie swo im va nem
– We hi ku łem Ta jem nic. To gru -
pa zwa rio wa nych na sto let nich
de tek ty wów oraz ich ga da ją cy
pies, któ rzy roz wią zu ją za gad ki
na wie dzo nych do mów, od zy sku -
ją skra dzio ne war to ścio we
przed mio ty oraz de ma sku ją
prze bra nych za po two ry nie go -
dziw ców. W jej skład wcho dzą:
KKUU DDŁŁAA TTYY – sie dem na sto let ni,
naj star szy czło nek Ta jem ni czej
Spół ki. Strasz ny z nie go tchórz.
Jest Pa nem, ale za ra zem naj lep -
szym przy ja cie lem SCO OBY -
-DOO. Tak jak SCO OBY -DOO

wiecz nie chce jeść i ra zem z nim
pa ku je się we wszyst kie ta ra pa -
ty; ulu bio ne słów ko „kur czę!”.
SSCCOO OOBBYY --DDOOOO – ol brzy mi dog
nie miec ki, brą zo wy w czar ne
łat ki. Mi mo swo jej po stu ry to
naj stra chliw szy pies na świe cie,
boi się na wet wła sne go cie nia.
Wo li pa ła szo wać Sco oby -
-Chrup ki niż wy ru szać na po -
szu ki wa nie przy gód.
FFRREEDD – szes na sto let ni li der Ta -
jem ni czej Spół ki. Fred jest naj -
sil niej szy i naj bar dziej wy spor -
to wa ny z ca łej gru py. Od waż ny
z na tu ry, je go za wo ła nie to:
„Roz bi je my gang” i „Ja pro wa -
dzę!”. 

DDAA PPHH NNEE – ru do wło sa mod ni -
sia. Wiecz nie po pa da w kło po ty,
ale po tra fi wal czyć za po mo cą
swo ich sty lo wych ga dże tów: to -
reb ki, lu ster ka, a na wet szmin -
ki. Do te go wy spor to wa na, szyb -
ka, zwin na i pięk na. Uwiel bia
wszyst ko, co ta jem ni cze. 
VVEELL MMAA – jest naj młod sza, ale
za ra zem naj mą drzej sza i naj -
spryt niej sza z ca łej gru py. To ona
po tra fi roz wią zy wać naj trud niej -
sze za gad ki. Jej ulu bio nym ko lo -
rem jest po ma rań czo wy.
Dru ży na, po ma ga jąc in nym, sa -
ma sta je się ce lem du chów
i upio rów. Przy łącz się do za ba -
wy, po czuj smak przy go dy i ra -

zem z na szy mi bo ha te ra mi roz -
wiąż ko lej ną za gad kę!
Za pra sza my 14 kwiet nia 2010
do Do mu Mu zy ki i Tań ca

w Za brzu. Na na szych Czy tel -
ni ków cze ka ją dwa po je dyn cze
za pro sze nia do ode bra nia w re -
dak cji. UU



W dniach 5-7 mar ca w ha li
przy ul. Że rom skie go w So -
snow cu od by ły się 78. In dy wi -
du al ne Mi strzo stwa Pol ski w Te -
ni sie Sto ło wym se nio rów.
Na naj wyż szym stop niu po dium
wśród ko biet sta nę ła Xu Jie, na -
to miast w ry wa li za cji męż czyzn
pod nie obec ność Lu cja na Błasz -
czy ka trium fo wał Da niel Gó rak.

Xu Jie oraz Gó rak się gnę li
po zło to tak że w ry wa li za cji
mik stów. W grze po dwój nej ko -
biet zwy cię ży ła pa ra Aga ta Pa -
stor oraz An na Jan ta -Li piń ska,

na to miast wśród męż czyzn zwy -
cię ży li Szy mon Ma lic ki i Fi lip
Szy mań ski.

Dla Gó ra ka zwy cię stwo
w So snow cu to hi sto rycz ny
triumf. Do tej po ry trzy krot nie
prze gry wał wal kę o zło to z Lu -
cja nem Błasz czy kiem, któ ry
z po wo dów ro dzin nych do So -
snow ca nie przy je chał. Tym ra -
zem w fi na le Gó rak po ko nał Ja -
ro sła wa To mic kie go, dla któ re go
srebr ny me dal IMP to naj więk -
sze osią gnię cie w ka rie rze.

Dla Xu to pią ty zło ty me dal

wy wal czo ny pod czas In dy wi du -
al nych Mi strzostw Pol ski. Chi -
nka z pol skim pasz por tem mia ła
szan sę na trze cie zło to, ale nie -
spo dzie wa nie gra jąc w de blu
z Na ta lią Par ty ką ule gły w fi na -
le pa rze Aga ta Pa stor – An -
na Jan ta -Li piń ska.

Or ga ni za to ra mi mi strzostw
by li Pol ski Zwią zek Te ni sa Sto -
ło we go w War sza wie, Urząd
Miej ski w So snow cu, MO SiR
So sno wiec, Ślą ski Zwią zek Te -
ni sa Sto ło we go w Ka to wi cach
oraz Uczniow ski Klub Spor to wy
„Hu ra gan” So sno wiec.

– Or ga ni za to rzy sta nę li
na wy so ko ści za da nia. So sno -
wiec po ka zał, że po tra fi w pro -
fe sjo nal ny spo sób przy go to wać
im pre zę ran gi mi strzow skiej,
o któ rą dłu go za bie gał.  W tak
kom for to wych wa run kach mi -
strzo stwa nie od by ły się już daw -
no. Mam tu taj na my śli mię dzy
in ny mi prze stron ną ha lę. My ślę,
że nie ba wem kra jo wa czo łów ka
po now nie za go ści w sto li cy Za -
głę bia Dą brow skie go – po wie -
dział Syl we ster Ma łec ki, de le gat
Pol skie go Związ ku Te ni sa Sto ło -
we go.

So sno wiec kie mi strzo stwa
by ły jed no cze śnie jed nym
z waż niej szych punk tów ob cho -
dów 80-le cia Ślą skie go Związ ku
Te ni sa Sto ło we go. Z oka zji ju bi -
le uszu pod czas mi strzostw moż -
na by ło obej rzeć oko licz no -
ściową wy sta wę, na któ rej za pre -

zen to wa no mię dzy in ny mi sprzęt
ja kim gra no na prze strze ni ostat -
nich kil ku dzie się ciu lat.

Nie oby ło się tak że bez nie -
spo dzia nek. Dla naj licz niej zor -
ga ni zo wa nej gru py ki bi ców, któ -
ra przy by ła na otwar cie za wo -
dów or ga ni za tor ufun do wał stół

do te ni sa sto ło we go. W za ba wie
wzię ło udział 17 zor ga ni zo wa -
nych ekip. Naj licz niej sza, 132-
oso bo wa przy by ła na otwar cie
za wo dów ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 10 w So snow cu.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz
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reklama
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reklama

0022.. 0022.. – w Szczyr ku od by ły
się za wo dy nar ciar skie o Pu -
char Pre zy den ta Mia sta So -
snow ca. Wzię li w nich udział
ucznio wie szkół po nad gim na -
zjal nych oraz do ro śli. W su -
mie na star cie sta nę ło 108
osób, w tym 63 uczniów szkół
po nad gim na zjal nych. Pu char
Pre zy den ta wy wal czy li Mar -
ty na Ha ła dus oraz Łu kasz Ku -
bań ski. Na to miast 5 lu te go,
rów nież w Szczyr ku, od by ły
się za wo dy w nar ciar stwie al -
pej skim o Pu char Pre zy den ta
Mia sta So snow ca dla dzie ci
do lat 7, uczniów szkół pod -
sta wo wych i gim na zjów.
W su mie w za wo dach wzię ło
udział 194 uczest ni ków.
Po Pu char się gnę li Mag da
Dę biec oraz Piotr Paj da, któ -
rzy uzy ska li naj lep sze łącz ne
cza sy po 2 prze jaz dach. Pu -
cha ry i dy plo my zwy cięz com
wrę czył za stęp ca pre zy den ta
Zbi gniew Ja skier nia.

0044.. 0022.. – w Mu zeum od był
się wer ni saż wy sta wy Fiat
Lux – Od Wi te lo na do to mo -
gra fu optycz ne go. Wy sta wa
edu ka cyj na uka zu je hi sto rię
od kryć i po jęć z za kre su
opty ki. Jej ty tuł, w pol skim
tłu ma cze niu – Niech się sta -
nie świa tłość – pod kre śla do -
nio słość tych od kryć i zna -
cze nie dla ludz ko ści. Dzię ki
in te rak tyw ne mu cha rak te ro wi
eks po zy cji, zwie dza ją cy mo -
gą prze pro wa dzać wła sne
eks pe ry men ty i do świad cze -
nia. Wy sta wa zo sta ła przy go -
to wa na przez Mu zeum Okrę -
go we w To ru niu oraz In sty tut
Fi zy ki UMK. Eks po zy cję
moż na oglą dać do 18 kwiet -
nia. 
0055.. 0022.. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry od był się
wer ni saż wy sta wy pla stycz nej
Alek san dra Ko wa la w 50-le -
cie pra cy twór czej ar ty sty.
Otwar cie wy sta wy uświet nił

mi ni kon cert Wy dzia łu Wo -
kal ne go Szko ły Mu zycz nej
im. Ja na Kie pu ry w So snow -
cu.
0055.. 0022.. – w Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej od by ło się
spo tka nie w ra mach pro mo cji
twór czo ści re gio nal nej. Tym
ra zem by ło to au tor skie spo -
tka nie z po etą, wy daw cą i re -
ży se rem – Je rzym Su chan -
kiem. Kil ka ty go dni wcze -
śniej uka zał się je go no wy
to mik po ezji za ty tu ło wa ny
Ku, któ ry stwo rzył do sko na łą
oka zję do roz mo wy. Dys ku sję
po pro wa dzi ła Iza be la Mi krut. 
1111.. 0022.. – w Gim na zjum Nr 1
od by ła się V edy cja prze glą -
du Po kaz Ta len tów. Obej rza -
no wy stę py ze spo łów mu -
zycz nych i ta necz nych (ta niec
kla sycz ny, po pi sy Che er le -
aders, ka ba re to wych, spor to -
wych). Nie za bra kło tak że
wy stę pów uta len to wa nych ab -
sol wen tów.

1111.. 0022.. – w VI LO im. J. Kor -
cza ka w So snow cu od był się
Fe sti wal Na uki za ty tu ło wa ny
„Mię dzy co dzien no ścią a na -
uką” zor ga ni zo wa ny w ra -
mach pro jek tu współ pra cy
z Uni wer sy te tem Ślą skim
PART NE RZY w NA UCE.
Ce lem pro jek tu jest pro wa -
dze nie ba dań pro mie nio twór -
czo ści, zmian fe no lo gicz nych
drzew po mni ko wych na te re -
nie mia sta So snow ca, a tak że
ba da nie sta nu gle by, wo dy
i po wie trza. Pod czas Fe sti wa -
lu za pre zen to wa ne zo sta ły
po ka zy eks pe ry men tów na -
uko wych, pre zen ta cje mul ti -
me dial ne, a tak że po ka zy do -
świad czeń z bio lo gii, fi zy ki
i che mii. 
1122.. 0022.. –– 1177.. So sno wiec ka
Dru ży na Har cer ska „Otha -
lan” zor ga ni zo wa ła wer ni saż
wy sta wy fo to gra fii Mag da le -
ny Her man i Ka mi la Mysz -
kow skie go pod ty tu łem

„Spoj rze nie Od ręcz ne”. Wy -
sta wa od by ła się w Miej skim
Do mu Kul tu ry „Ka zi mierz”.
1122.. 0022.. – w sa li se syj nej
Urzę du Miej skie go od by ła
się XII se sja Mło dzie żo wej
Ra dy Mia sta So snow ca V ka -
den cji. 
1122.. 0022.. – w Ogni sku Pra cy
Po zasz kol nej nr 1 od by ła się
uro czy stość pod su mo wa nia 6.
edy cji Kon kur su Re cy ta tor -
skie go „Ma gia ży we go sło -
wa”. W prze słu cha niach
wzię ło udział 119 uczniów
z dwu dzie stu trzech so sno -
wiec kich szkół. Ju ry łącz nie
na gro dzi ło i wy róż ni ło 27
mło dych wy ko naw ców. So -
sno wiec w eli mi na cjach re jo -
no wych Ogól no pol skie go
Kon kur su Re cy ta tor skie go
„Ma ły OKR 2010” re pre zen -
to wać bę dą: Mar ta Ko ło dziej -
czyk – z SP Nr 29, Mag da le -
na Grusz ka z SP Nr 45, Emi -
lia Sta chur ska z SP Nr 8,

Szy mon Mro zik z SP Nr 23
oraz Iza be la Po ręb ska z Gim -
na zjum Nr 25.
1122.. 0022.. – w Miej skim Klu bie im.
Ja na Kie pu ry od był się Prze gląd
wy da rzeń tu ry stycz nych PTTK
za rok 2009. Wy stą pił ze spół
fol ko wy „Są sie dzi”. 
1144.. 0022.. – w Cen trum Kon gre -
so wym przy ul. Mi ko łaj czy ka
wy gło szo no cykl wy kła dów
bi blij nych pod ha słem,, Po zo -
sta ły czas jest skró co ny”.
Pro gra mu wy słu cha ło
ok. 1500 osób.
2266.. 0022.. – To wa rzy stwo Przy -
ja ciół Sztuk Pięk nych z sie -
dzi bą w So snow cu zor ga ni zo -
wa ło Ga lę ope ret ko wo -mu si -
ca lo wą „Ja ka pięk na jest
ope ret ka”. Im pre za od by ła się
w So sno wiec kim Cen trum
Sztu ki – Za mek Sie lec ki.
Moż na by ło po słu chać naj -
pięk niej szych arii i du etów
ope ret ko wych oraz prze bo jów
mu si ca lo wych i fil mo wych. UU

Z „Ku rie rem” po mie ście

WWyy nnii kkii

KKoo bbiiee ttyy iinn ddyy wwii dduu aall nniiee 
Fi nał
Xu – Pa stor 4:0 (11:8, 11:6, 11:6, 11:7)
MMęężż cczzyyźź nnii iinn ddyy wwii dduu aall nniiee
Fi nał
Gó rak – To mic ki 4:2 (11:7, 12:10, 7:11, 7:11, 11:6, 11:4)
KKoo bbiiee ttyy ddee bbeell
Fi nał 
An na Jan ta Li piń ska, Aga ta Pa stor – Na ta lia Par ty ka, Xu
Jie 3:0 (11:8, 11:8, 11:9)
MMęężż cczzyyźź nnii ddee bbeell
Fi nał 
Fi lip Szy mań ski, Szy mon Ma lic ki – Ro bert Flo ras, Da niel
Gó rak 3:2 (9:11, 11:7, 8:11, 11:7, 11:6)
GGrraa mmiiee sszzaa nnaa
Fi nał
Xu Jie, Da niel Gó rak – An na Ba lic ka, Bar tosz Szar -
mach 3:1 (13:15, 11:9, 15:13, 12:10)

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

hhoorroosskkoopp
Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych w pra wym dol nym ro gu
da dzą roz wią za nie, któ re pro si my
prze słać pod ad re sem re dak cji do 
8 kwietnia. Wśród au to rów po praw -
nych roz wią zań roz lo so wa ne zo sta -
ną na gro dy, któ re pro si my od bie rać
oso bi ście w Re dak cji.

PPoo zziioo mmoo:: 1 – zaj mu je się ro bie niem
skrzy piec, 5 – po tocz nie o do wo dzie
wpła ty, 8 – tam miesz ka ją kra su le, 9
– ptak zwa ny po tocz nie ga pą, 10
– „Za klę te...” w pol sko -cze skim fil -
mie, 11 – szar pa ny, daw ny in stru -
ment mu zycz ny, 12 – ze spół ze
Stin giem, 14 – awer sja, 16 – pa ra -
da, 17 – ro dzaj ak tu praw ne go, 19
– Cze sław Wy drzyc ki, 21 – sy cy lij -
ski wul kan, 22 – Jo pek lub Mu -
cha, 25 – ark tycz ny wa leń, 28
– śniedź, 29 – śpie wa ła „Po sło necz -
nej stro nie ży cia”, 30 – głaz przy nie -

sio ny przez lą do lód, 32 – w pa rze
z Ma zu ra mi, 34 – dra mat Mroż ka
lub ta niec, 35 – 8, 54, 102, 15, 36
– Pri me ra lub Al me ra, 37 – gna -
ty, 38 – Ar ciuch lub Mian sa ro -
wa, 39 – Ty tus, Ro mek i…

PPiioo nnoo wwoo:: 1 – na uczy po praw nej
wy mo wy, 2 – na fu tro dla ele gant -
ki, 3 – wy stęp fil har mo nii, 4 – bacz -
ność lub spo cznij, 5 – po grze bo wy
wóz, 6 – pierw sze wyj ście w kar -
tach, 7 – po pu lar ne imię żeń skie, 13
– miesz kan ka, 15 – epo ka w hi sto -
rii sztu ki i li te ra tu ry, 18 – nie mną ca
się tka ni na, 20 – mia sto nad Je zio ra -
kiem, 23 – ho tel dla uczniów, 24
– był nim Ma rek Gar mu le wicz, 26
– śro dek trans por tu no szo ny przez
tra ga rzy, 27 – w niej si ła, 28 – sil nie
pach ną cy kwiat – pe onia, 31
– strach przed wy stę pem, 33 – mia -
sto w woj. za chod nio po mor skim. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 22//22001100:: Dawid Hosp - „Niewinny”
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Tadeusz Feist, Alina Prożuchowska i Elżbieta Żelezik

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 3

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 3:

JJaakk nnaazzyywwaa ssiięę „„cczzeesskkii TTiisscchhnneerr””??  

Pierwsze 6 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja, 22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 3
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrody książkowe.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 3:

NNaa ppooddssttaawwiiee kkssiiąążżkkii „„WW cchhmmuurraacchh”” ppoowwssttaałł ffiillmm,, jjaakkii nnoossii oonn
ttyyttuułł oorraazz kkttoo wwcciieelliiłł ssiięę ww nniimm ww rroollęę ggłłóówwnnąą??

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

W chmurach 
Przeł. Bohdan Maliborski
Świat Książki, 2009 
Premiera: 24 lutego

Nie ma to jak tur bu len cja, że by sce men to -
wać więź – żar tu je Ry an, trzy dzie sto pa ro -
let ni do rad ca dla zwal nia nych pra cow ni -
ków, głów ny bo ha ter tej świet nej, wie lo wy -
mia ro wej po wie ści. Ry an ży je
w sa mo lo tach, la ta jąc służ bo wo po Ame ry -
ce. Tu za wie ra zna jo mo ści, któ re przy da ją
się „na do le”, w biz ne sie i w sek sie... Roz -
wie dzio ny, w Po wietrz nym Świe cie czu je
się jak w do mu. Nie ba wem osią gnie swój
wiel ki cel: zdo bę dzie mi lion za pa so wych
mil, przy zna wa nych przez fir mę, z któ rą la -
ta. Ale za czy na ją się dziać dziw ne rze czy:
ktoś ko rzy sta z je go kar ty kre dy to wej, gu bi

ba gaż, któ re go nie zgu bił, a no wo po zna -
na atrak cyj na Alex za da je się z nim nie
przez przy pa dek... Wy glą da na to, że Ry an
jest pod da wa ny pró bom i spraw dza ny. Ale
przez ko go? Przez kor po ra cję, w któ rej
ubie ga się o pra cę? A mo że przez li nię lot -
ni czą, chcą cą wy pro fi lo wać mo del „ide al -
ne go pa sa że ra”?

Od 26 lu te go w ki nach bę dzie moż -
na obej rzeć ekra ni za cję po wie ści z Geo r -
ge’em Clo oney em w ro li głów nej. Film
uzy skał 6 no mi na cji do Oscara, w tym dla
naj lep sze go fil mu, ada pto wa ne go sce na riu -
sza i głów nej ro li mę skiej.

Eric-Emmanuel Schmitt

Kiedy traci się wszystko, pozostaje jedno – nadzieja
Wydawnictwo ZNAK

Ulisses z Bagdadu
tłum. Jan Maria Kłoczowski

Sa ad Sa ad jest mło dym, wy kształ co nym czło -
wie kiem. Ma ko cha ją cą ro dzi nę, czu łe sio stry
i wspa nia łe go oj ca – któ ry z mą dro ścią i wy -
czu ciem pro wa dzi go przez świat li te ra tu ry
i sztu ki. Kie dy mło dzie niec po zna je pięk ną
Le ię, zda je się, że nic nie mo że znisz czyć ich
wspa nia le za po wia da ją cej się przy szło ści. Nic
oprócz woj ny.

Woj na za bie ra Sa ado wi wszyst ko – ko -
cha ją ce go oj ca, sio stry, a przede wszyst -
kim Le ię, mi łość je go ży cia. By ra to wać
mat kę, de cy du je się na opusz cze nie za ję -
te go przez Ame ry ka nów Ira ku i ni czym
współ cze sny Ul li ses, Odys, ru sza w peł ną

przy gód tu łacz kę za chle bem, wol no ścią,
uczu ciem. W wę drów ce to wa rzy szy mu
duch oj ca, któ ry nie opu ści sy na w chwi -
lach na wet naj więk sze go zwąt pie nia
– w chwi lach, gdy przy ży ciu trzy ma tyl -
ko jed no – na dzie ja.

Eric -Em ma nu el Schmitt uro dził się 28
mar ca 1960 ro ku w Sa in te -Foy -lés -Lyon
w ro dzi nie spor tow ców. Z wy kształ ce nia fi -
lo zof, pi sze po wie ści, opo wia da nia, dra ma -
ty i ese je. W Pol sce naj więk szą sła wę przy -
nio sła mu książ ka Oscar i pa ni Ró ża.
Wszyst kie je go książ ki na tych miast znaj du -
ją się na li stach be st sel le rów.

To maš Halík

Do tknij ran. Du cho wość
nieobojętności
Wy daw nic two ZNAK
tłum. An drzej Ba bu chow ski

„Do tknij ran”   to naj now sza
na pol skim ryn ku książ ka „cze -
skie go Ti sch ne ra”, czy li księ -
dza To maša Halíka. Chrze ści ja -
nie czę sto nie chcą pa mię tać
lub wręcz bun tu ją się prze ciw
te mu, że fun da men tem ich wia -
ry jest Krzyż – czy li cier pie nie
i ra ny. To ra ny prze ko na ły Nie -
wier ne go To ma sza, że Chry stus

zmar twych wstał. Współ cze sny
świat ofe ru je nam „wia ry” lek -
kie, ła twe i przy jem ne, ale czy
moż na się na nich oprzeć
w trud nych chwi lach? Halík za -
sta na wia się, czy i jak zra nio ny
Chry stus mo że prze mó wić
do nas, lu dzi XXI wie ku. Co
zna czy dla nas zda nie „Bóg
umarł”? 
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prosto z miasta

TTee aattrr ZZaa ggłłęę bbiiaa,, uull.. TTee aattrraall nnaa44 
SSeekkrr.. tteell..//ffaaxx003322//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 

1166..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Wi liam Szek spir
„We so łe ku mosz ki z Wind so ru”
1188..0033 ggooddzz.. 1100..0000 „Kró lew na Śnież -
ka” wg ba śni bra ci Grimm
1199..0033 ggooddzz.. 1199..0000 Z. Ksią żek „Sztu -
ka ko cha nia czy li Sce ny dla do ro -
słych”
2200..0033 ggooddzz..1188..0000An to ni Cze chow
„Wi śnio wy sad” abon. Waż ne
2211..0033 ggooddzz.. 1188..0000 An to ni Cze chow
„Wi śnio wy sad” abon. Waż ne
2233..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Wi liam Szek spir
„We so łe ku mosz ki z Wind so ru”
2244..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Wi told Gom bro -
wicz „Por no gra fia”
2255..0033 ggooddzz.. 1100..0000 Wi told Gom bro -
wicz „Por no gra fia”
2266..0033 ggooddzz.. 1199..0000 Wi told Gom bro -
wicz „Por no gra fia”

2277..0033 ggooddzz.. 1188..0000 Jan Szur miej
„Cy mes! Cy mes!” abon. Waż ne
2288..0033 ggooddzz.. 1188..0000 Edward Tay lor
„Sto sun ki na szczy cie” abon. Waż ne
3300..0033 ggooddzz.. 1100..0000 „Kró lew na Śnież -
ka” wg ba śni bra ci Grimm
3311..0033 ggooddzz.. 1100..0000 „Kró lew na Śnież -
ka” wg ba śni bra ci Grimm

UUWWAA GGAA!!
DDllaa nnaa sszzyycchh CCzzyy tteell nnii kkóóww mmaa mmyy
ddoo wwyy ggrraa nniiaa::

11 ppoo ddwwóójj nnee zzaa pprroo sszzee nniiee nnaa ssppeekk ttaakkll
„„WWii śśnniioo wwyy ssaadd”” ww ddnniiuu 2211 mmaarr ccaa
((nniiee ddzziiee llaa)) oo ggooddzz.. 1188..0000 11 ppoo ddwwóójj --
nnee zzaa pprroo sszzee nniiee nnaa ssppeekk ttaakkll „„SSttoo ssuunn --
kkii nnaa sszzcczzyy cciiee”” ww ddnniiuu 2288 mmaarr ccaa
((nniiee ddzziiee llaa)) oo ggooddzz.. 1188..0000PPiieerrww sszzee
ddwwiiee oossoo bbyy,, kkttóó rree pprrzzyyjj ddąą zz nnaajj nnooww --
sszzyymm wwyy ddaa nniieemm „„KKuu rriiee rraa MMiieejj sskkiiee --
ggoo”” nnrr 33 ddoo nnaa sszzeejj rree ddaakk ccjjii ((SSoo ssnnoo --
wwiieecc,, uull.. 33 MMaa jjaa,, ppoo kkóójj nnrr 99)),, ppoo ddaa --
ddzząą sswwoo jjee iimmiięę ii nnaa zzwwii sskkoo,,
oottrrzzyy mmaa jjąą bbeezz ppłłaatt nnee zzaa pprroo sszzee nniiaa,,
kkttóó rree bbęę ddąą ddoo ooddee bbrraa nniiaa ww kkaa ssiiee TTee --
aattrruu..

reklama

Wciąż pły ną de kla ra cje, oraz co
waż niej sze, re al ne ge sty po mo cy
dla ro dzi ców so sno wiec kich
czwo racz ków, Ga brie li i Da mia -
na Ba je rów oraz ich po ciech – Zu -
zan ny, Ame lii, Bo ry sa i Ju lii.
Pierw szych w hi sto rii mia sta, ale
i ca łe go Za głę bia czwo racz ków. 

Z ini cja ty wą po mo cy dla ro -
dzi ców wy stą pi ła ostat nio dy rek -
tor ka Szko ły Pod sta wo wej nr 10
przy ul. Rey mon ta, do któ rej
uczęsz cza ła mat ka dzie ci. Spo -

tka ła się z od ze wem ze stro ny
rad nych PO.

– Wia do mo, że czwór ka dzie -
ci to du ża ra dość i jesz cze więk sze
pro ble my fi nan so we – mó wi rad -
ny Ar ka diusz Chę ciń ski. – Wie -
dząc o tym, chcie li śmy ja ko klub
po móc ro dzi nie. Spre cy zo wa li śmy
te dą że nia, gdy do biu ra po sel skie -
go Ja ro sła wa Pię ty w So snow cu
zgło si ła się dy rek tor ka pod sta -
wów ki, in for mu jąc nas o pro wa -
dzo nej ak cji wspar cia dla ro dzi -

ców czwo racz ków. Wy stą pi li śmy
do firm z na sze go re gio nu z proś -
bą o na wią za nie współ pra cy.

Po kło siem tych dzia łań był
od zew firm Me dia Markt, Re al
i spół dziel ni mle czar skiej Jog ser.
Efek tem roz mów jest prze ka za -
nie ro dzi nie Ba je rów pral ko -su -
szar ki z Me dia Markt o war to ści
ok. 1500 zł. Po moc ofe ru ją tak że
dwie po zo sta łe fir my.

– Je stem już po roz mo wach
z pa nią pre zes Jog sera, wcze śniej

jed nak oso bi ście spo tkam się z ro -
dzi ca mi czwo racz ków, by sa mi za -
de kla ro wa li, co by ło by dla nich naj -
po trzeb niej sze. Cho ciaż spół dziel nia
mle czar ska nie pro du ku je środ ków
dla ma łych dzie ci, zde cy do wa ła się
ob jąć ro dzi nę pa tro na tem, i do star -
czać po moc np. w po sta ci od ży wek
czy le ków – mówi Chęciński.

Przy po mnij my, że wcze śniej
po moc ze stro ny mia sta za de kla -
ro wał pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski. TTBB

Wsparcie dla czworaczków
Od 5 mar ca na de skach so sno -
wiec kie go te atru oglą dać moż -
na spek takl na pod sta wie jed ne -
go z naj waż niej szych dzieł Wi -
tol da Gom bro wi cza
„Por no gra fii”, w re ży se rii Jac ka
Bun scha.

Książ ka na pi sa na przez au to -
ra pod czas je go po by tu na emi -
gra cji w Ar gen ty nie, to jed no -
cze śnie jed na z naj waż niej szych
i naj trud niej szych w od bio rze je -
go po wie ści, i jed na z naj rza dziej
ada pto wa nych w te atrze. 

Ak cja roz gry wa się pod czas
dru giej woj ny świa to wej na pol -
skiej pro win cji, w zie miań skim
dwor ku oto czo nym la sa mi,
w któ rym ukry wa ją się par ty zan -
ci. W tę oku pa cyj ną rze czy wi sto -
ści wkra cza ją dwaj go ście z War -
sza wy, in te lek tu ali ści po dej mu ją -
cy z miesz kań ca mi dwo ru
ob my ślo ną wcze śniej in try gę…

Spek takl pe łen jest sprzecz -
no ści i kon flik tów: mło do ści

i sta ro ści, wsty du i od wa gi, doj -
rza ło ści i jej bra ku. Ob fi tu je
w licz ne mo ty wy pa trio tycz ne,
wier ność tra dy cji i na ro do we mi -
ty jed no cze śnie mie sza jąc je ze
spo rą daw ką ero ty ki, ale tak że
okru cień stwa i bez względ no ści.
W so sno wiec kim spek ta klu wi -
zję re ży se ra do sko na le uzu peł nia
mu zy ka Ja nu sza Grzy wa cza
oraz sce no gra fia przy go to wa -
na przez Ta de usza Smol nic kie -
go, któ re wpro wa dza ją wi dza za -
rów no w śmiech, jak i prze ra że -
nie.

Re ży se ria: Ja cek Bunsch.
Sce no gra fia: Ta de usz Smo lic ki.
Mu zy ka: Ja nusz Grzy wacz. Ob -
sa da: Ar tur Han ke, Zbi gniew
Le ra czyk, Adam Kop ciu szew -
ski, Ma ria Bień kow ska,
Agniesz ka Okoń ska, Mi cha ł
Ba ła ga, Prze my sław Ka nia,
Ewa Kop czyń ska, Grze gorz
Kwas, Alek san der Bli tek, Ry -
szar da Ce liń ska. GGKK

„Por no gra fia” w Te atrze Za głę bia

Wkrót ce w Za głę biu za czną kur so wać wo zy sprzed… ćwierć wie cza

Tram wa je sta re, ale ja re

Spół ka Tram wa je Ślą skie, w któ -
rej udzia ły po sia da gmi na So -
sno wiec, ogło si ła nie daw no że
no si się z za mia rem kup na ta bo -
ru. Na to rach w na szym re gio nie
ma ją po ja wić się nie miec kie wo -
zy Pt8, pro du ko wa ne we Frank -
fur cie... 30 lat te mu. Kie row nic -
two spół ki uspo ka ja – wła śnie
te go ty pu tram wa je ura tu ją sy tu -
ację, gdy za rok roz pocz nie się
re wo lu cyj na prze bu do wa to ro -
wisk tram wa jo wych.

Wie lu pa sa że rów wy ra ża ło
swo je zbul wer so wa nie fak tem, iż
je den z naj więk szych w re gio ne
prze woź ni ków za mie rza za ku pić
ta bor, ma ją cy swo je la ta świet -
no ści daw no za so bą. Tram wa je
Śla skie uspo ka ja ją – nie miec kie
wo zy są do brze utrzy ma ne, a ich
wiek nie rzu tu je na ich wa lo ry
tech nicz ne, czy kom fort po dró -
ży. Dla cze go wy bór padł aku rat
na ta kie wo zy? Tram wa je Pt8
róż nią się od wszyst kich jeż dżą -

cych po na szych tra sach wo zów
za sad ni czą ce chą – ka bi na mo -
tor ni cze go jest w nich umiesz -
czo na nie tyl ko z przo du, ale tak -
że z ty łu. By na wró cić, tram wa -
je ten nie po trze bu je pę tli.
Wy star czy, że mo tor ni czy prze -
sią dzie się do tyl nej ka bi ny,
i wóz po tym sa mym to rze mo że
wy ru szyć w po wrot ną dro gę.
Wła śnie ta kie tram wa je bę dą po -
trzeb ne za rok.

Zgod nie z za po wie dzia mi
w 2011 ro ku to ro wi ska tram wa -
jo we na Ślą sku i w Za głę biu
przej dą za kro jo ną na gi gan tycz -
ną i nie spo ty ka ną do tąd ska lę
prze bu do wę. Wie le od cin ków li -
nii zo sta nie na okres prac re -
mon to wych za mknię tych. Tam,
gdzie obec nie funk cjo nu ją li nie
dwu to ro we, na czas re mon tu
ruch bę dzie od by wał się wa ha -
dło wo po jed nym to rze, wie le
pę tli bę dzie też za mknię tych dla
ru chu, stąd ko niecz nosć wpro -

wa dze nia do służ by po jaz dów
ta kich jak Pt8, zdol nych do wa -
ha dło wej jaz dy, po trze bu ją cych
je dy nie mi ja nek w od po wied -
nich miej scach na tra sie.

Dla te go wła śnie wy bór padł
na tań sze, bo le ci we, choć w peł -
ni spraw ne tram wa je z Frank fur -
tu – nie by ło bo wiem sen su wy -
da wać więk szych pie nię dzy
na ta kie wo zy, sko ro ich obec -
ność na na szych to rach bę dzie
zwią za na tyl ko z okre sem re -
mon tów to ro wisk. Z nie miec ki -
mi wo za mi z pew no ścią bę dą się
mo gli też za zna jo mić pa sa że ro -
wie z So snow ca. Wia do mo, że
wo zy te bę dą ob słu gi wa ły przez
ja kiś czas li nię nr 15. Bę dzie się
to wią zać z re mon tem to ro wi ska
w cen trum Ka to wic, przez któ re
prze jeż dża ją tram wa je tej li nii.
Pierw szy za ku pio ny przez spół -
kę Tram wa je Ślą skie wóz Pt8 był
już kil ka ty go dni te mu te stow ny
na tej wła śnie li nii. 

– Za pew niam w imie niu na -
szej fir my, że te tram wa je mi -
mo wie ku są w pel ni spraw ne
i speł nia ją wszel kie wy mo gi
– mó wi Krzysz tof Skla rek,
głów ny in ży nier spół ki Tram -
wa je Ślą skie. – Przed po ja wie -
niem się na pol skich szy nach
prze szły kon tro lę tech nicz ną
w Niem czech, a tam tej sze wy -
mo gi są bar dzo re stryk cyj ne.
Rów nież w Pol sce każ dy z wo -
zów zo sta nie prze ba da ny
i otrzy ma sto sow ną ho mo lo ga -
cję nie za leż ne go od na szej
spół ki in sty tu tu.

Tram wa je Ślą skie za po wia -
da ją, że nie re zy gnu ją z wpro wa -
dza nia do użyt ku w peł ni no wo -
cze snych wo zów. We dług za po -
wie dzi, w naj bliż szych la tach
zo sta nie za ku pio nych kil ka dzie -
siąt no wo cze snych po jaz dów
o ni skim za wie sze niu.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

NNiieemmiieecckkiiee ttrraammwwaajjee mmaajjąą bbyyćć wwyybbaawwiieenniieemm ww cczzaassiiee nnaajjwwiięękksszzeejj mmooddeerrnniizzaaccjjii ttoorróóww,, kkttóórraa rroozzppoocczznniiee ssiięę zzaa rrookk

O zdrowiu z Ukraińcami

23 lu te go w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu go ści li śmy de le ga -
cję ukra iń skiej or ga ni za cji po za -
rzą do wej „VI VAT SO KRAT".
Pod czas spo tka nia, w któ rym
wzię li udział przed sta wi cie le
władz mia sta, z za stęp cą pre zy -
den ta Zbi gnie wem Ja skier nią na
cze le, Cen trum Pe dia trii im. Ja -
na Paw ła II w So snow cu, Za kła -
du Lecz nic twa Am bu la to ryj ne go
oraz Związ ku Za głę biow skie go

omó wio no za ło że nia pro jek tu
wy mia ny z dzie dzi ny ochro ny
zdro wia i opie ki spo łecz nej –
„Roz wój prak ty ki re form eu ro -
pej skich w dzie dzi nie ochro ny
zdro wia mat ki i dziec ka w za kła -
dach opie ki zdro wot nej mia sta
Char ków i ob wo du”, któ ry ukra -
iń scy part ne rzy pra gną zre ali zo -
wać wraz z so sno wiec ki mi in sty -
tu cja mi ochro ny zdro wia i or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi. KKPP



historia
Ćwierk Konstanty 
(1895-1944), dziennikarz, literat, publicysta

Uro dził się 21 lip ca 1895 ro ku
w So snow cu, ja ko syn Paw ła (cie -
śli gór ni cze go) i Emi lii. Uczęsz -
czał do sied mio kla so wej Szko ły
Han dlo wej w So snow cu. Pod czas
ostat nie go ro ku na uki, ja ko sie -
dem na sto la tek roz po czął pra cę
ko rek to ra w „Ku rie rze Za głę bia”
– so sno wiec kim dzien ni ku o cha -
rak te rze po li tycz nym, spo łecz nym
i li te rac kim. W 1913 ro ku pod jął
stu dia w szko le dra ma tycz nej
przy Te atrze Wiel kim w War sza -
wie, któ re prze rwał po wy bu -
chu I woj ny świa to wej. W 1916
ro ku ukoń czył eks ter ni stycz nie

Se mi na rium Na uczy ciel skie w Za wier ciu, po czym do 1919 ro -
ku pra co wał ja ko na uczy ciel w Szko le Po wszech nej w Gniaz do -
wie w po wie cie za wier ciań skim. Jed no cze śnie pu bli ko wał swo je
wier sze w so sno wiec kiej „Iskrze”. Po po wro cie do swo je go ro -
dzin ne go mia sta pod jął pra cę w „Gło sie Pra cy” (or gan Na ro do -
wej Par tii Ro bot ni czej), od 1921 ro ku ja ko re dak tor na czel ny ga -
ze ty. Współ pra co wał z wy da wa ną w Ka to wi cach przez Woj cie cha
Kor fan te go „Po lo nią” i go rą co po pie rał spra wę pol ską na Gór -
nym Ślą sku. Od 1922 ro ku za trud nio ny był w re dak cji „Iskry”,
któ ra na stęp nie (1925) zmie ni ła na zwę na „Ku rier Za chod ni
– Iskra”.

We wrze śniu 1922 ro ku współ two rzył pi smo sa ty rycz ne
„Cho choł” (uka za ły się 3 nu me ry), a rok póź niej wspól nie z Z.
Rych te rem przy go to wał wy da nie „Jed nod niów ki” To wa rzy stwa
Ar ty stycz no – Li te rac kie go. Od paź dzier ni ka 1936 ro ku do stycz -
nia 1938 ro ku K. Ćwierk peł nił obo wiąz ki re dak to ra na czel ne go
„Expre su Za głę bia”. Jed no cze śnie do wy bu chu woj ny, pro wa dził
w ka to wic kim ra diu (pod stu dio w So snow cu), co ty go dnio we au -
dy cje za ty tu ło wa ne „Za głę biow ska go dzi na”, a na stęp nie „Za głę -
bie Dą brow skie ma głos”. Pre zen to wał w nich po ga dan ki o ak tu -
al nej i róż no rod nej te ma ty ce re gio nal nej, po pu la ry zo wał hi sto rię
Za głę bia oraz je go kul tu rę i folk lor. Pod róż ny mi pseu do ni ma mi
i kryp to ni ma mi pu bli ko wał na ła mach pra sy licz ne fe lie to ny, re -
cen zje i wier sze. Był au to rem po wie ści, no wel i opo wia dań oraz
dra ma tów. W swo jej twór czo ści wy ka zy wał ogrom ne za in te re so -
wa nie ak tu al ny mi pro ble ma mi Za głę bia Dą brow skie go. Je go
wier sze, któ rych na pi sał ok. 1500, pi sa ne by ły w róż nych to nach
– po cząw szy od re flek syj nych po sa ty rycz ne. Du żą po pu lar no -
ścią cie szy ły się przy go to wy wa ne przez nie go szop ki za głę biow -
skie, w któ rych pre zen to wał hu mo ry stycz nie syl wet ki ów cze -
snych władz miej skich, śro do wisk ar ty stycz nych i dzien ni ka rzy.
Za ca ło kształt swo jej twór czo ści K. Ćwierk na gro dzo ny zo stał
w 1938 ro ku Srebr nym Waw rzy nem Pol skiej Aka de mii Li te ra tu -
ry. W ma ju 1940 ro ku w ra mach pro wa dzo nej przez hi tle row ców
ak cji skie ro wa nej prze ciw ko pol skiej in te li gen cji zo stał aresz to -
wa ny i osa dzo ny w obo zie przej ścio wym, któ ry mie ścił się w ha -
lach nie czyn nej fa bry ki Schöna przy obec nej uli cy 1 Ma ja. Stam -
tąd po przez Da chau wy wie zio ny zo stał do Gu sen, gdzie pra co -
wał m. in. w ko man dzie ka mie niar skim. Pod czas po by tu w Gu sen
po wsta ły je go ostat nie wier sze po świę co ne te ma ty ce obo zo wej.
Zmarł z po wo du gruź li cy i rop ne go za pa le nia osier dzia 20 sierp -
nia 1944 ro ku.

W So snow cu Kon stan ty Ćwierk przed kil ku la ty zo stał pa tro -
nem wy re mon to wa ne go grun tow nie pla cu usy tu owa ne go po mię -
dzy uli ca mi J. Pił sud skie go, Dę bliń ską, Sa do wą i H. Koł łą ta ja. 

We wrze śniu ubie głe go ro ku
ob cho dzo na by ła 70. rocz ni ca
roz po czę cia II woj ny świa to wej,
a w bieżą cym ro ku przy pa da 65.
rocz ni ca jej za koń cze nia, dla te -
go war to przy bli żyć ten tra gicz -
ny okres w hi sto rii na sze go mia -
sta i ca łe go na ro du pol skie go. 4
wrze śnia 1939 r. w go dzi nach
po po łu dnio wych wkro czy ły
do So snow ca od dzia ły SS Ger -
ma nia VIII Kor pu su ge ne ra ła
Bu scha, wcho dzą ce go
w skład 14. Ar mii ge ne ra ła puł -
kow ni ka Li sta. Już w tym sa -
mym dniu w po bli żu uli cy Pie -
rac kie go (obec nie Ale ja Zwy -
cię stwa) od by ły się dwie
pierw sze pu blicz ne eg ze ku cje.
Z po wo du po je dyn czych strza -
łów od da nych w kie run ku wkra -
cza ją cych wojsk nie miec kich,
w oko li ce hałd znaj du ją cych się
za sie dzi bą so sno wiec kie go Ma -
gi stra tu spro wa dze ni zo sta li
męż czyź ni z biur te go urzę du,
Ubez pie czal ni Spo łecz nej oraz
po bli skich do mów. Zgro ma dzo -
nym za kład ni kom od czy ta no
wy rok woj sko we go są du do raź -
ne go. Usze re go wa no męż czyzn,
a je den z ofi ce rów przy stą pił
do wy li cza nia i wy cią gał z sze -
re gu co dzie sią te go za kład ni ka,
a gdy w pią tej dzie siąt ce wy li -
czo ny oka zał się le ka rzem
z opa ską Czer wo ne go Krzy ża,
za klął i mach nął rę ką. Do wód ca
plu to nu eg ze ku cyj ne go za brał
czte rech męż czyzn, któ rych na -
stęp nie roz strze la no. W kil ka
go dzin póź niej te go sa me go
dnia pa tro le woj sko we przy pro -
wa dza ły w oko li ce Ra tu sza dal -
sze gru py męż czyzn wy ła pa -
nych na uli cach, wy cią gnię tych
z do mów i przede wszyst kim
Ży dów za miesz ku ją cych po bli -
skie uli ce: Mo drze jow ską, Tar -
go wą, De ker ta i Ma ła chow skie -
go. Wsku tek prze pro wa dzo nej
ak cji zgro ma dzo no w po bli żu
Ma gi stra tu kil ka ty się cy męż -
czyzn. Po now nie ka za no się
usze re go wać za kład ni kom, a na -
stęp nie ofi cer wy li czał co dzie -
sią te go, wy cią ga jąc z sze re gu 
6 męż czyzn. Po od czy ta niu wy -
ro ku do raź ne go są du woj sko we -

go zo sta li roz strze la ni przez plu -
ton eg ze ku cyj ny, a ran nych do bi -
jał ofi cer strza łem w tył gło wy.
Tru py za mor do wa nych prze wie -
zio no do kost ni cy szpi ta la Ubez -
pie czal ni Spo łecz nej, a je go per -
so ne lo wi po zwo lo no po wró cić
do pra cy. Po zo sta łych za kład ni -
ków za trzy ma no na noc w sie dzi -
bie Ra tu sza oraz w po bli skich ga -
ra żach i piw ni cach. Na stęp ne go
dnia zwol nio no część Po la ków,
a Ży dów wśród szy kan spę dzo no
do hal fa brycz nych by łej fa bry ki
Schöna przy ul. 1 Ma ja, skąd
suk ce syw nie by li na stęp nie wy -
ku py wa ni przez Gmi nę Ży dow -
ską. W cią gu 6 dni od wkro cze -
nia wojsk nie miec kich na te re nie
So snow ca zgi nę ło ok. 200 osób,
któ re zwo żo no i wrzu ca no do do -
łów przy wspo mnia nej hał dzie
znaj du ją cej się w po bli żu Ra tu -
sza. Po nie waż zwło ki znaj do wa ły
się już w sta nie roz kła du po grze -
ba ni zo sta li bez do kład ne go ro ze -
zna nia na so sno wiec kich cmen ta -
rzach pa ra fial nych. Na pod sta wie
re la cji świad ków i księ gi zgo nów
za rok 1939 r. Pa ra fii Wnie bo -
wzię cia NMP w So snow cu uda -
ło się usta lić na zwi ska 5 za mor -
do wa nych w dniu 4 wrze -
śnia 1939 r. pod czas dwóch
pu blicz nych eg ze ku cji. By li to:
Słom ka Hen ryk Wła dy sław
– lat 15, syn Wła dy sła wa i Wik -
to rii, zam. Ko lo nia Zu zan na (nr
ak tu 164), So ja Piotr Da mian
– lat 44, syn Win cen te go
i Agniesz ki, zam. So sno wiec (nr

ak tu 167), Wi land Ta de usz Wła -
dy sław – lat 34, syn Wła dy sła wa
i Zo fii, zam. So sno wiec (nr ak -
tu 168), By kow ski Bro ni sław Wi -
told – lat 39, syn Wła dy sła wa
i Sta ni sła wy, zam. So sno wiec (nr
ak tu 170), Szmi giel ski Igna cy
– lat 54, syn Teo fi la i Ka ta rzy ny,
zam. Dą bro wa Gór ni cza (nr ak -
tu 228).

W nie peł na rok póź niej
w tym sa mym miej scu, 8 sierp -
nia 1940 r. od by ła się ko lej -
na pu blicz na eg ze ku cja. W go -
dzi nach przed po łu dnio wych po -
li cja nie miec ka zgro ma dzi ła
kil ka ty się cy osób wo kół hałd le -
żą cych mię dzy Ra tu szem
a Szpi ta lem Ubez pie czal ni Spo -
łecz nej. Oko ło godz. 12.00 po li -
cja kry mi nal na przy wio zła
z wię zie nia my sło wic kie go, 10
ska za nych. Wy rok od czy tał
przed sta wi ciel Ko men dy Głów -
nej Do wód cy SS i Ko men dan ta
Po li cji Po łu dnio wy Wschód ge -
ne ra ła von den Ba cha. Za rzu co -
no w nim ska zań com szko dli wą
i zbrod ni czą dzia łal ność, za któ -
rą zo sta li ska za ni na ka rę śmier -
ci przez roz strze la nie. Męż czyź -
ni, któ rym za ło żo no na oczy
czar ne opa ski i zwią za no z ty łu
rę ce roz strze li wa ni by li w trzech
par tiach (od po wied nio 3+3+4)
po przy wią za niu do uprzed nio
przy go to wa nych słu pów. Po każ -
dej sal wie do wód ca plu to nu eg -
ze ku cyj ne go do bi jał strza łem
w tył gło wy ska zań ców, któ rzy
da wa li jesz cze ozna ki ży cia.

Zwło ki za mor do wa nych prze -
wie zio ne zo sta ły w nie usta lo -
nym kie run ku.

Na zwi ska 10 ska zań ców -za -
kład ni ków roz strze la nych
w dniu 8 sierp nia znaj du ją się
na nie miec kim ob wiesz cze niu
oraz w księ dze zgo nów
za rok 1940 Pa ra fii Wnie bo wzię -
cia NMP w So snow cu. By li to:
Ko wal ski Jan – lat 25, syn Pio tra
i Jó ze fy, bez sta łe go za miesz ka nia
(nr ak tu 195), Bia ło wąs Jan
– lat 58, syn Sta ni sła wa i Mag da -
le ny, zam. So sno wiec (nr ak -
tu 196), Stem pień Jó zef – lat 31,
syn Au gu sty na i Ma rian ny, bez
sta łe go za miesz ka nia (nr ak -
tu 197), Wró bel Bro ni sław
– lat 27, syn Ja na i Ju lii, bez sta łe -
go za miesz ka nia (nr ak tu 198),
Ski ba Ar win – lat 25, syn Ja -
na i Ma rii, zam. Dą bro wa (nr ak -
tu 199), Cy pliń ski Jó zef, lat 32,
syn Igna ce go i Ju lii, zam. So sno -
wiec (nr ak tu 200), Niedź wiec ki
Edward, lat 21, syn To ma sza i Ju -
lian ny, zam. Bę dzin (nr ak tu 201),
Rzeź ni czek Fran ci szek, lat 43, syn
Jó ze fa i Ma rii, zam. Bę dzin (nr
ak tu 202), So śnierz Fran ci szek,
lat 39, syn Ja na i Ja dwi gi, zam.
Bu kow no (nr ak tu 203), Mań czyk
To masz, lat 43, syn Pio tra i Ma -
rian ny, zam. Bę dzin (nr 204).

Zgon zgło szo ny zo stał przez
Po li zei Präsi dent in Kat to witz
do pie ro ty dzień póź niej,
w dniu 15 sierp nia 1940 r., a ja -
ko przy czy na śmie ci po da ne zo -
sta ło roz strze la nie. CCddnn.. 

PU BLICZ NE EG ZE KU CJE
W SO SNOW CU cz. I

Uro dził się w 1738 ro ku we wsi
Ble dze wo (obec nie po ło żo -
na w wo je wódz twie ma zo wiec -
kim, w po wie cie i gmi nie Sierpc).
Hi sto ry cy do tych czas nie zbyt in -
te re so wa li się je go oso bą. Był ma -
jęt nym kup cem, któ ry po cząt ko -
wo pro wa dził sklep su kien ni czy.
W kwiet niu 1766 ro ku zo stał jed -
nym z współ twór ców za wią za nia
ma nu fak tur weł nia nych. Od 1769
peł nił funk cję war szaw skie go
ław ni ka. W 1776 ro ku wraz z Pio -
trem Blan kiem i Ję drze jem Ra fa -
ło wi czem wziął w dzier ża wę

od Ko mi sji Skar bu Ko ron ne go
mo no pol ta bacz ny. W 1786 ro ku
za 80 ty się cy zło tych pol skich
wy dzier ża wił te atr war szaw ski.
Swój ma ją tek zdo był na nie przy -
pi su ją cych mu chwa ły spe ku la -
cjach pod czas do staw dla wojsk
ro syj skich. Kon sty tu cja sej mo wa
w 1775 ro ku przy zna ła mu pra wo
do za ku pu dóbr ziem skich, z cze -
go chęt nie sko rzy stał, lo ku jąc
część ma jąt ku w nie ru cho mo -
ściach. Był rzecz ni kiem in te re sów
miast pol skich po nie waż wal czył
o roz sze rze nie praw pu blicz nych

dla miesz czan i stał się obroń cą
ich praw. W grud niu 1788 ro ku
zre da go wał me mo riał do Sej mu
Czte ro let nie go, w któ rym do ma -
gał się nie do pusz cza nia Ży dów
do han dlu w mia stach. Od 23 lu -
te go 1789 ro ku spra wo wał urząd
pre zy den ta War sza wy. 27 li sto pa -
da 1789 ro ku zor ga ni zo wał spo -
tka nie przed sta wi cie li 141 miast
kró lew skich Rze czy po spo li tej,
któ rzy pod pi sa li me mo riał do kró -
la, do ma ga ją cy się przy zna nia
praw pu blicz nych miesz czań stwu.
W pięć dni póź niej sta nął na cze -

le tzw. „czar nej pro ce sji” de le ga -
tów miej skich i wrę czył to pi smo
mo nar sze. 20 lu te go 1790 ro ku
zrzekł się swo je go urzę du, jed nak
już w dwa dni póź niej wy bra no
go jed no myśl nie po now nie
na pre zy den ta sto li cy. Uzy skał
wów czas „ob wo ła nie” mar szał -
kow skie, na ka zu ją ce ru gi Ży dów
z War sza wy. Jed nak po mie sią cu
wró ci li oni do mia sta, za tem
w dniu 16 ma ja 1790 ro ku miesz -
czań stwo urzą dzi ło im po grom.
W sku tek dłu go let niej dzia łal no -
ści po li tycz nej, je go oso bi sty ma -

ją tek w wy ni ku m. in. licz nych za -
nie dbań po padł w ru inę. Zmarł 4
paź dzier ni ka 1790 ro ku w War -
sza wie i nie do cze kał się przy zna -
nia roz sze rzo nych praw miej -
skich, co na stą pi ło 18 kwiet -
nia 1791 ro ku. Je go sy nem był
Jan De kert (1786 -1861), bi skup
po moc ni czy ar chi die ce zji war -
szaw skiej. Cie ka wost ką jest nie -
wąt pli wie fakt, że w So snow cu
imię sły ną ce go z an ty se mi ty zmu
XVIII -wiecz ne go pre zy den ta
War sza wy no si uli ca, gdzie
przed woj ną znaj do wa ła się spa lo -

na przez hi tle row ców na po cząt -
ku września 1939 ro ku ży dow ska
sy na go ga. Obec nie łą czy ona uli -
ce Mo drze jow ską i Hen ry ka Sien -
kie wi cza. 

KKoolluummnnęę rree ddaa gguu jjee MMii cchhaałł WWęęcceell

Jan De kert 
(1738 - 1790), pre zy dent War sza wy, ku piec
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ekologia
– To wiel kie wy zwa nie dla mia -
sta, je go bu dże tu i pra cow ni -
ków, któ rzy bę dą pi lo to wa li
i roz li cza li ten pro jekt. Na le ży
do ce nić ich pra cę, bo wiem Unia
Eu ro pej ska jest bar dzo wy ma -
ga ją ca – mó wi ła Ga brie la Le -
nar to wicz, pre zes Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej tuż
przed pod pi sa niem umo wy
na za da nie „Bu do wa kom plek -
so we go sys te mu go spo dar ki od -
pa da mi w So snow cu”. Spo tka -
nie od by ło się w po ło wie lu te go
w Urzę dzie Miej skim. 

Pro jekt otrzy mał do fi nan so -
wa nie ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko. To ko lej na – waż na dla
miesz kań ców – in we sty cja eko -
lo gicz na w So snow cu. Pod czas
kon fe ren cji omó wio no tak że re -
ali za cję pro jek tu do ty czą ce go
go spo dar ki ście ko wej w So -
snow cu.

Pla no wa ny cał ko wi ty koszt
prac wy no si po nad 83 mln zło -
tych. Do fi nan so wa nie ze środ -
ków Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko wy no -
si aż 44.185.852,42 zł. 

Pierw sze po stę po wa nia prze -
tar go we zo sta ną uru cho mio ne
już w mar cu te go ro ku. – Wy ko -
naw ca no we go skła do wi ska po -
wi nien przy stą pić do prac pro -
jek to wych jesz cze w pierw szej
po ło wie 2010 r., a wy ko naw ca
Za kła du Prze twa rza nia i Uniesz -
ko dli wia nia Od pa dów w dru giej
po ło wie te go ro ku. Pro jekt za -
kła da do sto so wa nie pro wa dzo nej
przez gmi nę go spo dar ki od pa da -
mi do prze pi sów unij nych, co
w przy szło ści po zwo li nam
unik nąć pła ce nia kar, ja kie mo -
gła by na ło żyć na nas Ko mi sja
Eu ro pej ska – pod kre śla Iwo -
na Ba liń ska z Jed nost ki Re ali zu -

ją cej Pro jekt Urzę du Miej skie go
w So snow cu.

Pro jekt za kła da wy ko na nie
kwa te ry do skła do wa nia od pa -
dów in nych niż nie bez piecz ne
i obo jęt ne, kwa ter do skła do wa -
nia od pa dów azbe sto wych. Prze -
wi du je się tak że bu do wę za kła -
du obej mu ją ce go me cha nicz no -
-bio lo gicz ne prze twa rza nie
od pa dów, któ ry two rzyć bę dą:
sta cja se gre ga cji dla od pa dów
su row co wych, kom po stow nia
od pa dów zie lo nych, kom po -
stow nia od pa dów bio de gra do -
wal nych, ma ga zyn od pa dów nie -
bez piecz nych wy dzie lo nych ze
stru mie nia od pa dów ko mu nal -
nych, li nia prze twa rza nia od pa -
dów bu dow la nych i li nia de mon -
ta żu od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych. W ra mach pro jek tu
za ku pio ny zo sta nie tak że sprzęt
do eks plo ata cji: kom pak to ry,
spy char ki, ła do war ki, prze rzu -
car ki, rę bar ki i sprzęt do trans -
por tu tj. sprzęt nie zbęd ny
do pro wa dze nia bie żą cej eks plo -
ata cji skła do wi ska i za kła du
prze twa rza nia od pa dów. Nie -
zwy kle istot nym ele men tem pro -
jek tu jest opra co wa nie i wdro że -
nie pro gra mu se lek tyw nej zbiór -

ki od pa dów w gmi nie, któ ry
obej mie wszyst kich miesz kań -
ców mia sta, w tym edu ka cję
eko lo gicz ną, na któ rą prze wi -
dzia no kwo tę ok. 2 mln zł. Za -
kła da ona m.in.: cykl spo tkań
z miesz kań ca mi, w trak cie któ -
rych do wie dzą się oni, jak dbać
o śro do wi sko na tu ral ne. Ta kie
szko le nia przejść ma ją na wet
naj młod si so sno wi cza nie. 

– Upo rząd ko wa nie sys te mu
se lek tyw nej zbiór ki śmie ci spra -
wi, że miesz kań cy bę dą mie li
pew ność, że ich trud, czy li se -
gre ga cja do mo wa, nie pój dzie
na mar ne – do da je Iwo na Ba liń -
ska. 

– Pod pi sa nie umo wy po zwo li
nam na za bez pie cze nie go spo -
dar ki od pa da mi na wie le ko lej -
nych lat. Krót ko rzecz bio rąc
na wy sy pi sko tra fi mniej śmie ci,
mia sto zo sta nie ob ję te se lek tyw -
ną zbiór ką, a miesz kań cy do wie -
dzą się ja kie ko rzy ści pły ną
z eko lo gicz ne go ży cia – pod su -
mo wał kon fe ren cję pre zy dent
So snow ca Ka zi mierz Gór ski.

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny
do ro ku 2014.

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Głów nym ce lem po li ty ki wod nej Unii Eu ro pej skiej
jest osią gnię cie do bre go sta nu wód do 2015 ro ku.
Osią gnię cie te go ce lu wią że się z re ali za cją za dań
okre ślo nych w kil ku na stu dy rek ty wach szcze gó ło -
wych w ob sza rze Ja kość Wód, do któ rych prze -
strze ga nia Pol ska zo bo wią za ła się przy stę pu jąc
do Wspól no ty Eu ro pej skiej.

Jed ną z głów nych dy rek tyw w tym za kre sie,
jest dy rek ty wa Ra dy 91/271/EWG z dnia 21 ma -
ja 1991 r. do ty czą ca oczysz cza nia ście ków ko mu -
nal nych (zwa na po tocz nie „dy rek ty wą ście ko wą”).
Dy rek ty wa ta do ty czy gro ma dze nia, oczysz cza nia
i zrzu tu ście ków ko mu nal nych oraz oczysz cza nia
i zrzu tu ście ków z nie któ rych sek to rów prze my sło -
wych, a jej ce lem jest ochro na śro do wi ska
przed nie ko rzyst ny mi skut ka mi tych zrzu tów.

W ce lu re ali za cji za dań w za kre sie wy po sa że -
nia aglo me ra cji w sys te my ka na li za cji zbior czej
i oczysz czal nie ście ków ko mu nal nych, wy ni ka ją -
cych z Trak ta tu Ak ce syj ne go (w czę ści do ty czą cej
speł nie nia przez Pol skę wy ma gań dy rek ty -
wy 91/271/EWG w spra wie oczysz cza nia ście ków
ko mu nal nych), zo stał spo rzą dzo ny przez Mi ni stra
Śro do wi ska, zgod nie z usta wą Pra wo wod ne, „Kra -
jo wy pro gram oczysz cza nia ście ków ko mu nal -
nych„(KPOŚK), przy ję ty przez Ra dę Mi ni strów
w dniu 16 grud nia 2003r, a za tem Unia wspie ra in -
we sty cje pro wa dzą ce do osią gnię cia stan dar dów
za pi sa nych w tych stra te gicz nych do ku men tach.

Pro jekt „Go spo dar ka ście ko wa w So snow cu”
re ali zo wa ny przez Gmi nę So sno wiec w po przed -
niej per spek ty wie fi nan so wej UE ze środ ków Fun -
du szu Ispa/Spój no ści zo stał roz po czę ty w ro -
ku 2003, a pra ce bu dow la ne zo sta ły za koń czo ne
w ro ku 2008.

W wy ni ku je go re ali za cji już na ko niec ro -
ku 2007 Oczysz czal nia Ście ków Ra do cha II wy -
peł ni ła wy ma ga nia za war te w Dy rek ty -
wie 91/271//EWG do ty czą ce pa ra me trów ście ków
oczysz czo nych.

Pro jekt do ty czył mo der ni za cji oczysz czal ni
ście ków Ra do cha II oraz bu do wy sys te mu ka na li -
za cji sa ni tar nej (ko lek tor Bo brek) wraz z prze pom -
pow nia mi sie cio wy mi.

Szcze gó ło wy za kres dzia łań mo der ni za cyj nych
oczysz czal ni ście ków obej mo wał: mo der ni za cję
wstęp nych i wtór nych osad ni ków, uspraw nia nie ko -
mór na po wie trza nia, a w szcze gól no ści re cyr ku la cji

we wnętrz nej, roz bu do wę zbior ni ka daw ku ją ce go
che mi ka lia w ce lu uspraw nie nia pro ce su usu wa nia
fos fo ru, za in sta lo wa nie czwar tej dmu cha wy dla ko -
mór na po wie trza nia, in sta la cje urzą dzeń do za gęsz -
cza nia osa dów ście ko wych, uru cho mie nie nie wy ko -
rzy sty wa nych ko mór fer men ta cyj nych, do sto so wa -
nie prze pom pow ni I stop nia i II stop nia
do przyj mo wa nia zwięk szo nej ilo ści ście ków, in sta -
la cje ukła dów au to ma tycz ne go ste ro wa nia i no wo -
cze snych sys te mów elek trycz nych i wen ty la cyj nych.

Mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków Ra do -
cha II nie tyl ko zwięk szy ła jej prze pu sto wość, ale
po zwo li ła na jej sta bil niej szą pra cę.

No wy ciąg tech no lo gicz ny opar ty zo stał o no -
wo cze sne roz wią za nia z bio lo gicz ną de ni try fi ka -
cją, de fos fa ta cją oraz che micz nym strą ca niem fos -
fo ra nów.

Z eks plo ata cji wy łą czo ne zo sta ły 3 prze sta rza -
łe oczysz czal nie ście ków tj. Po rąb ka, Ka zi mierz
oraz oczysz czal nia przy ul. Tu wi ma.

W wy ni ku re ali za cji Pro jek tu „Go spo dar ka
ście ko wa w So snow cu” oczysz czal nia ście ków Ra -
do cha II zo sta ła przy go to wa na do ce lo wo na od -
biór 65 tys. m3 ście ków/d, ak tu al nie po re ali za cji
Pro jek tu, w tym po przez wy bu do wa ny w ra mach
Pro jek tu ko lek tor Bo brek na oczysz czal nię Ra do -
cha II pły nie ok. 37 tys. m3 ście ków/d, któ re speł -
nia ją stan dar dy Unii Eu ro pej skiej dot. pa ra me trów
ście ków oczysz czo nych.

W naj bliż szym cza sie na oczysz czal nię po pły -
ną rów nież ście ki z My sło wic i Ka to wic, gdyż
oczysz czal nia sta no wi zlew nię aglo me ra cji So sno -
wiec, do któ rej oprócz pra wie ca łe go ob sza ru mia -
sta So sno wiec na le ży więk szość ob sza ru mia sta
My sło wi ce i nie wiel ki ob szar mia sta Ka to wi ce
oraz Cze ladź.

Przed mia stem ko lej ny etap re ali za cji za dań
zwią za nych z po rząd ko wa niem go spo dar ki wod -
no -ście ko wej w mie ście.

Ak tu al nie trwa ją pra ce zwią za ne z opra co wa -
niem do ku men ta cji pro jek to wej dla bu do wy sie ci
wod no -ka na li za cyj nej w tych re jo nach mia sta, w któ -
rych sie ci są w złym sta nie tech nicz nym lub ich brak.

Gmi na jesz cze w tej per spek ty wie bę dzie apli -
ko wać o środ ki ze wnętrz ne na wy ko na nie za dań
zwią za nych z wy po sa że niem aglo me ra cji w sys -
tem sie ci ka na li za cyj nej, dla osią gnię cia wy mo gów
okre ślo nych w KPOŚK.

5 mar ca przy oka zji Tar gów
Ener ge ty ki Si le sia Po wer Me -
eting w Expo Si le sia w So snow -
cu wrę czo na zo sta ła na gro da
„Li de ra czy stych tech no lo gii
w ener ge ty ce” prze wod ni czą ce -
mu par la men tu eu ro pej skie go Je -
rze mu Buz ko wi. Pro fe sor zo stał
tak że ho no ro wym go ściem kon -
fe ren cji „Czy ste Tech no lo gie
Wę glo we” or ga ni zo wa nej
w Expo Si le sia, przy oka zji któ -
rej w spe cjal nym wy stą pie niu
przed sta wił m.in. wa run ki i szan -
se roz wo ju pol skiej ener ge ty ki
w Unii Eu ro pej skiej. Po nad to ob -
jął rów nież ho no ro wy pa tro nat
za rów no nad sa mą kon fe ren cją,
jak i ca ły mi tar ga mi, gdzie pre -
zen to wa ne by ły naj now sze roz -
wią za nia w za kre sie pro duk cji
ener gii oraz po zy ski wa nia jej ze
źró deł od na wial nych. 

– Fa chow cy mo gą się na tar -
gach za po znać z sze re giem naj -
bar dziej za awan so wa nych tech -

no lo gii pro duk cji ener gii elek -
trycz nej, jak cho ciaż pre zen to -
wa ny na sto isku fir my Vat ten fall,
in te rak tyw ny mo del pierw szej
na świe cie elek trow ni z in sta la -
cją do wy chwy tu CO2 w tech no -
lo gii spa la nia w tle nie – in for -
mu je Alo dia Ostroch z Expo Si -
le sia. 

Tar gom tra dy cyj nie to wa rzy -
szy ła kon fe ren cja bran żo wa, tym
ra zem do ty czą ca „Czy stych
Tech no lo gii Wę glo wych”, po -
świę co na wy ko rzy sta niu na ska -
lę prze my sło wą czy stych tech no -
lo gii pro duk cji ener gii elek trycz -
nej. Jej ce lem by ło m.in.
omó wie nie moż li wo ści za sto so -
wa nia czy stych tech no lo gii wę -
glo wych, do star cze nie pro du -
cen tom i dys try bu to rom ener gii
in for ma cji o roz wią za niach
praw nych, do ty czą cych roz wo ju
ener ge ty ki od na wial nej, a tak że
in for ma cji o moż li wo ściach wy -
ko rzy sta nia środ ków Unii Eu ro -

pej skiej na no we in we sty cje
wdro że nio we. 

Si le sia Po wer Me eting to wy -
da rze nie bran ży ener ge tycz nej,
w ra mach któ re go od by wa ją się:
kon fe ren cja „Czy ste Tech no lo -
gie Wę glo we” oraz Tar gi Ener -
ge ty ki. Kon fe ren cja po świę co -
na jest pro ble mom wy ko rzy sta -
nia na ska lę prze my sło wą
czy stych tech no lo gii pro duk cji
ener gii elek trycz nej. 

Na so sno wiec kich Tar gach
Ener ge ty ki w dniach 4-5 mar ca
pre zen to wa ne bę dą naj now sze
roz wią za nia w dzie dzi nie pro -
duk cji ener gii, w tym jej po zy ski -
wa nia ze źró deł od na wial nych.
W trak cie to wa rzy szą cej tar gom
kon fe ren cji „Czy ste Tech no lo gie
Wę glo we” swo je re fe ra ty przed -
sta wili m.in. Głów ny Geo log
Kra ju, dr Hen ryk Ja cek Je zier ski,
któ ry wska że naj now sze pro gno -
zy na te mat geo lo gicz ne go skła -
do wa nia CO2, dy rek tor De par ta -

men tu Ener ge ty ki w Mi ni ster -
stwie Go spo dar ki, Hen ryk Maj -
chrzak, któ ry opo wiedział o ro li
czy stych tech no lo gii wę glo wych
w po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski
do 2030 ro ku oraz dy rek tor In sty -
tu tu Che micz nej Prze rób ki Wę -
gla, dr inż. Ma rek Ścież ko (z re -

fe ra tem na te mat uwa run ko wań
wdro że nia ze ro emi syj nych tech -
no lo gii w ener ge ty ce wę glo wej).

Pa tro nat ho no ro wy nad im -
pre zą objął Wi ce pre mier i Mi ni -
ster Go spo dar ki, Wal de mar
Paw lak, a nad jej po zio mem me -
ry to rycz nym czu wa li m.in. Aka -

de mia Gór ni czo -Hut ni cza, Po li -
tech ni ka Ślą ska oraz Pol ska
Plat for ma Czy stych Tech no lo gii
Wę glo wych, Po łu dnio wy Kon -
cern Ener ge tycz ny S.A. i Tau ron
Pol ska Ener gia S.A.

TTeekksstt:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Na gro da dla Je rze go Buz ka

Że by mia sto by ło czy ste i eko lo gicz ne

PPrreezzyyddeenntt SSoossnnoowwccaa,, KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii ((ww śśrrooddkkuu))
ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee ssyyggnnaattaarriiuusszzyy uummoowwyy GGaabbrriieellii LLeennaarrttoowwiicczz
((WWFFOOŚŚiiGGWW –– ppoo lleewweejj ssttrroonniiee)) ii HHeennrryykkaa MMaannttuurryy ((MMZZSSOO
–– ppoo pprraawweejj ssttrroonniiee))..

Go spo dar ka ście ko wa 

PPrrooffeessoorr JJeerrzzyy BBuuzzeekk ((ww śśrrooddkkuu)) ppooddcczzaass ssppoottkkaanniiaa ww PPoołłuuddnniioowwyymm KKoonncceerrnniiee
EEnneerrggeettyycczznnyymm

Jarosław Adamski
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Bruce Chatwin

Utz
Przeł. Mira Michałowska
Świat Książki, 2010
Premiera 10 marca

Jed na z ostat nich ksią żek wy -
bit ne go pi sa rza -eru dy ty, tro -
pią ce go nie zwy kłe hi sto rie
w Ame ry ce Po łu dnio wej
(„W Pa ta go nii”), Afry ce („Wi -
ce król Ouidach”), czy Au stra -
lii („Pie śni stwo rze nia”) prze -
no si nas do cze skiej Pra gi
lat 1960. Jej bo ha te rem jest
Utz, ta jem ni czy nie miec ki
Żyd, wła ści ciel wy jąt ko wej ko -
lek cji ro ko ko wych fi gu rek
z mi śnień skiej por ce la ny. Trzy -
ma ją w cia snym, dwu po ko jo -
wym miesz kan ku, gdzie
miesz ka ze swą słu żą cą Mar tą.
Gdy umie ra, war te mi lio ny
zbio ry prze pa da ją bez śla du,
a nar ra tor pró bu je je od na leźć.
Czy to moż li we, by Utz, jak
utrzy mu ją nie któ rzy, sam
znisz czył ko lek cję? A mo że
zo sta ła gdzieś ukry ta? 

Sen sa cyj ny wą tek trzy ma
nas w na pię ciu do ostat niej
stro ny, ale nie to jest w „Utzu”
naj waż niej sze. W cha rak te ry -
stycz ny spo sób, prze pla ta jąc
fak ty, aneg do ty, udra ma ty zo -
wa ne scen ki i re flek sje, Cha -
twin pi sze o wie lu, oso bli wie
po wią za nych ze so bą kwe -
stiach. Tłu ma czy fe no me no lo -
gię ko lek cjo ner stwa i opo wia -
da o sław nych eks cen trycz nych
„zbie ra czach”, np Fry de ryk
Wiel ki ko lek cjo no wał „ży -

wych ol brzy mów” – prze waż -
nie pół i dio tów – i wcie lił ich
w sze re gi swo ich pocz dam -
skich gre na die rów. Z ko lei Au -
gust Moc ny wy mie nił ca ły
pułk dra go nów na 127 sztuk
por ce la ny, a był wła ści cie lem
ko lek cji zło żo nej z 40tys eks po -
na tów.



Go dzi ny dzie lą nas od li go wej
in au gu ra cji na II -li go wym fron -
cie. Pił ka rze „Za głę bia” przy stą -
pią do niej z moc nym po sta no -
wie niem zre ali zo wa nia ce lu
nad rzęd ne go, ja kim jest awans
na za ple cze eks tra kla sy. – Tu taj
nie ma o czym dys ku to wać. Mu -
si my awan so wać. In ne go roz -
wią za nia nie ma – pod kre śla
osto ja so sno wiec kiej de fen sy wy
Dże nan Ho sic, któ re go ki bi ce
w son dzie or ga ni zo wa nej przez
por tal www.za gle bie.so sno -
wiec.pl wy bra li pił ka rzem mi -
nio ne go dzie się cio le cia. Głów -
ny mi kon ku ren ta mi na szej dru -
ży ny w wal ce o I li gę bę dą
ze spo ły Ru chu Ra dzion ków
oraz Za wi szy Byd goszcz.

Ze spół Pio tra Pier ścion ka
zi mą zo stał de li kat nie wzmoc -
nio ny. Nie uda ło się po zy skać
żad ne go na past ni ka, a to wła -
śnie na zna le zie niu strze lec kiej
ar ma ty dzia ła czom klu bu naj -
bar dziej za le ża ło. Za to na Sta -
dion Lu do wy tra fi li Ra fał Flej -
ter ski, Bra zy lij czyk Li lo, Ma te -
usz Prus oraz naj bar dziej
do świad czo ny w tym gro nie,
Da riusz Kłus, któ ry jesz cze je -
sie nią bro nił barw Cra co vii.
Naj bar dziej ofen syw nym gra -
czem z te go gro na jest Li lo,
któ ry pod czas okre su przy go to -
waw cze go bo ry kał się jed nak
z kon tu zja mi i tak na praw dę nie
wia do mo w ja kiej jest dys po zy -
cji. Flej ter ski i Kłus to de fen -
syw ni po moc ni cy, któ rzy ma ją
zwięk szyć ry wa li za cję w środ -
ku po la. Tre ne rzy szcze gól nie
li czą na do świad cze nie Kłu sa,

któ ry ma na kon cie po nad 100
wy stę pów w eks tra kla sie.

Sztab szko le nio wy usil nie
za bie gał o wzmoc nie nie si ły
ofen syw nej, ale w tym przy pad -
ku na sta ra niach się skoń czy ło.
Klub nie po ro zu miał się osta -
tecz nie z Pio trem Roc kim, En -
sar Ari fo vić nie prze ko nał
do swo jej oso by, Ire ne usz Gry -
boś oka zał się za dro gi, a Ma rek
Ko wal pod padł ki bi com i osta -
tecz nie w ata ku ma my sta tus
quo. Co cie ka we za rów no Ko -
wal, jak i Ari fo vic za si li li pierw -
szo li go wą Flo tę Świ no uj ście.
O co tak na praw dę po szło z Ko -
wa lem? Otóż gra jąc jesz cze
w bar wach Po go ni mło dy na -
past nik w nie wy bred ny spo sób
wy śpie wy wał po jed nym ze
spo tkań pio sen ki na te mat na -
sze go klu bu. Mi mo że ka jał się

i prze pra szał ki bi ce nie wy obra -
ża li so bie, aby mógł re pre zen to -
wać klub, z któ rym się iden ty fi -
ku ją. Osta tecz nie z pił ka rza zre -
zy gno wa no, choć prze by wał
z dru ży ną na obo zie w Hisz pa -
nii. Tre ne rzy i dzia ła cze prze ko -
nu ją, że za de cy do wa ła for ma
i umie jęt no ści pił kar skie, ale
coś mu sia ło być jed nak na rze -
czy. Po zo sta je więc wie rzyć
w strze lec kie umie jęt no ści na -
past ni ków znaj du ją cych się
w ka drze na sze go ze spo łu.

Pił ka rze „Za głę bia” do run -
dy wio sen nej przy go to wy wa li
się w kom for to wych wa run kach.
Na co dzień mo gli ko rzy stać
z bo iska ze sztucz ną na wierzch -
nią, nie mu sie li już włó czyć się
po wo je wódz twie w po szu ki wa -
niu od po wied niej mu ra wy. Je śli
do da my do te go obóz w sło -

necz nej Hisz pa nii i se rię na -
praw dę moc nych spa ring part ne -
rów z Wi słą Kra ków na cze le, to
okres przy go to waw czy na le ży
uznać za uda ny. – Ni cze go nam
nie bra ko wa ło, wszyst ko prze -
bie ga ło tak jak so bie za ło ży li -
śmy. Nie ste ty, nie omi ja ły nas
kon tu zje, ale na to wpły wu już
nie ma my. Na szczę ście w więk -
szo ści są to ura zy, któ re wy klu -
cza ją z gry i tre nin gów tyl ko
na krót ki czas. Za wod ni cy wie -
dzą o co gra ją, ni ko go nie trze -
ba do dat ko wo mo bi li zo wać.
Przed na mi kil ka na ście spo tkań.
Do każ de go mu si my po dejść
z my ślą, że to wła śnie ten po je -
dy nek mo że o wszyst kim za de -
cy do wać – pod kre śla tre ner „Za -
głę bia” Piotr Pier ścio nek.

Tekst i fo to: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pił ka rze „Za głę bia” wio sną po wal czą o awans na za ple cze eks tra kla sy

Atak na pierw szą li gę

Oby na si pił ka rze mie li wio sną jak naj wię cej po wo dów do ta kiej ra do ści
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ZA GŁĘ BIE SO SNO WIEC
O KLU BIE
Rok Za ło że nia: 1906 
Ad res: ul. Kre so wa 1, 41-200 So sno wiec
Te le fon. (32) 299-64-40
Fax. 363-40-46
In ter net: www.za gle bie. eu
Suk ce sy: 4x wi ce mi strzo stwo Pol ski
(1955,1965/66,1966/67,1971/72), 4x Pu char Pol ski
(1961/62, 1962/63, 1976/77, 1977/78)
Sta dion:
ul. Kre so wa 1
Po jem ność: 7500
Oświe tle nie: za in sta lo wa ne 1500 lux.

WŁA DZE KLU BU I SZTAB SZKO LE NIO WY
Pre zes: Pa weł Hy try
Dy rek tor: Je rzy Lu la
Kie row nik dru ży ny: Piotr Ca liń ski
Tre ner bram ka rzy: Grze gorz Kur dziel
Tre ner: Piotr Pier ścio nek

TRANS FE RY
Przy by li: Flej ter ski, Ma dej (po wrót z wy po ży cze nia), Li lo,
Prus, Kłus.
Uby li: Ber naś (Ruch Cho rzów), Do ro bek (Miedź Le gni ca),
Koź miń ski (Pe li kan Ło wicz). 

KA DRA

BRAM KA RZE: 
Adam Bensz 25.04.1985 182/82 Od ra Wo dzi sław
Ad rian Ma sar czyk 22.09.1988 187/82 Ga win Kró lew ska
Wo la
Ma te usz Prus 09.03.1990 187/78 Het man Za mość

OBROŃ CY: 
To masz Ba lul 12.08.1983 189/80 Ga win Kró lew ska Wo la
Woj ciech Bia łek 30.01.1987 180/74 Gwa rek Za brze
Dże nan Ho sić (Bo śnia i Her ce go wi na) 13.03.1976 185/80
„Za głę bie” So sno wiec
Ar ka diusz Kło da 24.11.1980 177/73 Włók niarz Kietrz
Ma te usz Ma dej 09.07.1990 192/90 Pnió wek Paw ło wi ce
Ślą skie
Ad rian Ma rek 12.10.1987 185/79 wy cho wa nek
Mar cin Stro jek 04.06.1991 184/79 wy cho wa nek

PO MOC NI CY: 
Vla di mir Bed nar (Sło wa cja) 08.12.1979 174/75 Wi dzew
Łódź
Krzysz tof Bo dzio ny 09.07.1985 170/62 Pnió wek Paw ło wi -
ce Ślą skie
Ra do sław Flej ter ski 06.09.1981 174/70 Ślę za Wro cław
Da riusz Kłus 11.10.1981 187/80 Cra co via
Mu ri lo Ru fi no Bar bo sa „Li lo” (Bra zy -
lia) 27.05.1983 180/72 Za wi sza Byd goszcz
To masz Łu czy wek 09.12.1978 178/72 Het man Za mość
Sła wo mir Pach 10.12.1979 175/75 AÓ Aías Sa lamínas
(Gre cja)
Ad rian Pa jącz kow ski 8.06.1979 173/68 Pod be ski dzie
Biel sko -Bia ła
Ra fał Pie trzak 30.01.1992 176/69 wy cho wa nek
Da wid Ryn dak 12.03, 1989 177/72, wy cho wa nek 
To masz Sza tan 19.09.1988 172/64 wy cho wa nek

NA PAST NI CY: 
Mi chał Fi li po wicz 04.06.1986 175/73 Od ra Opo le
Hu bert Ja ro min 04.03.1979 179/79 Po lo nia By tom
Mar cin La chow ski 05.01.1981 186/83 LZS Le śni ca
Krzysz tof My śli wy 04.11.1976 174/72 Na przód Ję drze jów
An drzej Wściu biak 19.07.1990 176/72 wy cho wa nek

TER MI NARZ

Wio sna 2010 (me cze u sie bie)

13.03 Za głę bie – Miedź Le gni ca (18.00)
28.03 Za głę bie – Bał tyk Gdy nia (19.00)
10.04 Za głę bie – Gór nik Po lko wi ce (19.00)
01.05 Za głę bie – Ja ro ta Ja ro cin (19.00)
08.05 Za głę bie – Za wi sza Byd goszcz (19.00)
15.05 Za głę bie – Ela na To ruń (19.00)
26.05 Za głę bie – Ra ków Czę sto cho wa (19.00)
30.05 Za głę bie – GKS Ty chy (17.00)
05.06 Za głę bie – Czar ni Ża gań (17.00)

Czeladzianie wygrali XV Halowe Mistrzostwa Zagłębia
im. Włodzimierza Mazura
MCKS Cze ladź trium fa to -
rem XV Ha lo wych Mi strzostw Za -
głę bia w pił ce noż nej im. Wło dzi -
mie rza Ma zu ra. W fi na le im pre zy
cze la dzia nie po se rii rzu tów kar -
nych po ko na li „Za głę bie” So sno -
wiec. Jak co ro ku do chód z im pre -
zy zo stał prze ka za ny żo nie Wło dzi -
mie rza Ma zu ra, An nie Ma zur.

Ki bi ce ze bra ni w ha li przy ul.
Że rom skie go nie uj rze li jed nak
pił ka rzy wy stę pu ją cych na co
dzień w II li dze. Sztab szko le -
nio wy nie chcąc ry zy ko wać kon -
tu zji po sta no wił po słać do bo ju
ju nio rów. Po łą czo ne si ły, za wod -
ni ków gra ją cych na co dzień
pod okiem tre ne rów An drze ja
Pie ko szow skie go i Woj cie cha
Sącz ka po ka za ły po ten cjał „Za -
głę bia”. Naj lep szym za wod ni -
kiem uzna no Mi cha ła Cy gan ka,
na to miast naj lep szym strzel cem
z czte re ma go la mi na kon cie zo -
stał Mar cin Sier czyń ski.

Za nim na par kiet wy szli pił -
ka rze, któ rzy wal czy li o ty tuł
Ha lo we go Mi strza Za głę bia, od -
był się tur niej old bo jów. Zwy cię -
ży li w nim pro wa dze ni przez Jó -

ze fa Ga łecz kę old bo je „Za głę -
bia”, któ rzy wy prze dzi li War tę
Za wier cie, Dzien ni ka rzy Ślą -
skich oraz Biel skie Or ły.
Pod czas im pre zy uho no ro wa no
tak że by łych pił ka rzy so sno -
wiec kie go „Za głę bia”:
Zło tą Ho no ro wą Od zna ką
PZPN: Jó zef Ga łecz ka i Eu ge -
niusz Szmid
Srebr ną Ho no ro wą Od zna ką
PZPN: Je rzy Dwor czyk, Je rzy
Pie lok, Jó zef Ko wal czyk i Ka zi -
mierz Szmidt
Brą zo wą Ho no ro wą Od zna ką
PZPN: Ma rek Bę ben.
Zło ta Ho no ro wa Od zna ka Ślą -
skie go Związ ku Pił ki Noż nej tra -
fi ła w rę ce Ja na Urba na i Ry szar -
da Czerw ca.
Srebr ny me dal za wy bit ne osią -
gnię cia w roz wo ju pił ki noż nej
otrzy mał Ro man Ba zan.
Brą zo wy me dal za wy bit ne osią -
gnię cia w roz wo ju pił ki noż nej
tra fił do An drze ja Ga ika, Lesz ka
Ba czyń skie go, Cze sła wa Uznań -
skie go i Ja na Ząb czyń skie go. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Wy ni ki:
GR. A
Za głę bie So sno wiec – Unia Ząb ko -
wi ce 4:2 
Bram ki:0:1Biał kow ski, 1:1 Cy ga -
nek, 2:1 Szo pa, 2:2 Gmaj, 3:2 Par da -
ła, 4:2 Bie law ski
Czar ni So sno wiec – Za głę bie 95 1:1
Bram ki: 1:0 Wol ny, 1:1 Kmieć
Za głę bie So sno wiec – Gór nik Pia -
ski 7:2
Bram ki: 1:0 Bie law ski, 1:1 Der lat -
ka, 2:1 Cy ga nek, 3:1 Sier czyń ski, 3:2
Trzci na, 4:2 Mro ziń ski, 5:2 Mro ziń -
ski, 6:2 Sier czyń ski, 7:2 Sier czyń -
ski.  
Za głę bie So sno wiec 6 11:4
Unia Ząb ko wi ce 3 6:4
Gór nik Piast ki 0 2:11

GR. B
Czar ni So sno wiec – MCKS Cze -
ladź 2:3
Bram ki: 1:0 Owczar czyk, 1:1 Wie -
czo rek, 1:2 Ko min, 2:2 Ci choń, 2:3
Po wroź nik.
Gór nik Pia ski – Unia Ząb ko wi ce 0:4
Bram ki: 0:1 Na dol ny, 0:2 Na dol -
ny, 0:3 Za rych ta, 0:4 Ta rasz kow ski.
Za głę bie 95 – MCKS Cze ladź 2:2
Bram ki: 0:1 Ko wal ski, 1:1
Kmieć, 2:1 Kla ta, 2:2 Duc ki.

MCKS Cze ladź 4 5:4
Za głę bie 95 So sno wiec 2 3:3
Czar ni So sno wiec 1 3:4
Pół fi na ły:
Za głę bie So sno wiec – Za głę bie 95
So sno wiec 2:1
Bram ki: 0:1 Zu din, 1:1 Sier czyń -
ski, 2:1 Pi sa rek.
Unia Ząb ko wi ce – MCKS Cze -
ladź 0:1
Bram ki: 0:1 Ko min.
MECZ O 5. MIEJ SCE:
Gór nik Pia ski – Czar ni So sno -
wiec 1:3
Bram ki: 0:1Mań dok, 0:2 Wol ny, 1:2
Trzci na, 1:3 Miś kie wicz.
MECZ O 3. MIEJ SCE:
Za głę bie 95 So sno wiec – Unia Ząb -
ko wi ce 2:7
Bram ki: 0:1 Po pław ski, 1:1 Zu -
din, 1:2 Ta rasz kow ski, 1:3 Po pław -
ski, 1:4 Kmie cik, 1:5 Po pław ski, 1:6
Po pław ski, 1:7 Ta rasz kow ski, 2:7
Der bin.
FI NAŁ
Za głę bie So sno wiec – MCKS Cze -
ladź 3:3 (k. 3:4)
Bram ki: 1:0 Bie law ski, 1:1 Wie czo -
rek, 1:2 Po wroź nik, 2:2 Cy ga nek. 2:3
Woź nik, 3:3 Bie law ski. De cy du ją cy
kar ny – Woź niak.



26 lu te go br. od był się fi nał
kon kur su „Sa mo rzą do wiec
Ro ku 2009” zor ga ni zo wa ne go
przez Wy daw nic two Re gio ny
i Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka -
rzy RP. W wo je wódz twie ślą -
skim jest ok. 4 tys. sa mo rzą -
dow ców.

Kon kurs miał na ce lu wy ło -
nie nie li de rów sa mo rzą dów
gmin nych, miej skich oraz po -
wia to wych. Oce nia ny był wkład
i do ko na nia w roz wo ju swo jej
gmi ny, mia sta czy po wia tu, po -
sta wa mo ral no-etycz na, za an ga -
żo wa nie w pra cy sa mo rzą du,

otwar tość na pro ble my swo ich
wy bor ców oraz kre atyw ność
w pro wa dze niu po li ty ki lo kal nej.
Kon kurs trwał od wrze śnia ub.
ro ku do 18 stycz nia br.

Ka pi tu ła w skła dzie: Ka zi -
mierz Za rzyc ki (prze wod ni czą -
cy), prof. dr hab. Ma rek Ba rań -
ski, dr inż. Ar tur Ma zur kie wicz,
red. Mar cin Twa róg oraz red.
Hen ryk Ko cot, po po sie dze -
niach w dniach 20 i 26 stycz nia
po sta no wi ła przy znać 29 Zło -
tych Klu czy, 39 Srebr nych Klu -
czy, 33 Brą zo we Klu cze
oraz 135 wy róż nień w gmi nach,

mia stach oraz po wia tach. Ka pi -
tu ła szcze gól nie oce ni ła waż ne
ini cja ty wy i do ko na nia w za kre -
sie two rze nia spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go.

Uro czy sta Ga la wrę cze nia sta -
tu etek od by ła się 26 lu te go w jed -
nym z klu bów w Dą bro wie Gór -
ni czej. Szcze gó ło we in for ma cje
z ga li znaj du ją się na stro nie in ter -
ne to wej www.ra tusz.in fo.pl

Lau re aci – Zło te Klu cze
otrzy ma li m.in.: Ka zi mierz Gór -
ski – pre zy dent So snow ca, Zbi -
gniew Ja skier nia – za stęp ca pre -
zy den ta So snow ca, Ma riusz Ka -

la ga – rad ny Dą bro wy Gór ni -
czej, Ma rek Ko pel – pre zy dent
Cho rzo wa, Zbi gniew Pod ra -
za – pre zy dent Dą bro wy Gór ni -
czej, Piotr Uszok – pre zy dent
Ka to wic. Po nad to Srebr ny Klucz
otrzy mał Da niel Mi kla siń ski
– prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
So snow ca. Brą zo wy Klucz
otrzy mał Zyg munt Wit kow ski
– rad ny z So snow ca. Do dat ko wo
wy róż nie nia otrzy ma li so sno -
wiec cy rad ni: An drzej Ma dej,
Ja cek Ka zi mier czak oraz Ma ciej
Or now ski. BBDD
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