
Pre zy den tem po zo sta je
Ka zi mierz Gór ski

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia składamy
Mieszkańcom Sosnowca
i Zagłębia serdeczne życzenia
szczęścia, zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Niech nastrój tych
świątecznych dni, tak mocno
zakorzenionych w polskiej
tradycji pozwoli nam
wszystkim zapomnieć
o codziennych troskach
i kłopotach.
Składamy również najlepsze
życzenia Do Siego Roku.
Aby 2011 rok upłynął nam
w atmosferze spokoju
i zrozumienia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Chęciński

Prezydent Miasta
Kazimierz Górski
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KurierMIEJSKI
Życzymy Naszym
Czytelnikom, aby
nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia były czasem
spokoju i odpoczynku
od codziennego pośpiechu.
Sylwestrowa Noc niech
stanie się fantastyczną
zabawą, 
a Nowy Rok podaruje Wam
więcej czasu na marzenia
i ich realizację.

Redakcja „Kuriera
Miejskiego”
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Wybory samorządowe za nami.
O to, jaka będzie przyszłość
Sosnowca i jego mieszkańców
zapytaliśmy Prezydenta Kazimierza
Górskiego oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Arkadiusza
Chęcińskiego 6

Łukasz Nyk, to nazwisko
od kilkunastu dni przewija się przez
usta sosnowiczan. I mówi o tym, że
zawsze warto pomagać innym. Nie
tylko wtedy, gdy jest się strażnikiem
miejskim

8

Dariusz Kozielski jest nowym
współwłaścicielem „Zagłębia”
Sosnowiec. O jego plany
i przemyślenia dotyczące futbolu
dopytujemy w rozmowie
z Krzysztofem Polaczkiewiczem
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Wybory samorządowe
i towarzysząca im kampania
wyborcza już za nami.
Mieszkańcy wiedzą już, kto przez
najbliższe cztery lata sprawować
będzie władzę w mieście

Tekst i foto: To masz Bie nek

We dług ofi cjal nych da nych naj wię -
cej gło sów w pierw szej tu rze wy -
bo rów pre zy denc kich w So snow cu
otrzy mał pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski (39,66 pro cent). W pierw -
szej tu rze po par cie dla Ka zi mie rza
Gór skie go wy ra zi ło 23.645 wy bor -
ców. 24,45 pro cent gło sów uzy skał
Ja ro sław Pię ta. Kan dy da ta Plat for -
my Oby wa tel skiej po pra ło 14.583
miesz kań ców mia sta. 21,27 pro -
cent gło sów uzy skał Ma ciej Ada -
miec, co ozna cza, iż na te go kan dy -
da ta od da no 12.683 gło sy. Z wy ni -
kiem 13,12 pro cent na ko lej nym

miej scu pla su je się Prze my sław
Wy dra, na któ re go za gło so wa -
ło 7.824 so sno wi czan. 1,5 pro centa
zdo był An drzej Włu sek. Od da no
na nie go 892 gło sy.

W dru giej tu rze wy bo rów, któ -
ra od by ła się 5 grud nia, spo tka li się
Ka zi mierz Gór ski i Ja ro sław Pię ta.
Fre kwen cja dla So snow ca oka za ła
się jed ną z naj niż szych w kra ju
i wy nio sła 21,42 proc.

Na kan dy da ta PO za gło so -
wa ło 17.909 gło su ją cych, co
ozna cza po par cie na po zio -
mie 46,69 pro cent. Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent od dwóch ka -
den cji, otrzy mał 20.447 gło sów
(53,31 pro cent po par cia), zo sta -
jąc tym sa mym po raz ko lej ny
wy bra ny na urząd pre zy den ta
mia sta.

Ko mi tet Wy bor czy SLD, któ ry
wy sta wił 55 kan dy da tów na rad -
nych, otrzy mał 33,91 pro cent gło -
sów. Na je go kan dy da tów gło so wa -
ło 19.905 so sno wi czan. Ko mi tet
Wy bor czy Plat for ma Oby wa tel ska

RP otrzy mał po par cie w ska li 30,09
pro cent, co ozna cza, że na na zwi -
ska spo śród 56 kan dy da tów do Ra -
dy Miejskiej, wy sta wio nych przez
to ugru po wa nie, za gło so wa -
ło 17.660 wy bor ców. Ko mi tet Wy -
bor czy Nie za leż ni wy sta wił w wy -
bo rach 55 kan dy da tów na rad -
nych. 19,33 pro cent gło su ją cych,
czy li 11.345 miesz kań ców po pra -
ło oso by z list Nie za leż nych. Ko -
mi tet Wy bor czy Pra wo i Spra wie -
dli wość wy sta wia jąc 55 kan dy da -
tów uzy skał 15,3 pro cent po par cia,
na oso by z list PiS od da no 9.016
gło sów. Ko mi tet Wy bor czy Kon -
struk tyw na Opo zy cja So sno wiec -
ka zy skał 1,32 pro cent po par cia.
Na kan dy da tów z list KOS,
w łącz nej licz bie 53, gło so wa -
ło 774 so sno wi czan.

Z te re nu So snow ca, we wszyst -
kich pię ciu okrę gach wy bor czych
wy star to wa ło 275 kan dy da tów
na rad nych. 

dokończenie str. 3
Urzędnicy Łukasz Jaskółka i Lidia Woszczek sprawdzali
przed głosowaniem, czy stan urny odpowiada przepisom



Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Rad ni ode bra li no mi na cje i zło ży li
ślu bo wa nie. Po nad to do ko na no wy -
bo ru prze wod ni czą ce go i je go za -
stęp ców. Przez naj bliż sze czte ry la ta
prze wod ni czyć miej skiej ra dzie bę -
dzie Ar ka diusz Chę ciń ski (PO). Wi -
ce prze wod ni czą cy mi zo sta li na to -
miast: Ma ciej Ada miec (Nie za leż ni),
Prze my sław Wy dra (PiS) i Wil helm
Zych (PO).

Nie oby ło się rów nież bez drob -
nych zgrzy tów. To masz Bań bu ła
w imie niu rad nych So ju szu Le wi cy
De mo kra tycz nej zło żył for mal ny
wnio sek o prze rwę w se sji do cza su
roz strzy gnię cia dru giej tu ry wy bo -
rów pre zy denc kich w So snow cu. 

– Nie obec ność na se sji pre zy den -
ta i je go za stęp ców po wo du je, że je -
ste śmy w nie peł nym skła dzie, a to
nie sprzy ja de mo kra tycz nym de cy -
zjom – stwier dził rad ny. 

– Wzię cie bez płat ne go urlo pu
przez pre zy den ta i je go za stęp ców
po dyk to wa ne by ło lu ką w prze pi -
sach, któ re nie okre śla ją ja sno sy tu -
acji, w któ rej się zna leź li śmy – tłu -

ma czył se kre tarz mia sta Mi chał
Kon dek.

Osta tecz nie jed nak wnio sek SLD
od padł w gło so wa niu, co z ko lei spo -
wo do wa ło, iż rad ni So ju szu po sta no -
wi li nie brać udzia łu w póź niej szych
pra cach RM. 

– Na tej sa li po de pta no wo lę wy -
bor ców. Na sza od mo wa udzia łu
w gło so wa niu jest pro te stem prze -
ciw ko te mu, co się dzie je w tej sa li
– pod kre ślił rad ny Bań bu ła.

Mi mo te go gło su po zo sta li rad ni
usta li li skład sta łych ko mi sji oraz ko -
mi sji re wi zyj nej Ra dy Miej skiej.
Wszyst kie funk cje prze wod ni czą -
cych ko mi sji przy pa dły rad nym ko -
ali cji, ja ka za wią za ła się przed II tu -
rą wy bo rów sa mo rzą do wych,
do któ rej przy stą pi ły ko mi te ty PO,
PiS i Nie za leż nych.

Prze wod ni czą cym Ko mi sji Zdro -
wia, Ro dzi ny i Opie ki Spo łecz nej
zo stał Da niel Mi kla siń ski, Ko mi sji
Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji – To -
masz Mę drzak, Ko mi sji Roz wo ju
Mia sta i Ochro ny Śro do wi ska
– Wie sław Su wal ski, Ko mi sji Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Ko mu ni ka cji

– Woj ciech Ku la wiak, Ko mi sji
Oświa ty – Zbi gniew Dzie wa now ski,
Ko mi sji Bu dże to wej – Ka rol Wi -

niar ski, Bez pie czeń stwa i Po rząd ku
Pu blicz ne go – An drzej Ma dej, Ko -
mi sji Re wi zyj nej – Ma te usz Ry ka ła. 
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Prezydent�Górski
zaprzysiężo�ny
13 grud nia pod czas 2. se sji Ra dy Miejskiej
w Sosnowcu, ślubowanie złożył prezydent
Kazimierz Górski. Równoznaczne to było
z rozpoczęciem trzeciej kadencji jego rządów

Na za stęp cę po wo ła ny zo stał Ry szard Łu kaw ski.
W spra wie po zo sta łych sta no wisk trwa ją jesz cze roz -
mo wy z klu ba mi.

– Przed na mi bar dzo waż na ka den cja. Bez wzglę -
du na róż ni ce, mu si my współ pra co wać dla do bra na -
sze go mia sta. Wy każ my wo bec sie bie i wszyst kie go,
co bę dzie my ro bić w tej ka den cji odro bi nę sza cun -
ku. Bez wzglę du na róż ni ce i wszyst ko to, co dzia ło
się pod czas kam pa nii wy bor czej, łą czy nas bo wiem
przy szłość te go mia sta. Ma my te raz czte ry la ta aby
się wy ka zać. Przy oka zji chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy wzię li udział w te go rocz nych wy -
bo rach. Rów nież tym, któ rzy w gło so wa niu nie wzię -
li udzia łu. Jest to bo wiem ja sny sy gnał z ich stro ny, że
w mie ście nie na le ży nic zmie niać, je że li cho dzi
o kie ru nek roz wo ju mia sta – po wie dział pod czas in -
au gu ra cji pre zy dent So snow ca.

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

KURIER MIEJSKI
Adres redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 22. 

Arkadiusz Chęciński (na zdj. z prawej) z PO jest nowym
przewodniczącym RM, zastępując na tym stanowisku Daniela
Miklasińskiego (na zdj. z lewej) również z PO 

Se sja in au gu ra cyj na
1 grud nia mia ła miej sce 1. se sja Ra dy Miej skiej w no wym skła dzie, po wy bo rach sa mo rzą do wych z 21 li sto pa da

Ko men tarz po li tycz ny

Po�wy�bor�cze�re�mi�ni�scen�cje
Z wy ro ka mi są dów i wy ni ka mi
wy bo rów się nie dys ku tu je. Pre zy -
den tem Mia sta po raz trze ci z ko -
lei wy bra ny zo stał Ka zi mierz Gór -
ski. Część gło su ją cych na nie go
osób uczy ni ła to z po wo du swo ich
le wi co wych prze ko nań (cie ka we
na czym ta le wi co wość Pre zy den -
ta mia ła by po le gać, bo chy ba nie
na fi nan so wa niu re li gij nych przed -
się wzięć czy umiesz cza niu na li -
stach sym pa ty ków Ra dia Ma ry ja),
część wie rząc w roz sie wa ne plot -
ki o ma so wych zwol nie niach w ra -
zie zmia ny wła dzy (na iw ność
ludz ka nie zna gra nic), a więk -
szość pew nie z wro dzo nej nie chę -
ci do zmiany tak cha rak te ry stycz -
nej dla na szych ro da ków. Nie za -
leż nie jed nak od mo ty wów,
któ ry mi kie ro wa li się wy bor cy
Ka zi mie rza Gór skie go, otrzy mał
on de mo kra tycz ną le gi ty ma cję
do spra wo wa nia wła dzy w na szym
mie ście.

Zwy cię stwo Ka zi mie rza
Gór skie go oczy wi ście nie wy wo -
ła ło u mnie ra do ści. Ale jesz cze
bar dziej przy gnę bi ła mnie ka ta -
stro fal na fre kwen cja za rów no
w pierw szej, jak i w dru giej tu rze
wy bo rów. Mi mo że by ła ona
wyż sza niż 8 lat te mu, gdy to ja
pró bo wa łem prze ła mać wie lo let -
nią do mi na cję le wi cy w So snow -
cu, to i tak po raz ko lej ny So sno -
wiec zna lazł się w czo łów kach
do nie sień róż nych me diów ja ko,
no men omen, „czer wo na la tar -
nia”. To za trwa ża ją ce, że pra -
wie 80% (w pierw szej tu rze pra -
wie 70%) miesz kań ców na sze go
mia sta nie by ło za in te re so wa nych
w wy bo rze osób, któ re przez naj -
bliż sze czte ry la ta bę dą de cy do -
wa ły tak że o ich lo sach. Ra cję
nie ste ty miał Ra fał Ziem kie wicz

twier dząc, że więk szość na sze go
spo łe czeń stwa w dal szym cią gu
ma men tal ność pańsz czyź nia ne -
go chło pa, któ ra zresz tą bar dzo
przy po mi na spo sób my śle nia nie -
wol ni ka. Nie chęć, a nie kie dy
wręcz to tal na nie na wiść do rzą -
dzą cych (daw niej swo je go pa na),
łą czy się z cał ko wi tą bier no ścią
i bra kiem chę ci bra nia od po wie -
dzial no ści za swój wła sny los.
Dro ga miesz kań ców Za głę bia
do spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go jest jesz cze da le ka, bar dzo da -
le ka.

Ka zi mierz Gór ski de kla ru je
chęć współ pra cy z no wą Ra dą
Miej ską. Trud no mu się zresz tą
dzi wić, sko ro na 28 rad nych klub
SLD dys po nu je je dy nie 10 man -
da ta mi. Nie przy po mi nam so bie
ta kiej chę ci po ro zu mie nia ze stro -
ny Pa na Pre zy den ta 8 lat te mu,
gdy le wi ca dys po no wa ła w Ra -
dzie bez względ ną więk szo ścią.
Z pew no ścią współ pra ca ta ka jest
moż li wa przy roz wią zy wa niu
kon kret nych pro ble mów So snow -
ca i je go miesz kań ców. Ale
o żad nej trwal szej ko ali cji mo wy
być nie mo że. Ta ko wa moż li wa
jest je dy nie z czło wie kiem wia ry -
god nym, od po wie dzial nym i de -
cy zyj nym. Nie ste ty, mo je wie lo -
let nie do świad cze nia sa mo rzą do -

we po ka zu ją, że Ka zi mierz Gór -
ski nie speł nia żad ne go z tych
kry te riów. W skła da ne przez Pre -
zy den ta obiet ni ce nikt już
w urzę dzie nie wie rzy. Po dej mo -
wa ne przez nie go dzia ła nia ma ją
głów nie na uwa dze re ali za cję in -
te re sów sa me go Pre zy den ta i je -
go po li tycz no -to wa rzy skie go za -
ple cza. Naj waż niej sze de cy zje co
naj mniej za twier dza li der so sno -
wiec kiej le wi cy Wi told Kle pacz.
W tej sy tu acji ja kie kol wiek trwal -
sze po ro zu mie nia nie ma ją więk -
sze go sen su.

Ka zi mierz Gór ski od wie lu
mie się cy za pew niał, że so sno -
wiec kie fi nan se znaj du ją się w do -
sko na łym sta nie, a w naj bliż szych
la tach cze ka ją nas wie lo set mi lio -
no we in we sty cje. Ma my mieć cał -
ko wi cie zmo der ni zo wa ny szpi tal,
prze bu do wa ny sys tem ko mu ni ka -
cyj ny i oczy wi ście no wy sta dion
pił kar ski, o drob niej szych in we sty -
cjach nie wspo mi na jąc. Dzię ki
tym obiet ni com Ka zi mierz Gór ski
w du żym stop niu wy grał wy bo ry.
Pro jekt bu dże tu na rok 2011 i wie -
lo let ni plan fi nan so wy nie wska -
zu ją na chęć ich zre ali zo wa nia.
Żad nej z wy mie nio nych po zy cji
tam nie ma! Tak być nie mo że.
Nie moż na bu do wać wy bor cze go
suk ce su na po li tycz nym oszu -
stwie. Dla te go so sno wiec ka opo -
zy cja po win na być straż ni kiem re -
ali za cji wy bor czych obiet nic Ka -
zi mie rza Gór skie go. Za kil ka lat
wy bor cy bę dą mie li moż li wość
oce nić je go rze czy wi ste osią gnię -
cia. Mam na dzie ję, że tym ra zem
zde cy do wa nie wię cej wy bor ców
bę dzie za in te re so wa nych na szą
wspól ną przy szło ścią. 

Ka rol Wi niar ski

Ko men tarz po li tycz ny

Bę�dzie�my�oglą�dać�każ�dą�zło�tów�kę
O komentarz dotyczący
wyników tegorocznych
wyborów samorządowych,
koalicyjnych planów oraz
przyszłoroczny budżet
zapytaliśmy Tomasza
Bańbułę, sosnowieckiego
radnego, przewodniczącego
klubu SLD

Ku�rier�Miej�ski:�Jak�oce�nia�Pan
te�go�rocz�ne�wy�bo�ry?
To masz Bań bu ła: Nie bę dę
skrom ny i po wiem, że spo dzie -
wa li śmy się, iż wy nik bę dzie
jesz cze lep szy, acz kol wiek
i w sto sun ku do rze czy wi ste go
wy ni ku, któ ry miał miej sce,
od czu li śmy sa tys fak cję. W tym
miej scu chciał bym po dzię ko -
wać spo łe czeń stwu, któ re
po raz ko lej ny nam, ja ko klu -
bo wi za ufa ło. Wy gra na Ka zi -
mie rza Gór skie go z wy ni -
kiem 53 proc. rów nież jest dla
nas za do wa la ją ca, tym bar -
dziej, że przy ogól nym, du żym
po par ciu kan dy da tów PO
w ska li ca łe go kra ju po dej rze -
wa li śmy, że wy gra na ta nie bę -
dzie na le ża ła do ła twych. 

A jak�za�ry�so�wu�ją�się�przy�szłe
pla�ny�ko�ali�cyj�ne?�Czy�szy�ku�ją
się�ja�kieś�zmia�ny?
Trzy ma my się obec nie ist nie -
ją cej ko ali cji. Na to miast
przy uwzględ nie niu dru giej tu -
ry wy bor czej do ty czą cej wy -
bo ru pre zy den ta mia sta my ślę,
że u nie któ rych rad nych na stą -
pi głę bo ka re flek sja. Doj dą oni
do prze ko na nia, że to co się
sta ło i roz strzy gnię cia, któ re

mia ły miej sce pod czas pierw -
szej se sji nie sprzy ja ją te mu,
że by do brze w tym mie ście sa -
mo rząd mógł funk cjo no wać
i po dej mo wać traf ne de cy zje.
Jak przy pusz czam, ostat nio
obec na ko ali cja za nad rzęd ny
cel za kła da so bie kry ty ko wa -
nie wszel kich po czy nań pre zy -
den ta Gór skie go. Chciał bym
się my lić, ale do świad cze nia
mi ja ją cej ka den cji nie ste ty
na to wska zu ją. Mam na dzie ję,
że współ pra ca na po lu ra dy
bę dzie od by wa ła się w bar -
dziej kon struk tyw ny spo sób.

Co�je�że�li�tak�się�nie�sta�nie?
Nie chciał bym na ra zie kal ku -
lo wać, co do zmian… Jed no
jest pew ne – ta kie za cho wa nia
nie sprzy ja ją współ pra cy.
Przy glą da my się funk cjo no wa -
niu wie lu ko ali cji w sa mo rzą -
dach i w więk szo ści z nich
wy stę pu je np. zdro wo roz sąd -
ko we dzie le nie funk cji w ra -
dach. Tu taj nie ste ty ko mi tet,
któ ry wy grał, nie otrzy mał

żad nej funk cji. Ta ka sy tu acja
się chy ba jesz cze nie zda rzy ła
w żad nym mie ście. 

A jak�za�ry�so�wu�je�się�przy�szło�-
rocz�ny�bu�dżet?�Ja�kie�cze�ka�ją
mia�sto�naj�waż�niej�sze�in�we�sty�-
cje?
Przede wszyst kim sta wia my
na bu do wę sa li kon cer to wej
przy so sno wiec kiej szko le mu -
zycz nej, gdzie otrzy ma li -
śmy 50-proc. do fi nan so wa nie.
Łącz ny koszt pla no wa nej in -
we sty cji to 40 mln zł. Cze ka
nas rów nież wie le cie ka wych
za dań w ra mach Go spo dar czej
Bra my Ślą ska. Bę dzie my sta -
ra li się rów nież w tym ro ku
zła go dzić de fi cyt bu dże tu mia -
sta wy no szą cy 80 mln. Bę -
dzie my mu sie li się za sta no wić,
jak zmniej szyć wy dat ki bie żą -
ce, któ re są za pla no wa ne na 59
mln zło tych i nie rów no wa żą
nam się z bie żą cy mi do cho da -
mi. Na ten te mat bę dzie my
jesz cze roz ma wiać z pre zy -
den tem Gór skim. Jest to te mat
trud ny, tym bar dziej, że w wy -
dat kach bie żą cych ma my pła -
ce m.in. le ka rzy i na uczy cie li
oraz wy dat ki na kul tu rę
i sport, ale my ślę, że znaj dzie -
my roz wią za nie. I na pew no
nie bę dzie ono wią za ło się
z ob ni że niem płac, bo jak wia -
do mo i tak na le ży my do jed -
nych z naj tań szych sa mo rzą -
dów w kra ju. Tak czy ina czej
przy glą dać się bę dzie my każ -
dej zło tów ce. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Ga brie la Ko la no
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Sosnowiczanie zdecydowali Skład personalny nowej Rady
Miejskiej jest już znany

SLD (10 rad nych) re pre zen to wać bę dą
w Ra dzie Miej skiej: Ry szard Łu kaw ski
(otrzy mał 962 gło sy), Adam Wol ski (otrzy -
mał 888 gło sów), To masz Bań bu ła (otrzy -
mał 1560 gło sów), Ma ciej Or now ski (otrzy -
mał 981 gło sów), Zbi gniew Ja skier nia
(otrzy mał 670 gło sów), Ha li na So bań ska
(otrzy mała 127 gło sów), Ja cek Ka zi mier -
czak (otrzy mał 1150 gło sów), To masz Nie -
dzie la (otrzy mał 1314 gło sów), Zyg munt
Wit kow ski (otrzy mał 809 gło sów). Ka zi -
mierz Gór ski ja ko rad ny otrzy mał 1544 gło -
sy. Po nie waż zo stał wy bra ny pre zy den tem,
za stą pi go Alek san der Ka lań ski.
Raj cy wpro wa dze ni przez PO (10 rad nych)
to: Wil helm Zych (otrzy mał 919 gło sów), Ar -
ka diusz Chę ciń ski (otrzy mał 746 gło sów),
Ma te usz Ry ka ła (otrzy mał 1243 gło sów),
An drzej Ma dej (otrzy mał 908 gło sów), Mi -
chał Za jąc (otrzy mał 654 gło sy), Woj ciech
Ku la wiak (otrzy mał 779 gło sów), Ka rol Wi -
niar ski (otrzy mał 959 gło sów), Adam Bę -
dzie szak (otrzy mał 319 gło sów), Da niel Mi -
kla siń ski (otrzy mał 730 gło sów) i Jan Bo -
sak (otrzy mał 674 gło sy).
Man da ty rad nych w imie niu PiS spra wo -
wać bę dą: Ste fan Woj now ski (otrzy -
mał 797gło sów), Ali cja Skar biń ska -Po znań -
ska (otrzy mał 924gło sów), To masz Mę -
drzak (otrzy mała 853 gło sy) i Prze my sław
Wy dra (otrzy mał 1028 gło sów).
Nie za leż ni w Ra dzie Miej skiej to: Ma ciej
Ada miec (otrzy mał 765 gło sów), Pa weł
Woj tu siak (otrzy mał 670 gło sów), Wie sław
Su wal ski (otrzy mał 538 gło sów) i Zbi gniew
Dzie wa now ski (otrzy mał 535 gło sów).

Tekst i foto: To masz Bie nek

Wie le kon tro wer sji wzbu dzi ły
wy po wie dzi po sła PO Ja ro sła wa
Pię ty, któ ry na kon fe ren cji zwo -
ła nej przed II tu rą wy bo rów, 24
li sto pa da stwier dził, że Szpi tal
Miej ski w So snow cu mo że z po -
wo du nie udol no ści władz miej -
skich zo stać za mknię ty w stycz -
niu. Dy rek cja szpi ta la za re ago -
wa ła na te za rzu ty, i na swo jej
kon fe ren cji przed sta wi ła sto sow -
ną do ku men ta cję.

Po seł Ja ro sław Pię ta za rzu cił
tak że pre zy den to wi Ka zi mie rzo -
wi Gór skie mu, że efek tem je go
po czy nań jest ne po tyzmem
w struk tu rach miej skich ob sa -
dza nie sta no wisk we dług klu cza
po li tycz ne go. Wie le miej sca po -
świę co no kon dy cji Szpi ta la
Miej skie go, któ ry zda niem so -
sno wiec kiej Plat for my Oby wa -
tel skiej jest w tak fa tal nej kon dy -
cji fi nan so wej, że gro zi mu za -
mknię cie. 

– Mo im zda niem nie po win -
no być miej sca dla osób z nada -
nia po li tycz ne go, jak dy rek tor
Zbi gniew Swo bo da, któ ry otwo -
rzył od dział szpi ta la, ale od dział
ten nie funk cjo nu je. Pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski i dy rek tor
Swo bo da okła ma li miesz kań ców
So snow ca – po wie dział po seł Ja -
ro sław Pię ta. – War to za sta no wić
się nad Szpi ta lem Miej skim i za -
py tać, czy praw dą jest, że dziś

za dłu że nie szpi ta la wy no si po -
nad 30 mi lio nów zł. Czy praw dą
jest, że wy ma gal ne na leż no ści
dla hur tow ni far ma ceu tycz nych
wy no szą 10 mi lio nów zło tych?

Na re ak cję dy rek cji szpi ta la
nie trze ba by ło dłu go cze kać.
Dzień póź niej, 25 li sto pa da, dy -
rek tor Zbi gniew Swo bo da przed -
sta wił do ku men ta cję, któ ra
pokazała ca łą spra wę w dia me -
tral nie in nym świe tle. W spo tka -
niu uczest ni czy ła też Bar ba ra
Szoł ty sik, dy rek tor eko no micz -
ny i jed no cze śnie głów ny księ -
go wy szpi ta la. 

– Z naj wyż szym smut kiem
i za kło po ta niem włą czam się
w to, co dzie je się w sfe rze wal -
ki po li tycz nej, ale czu je my się
do te go po nie kąd zmu sze ni, po -
nie waż na ru szo ne zo sta ło do bre
imię szpi ta la – po wie dział Zbi -
gniew Swo bo da. – Je ste śmy
zmu sze ni za brać głos, gdy roz -
po wszech nia ne są fał szy we in -
for ma cje, a nie po ko ją ce jest to,
że roz po wszech nia je oso ba pu -
blicz na, w do dat ku po seł
na Sejm RP, pan Ja ro sław Pię ta. 

Dy rek tor Swo bo da zwró cił
uwa gę, że do opi nii pu blicz nej
za spra wą kon fe ren cji po sła Pię -
ty do tar ły in for ma cje o fa tal nym
sta nie fi nan so wym szpi ta la. Zda -
niem dy rek cji, fak ty przed sta -
wio ne przez so sno wiec ką Plat -
for mę Oby wa tel ską mi ja ją się ra -
żą co z praw dą. 

– Pa dło m.in. stwier dze nie,
że wy ma gal ne za dłu że nie szpi -
ta la wo bec firm far ma ceu tycz -
nych prze kra cza su mę 10 mln
zło tych – wy ja śnia dy rek tor Zbi -
gniew Swo bo da. – Jest to nie -
praw da. Za dłu że nie fak tycz ne
wy no si za le d wie kil ka na ście
pro cent su my, o któ rej mó wi po -
seł Pię ta. Szpi tal pro wa dzi go -
spo dar kę fi nan so wą jaw nie. Co
mie siąc do star cza my do Wy -
dzia łu Zdro wia Urzę du Miej -
skie go spra woz da nie szcze gó ło -
wo wy ka zu ją ce, co dzie je się
w fi nan sach szpi ta la. Są to da ne
ogól nodo stęp ne, każ dy kto chce
mo że do nich zaj rzeć. 

Dy rek cja szpi ta la przy go to -
wa ła dla obec nych na kon fe ren -
cji przed sta wi cie li me diów wy -
ciąg z tych ra por tów, by przed -
sta wić swo je sta no wi sko
w spra wie opi nii przed sta wia -
nych przez przed sta wi cie li So -
sno wiec kiej Plat for my Oby wa -
tel skiej. Z do ku men tów tych wy -
ni ka, że po ziom za dłu żeń
wy ma gal nych wo bec wszyst kich
pod mio tów, nie tyl ko hur tow ni
le ków, na ko niec paź dzier ni -
ka wynosi 5 mln 700 tys zło tych. 

– Co waż ne w tej spra wie
– w 2010 ro ku NFZ ob ciął kon -
trak ty dla szpi ta li, wsku tek cze -
go kon trak ty dla na sze go szpi ta -
la są o 800 ty się cy zł niż sze. Tak
więc na sze przy cho dy zma la ły
o tę su mę, a zo bo wią za nia wzro -

sły o 400 ty się cy. O tym, skąd
w Pol sce bio rą się pro ble my fi -
nan so we szpi ta li, wie dzą w kra -
ju chy ba wszy scy, za wy jąt kiem
pa na Pię ty – do po wia dał dy rek -
tor Swo bo da.

Na kon fe ren cji w szpi ta lu
przy to czo no też da ne, z któ rych
wy ni ka, że po ziom za dłu że nia
szpi ta li w Czę sto cho wie czy Ty -
chach wzrósł ostat nio trzy krot -
nie, a wie le szpi ta li w re gio nie
znaj du je się w nie lep szej sy tu -
acji. 

– Czy praw dą jest, że szpi ta -
lo wi gro zi za mknię cie po 1
stycz nia? Jest to ewi dent na wi -
na pre zy den ta Gór skie go i dy -
rek to ra Swo bo dy. To przez nich
miesz kań cy So snow ca nie bę dą
się mo gli le czyć na te re nie mia -
sta – stwier dził na swo jej kon fe -
ren cji po seł Pię ta.

Dy rek cja pod kre śla ła, że Szpi -
tal Miej ski znaj du je się w fa zie in -
ten syw nej re struk tu ry za cji,
a kosz ty je go funk cjo no wa nia
suk ce syw nie ma le ją. Do ty czy to
np. kwe stii za trud nie nia, któ re
na prze strze ni pół to ra ro ku
zmniej szy ło się o 10 pro cent.
Wspo mnia no też o zo bo wią za -
niach, ja kie wo bec szpi ta la ma
NFZ z ty tu łu nie za pła co nych za -
bie gów. Zo bo wią za nia te na 1
paź dzier ni ka wy no si ły 4,3 mln zł. 

Za sa me za bie gi zwią za ne
z uda ra mi NFZ po wi nien do pła -
cić pla ców ce 800 ty się cy zł. Dy -
rek cja szpi ta la pod kre śla ła, że
da ne te po da wa ne są pod czas ze -
brań Ra dy Spo łecz nej szpi ta la
i są ogól no do stęp ne. Dy rek tor
Swo bo da za zna czył też, że wie -
lo krot nie pró bo wał spo tkać się
z po słem Pię tą, jed nak ten przez

dwu i półrocz ny okres spra wo -
wa nia funk cji dy rek to ra przez
Zbi gnie wa Swo bo dę nie po ja wił
się w pla ców ce z ofi cjal ną wi zy -
tą. Tak że pró by pod ję te przez
dy rek to ra, któ ry chciał spo tkać
się z po słem w je go so sno wiec -
kim biu rze, spo tka ły się z od mo -
wą ze stro ny PO. – Głę bo ko
ubo le wam nad krzyw dzą cą dla
nas po sta wą po sła – do da je Zbi -
gniew Swo bo da. – Za zna czam
też, że nie uogól niam tu taj po sta -
wy wszyst kich po li ty ków PO.
Pa mię tam świet ną współ pra cę
z nie ży ją cym po słem PO Grze -
go rzem Dol nia kiem, z cza sów,
gdy pra co wa łem w Szpi ta lu
Gór ni czym. Po seł sam py tał, co
mo że zro bić dla pla ców ki, oglą -
dał wni kli wie do ku men ta cję
i na bie żą co orien to wał się w ży -
ciu szpi ta la.

Na spo tka niu z me dia mi 25 li sto pa da dy rek tor Swo bo da od parł za rzu ty po sła Pię ty

Spór o szpi tal
Dy rek cja od pie ra za rzu ty Plat for my Oby wa tel skiej

Już po pierwszej turze wyborów znane były wyniki głosowania do Rady Miejskiej

Prezydent�Sosnowca�
Kazimierz�Górski
Szczę ściem dla mia sta jest fakt,
iż w tej chwi li ma my w Ra dzie
Miej skiej no wej ka den cji gru pę
rad nych, któ rzy od ra zu ru szą
do pra cy, ale waż ne jest tak że to,
że do sta ła się do ra dy bar dzo du ża gru pa ak tyw -
nych, mło dych osób, któ rych dy na mi ka w dzia ła -
niu by ła za uwa żal na już pod czas kam pa nii wy bor -
czej. Do ty czy to kan dy da tów ze wszyst kich opcji
po li tycz nych. To bar dzo do brze ro ku je dla prac sa -
mo rzą du w naj bliż szej ka den cji, bo chęć dzia ła nia
i ener gia mło dych rad nych w po łą cze niu z do -
świad cze niem star szych i do świad czo nych sa mo -
rzą dow ców da je nam wy pad ko wą w po sta ci
spraw ne go ze spo łu rad nych. My ślę, że ta ki dia log
po ko leń w ob rę bie Ra dy Miej skiej bę dzie po zy tyw -
nie skut ko wał dla mia sta. Bar dzo cie szy mnie fakt,
iż w tej ka den cji w ra dzie ma my tak że re pre zen ta -
cję ko biet. Szko da, że nie wiel ką, ale jest to no -
wość w po rów na niu z po przed nią ka den cją, po za
tym li czę, że obec ność pań pod czas spo tkań
na se sjach i w ko mi sjach bę dzie ła go dzić dys pu ty.
Przed na mi bar dzo cie ka wa i z pew no ścią dy na -
micz na, ale i trud na ka den cja, w któ rej za rów no
mło dzi rad ni, jak i ci po now nie wy bra ni, znaj dą
swo je za da nia i bli skie im pro ble my do roz wią za -
nia. TB

Poseł�PO�Jarosław
Pięta
Poparcie dla Platformy
Obywatelskiej w Zagłębiu
wzrasta, i to pokazały ostatnie
wybory. Pomimo mojej
porażki, dostrzegam wielki
sukces, jakim jest zdobycie jeszcze większej
ilości mandatów w Radzie Miejskiej, niż
mieliśmy w poprzedniej kadencji. Myślę, że
przed nami jeszcze długa droga, ale widać, że
nasz program, nasze postulaty stopniowo
zdobywają poparcie wśród mieszkańców
Sosnowca i mieszkańców Zagłębia. Pokazały
to choćby wybory na urząd prezydenta RP
w czerwcu, gdy na Bronisława Komorowskiego
głosowało bardzo wielu mieszkańców regionu.
O słuszności naszych postulatów świadczy też
porozumienie zawarte w Sosnowcu 2 grudnia
między Platformą Obywatelską, a czterema
innymi, nieraz różniącymi się programowo
frakcjami – PiS, Niezależnymi, Konstruktywną
Opozycją Sosnowiecką i NSZZ „Solidarność”.
To porozumienie to szeroki przegląd sceny
politycznej, i skoro wszyscy sygnatariusze
układu nie godzą się na politykę
sprawowaną przez władzę Sosnowca, to jest
to najlepszy znak, że władza ta musi się
w końcu zmienić. TB

Dokończenie ze str. 1

Ukon sty tu owa ło się już Pre zy -
dium Ra dy Miej skiej. Prze wod ni -
czą cym te go or ga nu zo stał mia no -
wa ny Ar ka diusz Chę ciń ski (Plat -
for ma Oby wa tel ska), za stę pu jąc
na tym sta no wi sku Da nie la Mi -
kla siń skie go z te go sa me go klu -
bu. Wi ce prze wod ni czą cymi Ra dy
Miej skiej zo sta li: Wil helm Zych
(PO), Ma ciej Ada miec (Nie za leż -
ni) i Prze my sław Wy dra (PiS).

W So snow cu fre kwen cja wy -
bor cza w pierwszej turze wy nio -
sła 33,35 pro cent. Ozna cza to, że
do urn po szła mniej wię cej jed -
na trze cia upraw nio nych do gło -
so wa nia. Choć jest to wy nik do -
bry na tle po przed nich wy bo rów
sa mo rzą do wych, pod wzglę dem
fre kwen cji wśród miast wo je -
wódz twa ślą skie go So sno wiec za -
jął jed ną z ostat nich po zy cji. Niż -
szą fre kwen cję – na po zio -
me 32,59 pro cent od no to wa no np.
w Za brzu, jed nak w więk szo ści
miast oscy lo wa ła ona w oko li -
cach 40 pro cent. Łącz nie 21 li sto -
pa da oby wa tel ską po sta wą
z 18.1269 upraw nio nych do gło -

so wa nia wy ka za ło się 60.490 so -
sno wi czan – ty le kart do gło so -
wa nia wy da no we wszyst kich 118
ob wo dach. Od da no łącz -
nie 60.449 gło sów, z cze -
go 58.700 ko mi sje wy bor cze
uzna ły za gło sy waż ne. Ozna cza
to, że 97,11 pro cent wszyst kich
gło sów zo sta ło od da nych ja ko
waż ne. Naj więk sza fre kwen cja,
na po zio mie 36,26 pro cent zo sta -
ła od no to wa na w okrę gu wy bor -
czym nr 2. Tam od da no 15.983
gło sy, z cze go 15.485 waż nych.
W okrę gu nr 1 fre kwen cja wy nio -
sła 32,99 pro cent (od da no 10.069
gło sów), w okrę gu wy bor czym
nr 3 – 32,56 pro cent (10.739 gło -
sów), w okrę gu wy bor czym nr 4,
gdzie od da no 12.045 gło sów fre -
kwen cja osią gnę ła po ziom 31,6
pro cent, na to miast w okrę gu wy -
bor czym nr 5 za gło so wa ło 11.358
osób, co za owo co wa ło fre kwen -
cją na po zio mie 32,66 pro cent.

W dru giej tu rze fre kwen cja
by ła znacznie niż sza. 5 grud nia
licz ba od da nych kart do gło so wa -
nia wy nio sła 38 821, w wy bo rach
wzię ło udział 21,42 pro cent
upraw nio nych do gło so wa nia.
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Ważne decyzje
potrzebują spokoju
Roz mo wa z Ka�zi�mie�rzem Gór�skim, wy bra nym na trze cią ka den cję pre zy den tem So snow ca

Pa�nie�Pre�zy�den�cie,�wy�bo�ry�ma�my�za so�bą,
jak�oce�nia�Pan�prze�bieg�kam�pa�nii.�Wie�lu
ob�ser�wa�to�rów�za�rzu�ca,�że�nie�by�ło�me�ry�-
to�rycz�nej�dys�ku�sji.
Pa trząc na sze ro ką sce nę po li tycz ną za -
uwa żam, że w na szym kra ju w ogó le
brak jest me ry to rycz nej dys ku sji. Spo ry
do ty czą czę sto spraw dru go rzęd nych,
pod czas gdy ca ły świat sku pia się
na go spo dar ce i pró bach wyj ścia z kry -
zy su. Nie ste ty po dob nie jest w gmi nach.
Sy tu acja fi nan so wa wszyst kich gmin
w Pol sce jest cięż ka, co wy ni ka z te go,
że rząd zrzu cił na nie wie le do dat ko -
wych obo wiąz ków, nie prze ka zu jąc jed -
no cze śnie od po wied nich środ ków. In -
we sty cje, któ re zo sta ły wy mu szo ne
przez po zy ska nie środ ków unij nych czy
też przez bie żą ce po trze by ze sfe ry ży -
cia mia sta na ka zu ją, aby jak naj le piej
go spo da ro wać środ ka mi wła sny mi i jed -
no cze śnie kon ty nu ować in we sty cje re -
ali zo wa ne z udzia łem fun du szy z Unii.
Pod su mo wu jąc kam pa nię moż na po -
wie dzieć, że ha sło „Czas na zmia ny”
spo wo do wa ło, że w wie lu mia stach te
zmia ny za szły na nie ko rzyść tych, któ -
rzy tym ha słem się po słu gi wa li. Pre zy -
dent i Ra da Miej ska są wy ko naw ca mi
wo li wy bor ców i zda je my so bie spra wę,
że na le ży wo kół dzia łań sa mo rzą du sku -
piać jak naj więk szą cześć miesz kań ców.
Nie słu ży te mu brud na kam pa nia i gło -
sze nie nie praw dzi wych za rzu tów. Od -
no śnie tych ostat nich do sta li śmy da ne
od władz wo je wódz kich; wy ni ka z nich
ja sno, że w ka te go riach za dłu że nia
przy pa da ją ce go na sta ty stycz ne go
miesz kań ca mia sta czy wy prze da ży ma -
jąt ku ma my bar dzo do bre wy ni ki. Nie
moż na więc mó wić o za pa ści mia sta,
czy złych po czy na niach sa mo rzą du po -
przed niej ka den cji. Mi mo wszyst ko cie -
szę się, że wza jem ne ata ki pod czas
kam pa nii wy bor czej nie po szły tak da -
le ko jak w in nych mia stach. 

Przy�glą�da�jąc�się�wy�bo�rom�w So�snow�cu,
trud�no�nie�za�uwa�żyć�bar�dzo�ni�skiej�fre�-
kwen�cji,�zwłasz�cza�w dru�giej�tu�rze.�Jak
Pan�są�dzi,�czym�by�ło�spo�wo�do�wa�ne�to�zja�-
wi�sko?
Kam pa nia, któ ra by ła pro wa dzo na, spo -
wo do wa ła, że miesz kań cy nie wie le do -
wie dzie li się o mie ście – je go suk ce sach
i per spek ty wach na przy szłość. Wie le
by ło ulo tek z fał szy wy mi in for ma cja mi,
do za nie praw dzi wych ar gu men tów
prze wyż sza ła ilość rze tel nej in for ma cji,
sprzecz ne in for ma cje ze wszyst kich
stron spo wo do wa ły znie chę ce nie wy -
bor ców. Ni ska fre kwen cja świad czy też,
że po mi mo ne ga tyw nej kam pa nii i ata -
ków na mo ją oso bę, miesz kań cy ja koś
nie po de rwa li się do bo ju prze ciw ko re -
ali zo wa nej do tych czas po li ty ce, co
świad czy o tym, że do strze ga ją zmia ny
w mie ście, a nie praw dzi we ar gu men ty
kontr kan dy da tów tra fi ły w pust kę. Je -
stem pre zy den tem, któ re mu zda rzy ło
się kie ro wać sa mo rzą dem w szcze gól -
nym okre sie. W cią gu ostat nich ośmiu
lat dia me tral nie zmie ni li śmy mia sto.
Nie wszy scy za uwa ża ją, że pań stwo -

wych za kła dów już w mie ście nie ma
– po za okro jo ną ko pal nią Ka zi mierz Ju -
liusz – ca ła go spo dar ka i ca ła prze my -
sło wa część mia sta jest no wa i za wdzię -
cza my to de cy zjom po dej mo wa nym
w cią gu ostat nich ośmiu lat. To kil ka -
dzie siąt no wych za kła dów, in we stu ją
u nas Niem cy, Wło si, Ka na dyj czy cy,
Fran cu zi i wie le in nych na cji, mia sto na -
bra ło wie lo na ro do we go cha rak te ru, tak
jak by ło u je go za ra nia. 

Ja�kie�bę�dą�naj�waż�niej�sze�kie�run�ki�dzia�łań
pod�czas�tej�ka�den�cji?�Co�dla�Pa�na,�ja�ko
pre�zy�den�ta,�jest�prio�ry�te�tem�na naj�bliż�sze
czte�ry�la�ta?
Ma my po zy ska ne środ ki unij ne. Do daj -
my, że są to środ ki w du żej ilo ści.
Na po cząt ku ru sza my z prze tar giem
na bu do wę sa li kon cer to wej. Bę dzie
prze targ na bu do wę Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz ne go na te re nie dziel ni cy
Niw ka. Na mar gi ne sie do dam, że nie -
praw dą jest, iż park ten bu du je my
od czte rech lat – do pie ro w sierp niu
pod pi sa li śmy sto sow ną umo wę, wcze -
śniej by ło to nie moż li we z po wo du bra -
ku unij nych fun du szy. Ru sza my z Go -
spo dar czą Bra mą Ślą ska, star tu je pro -
jekt stwo rze nia w mie ście sie ci
szyb kie go in ter ne tu, wkrót ce pod pi sze -
my ostat nie umo wy do ty czą ce stwo rze -
nia tej struk tu ry. Cze ka nas też wiel ki
wy si łek w za kre sie mo der ni za cji so sno -
wiec kie go szpi tal nic twa. Choć w tej
kwe stii nie znaj du je my się jesz cze
w po ło wie dro gi, to oba szpi ta le są już
ter momo der ni zo wa ne, du że in we sty cje
trwa ją we wnątrz obiek tów. Mu si my wy -
dać jesz cze wie le, aby uzy skać za mie -
rzo ny efekt, ale je stem do brej my śli.

Cze ka nas bu do wa ko lej nych obiek -
tów uczel nia nych. Przy współ pra cy ze
Ślą skim Uni wer sy te tem Me dycz nym
bu du je my kam pus w Dań dów ce. Ogól -
nie rzecz bio rąc, te kil ka dzie siąt po tęż -
nych in we sty cji po przed niej ka den cji,
stwo rzy ło grunt pod roz wój dal szych
przed się wzięć, któ re ja ko sa mo rząd bę -
dzie my pi lo to wać.

Ocze ku ją nas in we sty cje ty po wo go -
spo dar cze, zwią za ne z po zy ski wa niem in -
we sto rów, te bę dą mia ły miej sce na te re -
nie daw nych ko pal ni So sno wiec i Macz -
ki Bór. Przy go to wu je my też no we
in we sty cje, np. na te re nie dziel ni cy Po rąb -
ka. Te wszyst kie dzia ła nia ma ją na ce lu
osta tecz nie ode rwa nie mia sta od cię ża ru,
któ ry zrzu ci ły na bar ki miesz kań ców i sa -
mo rzą du prze mia ny po cząt ku lat 90. Po -
zy tyw nym symp to mem są in we sty cje
pla no wa ne na naj bliż sze czte ry la ta w za -
kre sie spor tu i re kre acji. Ma my przy go to -
wa ną do ku men ta cję na kil ka obiek tów,
np. na dru gą ta flę sta dio nu zi mo we go,
ko lej ność re ali za cji kon kret nych pro jek -
tów za le żeć bę dzie od wo li rad nych.
W sfe rze kul tu ry ma my ol brzy mie pla ny;
mam na my śli bu do wę sa li kon cer to wej
czy roz bu do wę Klu bu Kie pu ry w daw -
nych obiek tach Ener ge ty ka, ale nie na le -
ży za po mi nać o za mia rach in we sto rów
pry wat nych, któ rzy już za czy na ją re ali zo -
wać swo je in we sty cje w mie ście. To z ko -

lei ho te le, jak ho tel na te re nie dawnej ko -
pal ni So sno wiec, dru gi, po tęż ny obiekt
ho te lo wy po wsta nie przy ulicy Kre so wej,
tam po zo sta ją do ure gu lo wa nia tyl ko
kwe stie są do we zwią za ne z wła sno ścią
grun tów na dro dze do jaz do wej. Trze ci
wiel ki ho tel po wsta nie w naj bliż szym
cza sie przy ul. Or ląt Lwow skich w są -
siedz twie Trój ką ta Trzech Ce sa rzy. My -
ślę, że w So snow cu wie le się zmie ni ło,
ale po czte rech nad cho dzą cych la tach ob -
li cze mia sta zmie ni się dia me tral nie
– oczy wi ście na lep sze. Za mie rza my roz -
bu do wy wać też za ple cze tar go we, w ra -
mach współ pra cy z Expo Si le sia. Te in -
we sty cje nie bio rą się zni kąd, są efek tem
ce lo wych i do kład nie pla no wa nych dzia -
łań oraz de cy zji po dej mo wa nych przez
osta tnie czte ry la ta. Je śli tak spoj rzy my
na So sno wiec, to wbrew te mu co opo zy -
cja lan so wa ła w kam pa nii wy bor czej, ja -
wi nam się ob raz dy na micz nie roz wi ja ją -
ce go się mia sta o do brym za ple czu go -
spo dar czym. Wy star czy spoj rzeć
na ta bli ce in for ma cyj ne przy bu do wach
– to nie pla ka ty wy bor cze, to wy ma ga ne
zresz tą przez unij ne pra wo ozna cze nia,
któ re nie są two rem ni czy jej wy obraź ni,
ale do wo dem na to, że de cy zje po dej mo -
wa ne przez sa mo rząd po przed niej ka den -
cji by ły do bre i prze kła da ją się bez po śred -
nio w po zy tyw ny spo sób na re alia ży cia
mia sta i je go roz wój, któ re na na szych
oczach sta je się lep sze.

W kam�pa�nii�wy�bor�czej�bar�dzo�czę�sto�Pań�-
scy�prze�ciw�ni�cy�pod�no�si�li�te�mat�fa�tal�nej
–�ich�zda�niem�–�sy�tu�acji�fi�nan�so�wej�mia�-
sta.�Jak�scha�rak�te�ry�zu�je�Pan�bu�dżet
na rok 2011?
Mia sto ma 20 pro cent za dłu że nia. Tym -
cza sem mia sta naj bar dziej za dłu żo ne,
w tym naj więk sze mia sta w Pol sce, ma -
ją dług, któ ry się ga 60 pro cent. W kam -
pa nii mó wio no o tym, że bie żą ce wy -
dat ki nie są re kom pen so wa ne przez bie -
żą ce do cho dy. Po wta rzam, że dzie je się
tak, bo do kła da my do branż, któ re nie
są fi nan so wa ne przez pań stwo zgod nie
z prze pi sa mi. Stąd do dat ko we wy dat ki
zwią za ne ze szpi tal nic twem, oświa tą
czy służ ba mi pu blicz ny mi. Cie niem
na pla ny mia sta na kła da się sy tu acja fi -

nan so wa Pol ski, Eu ro py i świa ta. Nie
ma cu dów – ten stan nie mo że nie od -
bić się na So snow cu. W de ba tach wy -
bor czych pod no szo no ar gu ment, że bu -
dżet nie bi lan su je się. Wy ja śniam, że nie
bi lan su je się z peł ną pre me dy ta cją
– mu si my po ma gać tym sfe rom ży cia
mia sta, któ re nie są do fi nan so wy wa ne
przez rząd i Skarb Pań stwa. U nas, tak
sa mo jak w każ dym in nym mie ście
w kra ju, do ty czy to np. oświa ty. Rocz -
nie do rzą do wej sub wen cji mu si my do -
kła dać kil ka dzie siąt mi lio nów z wła snej
kie sze ni, aby po kryć kosz ty dzia ła nia
szkół. To ol brzy mie pie nią dze, za ta ką
kwo tę każ de go ro ku moż naby wy bu do -
wać no wo cze sną szko łę – ta kie po rów -
na nie chy ba naj le piej po ka zu je ile kosz -
tu je nas ra to wa nie tych sfer, na ja kie
rząd ską pi fun du szy. Ko lej na spra wa to
Szpi tal Miej ski. Nie usta ją dys ku sje
i ata ki na pro wa dzo ną w tej kwe stii po -
li ty kę, ale pod ję li śmy się wiel kie go za -
da nia, któ re go na swo im te re nie ba ły
pod jąć się mia sta o wie le więk sze i bo -
gat sze od nas. Po łą czy li śmy trzy obiek -
ty szpi tal ne, ro biąc to przy znacz nej ak -
cep ta cji spo łecz nej. Za kro jo na na sze ro -
ką ska lę – nie spo ty ka ną w re gio nie
– re struk tu ry za cja trwa, i tam też mu si -
my do ło żyć pie nię dzy, tym bar dziej, że
sły szy się, iż znów w tym ro ku kon trak -
ty z NFZ bę dą mniej sze o pół to ra mi lio -
na zł. Oczy wi ście – mia sto ma wie le po -
trzeb – sta dio ny, dro gi, ale nie  moż -
na oszczę dzać na tym, co naj cen niej sze
– na zdro wiu miesz kań ców. Co istot ne,
w mo men cie gdy ca ły kraj za dłu żył
szpi ta le na 9 mi liar dów zł, my po dej mu -
je my pró bę do fi nan so wa nia te go, na co
bra ku je z bu dże tu NFZ. Sto jąc
przed wy bo rem – lek ko za dłu żyć mia -
sto, któ re stać na do fi nan so wa nie służ by
zdro wia, czy też za jąć się in ny mi in we -
sty cja mi i po zwo lić by Szpi tal Miej ski
wpadł w pę tlę za dłu że nia, wy bór jest
chy ba ja sny dla wszyst kich. Oso bi ście
stwier dzam, że nikt nie od wie dzie mnie
od po glą du, że szpi tal trze ba do fi nan so -
wy wać, bo w in nym wy pad ku by łoby to
nie uczci we wo bec miesz kań ców mia sta,
któ rzy pła cą skład ki zdro wot ne i ma ją
pra wo le czyć się w swo im mie ście.

Moż na wy mie niać dłu go. Po li cja, Straż
Po żar na, In spek to rat Nad zo ru Bu dow -
la ne go – do fi nan so wu je my te służ by,
kto in ny mo że im po móc, sko ro pań -
stwo nie ma dla nich pie nię dzy, a wie my
jak bar dzo po trzeb ne są one mia stu.

Re asu mu jąc, wszyst kie na sze pla ny
in we sty cyj ne wy ma ga ją spo ko ju. Nie -
ste ty rzad ko zda rza się on w okre sie wy -
bor czym, ale to wła śnie ci po li ty cy, któ -
rzy du żo krzy czą, skła da ją czcze obiet -
ni ce i uwiel bia ją fa jer wer ki szy bo
od cho dzą w nie pa mięć i nie po zo sta je
po nich ślad. Po sa mo rzą dzie po przed -
niej, jak i nad cho dzą cej ka den cji ślad
na pew no zo sta nie, choć by w po sta ci se -
tek zre ali zo wa nych in we sty cji na te re nie
So snow ca. Pod kre śla łem, że je śli wy stą -
pią ja kie kol wiek pro ble my fi nan so we,
to So sno wiec bę dzie ostat nim dwu stu -
ty sięcz nym mia stem, któ re one do tkną.

Czy�pod�jął�Pan�już�de�cy�zję,�ko�go�wy�zna�czy
na sta�no�wi�ska�swo�ich�za�stęp�ców?
Trwa ją na ten te mat roz mo wy w klu -
bach, to czą się na ra dy z rad ny mi. Ma -
jąc świa do mość wa gi pro ble mów, ja kie
nie sie ze so bą ta ka den cja ze wzglę du
na środ ki, któ re trze ba wy ko rzy stać,
chciał bym tak do brać za stęp ców, aby
ko ali cja by ła naj ko rzyst niej sza. Oczy wi -
ście osób, któ re bra ne są pod uwa gę jest
o wie le wię cej niż sta no wisk. Mo gę po -
wie dzieć, że bio rąc pod uwa gę ca łą sfe -
rę pro ble mów zwią za nych z po zy ski wa -
niem środ ków unij nych, ce nię so bie nie -
by wa łe do świad cze nie w tej ma te rii
pre zy den ta Łu kaw skie go. Ja ko oso ba
upraw nio na do pro ce dur unij nych jest
trud nym do za stą pie nia fa chow cem. Je -
go wie dza zo sta ła uho no ro wa na wie lo -
ma na gro da mi, i my ślę, że zo sta nie on
na swo im sta no wi sku. Resz ta pod le ga
dys ku sji, jest to kwe stia po dzia łu kom -
pe ten cji, w ra mach roz mów mo gą być
za mie nio ne sta no wi ska, ale to wszyst ko
jest jesz cze kwe stią nie od le głej przy -
szło ści. Daj my so bie tro chę cza su.

Od�no�śnie�sy�tu�acji�w Ra�dzie�Miej�skiej.�Nie
wy�klu�cza�Pan�ko�ali�cji�z PO?
Nie wy klu czam ko la cji z ni kim. Mam
cał ko wi tą świa do mość, że pra wo do kry -
ty ki jest świę tym pra wem opo zy cji. Bar -
dzo bym tyl ko chciał, że by ata ko wa ła
za po mo cą praw dzi wych ar gu men tów
i wy ty ka ła to co jest na praw dę złe. Na to -
miast nie przyj mu ję ar gu men tów, że mia -
sto jest tra gicz nie za dłu żo ne, sko ro znaj -
du je się na jed nym z ostat nich miejsc
pod wzglę dem za cią gnię te go dłu gu. Nie
moż na też lan so wać opi nii, że mia sto nie
ma środ ków unij nych, sko ro choć by
w ran kin gu „Rzecz po spo li tej” jest
na dzie sią tym miej scu pod tym wzglę -
dem w kra ju i to ry wa li zu jąc z mia sta mi
wo je wódz ki mi. Daj my już z tym spo kój,
ode tnij my się od te go co by ło w wy bo -
rach. Myśl my o przy szło ści, pra cuj my
wspól nie dla mia sta i miesz kań ców.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek
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Dopilnujemy obietnic
wyborczych
Roz mo wa z Ar�ka�diu�szem�Chę�ciń�skim, Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w So snow cu

Wy�bo�ry�ma�my�za so�bą,�jak�Pan�pod�su�mo�-
wu�je�ich�wy�nik?
Je śli cho dzi o ugru po wa nie, któ re re pre -
zen tu ję, to moż na po wie dzieć, że
w przy pad ku wy bo rów do Ra dy
Miejskiej suk ces na le ży do nas. Bar dzo
nas cie szy fakt, iż ma my dwa man da ty
wię cej, pro cen to wo po par cie też nam
pod sko czy ło. Wia do mo jed nak po -
wszech nie, że w wy bo rach sa mo rzą do -
wych naj waż niej szą rze czą jest spra wa
wy bo ru pre zy den ta mia sta. Tu taj tak że
od no to wa li śmy pro gres – mie li śmy
w tych wy bo rach dwie tu ry, a prze gra -
li śmy za le d wie sied miopro cen to wą róż -
ni cą. Nie ste ty – po raż ka jest po raż ką,
nie ma my pre zy den ta z na sze go ugru -
po wa nia, na sze mu kan dy da to wi się nie
po wio dło. Dla te go od czu wa my roz cza -
ro wa nie, tym bar dziej, że by ła bar dzo
re al na szan sa na zwy cię stwo. My ślę, iż
głów ną przy czy ną te go, że nie bę dzie
zmia ny we wła dzach w So snow cu, że
nie bę dzie no we go otwar cia, to fa tal -
na fre kwen cja. Dla mnie – fre kwen cja
w mie ście by ła za wsty dza ją ca. W ska li
kra ju by li śmy jed ni z ostat nich w Pol -
sce. My ślę, że na le ży pa mię tać o tej
spra wie na przy szłość, i w co dzien nej
pra cy Ra dy Miejskiej, oprócz dzia łań
na rzecz mia sta i miesz kań ców, do kła -
dać sta rań, by zmie nić sto su nek oby wa -
te li do wy bo rów. Przy zna ję – tak ni ska
fre kwen cja to po nie kąd tak że wi na nas,
lu dzi, któ rzy dla te go mia sta pra cu ją,
rad nych, po li ty ków. Wiem, że nie jest to
ła twe za da nie, ale mu si my za sta no wić
się, co zro bić, by w na stęp nych wy bo -
rach, np. już za rok – w wy bo rach par -
la men tar nych – i oczy wi ście w ko lej -
nych wy bo rach do sa mo rzą du – fre -
kwen cja by ła wyż sza, i to znacz nie,
bo 20-pro cen to wy udział w wy bo rach
jest bar dzo mi zer nym wskaź ni kiem.
My ślę, że jest to przy kre na wet dla zwy -
cięz cy tych wy bo rów, Ka zi mie rza Gór -
skie go, bo chy ba by cie pre zy den tem,
któ re go po pie ra je dy nie 10 pro cent
miesz kań ców mia sta, nie jest za do wa la -
ją cym wy ni kiem. Moż na na wet za sta na -
wiać się, czy tak ni ska fre kwen cja da je
man dat do rzą dze nia mia stem, choć
z usta wy o sa mo rzą dzie wy ni ka że tak,
ale uwa żam, iż na le ża łoby mieć więk -
sze po par cie by po dej mo wać de cy zje
do ty czą ce ca łej spo łecz no ści mia sta.

Sko�ro�mó�wi�my�o fre�kwen�cji�–�Pań�skie
ugru�po�wa�nie�w trak�cie�kam�pa�nii�wy�bor�-
czej�za�pra�sza�ło�do So�snow�ca�wie�le�au�to�ry�-
te�tów�–�o uczest�nic�two�w gło�so�wa�niu�ape�-
lo�wał�Je�rzy�Bu�zek,�to�sa�mo�mó�wił�mi�ni�ster
Kwiat�kow�ski.�Nie�po�mo�gło;�co�moż�na więc
zro�bić,�czy�ma�Pan�ja�kieś�in�ne�po�my�sły�by
zak�ty�wi�zo�wać�miesz�kań�ców?
Za sta na wia my się nad kil ko ma po my -

sła mi. Mo że war toby wpro wa dzić sys -
tem mo ty wa cyj ny i na gra dzać te okrę -
gi, czy dziel ni ce, w któ rych fre kwen cja
w cza sie wy bo rów by łaby naj wyż sza.
Na gro dą ze stro ny mia sta mo głoby być
speł nie nie po za ko lej no ścią ja kie goś ży -
cze nia miesz kań ców, jak re mont dro gi
czy chod ni ka. Ta kie po sta wie nie spra -
wy mo głoby za owo co wać zdro wą ry wa -

li za cją mię dzy czę ścia mi mia sta we fre -
kwen cji wy bor czej. Na le ży od stro ny
praw nej roz wa żyć ta ką moż li wość, po -
dob nie na za sa dzie kon sul ta cji spo łecz -
nych moż naby zde cy do wać o for mie na -
gro dy dla naj licz niej gło su ją ce go okrę -
gu. Uwa żam ta kie po stę po wa nie
za słusz ne, bo w koń cu ci, któ rzy idą
na wy bo ry chcą zmie niać swo je oto cze -
nie na lep sze, dla cze go więc nie na gra -
dzać ta kim mi nigran tem dziel nic gdzie
świa do mość oby wa tel ska jest naj więk -
sza. In ny po mysł do ty czy – i tu już wi -
dzę tak że swo ją ro lę ja ko prze wod ni czą -
ce go Ra dy Miejskiej – w ak ty wi zo wa -
niu mło dzie ży. Sto sow ne by łoby
za ape lo wa nie do dy rek to rów szkół, aby
umoż li wi li spo tka nie z mło dzie żą, któ -
ra wkrót ce bę dzie mo gła gło so wać, lub
już mo że uczest ni czyć w wy bo rach.
Spo tka nia ta kie mo głyby od by wać się
w ra mach lek cji wy cho waw czych czy
Wie dzy o Spo łe czeń stwie, a przy naj -
mniej raz na pół ro ku lub kwar tał bra -
liby w nich udział rad ni, pre zy dent mia -
sta czy par la men ta rzy ści. Po li ty cy mo -
gliby do trzeć do mło dych lu dzi
i uświa do mić im, jak waż ne jest uczest -
nic two w gło so wa niu. My ślę, i stwier -
dzam to z wiel kim ża lem, że mło dzi lu -
dzi ma ją bar dzo ne ga tyw ną wi zję, mo -
że prze ję tą od star sze go po ko le nia,
któ ra pod po wia da im, że „i tak się nic
nie zmie ni”, więc nie ma sen su in te re -
so wać się wy bo ra mi. Mo że nikt nie wy -
tłu ma czył mło dym lu dziom, że praw da
jest zu peł nie in na, i że los mia sta le ży
tak na praw dę w rę kach miesz kań ców,
i że na tym po le ga in sty tu cja de mo kra -
tycz nych wy bo rów. Pra ca u pod staw
wie le mo głaby tu zmie nić – ale to już
za le ży od nas, po li ty ków.

A nie�sa�dzi�Pan,�że�ni�ska�fre�kwen�cja�by�ła
efek�tem�bra�ku�me�ry�to�rycz�nych�ar�gu�men�-
tów�w kam�pa�nii?
W prak ty ce do tar cie do spo łe czeń stwa
z me ry to rycz ną, kon struk tyw ną in for -
ma cją jest cięż kie. Mó wię tu taj w na -
szym imie niu, bo ja ko PO mie li śmy naj -
le piej przy go to wa ny i naj bar dziej roz wi -
nię ty pro gram wy bor czy ze wszyst kich
par tii i or ga ni za cji bio rą cych udział
w tych wy bo rach. Po mi mo to za ło żę
się, że nasz pro gram wi dzia ło mo że dwa
pro cent miesz kań ców, jesz cze mniej go
czy ta ło. Na sze ugru po wa nie mia ło do -
bre pro po zy cje, ale cięż ko prze bić się
w na tło ku wy bor czych obiet nic in nych
ko mi te tów z me ry to rycz ny mi pro po zy -
cja mi. Na wet me dia też in te re su ją się
pod czas kam pa nii bar dziej sy tu acja mi
zwią za ny mi ze zbyt ostry mi wy po wie -
dzia mi, sen sa cją, a po zy tyw ny pro gram
wy bor czy jest spy cha ny na dru gi plan.
My stara li śmy się do trzeć z prze sła -
niem, mo że nie po wio dło nam się
do koń ca, ale trud no jesz cze mó wić do -
kład nie o przy czy nach ni skiej fre kwen -
cji. So sno wiec za wsze był pod tym
wzglę dem trud nym mia stem, osiem lat
te mu w dru giej tu rze fre kwen cja wy nio -
sła 17 pro cent. Wy da wa ło się, że ta pra -
wi dło wość zo sta ła prze ła ma na, bo pod -
czas wy bo rów za rów no par la men tar -

nych, jak i pre zy denc kich So sno wiec
zna lazł się nie co po wy żej śred niej kra jo -
wej. Na gle ten den cja ta za ni kła, trud no
mi to wy ja śnić. Mo że lu dzie uwa ża ją,
że w So snow cu jest już tak źle, że nie
ma sen su nic w nim ro bić? Bo nie uwie -
rzę, że lu dzie nie po szli na wy bo ry dla -
te go, że w So snow cu tak świet nie im się
ży je.

Pa�nie�Prze�wod�ni�czą�cy,�ja�kie�bę�dą�prio�ry�te�-
ty�w pra�cach�Ra�dy�Miej�skiej�na naj�bliż�sze
czte�ry�la�ta?
Uj mę to dość prze wrot nie. Na sze prio -
ry te ty po ka zy wa li śmy pod czas kam pa -
nii, ja ko rad ni ma my obok SLD naj -
więk szy klub, to po ka zu je, że zna la zły
one uzna nie w oczach wy bor ców. Na -
to miast przede wszyst kim, swo je prio -
ry te ty mo że re ali zo wać pre zy dent. Dla -
te go uzna li śmy, że bę dzie my re ali zo -
wać obiet ni ce wy bor cze pre zy den ta
Gór skie go. Uwa ża li śmy, że na ulot -
kach pre zy den ta, w ma te ria łach wy -
bor czych przed sta wia nych przez je go
sztab wy bor czy by ło wie le słusz nych
po stu la tów, ale na szym zda niem nie -
moż li wych do zre ali zo wa nia. By ły to
obiet ni ce na szym zda niem na wy rost.

Ale sko ro pre zy dent, któ ry ma wie lo -
let nie do świad cze nie w kie ro wa niu sa -
mo rzą dem obie cał ty le spraw, i ma jąc
ro ze zna nie uwa ża, iż są one moż li we
do re ali za cji, to przy pil nu je my, by
wszyst ko co obie cał zna la zło swo je od -
zwier cie dle nie bądź w bu dże cie, bądź
w wie lo let nim pla nie in we sty cyj nym,
tak aby w cią gu ka den cji uda ło się je
zre ali zo wać. Bę dzie my trzy mać się te -
go sta no wi ska już przy przyj mo wa niu
naj bliż sze go bu dże tu. To je den z na -
szych prio ry te tów.

A po�zo�sta�łe�prio�ry�te�ty?
Bę dzie my ro bić to, co ro bi li śmy w po -
przed niej ka den cji, gdy bę dąc ca ły czas
ga nie ni przez pre zy den ta Gór skie go,
któ ry twier dził, że za trzy mu je my in we -
sty cje, że dzia ła my na szko dę mia sta,
dą ży li śmy do zmniej sze nia za dłu że nia
So snow ca. Po tem pod czas de bat pre zy -
denc kich i przed sta wia nia swo je go pro -
gra mu Ka zi mierz Gór skich szczy cił się,
że So sno wiec jest naj mniej za dłu żo ny.
A to wła śnie on chciał za dłu żać mia sto,
to SLD chcia ło je za dłu żać, a rad ni
Plat for my Oby wa tel skiej i in nych klu -
bów nie do pu ści li do te go. Te go na dal

bę dzie my się trzy mać. Wy ra ża my zgo -
dę na emi sję ob li ga cji w ce lu po zy ska -
nia środ ków na in we sty cje – ale tyl ko
w wy jąt ko wych sy tu acjach! Ko lej ną
waż ną rze czą jest przy ję cie do bre go bu -
dże tu, bo już te raz wy glą da on tak, że
wy dat ki bie żą ce są wyż sze od do cho -
dów bie żą cych, co ozna cza że ma my
de fi cyt. Na de fi cyt w bu dże cie zgo dy
być nie mo że. Te trzy spra wy bę dą osią
na szych dzia łań ja ko Plat for my Oby wa -
tel skiej i my ślę, że tak że na szych ko ali -
cjan tów – po stu lu je my brak de fi cy tu,
pil no wa nie jak pre zy dent speł nia swo -
je obiet ni ce wy bor cze i kon tro la
nad emi sją ob li ga cji.

Wróć�my�jesz�cze�do bu�dże�tu.�Wspo�mniał
Pan,�iż�bu�dzi�on�za�strze�że�nia.�Jak�mo�że
Pan�scha�rak�te�ry�zo�wać�bu�dżet�mia�sta
na nad�cho�dzą�cy�rok?
W obec nym kształ cie jest on zu peł nie
nie re al ny. Pod sta wo we da ne, któ re są
w nim za war te, czy li do chód, dziw nym
tra fem w ro ku 2011 są du żo wyż sze niż
w ro ku obec nym, a w ro ku 2012 do -
chód jest znów du żo niż szy. To ewi dent -
nie po ka zu je, że w pla no wa nie bu dże tu
wda ło się coś, co na zy wam „kre atyw ną
księ go wo ścią”. Nie roz ma wia li śmy
jesz cze ze skarb ni kiem mia sta, nie roz -
ma wia li śmy z ludź mi, któ rzy ten bu dżet
two rzy li, jed nak na pierw szy rzut oka
bu dżet wy da je się nie re al ny, zwłasz cza
w kwe stii do cho do wo ści.

Ru�szy�ły�już�pra�ce�Ra�dy�Miej�skiej,�czy�PO
bie�rze�pod uwa�gę�ko�ali�cję�z SLD?
Je ste śmy w opo zy cji, więc trud no mó -
wić o ko ali cji, to zja wi sko wy stę pu je ra -
czej przy rzą dze niu. W przy pad ku opo -
zy cji moż li we jest ra czej ja kieś po ro zu -
mie nie pro gra mo we, a ta ko we już
za war li śmy. Umo wa po mię dzy na mi
a PiS i Nie za leż nym jest wy ra zem na -
sze go wspól ne go spoj rze nia na mia sto,
nie wy co fu je my się z te go ukła du, bę -
dzie my ra zem dzia łać na rzecz mia sta,
bę dzie my w ra mach te go po ro zu mie nia
po ka zy wać co na le ży w tym mie ście
zmie niać. Nasz układ obo wią zu je
od pierw szej tu ry wy bo rów i w gru -
pie 18 rad nych bę dzie my re ali zo wać te
po stu la ty, o któ rych wspo mnia łem
wcze śniej.

Nie�zna�my�jesz�cze�wszyst�kich�za�stęp�ców
pre�zy�den�ta.�Czy�ja�ko�czło�nek�PO�wi�dzi�Pan
ko�goś�ze�swo�je�go�ugru�po�wa�nia�na jed�nym
z tych�sta�no�wisk?
Nie by ło żad nych roz mów z pre zy den -
tem na ten te mat. Nie pa dły żad ne pro -
po zy cje. Jed nak przede wszyst kim
w tej chwi li nie wi dzę ab so lut nie żad -
nej moż li wo ści, aby kto kol wiek z Plat -
for my Oby wa tel skiej mógł ra zem
z pre zy den tem Ka zi mie rzem Gór skim
rzą dzić mia stem ra mię w ra mię. Choć
w po li ty ce ni gdy nie mó wi się ni gdy,
ale na ten mo ment nie prze wi du ję ta -
kiej moż li wo ści.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek



O tym, że So sno wiec po trze bu je
sta dio nu z praw dzi we go zda rze -
nia wia do mo od daw na. W 2007
ro ku na obiek cie, na któ rym
swo je me cze roz gry wa ją pił ka -
rze „Za głę bia” za mon to wa no
sztucz ne oświe tle nie oraz pod -
grze wa ną mu ra wę, dzię ki cze mu
so sno wi cza nie po kil ku mie sią -
cach ze sła nia mo gli opu ścić Wo -
dzi sław i go ścić ry wa li z eks tra -
kla sy na wła snym te re nie.

Od po cząt ku wia do mo jed nak
by ło, że te za bie gi to tyl ko do -
raź ne dzia ła nia i bez no we go sta -
dio nu nie ma co ma rzyć o bu do -
wie w peł ni pro fe sjo nal ne go
obiek tu. Kon cep cji pre zen tu ją -
cych prze bu do wa ny sta dion by -
ło już co naj mniej kil ka, ale jak
do tej po ry koń czy ło się na za -
mia rach. Tym ra zem ma być ina -
czej. No wy obiekt ma po wstać
na gru zach obec ne go sta dio nu

w ra mach PPP, czy li Part ner stwa
Pu blicz no -Pry wat ne go. 

No wy obiekt ma po mie -
ścić 16 tys. wi dzów. Pro jekt wy -
ko nał pro fe sor Po li tech ni ki War -
szaw skiej, Ste fan Ku ry ło wicz
z Biu ra Ku ry ło wicz & As so cia -
tes Ar chi tec tu re Stu dio, a in we -
sto wać w no wy obiekt chcą fir -
my Im tech Pol ska oraz Eif fa ge
Bu dow nic two Mi tex. Tę pierw -
szą re pre zen to wał pod czas spo -

tka nia dy rek tor Ja cek An drze -
jew ski, dru gą wi ce pre zes Kry -
spin Ja rosz. List in ten cyj ny, pa -
ra fo wa ny przez Pre zy den ta So -
snow ca Ka zi mie rza Gór skie go,
pre ze sa pił kar skie go Za głę bia
Mar ka Adam czy ka oraz Kry spi -
na Ja ro sza, to pierw szy krok
na dro dze do po wsta niem no we -
go Sta dio nu Lu do we go. 

– Obec ny obiekt jest po sta -
wio ny na wa łach, by ogra ni czyć
koszt za ło ży li śmy, iż zie mia
z na sy pów zo sta nie roz plan to wa -
na. Bę dzie więc efekt pod cho -
dze nia lek ko pod gó rę do sta dio -
nu. Ma to być obiekt kla sy śred -
niej – mó wił pod czas spo tka nia
pro fe sor Ku ry ło wicz.

Sta dion w za my śle ma kosz to -
wać ok. 130 mln zł. – Wszyst ko
jest uza leż nio ne od ma te ria łów,
ja kie zo sta ną za sto so wa ne
przy bu do wie. Pa mię taj my, że
PPP po zwa la roz ło żyć koszt
na wie le lat, umoż li wia re ali za cję
ta kie go pla nu bez za dłu że nia
– pod kre ślał Kry spin Ja rosz z fir -
my Eif fa ge. – Je ste śmy zde ter mi -
no wa ni w tej ma te rii. So sno wiec
za słu gu je na sta dion z praw dzi we -
go zda rze nia. Cie szę się, że uda ło
się na wią zać współ pra cę z in we -
sto ra mi, któ rzy są tu taj z na mi.
Chciał bym aby za rok w tym

miej scu mo gli pod pi sać umo wę
na bu do wę sta dio nu – mó wił pod -
czas spo tka nia pre zy dent Gór ski.

W pierw szej czę ści spo tka nia
głos za bra li no wi współ wła ści cie -
le klu bu. – Cieszy my się, że mo -
że my we wspól nym gro nie spo -
tkać się z me dia mi. Wi dać, że
gmi na jest zde ter mi no wa na do te -
go, aby „Za głę bie” wró ci ło
do naj wyż szej kla sy roz gryw ko -
wej. Mia sto prze ję ło cześć ak cji,
wy bu do wa ło cen trum tre nin go we,
po waż nie my śli o no wym sta dio -
nie. Na pew no run da je sien na nie
za koń czy ła się tak jak by wszy scy
so bie te go ży czy li. Zi mą doj dzie
do zmian ka dro wych, to nie unik -
nio ne, bę dą tak że zmia ny w funk -
cjo no wa niu klu bu. Chce my aby

dzia łał on jak przed się bior stwo.
Miej sce te go klu bu jest w eks tra -
kla sie. Wie rzę, że w prze cią gu
trzech, czte rech lat znaj dzie my się
tam – po wie dział Da riusz Ko ziel -
ski, współ wła ści ciel „Za głę bia”
So sno wiec. KP

Nowa�koncepcja�Stadionu�Ludowego
17 listopada w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyło się spotkanie, podczas którego oficjalnie przedstawiono mediom nowych współwłaścicieli piłkarskiego „Zagłębia”, Dariusza Kozielskiego oraz
Grzegorza Książka, a także zaprezentowano koncepcję nowego Stadionu Ludowego

Od kilkunastu dni na ustach
całego Sosnowca jest 32-letni
strażnik miejski Łukasz Nyk,
który 21 listopada, nie będąc
na służbie, obezwładnił na ul.
Grota-Roweckiego trzech
złodziei

Bo ha ter ski straż nik za swój czyn
zo sta nie uho no ro wa ny spe cjal ną
na gro dą pie nięż ną. Nyk był tak że
go ściem pro gra mu Dzień Do bry
TVN i spo tka ła się z Pre zy den tem
So snow ca Ka zi mie rzem Gór skim.

21 li sto pa da Łu kasz Nyk nie
miał służ by. Pod czas spa ce ru
po mie ście za uwa żył trzech
męż czyzn bie gną cych z kar to no -
wym pu dłem. Oka za ło się, że
zło dzie je ukra dli je w po bli skim
mar ke cie. – Gdy zo ba czy łem co
się dzie je, od ra zu za dzwo ni łem
do ko le gi peł nią ce go dy żur. Po -
da łem miej sce, szyb ko opi sa łem
co się dzie je i wska za łem kie ru -
nek uciecz ki. Wi dzia łem, że zło -
dzie je za czę li ko pać ochro nia rza,
któ ry wy biegł ze skle pu za ni mi.
Z po mo cą przy szedł ochro nia -
rzo wi je den z miesz kań ców, któ -

ry tak że zo stał przez spraw ców
po bi ty. Wy ją łem gaz pie przo wy
i obez wład ni łem jed ne go z nich.
Męż czy zna, któ ry po ma gał
ochro nia rzo wi pil no wał go, a ja
po wa li łem na zie mię dru gie go
z nich. Trze ci ze spraw ców
chciał po móc opraw com, ale
na szczę ście szyb ko po ja wi ły się
ra dio wo zy i nie miał szans – re -
la cjo nu je dziel ny stra żak, któ ry
już wcze śniej za sły nął spek ta ku -
lar ny mi ak cja mi. Dwa la ta te mu
wy niósł z po ża ru dwo je za cza -
dzo nych lu dzi, a sam za tru ty dy -
mem tra fił do szpi ta la.

– Gra tu lu ję wspa nia łej po sta -
wy. Wszy scy miesz kań cy mia sta
mo gą być z pa na dum ni. Mo że
być pan wzo rem do na śla do wa nia
– mó wił pod czas spo tka nia ze
straż ni kiem pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski.

– Nie czu ję się  żad nym bo ha -
te rem. Po pro stu chcę swo ją pra -
cę wy ko ny wać jak naj le piej.
Straż nik miej ski nie cie szy się
zbyt wy so kim po wa ża niem. Uwa -
ża się nas za oso by, któ re wie dzą
tyl ko jak za kła dać blo ka dy na ko -
ła. Od lat wal czę o to, aby zła mać
ten ste reo typ – pod kre śla Nyk. KP

miasto
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Łukasz Nyk – bohaterski Strażnik Miejski

Co to jest PPP?
To współ pra ca po mię dzy jed nost -
ka mi ad mi ni stra cji pu blicz nej i sa -
mo rzą do wej, a pod mio ta mi pry wat -
ny mi w sfe rze usług pu blicz nych.
Za da niem part ne ra pu blicz ne go
jest świad cze nie usług pu blicz nych,
na to miast part ner pry wat ny ma
pro wa dzić dzia łal ność go spo dar czą
i osią gać zysk.

Krzysztof Polaczkiew
icz



Ad rian na Peć
Miej ski Rzecz nik Praw Kon su men ta

Na tle re kla ma cji obu wia do cho -
dzi do wie lu spo rów mię dzy
klien ta mi a sprze daw ca mi. Z jed -
nej stro ny wy ni ka to z kiep skiej
ja ko ści to wa ru, a z dru giej z nie -
na le ży te go użyt ko wa nia bu tów
lub bra ku al bo nie wła ści wej kon -
ser wa cji. Naj czę ściej re kla mo wa -
nym przez kon su men tów obu -
wiem jest to naj tań sze po cho dze -
nia chiń skie go oraz spor to we. 

Kon�su�men�cie�Ku�pu�jąc�oraz
re�Kla�mu�jąc�bu�ty�pa�mię�taj,�że:

Każ dy ro dzaj obu wia w tym spor -
to we go ma okre ślo ne prze zna cze -
nie. Obu wie spor to we słu ży
do upra wia nia dys cy plin spor to -
wych wska za nych przez pro du -
cen ta. Ża den ro dzaj obu wia spor -
to we go nie jest prze zna czo ny
do ca ło dzien ne go cho dze nia. 

Ku pu jąc spor to we mar ko we
obu wie za sta nów się w ja kim ce -
lu je na by wasz i wy bierz od po -
wied nie. Je śli masz wąt pli wo ści
za py taj sprze daw cę i sprawdź do -
łą czo ne do obu wia ulot ki, met ki
i ozna cze nia na opa ko wa niu.
Zwróć uwa gę na za le ce nia do ty -
czą ce spo so bu kon ser wa cji. 

Je śli na by wasz bu ty spor to we
prze zna czo ne do upra wia nia spor -
tu na ha li nie po wi nie neś go uży -
wać na ze wnątrz. Je śli chcesz sku -
tecz nie do cho dzić swo ich praw
re kla mu jąc bu ty mu sisz wy ko rzy -
sty wać je zgod nie z prze zna cze -
niem i wła ści wie je kon ser wo wać. 

Masz pra wo re kla mo wać bu ty
z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru
z umo wą w cią gu dwóch lat

od da ty je go wy da nia pod wa run -
kiem, że za wia do misz sprze daw -
cę o nie zgod no ści – wa dzie
przed upły wem dwóch mie się cy
od jej stwier dze nia. Nie ozna cza
to jed nak, że po za uwa że niu wa dy
obu wia, mo żesz je użyt ko wać da -
lej, do pó ki nie zło żysz re kla ma cji. 

Pra wo do skła da nia re kla ma cji
w okre sie dwóch lat nie ozna cza
jed nak bez wa run ko we go obo -
wiąz ku jej uzna nia czy też za cho -
wa nia przez bu ty dwu let niej trwa -
ło ści. Sprze daw ca ma obo wią zek
uznać re kla ma cję tyl ko wów czas
gdy jest ono nie zgod ne z umo wą
– ma wa dę. Na tu ral ne zu ży cie
obu wia nie jest nie zgod no ścią. 

Trwa łość i stan obu wia za le żą
od spo so bu je go wy ko rzy sty wa nia
i wła ści wej kon ser wa cji oraz dba -
ło ści. Im czę ściej wy ko rzy stu jesz
obu wie tym szyb ciej się zu ży je.

Re zy gnu jąc z za le ceń pro du -
cen ta co do prze zna cze nia obu wia
lub spo so bu kon ser wa cji ro bisz to
na wła sne ry zy ko. 

Każ dy ro dzaj obu wia wy ma -
ga in nej pie lę gna cji. Czym in -

nym jest skó ra li co wa czym in -
nym nu buk czy za msz. War to
za bez pie czyć bu ty przed pierw -
szym uży ciem –  za pew ni im to
ochro nę przed wil go cią i bru -
dem. W przy pad ku prze mo cze -
nia ni gdy nie susz bu tów
przy źró dle cie pła np. przy ka lo -
ry fe rze czy grzej ni ku. Obu wie
po win no wy schnąć w tem pe ra -
tu rze po ko jo wej. Co dzien ne
i sta łe użyt ko wa nie jed nej pa ry
obu wia skra ca okres je go użyt -
ko wa nia. 

Do wkła da nia obu wia uży waj
łyż ki, za wsze roz wią zuj sznu rów -
ki zdej mu jąc bu ty i nie za kła daj
za sznu ro wa nych. No sze nie sta -
ran nie za wią za nych bu tów za po -
bie ga prze cie ra niu za pię tek. 

Ku pu jąc obu wie nie kie ruj się
wy łącz nie ce ną i es te ty ką. Przyj -
rzyj się bu tom i sprawdź z ja kie go
ma te ria łu zo sta ły wy ko na ne.
Obu wie po win no być ozna czo ne
tzw. Pik to gra mem – zna kiem po -
ka zu ją cym z cze go wy ko na no
cho lew kę, po de szwę i wnę trze
obu wia. 

Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej na gro dzo ny w kon -
kur sie „Do bre prak ty ki EFS 2010”. Spo śród 360 zgło szeń
wy ło nio no 15 pro jek tów, któ re uzy ska ły ty tuł „Naj lep sza
in we sty cja w czło wie ka 2010”. So sno wiec ki MOPS z pro -
jek tem sys te mo wym „Mo da na suk ces – czy li kro ki w sa -
mo dziel ność”, za jął dru gie miej sce w kon kur sie
.Na gro dy wrę czo no pod czas kon fe ren cji „Efek ty i wy -
zwa nia Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w Pol sce”,
któ ra od by ła się w Mi ni ster stwie Roz wo ju Re gio nal ne go
z udzia łem mi ni ster Elż bie ty Biń kow skiej. Ce lem kon fe -
ren cji by ło pod su mo wa nie efek tów re ali za cji Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki w 2010 ro ku. 

– Cie szy my się, że na sze sta ra nia zo sta ły do ce nio ne
przez Mi ni ster stwo. Wy róż nie nie w tak pre sti żo wym kon -
kur sie jest za chę tą do dal szej pra cy, jed nak naj więk szą
mo ty wa cją do dzia ła nia dla nas jest dru gi czło wiek, któ -
ry po trze bu je po mo cy. Na gro da, któ rą otrzy ma li śmy jest
wska zów ką, że w pra cy ja ką wy ko nu je my na rzecz in nych
idzie my do brą dro gą – mó wi dy rek tor MOPS Ha li -
na Szum ska.

Ostat nie la ta po ka zu ją, że w wal ce z czę sto przy gnę -
bia ją cą co dzien no ścią lu dzie po zo sta ją cy w naj trud niej -
szej sy tu acji ży cio wej, nie ro zu mia ni, nie ak cep to wa ni, dys -
kry mi no wa ni, jed nym sło wem wy klu cze ni zy ska li no wy
oręż – sys te mo we wspar cie in sty tu cji po mo cy spo łecz nej.
Od po wie dzią na no wą sy tu ację jest pro jekt sys te mo wy
Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu pt.
„Mo da na suk ces – czy li kro ki w sa mo dziel ność”. Sta no -
wi on część wspól ną po mię dzy po trze ba mi i ocze ki wa -
nia mi klien tów MOPS i in stru men ta mi ja kie da je wspar -
cie Unii Eu ro pej skiej.

Wszyst kich za in te re so wa nych uczest nic twem w pro -
jek cie sys te mo wym „Mo da na suk ces – czy li kro ki w sa -
mo dziel ność” za pra sza my do kon tak tu z pra cow ni ka mi
Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu. KP
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Jo an na Bi niec ka
Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

6 grud nia w Od dzia le ZUS
w So snow cu od był się Dzień
Otwar ty dla Osób Nie peł no -
spraw nych. Za no to wa li śmy pro -
ble my, z któ ry mi naj czę ściej
przy cho dzi li za in te re so wa ni,
trak tu jąc to ja ko sy gnał do ty czą -
cy kwe stii naj bar dziej wy ma ga -
ją cych wy ja śnie nia. 
Pierw szą i wzbu dza ją cą spo re
emo cje jest wa lo ry za cja. Na pod -
sta wie usta wy z dnia 17 grud -

nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren tach
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz -
nych, ren ty pod le ga ją co rocz nej
wa lo ry za cji – od 1 mar ca każ de go
ro ku – wskaź ni kiem wa lo ry za cji.
Wskaź nik wa lo ry za cji to śred nio -
rocz ny wskaź nik cen to wa rów
i usług kon sump cyj nych w po -
przed nim ro ku ka len da rzo wym,
zwięk szo ny o co naj mniej 20 proc.
re al ne go wzro stu prze cięt ne go wy -
na gro dze nia w po przed nim ro ku
ka len da rzo wym. 
Zwięk sza nie wskaź ni ka wa lo ry -
za cji jest co ro ku ne go cjo wa ne
przez Trój stron ną Ko mi sję
do Spraw Spo łecz no -Go spo dar -
czych. Wskaź nik wa lo ry za cji
ogła sza, w for mie ko mu ni ka tu,
mi ni ster wła ści wy do spraw za -
bez pie cze nia spo łecz ne go. 
Wa lo ry za cji pod le ga kwo ta

świad cze nia i pod sta wa je go wy -
mia ru w wy so ko ści przy słu gu ją -
cej ostat nie go dnia lu te go ro ku
ka len da rzo we go, w któ rym
prze pro wa dza się wa lo ry za cję.
Wa lo ry za cja obej mu je eme ry tu -
ry i ren ty przy zna ne przed ter -
mi nem wa lo ry za cji.
Wa lo ry za cja do ty czy rów nież
naj niż szych świad czeń i do dat -
ków. 
Od 1 mar ca 2010 r. do 28 lu te -
go 2011 r. kwo ty naj niż szych
świad czeń wy no szą:
593,28 zł – ren ta so cjal na;
706,29 zł – eme ry tu ra, ren ta
z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści
do pra cy, ren ta ro dzin na;
543,29 zł – ren ta z ty tu łu czę -
ścio wej nie zdol no ści do pra cy;
847,55 zł – ren ta z ty tu łu cał ko -
wi tej nie zdol no ści do pra cy

w związ ku z wy pad kiem lub
cho ro bą za wo do wą oraz ren ta
ro dzin na wy pad ko wa;
651,95 zł – ren ta z ty tu łu czę -
ścio wej nie zdol no ści do pra cy
w związ ku z wy pad kiem lub
cho ro bą za wo do wa;
181,10 zł – do da tek pie lę gna cyj -
ny, za si łek pie lę gna cyj ny, do da -
tek za taj ne na ucza nie, do da tek
kom ba tanc ki;
340,39 zł – do da tek dla sie ro ty
zu peł nej;
27,17 zł – do da tek kom pen sa cyj -
ny.
War to przy po mnieć, że pra wo
do ren ty z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy przy słu gu je ubez pie -
czo ne mu, któ ry speł nia łącz nie
na stę pu ją ce wa run ki:
– jest nie zdol ny do pra cy;
– ma wy ma ga ny – od po wied nio

do wie ku, w któ rym po wsta ła
nie zdol ność do pra cy – okres
skład ko wy i nie skład ko wy;
– nie zdol ność do pra cy po wsta ła
w okre ślo nych usta wą eme ry tal -
ną okre sach skład ko wych lub
nie skład ko wych, al bo nie póź -
niej niż w cią gu 18 mie się cy
od usta nia tych okre sów. 
Nie zdol ność do pra cy mo że być
czę ścio wa lub cał ko wi ta.
Czę ścio wo nie zdol na do pra cy
jest oso ba, któ ra utra ci ła
w znacz nym stop niu zdol ność
do pra cy zgod nej z po zio mem
po sia da nych kwa li fi ka cji.
Cał ko wi cie nie zdol ną do pra cy
jest oso ba, któ ra utra ci ła zdol -
ność do wy ko ny wa nia ja kiej kol -
wiek pra cy. 
Stwier dze nie na ru sze nia spraw -
no ści or ga ni zmu w stop niu po -

wo du ją cym ko niecz ność sta łej
lub dłu go trwa łej opie ki i po mo -
cy in nej oso by w za spo ka ja niu
pod sta wo wych po trzeb ży cio -
wych sta no wi pod sta wę do orze -
cze nia nie zdol no ści do sa mo -
dziel nej eg zy sten cji. 
Ren ta z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy mo że zo stać przy zna -
na na sta łe lub na czas okre ślo -
ny.
Ren ta sta ła przy słu gu je ubez pie -
czo ne mu, któ re go nie zdol ność
do pra cy zo sta ła uzna na przez
le ka rza orzecz ni ka ZUS lub ko -
mi sję le kar ską za trwa łą.
Ren ta okre so wa przy słu gu je
ubez pie czo ne mu, je że li je go nie -
zdol ność do pra cy zo sta ła przez
le ka rza orzecz ni ka ZUS lub ko -
mi sję le kar ską uzna na za cza so -
wą.

Na czym polega  waloryzacja rent?
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Re kla ma cja bu tów
Naj czę ściej re kla mo wa nym to wa rem co dzien ne go użyt ku jest obu wie

So sno wiec ki MOPS na gro dzo ny BCC�dzie�ciom
W so sno wiec kiej ha li Expo Si le sia pół to -
ra ty sią ca pod opiecz nych z ośrod ków
opie kuń czo -wy cho waw czych oraz świe -
tlic śro do wi sko wych na sze go wo je wódz -
twa ba wi ło się pod czas im pre zy cha ry ta -
tyw nej pod na zwą „BCC dzie ciom”. Mi -
ko ła je każ de mu dziec ku wrę czy li
świą tecz ną pacz kę. W Expo na dzie ci
cze ka ły nie tyl ko pacz ki ze sło dy cza mi
i za sta wio ne sto ły, ale tak że cie ka we za -
ba wy, i kon kur sy. Na kil ka go dzin dzie ci
prze nio sły się w świat sza lo nej za ba wy,
ma gii i ba jek.

Jed ną z naj więk szych atrak cji by ła bu -
do wa z kloc ków LE GO po nad dwu me tro -
wej po sta ci stra ża ka. Wy ko rzy sta no 30 ty -
się cy kloc ków. Na te re nie ha li po sta wio no
tak że bo isko, na któ rym przez ca ły dzień
moż na by ło grać w koszykówkę. Chęt ni
mo gli sta nąć za pro fe sjo nal ną kon so le tą
i po mik so wać zna ne prze bo je dla po zo sta -
łych uczest ni ków za ba wy. 

Psy ra tow ni cy z dą brow skie go Wod ne -
go Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go
uczy ły dzie ci jak bez piecz nie ba wić się
w wo dzie i nad wo dą, a Sznu pek – ma skot -
ka ślą skiej Po li cji – jak bez piecz nie po ru -
szać się po uli cy, sur fo wać po In ter ne cie,
czy ba wić się na dwo rze. Funk cjo na riu sze
z NSZZ So li dar ność przy go to wa li po li cyj -
ną… gro chów kę.

Ca ła im pre za mi nę ła w bar dzo we so łej
i sym pa tycz nej at mos fe rze. Szko da tyl ko,
że trwa ła tak krót ko, a na stęp na bę dzie do -
pie ro za rok. U
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Spro�sto�wa�nie
„Re dak cja prze pra sza Ma riu sza
Cy sew skie go, kan dy da ta Ko -
mi te tu Wy bor cze go Wy bor ców 

Ko cham Pol skę w wy bo rach
do Par la men tu Eu ro pej skie go
w 2009 r. za błęd ną in for ma -

cję o tym, że kan dy do wał z li -
sty in ne go ko mi te tu wy bor -
cze go”.

Hanys u goroli
Z Dariuszem�Kozielskim, nowym właścicielem pakietu większościowego w piłkarskim
„Zagłębiu” rozmawia Krzysztof Polaczkiewicz

Co�skło�ni�ło�ha�ny�sa�do za�in�we�sto�-
wa�nia�w klub�zza�Bry�ni�cy�i współ�-
pra�cy�z go�ro�la�mi?
Swe go cza su to ja ścią ga łem go -
ro li do Wo dzi sła wia, te raz go ro -
le ścią gnę li mnie do So snow ca.
Ca ły czas uczę się mó wić czy sto
po pol sku, tak aby mnie tu taj ro -
zu mia no (śmiech). Mó wiąc po -
waż nie to na Ślą sku śmie ją się
z go ro li, ale to bar dziej oni rzą -
dzą na mi, niż my ni mi. Niech
pan spoj rzy na urzę dy, klu by, są -
dy. Wszę dzie go ro le (śmiech).
„Za głę bie” gra obec nie w II li -
dze, ale to fir ma, klub, z któ rym
utoż sa mia się ogrom na rze sza
fa nów. Mo że je sie nią na try bu -
nach nie by ło te go wi dać, ale in -
na spra wa, że pił ka rze nie roz -
piesz cza li swo ich fa nów. To już
trze ci se zon w II li dze. Do pra -
cy w So snow cu na mó wił mnie
m.in. Grze gorz Ksią żek, part ner
w in te re sach. W klu bie są Le -
szek Oj rzyń ski i Ra do sław
Ogie la, z któ rym mia łem przy -
jem ność pra co wać w Wo dzi sła -
wiu. Ce lem jest przy wró ce nie
daw ne go bla sku te mu klu bo wi.
Cie szę się, że 49 proc. ak cji ma
mia sto bo gmi na za wsze jest
gwa ran tem sta bil no ści, na pew -
no le piej pro wa dzi się roz mo wy
z part ne ra mi, ewen tu al ny mi
spon so ra mi.

Jak�wra�że�nia�po pierw�szych�ty�go�-
dniach�pra�cy�w So�snow�cu?�
Moc ną stro ną klu bu jest ba za tre -
nin go wa. W mie ście znaj du je się
kil ka płyt, na któ rych moż na tre -
no wać w do sko na łych wa run -

kach. Co do in fra struk tu ry to
na pew no przy dał by się no wy
obiekt, bo Sta dion Lu do wy to re -
likt prze szło ści. Wiem, że pro wa -
dzo ne są w tym te ma cie roz mo -
wy i li czę, że wraz z bu do wą no -
wej ja ko ści Za głę bia uda się
w mie ście wy bu do wać no wy
obiekt. Co do spraw czy sto pił kar -
skich to nie ukry wam, że ze spół
wy ma ga prze bu do wy. Na ży wo
wi dzia łem kil ka spo tkań i po -
wiem tak – da le ko nam do ide ału. 

Bę�dąc�w Od�rze�Wo�dzi�sław�za�sły�nął
Pan�ze�spek�ta�ku�lar�nych�po�su�nięć
trans�fe�ro�wych.�Do klu�bu�tra�fi�li�ta�-
cy�gra�cze�jak�Mau�ro�Can�to�ro�czy
Ar�ka�diusz�Onysz�ko.�W me�diach�po�-
ja�wi�ły�się�in�for�ma�cje,�że�do So�-
snow�ca�chce�Pan�ścią�gnąć�m.�in.
Jac�ka�Bą�ka�i Pio�tra�Świer�czew�-
skie�go.�Jest�szan�sa,�że�tak�ru�ty�no�-
wa�ni�pił�ka�rze�tra�fią�zi�mą�do „Za�-
głę�bia”?

Na pew no się gnie my po ja kichś
gra czy do świad czo nych, ale
na ra zie za wcze śnie na kon kre -
ty. Nikt nie chce tu taj ro bić ko -
mi nów pła co wych i sta wiać
wszyst kie go na gło wie. Son da -
żo we roz mo wy to nor mal ka. Ze -
spół mu si zo stać wzmoc nio ny.
My ślę, że ktoś z na zwi skiem tra -
fi na Lu do wy.

W Wo�dzi�sła�wiu�nie�uda�ło�się�Pa�nu
ura�to�wać�Od�ry�przed spad�kiem
z eks�tra�kla�sy,�ale�spra�wił�Pan,�że
klub�spod�cze�skiej�gra�ni�cy�był�me�-
dial�ny�jak�ni�gdy�wcze�śniej.�W So�-
snow�cu�gra�idzie�o in�ną�staw�kę.
Tym�ra�zem�od klu�bu�ocze�ku�je�się
awan�sów.�La�tem�bę�dzie�my�świad�-
ka�mi�pierw�sze�go�z nich?
Nie chcę wra cać do te go co by -
ło w Wo dzi sła wiu, zresz tą ki bi -
ców w So snow cu za pew ne to
niezbyt in te re su je. Dla nich li czy
się tyl ko „Za głę bie”. Do pił ki się
nie zra zi łem choć wie le osób,
któ re w niej sie dzą, po win ny so -
bie zna leźć in ne za ję cie. Zi mą
chce my przy go to wać ze spół tak,
aby uda ło mu się wy wal czyć
awans. To bę dzie kop niak w gó -
rę, bo dziec do dal szych dzia łań.
Trud niej jest się wy rwać z II li -
gi niż utrzy mać ze spół w I. Do -
gry wa my spra wy or ga ni za cyj ne,
do pi na my spra wy ka dro we.
Klub ule ga prze obra że niu,
od pół ro ku jest no wy za rząd.
Uwa żam, że wszyst ko idzie
w do brą stro nę. Pił ka rzom zo sta -
ną przy go to wa ne wa run ki
do gry, a resz ta za le ży już
od nich sa mych.

6 grud nia w Au li Ze spo łu Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz -
nych w So snow cu od był się
I Mię dzysz kol ny Prze gląd Ka ba -
re to wy pt. „Z uśmie chem przez
świę ta”. Or ga ni za to ra mi by li
ucznio wie i na uczy cie le z Ze -
spo łu Szkół Ga stro no micz no
– Ho te lar skich oraz Ze spo łu
Szkół Elek tro nicz nych i In for -
ma tycz nych. Pa tro nat nad im pre -
zą ob jął Pre zy dent Mia sta So -
snow ca Ka zi mierz Gór ski. 

W Prze glą dzie wzię ły udział
trzy ka ba re ty: z I LO im. Roź -
dzień skie go, z Ze spo łu Szkół

Ga stro no micz no – Ho te lar skich
oraz z Ze spo łu Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych.
Każ dy z ka ba re tów przed sta wił
trzy dzie sto mi nu to wy pro gram,
w któ rym przy naj mniej je den
skecz był zwią za ny ze zbli ża ją -
cy mi się świę ta mi. Do chód z bi -
le tów w ca ło ści zo stał prze ka za -
ny na Ho spi cjum św. To ma sza
w So snow cu. Or ga ni za to rzy ma -
ją wiel ką na dzie je, że ta no wa
ini cja ty wa bę dzie kon ty nu owa na
w co raz to licz niej szym gro nie
ka ba re tów z so sno wiec kich
szkół po nad gim na zjal nych. U

Świę ta z uśmie chem



Dla wszyst kich dzie ci gru dzień to czas szcze gól ny.
Wszak jest to dla nich mie siąc ob fi to ści w po dar ki. Za -
czy na je ca ło rocz ne ocze ki wa nie na przy by cie bro da -
te go, star sze go je go mo ścia ubra ne go w czer wo ny strój
– Mi ko ła ja. Nie ina czej by ło w Ze spo le Szkół Tech -
nicz nych i Li ce al nych w So snow cu przy ul. Ki liń skie -
go (je den ze spon so rów), gdzie Mi ko łaj ki dla dzie ci
z dwóch so sno wiec kich do mów dziec ka oraz Miej skie -
go Ośrod ka Wspie ra nia Ro dzi ny zor ga ni zo wa ło Wy -
daw nic two Re gio ny i Fun da cja „Zło te Ser ce”.

Aby wy peł nić czas w ocze ki wa niu na przy by cie
Mi ko ła ja dzie ci wzię ły udział w kon kur sach z na gro -
da mi. W pierw szym mu sia ły się wy ka zać zna jo mo -
ścią z prze pi sów ru chu dro go we go. Eg za min pro wa -
dził aspi rant An drzej Gla ba z Wy dzia łu Pre wen cji KM
Po li cji w So snow cu (spon sor), a zwy cięz ców na gra -
dzał sam Sznu rek, bę dą cy po li cyj ną ma skot ką. Póź -
niej by ły po pi sy w kon kur sie wo kal nym i pla stycz -
nym. Te ma tem prac te go ostat nie go był oczy wi ście
Mi ko łaj.

Za ba wę umi la ły wy stę py ze spo łu ta necz ne go Lia
Fa il, któ ry po pu la ry zu je tań ce ir landz kie. Dzie ci nie
mo gąc się do cze kać przy by cia ocze ki wa ne go z du żą
nie cier pli wo ścią go ścia, za czę ły gło śno go przy wo ły -
wać. Sku tek był pio ru nu ją cy. Zza cho in ki wy ło nił się
Mi ko łaj z wor kiem pre zen tów na ple cach, któ ry każ de -
mu wrę czył pre zent. Przy tej oka zji by ły pa miąt ko we
zdję cia. Póź niej roz po czę ło się mi ko łaj ko we sza leń -
stwo. Przy mu zy ce Śnie żyn ki po rwa ły dzie ci w ta necz -
ne plą sy.

Wszyst kie dzie ci wraz z ich opie ku na mi oraz
obec ni na sa li spon so rzy oraz dzien ni ka rze mie li

uśmiech na twa rzach. Był to do wód na to, iż trze ba tak
nie wie le aby spra wić tak wiel ką fraj dę.

– Jak pa ni oce nia ideę ta kich im prez? Z tym py ta -
niem zwró ci li śmy się do Be aty Wnuk, me ne dże ra ds.
ban ko wo ści de ta licz nej Od dzia łu Ope ra cyj ne go Ban -
ku BGŻ w So snow cu, któ ry był jed nym ze spon so rów
im pre zy.

– Jest to nie wąt pli wie cen na ini cja ty wa i po ka zu je,
że moż na so bie po ma gać. Jest ona tym cen niej sza, iż
do ty czy dzie ci, któ re są i po win ny być do brem naj wyż -
szym. Spon so ra mi Mi ko ła jek by li tak że: Club & Pub
„Co pa ca ba na”, Urząd Mia sta w So snow cu, Ge tin
Bank, Bank Za chod ni WBK, Ze spół Ta necz ny Lia Fa -
il, PKM Sp. z o.o. So sno wiec, Za kład Ogól no bu dow -
la ny Mie czy sła wa Grzan ki, Zwią zek Za głę biow ski
oraz or ga ni za to rzy.

Pa tro na mi me dial ny mi im pre zy by ła na sza re dak -
cja, Ga ze ty Lo kal ne – „Ży cie Dą bro wy Gór ni czej”,
„Ży cie So snow ca” oraz cza so pi smo „No we Za głę -
bie”. Koc
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Za�ba�wa�z Mi�ko�ła�jem

24 li sto pa da w Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. G. Da ni łow -
skie go w So snow cu od by ło się
ko lej ne spo tka nie z cy klu „Bli -
skich spo tkań z sa mym so bą”.
Go ściem Książ ni cy by ła Do ro ta
Krzy wic ka, psy cho log i eks pert -
ka zna na m.in. z pro gra mu
„Roz mo wy w to ku” sta cji TVN. 

Spo tka nie pt. „Po go to wie
psy cho lo gicz ne, czy li sku tecz ne
roz wią zy wa nie pro ble mów

i kon flik tów” od by ło się w sie -
dzi bie Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Ze ga dło wi cza. 

Do ro ta Krzy wic ka jest psy -
cho lo giem pra cu ją cym za rów no
z do ro sły mi, jak i z mło dzie żą.
Zy ska ła po pu lar ność i ogrom ną
sym pa tię wi dzów ja ko eks pert -
ka wy stę pu ją ca w pro gra mie
„Roz mo wy w to ku”. Od kil ku
lat od po wia da na li sty Czy tel ni -
czek ty go dni ka „Chwi la dla

Cie bie”. Te raz, w naj now szej
książ ce „Po go to wie psy cho lo -
gicz ne. Jak opa no wać trud ną
sy tu ację i wyjść z niej zwy cię -
sko” wy ja śnia, w ja ki spo sób

sku tecz nie roz wią zy wać kon -
flik ty za po mo cą od po wied nich
ko mu ni ka tów, pod po wia da jak
roz wi kłać co dzien ne ży cio we
pro ble my. U

Bli�skie�spo�tka�nia�z sa�mym�so�bą
Prze pis na ży cie we dług Do ro ty Krzy wic kiej

AR
C

Beata D
udek

4 grud nia ru szy ła dru ga edy cja
ak cji „Z cho in ki Dar Ser ca” pro -
wa dzo na przez so sno wiec kie ki -
no He lios. Wy cho wan ko wie Do -
mów Dziec ka w So snow cu nr. 1
i 3 na pa pie ro wych ser dusz kach
wy pi sa li swo je świą tecz ne wy -
ma rzo ne pre zen ty i za wie si li je
na cho in ce miesz czą cej się w ki -
nie He lios przy uli cy Mo drze -
jew skiej. Każ dy, kto chce speł nić
dzie cię ce ma rze nie wy star czy, że
w dniach 6-22 grud nia ze rwie
któ reś z cho in ko wych ser du szek
i za ku pi pre zent dla jed ne go

z pod opiecz nych so sno wiec kich
do mów dziec ka. 

– Ak cja pod ha słem „Z cho -
in ki ser ca dar” jest or ga ni zo wa -
na w na szym mie ście po raz
dru gi i wie rzy my w jej, nie
mniej szą niż w ro ku ubie głym,
po pu lar ność. By wal cy ki na He -
lios ma ją oka zję uszczę śli wić
pod opiecz nych so sno wiec kich
pla có wek. Wy star czy, ze ze rwą
ser dusz ko i ku pią kon kret ne mu
dziec ku to, o co pro si. Po tem
wy star czy pre zent za pa ko wać,
pod pi sać imie niem ad re sa ta,

któ re rów nież znaj du je się
na ser dusz ku i wło żyć pod cho -
in kę – mó wi An na Po nie wier ska
z so sno wiec kiej pla ców ki ki -
na He lios. Speł nio ne ma rze nia
zo sta ną przed Wi gi lią prze wie -
zio ne do Do mów Dziec ka
i wrę czo ne ich pod opiecz nym.
Cho in ka z ser dusz ka mi cze ka
na dar czyń ców do 22 grud nia.
Ho no ro wy pa tro nat nad ak cją
ob jął Wy dział Kul tu ry i Sztu ki
w So snow cu. 

Tekst i foto: Ga brie la Ko la no

Po�da�ruj�dzie�ciom�wy�ma�rzo�ne�pre�zen�ty

20 li sto pa da od był się III Ogól -
no pol ski Fe sti wal Ze spo łów Mu -
zycz nych „Kie pu ra Fest” or ga ni -
zo wa ny co rocz nie przez Miej ski
Klub im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu. 

Ce lem Fe sti wa lu jest m.in.
pro mo cja do rob ku mu zycz ne go
i upo wszech nia nie po sta ci Ja -
na Kie pu ry, pro pa go wa nie twór -
czo ści i pre zen ta cja do ko nań ar ty -
stycz nych ze spo łów mu zycz nych
oraz przy bli że nie młod sze mu po -
ko le niu pięk na mu zy ki po waż nej
w no wych aran ża cjach. W kon -
kur sie udział wzię ło 50 ze spo łów
i wo ka li stów z ca łej Pol ski. Do fi -
na ło we go prze słu cha nia pod czas
te go rocz nej edy cji za kwa li fi ko wa -
ni zo sta li: Mo on sto ne, Mi chał
Ochrym, Ma rio la Bu ko wiec z ze -
spo łem Vspe ed, Ma ciej Klaś,
Alek san dra Szmyd, ze spół Vin ta -
ge, Mi chał Ha ra tym Qu in tet oraz
Dy so nans.

Ju ry w skła dzie: Ka ta rzy -
na Ce re kwic ka, Re na ta Da nel,
An na Ka mal ska, To masz Kał wa
oraz Grze gorz Maj zel pod czas
te go rocz nej edy cji wy jąt ko wo nie
przy zna ło I, II oraz III miej sca.
Na gro dę spe cjal ną wraz z wy gra -
ną w po sta ci na gra nia i pro mo cji
wła snej kom po zy cji w Ra dio Ka -
to wi ce otrzy mał ze spół Vin ta ge
za wy ko na nie utwo ru: „Wiel ki
Zen”. Przy zna no rów nież trzy
rów no rzęd ne wy róż nie nia wy so -
ko ści 1,5 tys. zł dla Ma cie ja Kla -

sia, Ze spo łu Dy so nans oraz Mi -
cha ła Ochry ma. 

Grand Prix III Edy cji Fe sti wa -
lu Kie pu raFest 2010 w wy so ko -
ści 5,5 tys. zł oraz na gro dę spe -
cjal ną Dy rek to ra Stu dia Wo ka li -
sty ki Es tra do wej dr Re na ty Da nel
– pro mo cję bez eg za mi nów
wstęp nych w stu dio na rok aka de -
mic ki 2010-2011 za nie zwy kłą
mu zy kal ność oraz wy jąt ko we
wa run ki wo kal ne przy pa dło
w udzia le Alek san drze Szmyd.
Uczen ni ca III kla sy wy dzia łu wo -
kal ne go Pry wat nej Szko ły Mu -
zycz nej II Stop nia PRO MU SI CA
w Kro śnie – An ny i Ada ma
Münzber ge rów wy ko na ła utwór
z re per tu aru Ja na Kie pu ry – „Ne
Sun Do rma” oraz, akom pa niu jąc
so bie na for te pia nie, wła sną kom -
po zy cję do słów kro śnień skie go
po ety Wa cła wa Tur ka – „Pu kaj
do za mknię tych drzwi”. Wy ko na -
nie za chwy ci ło ju ro rów. Suk ces
wo ka list ki jest tym więk szy, że
by ła ona naj młod szą uczest ni czą
kon cer tu fi na ło we go.

Uro czy ste wrę cze nie na gród
lau re atom uświet nił wy stęp Ka -
si Ce re kwic kiej. Kie pu ra Fest to -
wa rzy szył rów nież kon cert gru -
py Grze gorz Maj zel Trio.

Fe sti wal od był się pod ho no -
ro wym pa tro na tem Mar szał ka
Wo je wódz twa Ślą skie go Bo gu -
sła wa Śmi giel skie go.

Ga brie la Ko la no

Wiel�bi�cie�le�Kie�pu�ry�za�śpie�wa�li

Alek san dra Szmyd zdo by ła Grand Prix te go rocz nej edy cji
Kie pu ra Fest
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W 1915 ro ku biu ra zo sta ły prze nie sio ne
na ul. War szaw ską 6 do ka mie ni cy Mro -
kow skich. De cy zja o wy bu do wa niu ra -
tu sza pod ję ta zo sta ła w lip cu 1933 ro ku
przez pre zy den ta ko mi sa rycz ne go So -
snow ca, Win cen te go Kuź nia ka. Wa run -
ki by ły nie co sprzy ja ją ce, gdyż dzię ki
Fun du szo wi Pra cy utwo rzo ne mu
do wal ki z bez ro bo ciem Za rząd Mia sta
uzy skał na cel bu do wy po nad pół mi lio -
na zło tych. Spra wa mi or ga ni za cyj ny mi
za jął się Ko mi tet Bu do wy, w skład któ -
re go we szli m.in. Win cen ty Kuź niak,
Igna cy Be resz ko, Ed mund Sa lak, Ar tur
Li kier nik, Fran ci szek Mrocz kie wicz,
Hu gon Alm sta edt. Pro jekt ar chi tek to -
nicz ny po cząt ko wo pró bo wa no wy ło nić
w wy ni ku kon kur su, do któ re go za pro -
szo no sze ściu ar chi tek tów. Jed nak Sąd
Kon kur so wy w dniu 10 wrze śnia 1933
ro ku oce nił zgło szo ne pra ce ne ga tyw -
nie. W związ ku z za ist nia łą sy tu acją do -
dat ko wy pro jekt opra co wał Bu dow ni czy
Miej ski Sta ni sław Dan kow ski, a ten uzy -
skał ak cep ta cję ju ro rów. Do pro jek tu

wpro wa dzo no osta tecz nie kil ka drob -
nych zmian. Ra tusz wy bu do wa ny zo stał
na dział ce o po wierzch ni 7240 m2 na le -
żą cej do To wa rzy stwa Ak cyj ne go Ko -
palń i Za kła dów Hut ni czych So sno wiec -
kich, na by tej dro gą wy mia ny grun tów.
Roz po czę te w po ło wie paź dzier ni -
ka 1933 ro ku pra ce bu dow la ne ukoń czo -
no już pod ko niec sierp nia 1934 ro ku.
Cał ko wi ty ich koszt wy niósł 625 tys.
zło tych. Choć Za rząd Mia sta do no we -
go bu dyn ku prze niósł się już we wrze -
śniu, to je go uro czy ste otwar cie i po -
świę ce nie od by ło się 8 grud nia 1934 ro -
ku. W uro czy sto ści po prze dzo nej mszą
świę tą udział wzię li m. in. wo je wo da
kie lec ki Dzia dosz, sta ro sta bę dziń ski
Bo xa, pre zy dent So snow ca Alm sta edt,
przed sta wi cie le wie lu in sty tu cji i or ga -
ni za cji. Po świę ce nia gma chu do ko nał
ks. ka no nik Jan kow ski. Ra tusz po wstał
ja ko ele ganc ki, funk cjo nal ny bu dy nek
mo der ni stycz ny o czte rech kon dy gna -
cjach w środ ko wej czę ści i trzech
w bocz nych skrzy dłach. Ku ba tu ra bu -

dyn ku wy no si ła 17 tys. m3, a po -
wierzch nia użyt ko wa wy nio sła 2700
m2. Na uwa gę za słu gi wa ła sty lo wo
urzą dzo na re pre zen ta cyj na sa la Ra dy
Miej skiej. Przez dzie się cio le cia bu dy nek
był sie dzi bą władz miej skich. Do pie ro
w po ło wie lat 90. XX wie ku przy stą pio -
no do prac mo der ni za cyj nych roz ło żo -
nych na kil ka eta pów. Pod czas prze bu -
do wy kie ro wa no się za sa dą mi ni mal nej
in ge ren cji w ze wnętrz ną bry łę obiek tu.
Z te go wzglę du wpro wa dzo no je dy nie
dwa no we ele men ty: wej ście głów ne
i nad bu do wę pod da sza, któ ra prze zna -
czo na zo sta ła dla peł nie nia re pre zen ta -
cyj nych funk cji biu ro wo -ad mi ni stra cyj -
nych. Wszyst kie pra ce wy ko ny wa ne by -
ły w trak cie peł nie nia przez ma gi strat
swo ich funk cji. W cią gu kil ku lat prze -
bu do wa no rów nież par ter, piw ni ce
i wszyst kie pię tra oraz za go spo da ro wa no
te re ny w po bli żu zmo der ni zo wa ne go
bu dyn ku. Współ cze śnie jest naj waż niej -
szą z sie dzib roz wi ja ją ce go się so sno -
wiec kie go Urzę du Miej skie go. 

Jó�zef�Hal�ler�
(1873 – 1960), ge ne rał bro ni,
le gio ni sta

Uro dził się 13 sierp nia 1873 ro ku
w ma jąt ku Jur czy ce pod Kra ko -
wem (gmi na Ska wi na) w ro dzi -
nie ary sto kra ty Hen ry ka Hal le ra
von Hal len bur ga i Ol gi z Tre te -
rów. Do dzie wią te go ro ku ży cia
wy cho wy wał się wraz z licz nym
ro dzeń stwem na wsi w du chu pa -
trio ty zmu i re li gij no ści. Na le żał
do So da li cji Ma riań skiej oraz
do Trze cie go Za ko nu Świę te go
Fran cisz ka. Je go oj ciec brał
udział w po wsta niu stycz nio -
wym, a dzia dek od stro ny mat ki
był ka pi ta nem w do bie po wsta nia
li sto pa do we go. W 1882 ro ku ro -
dzi na Hal le rów prze nio sła się
do Lwo wa, gdzie mło dy Jó zef
roz po czął na ukę w gim na zjum
nie miec kim. Po je go ukoń cze niu
wstą pił do woj sko wej Niż szej
Szko ły Re al nej w Ko szy cach,
a na stęp nie do Wyż szej Szko ły

Re al nej w Hra ni cach. Po jej
ukoń cze niu pod jął stu dia w Aka -
de mii Tech nicz nej w Wied niu
na wy dzia le ar ty le rii. Po ukoń -
cze niu stu diów zo stał mia no wa -
ny na sto pień pod po rucz ni ka.
W la tach 1895-1900 słu żył w 11.
Puł ku Ar ty le rii we Lwo wie i Sta -
ni sła wo wie. Prze pro wa dził re for -
mę na ucza nia w ar ty le rii i uda ło
mu się do woj ska au striac ko -wę -
gier skie go wpro wa dzić język
pol ski. W 1910 ro ku wy stą pił
z ar mii i po świę cił się pra cy spo -
łecz nej. W 1912 ro ku ob jął m.in.
sta no wi sko in spek to ra w To wa -
rzy stwie Kó łek Rol ni czych.
Zwią zał się tak że z To wa rzy -
stwem Gim na stycz nym „So kół”.
Od po ło wy 1912 ro ku pro wa dził
in ten syw ną pra cę ja ko in struk tor
woj sko wy: za kła dał dru ży ny
„So ko ła”, or ga ni zo wał taj ne kur -
sy żoł nier skie, pod ofi cer skie
i ofi cer skie. Wniósł szcze gól ny
wkład do har cer stwa i był współ -
twór cą Krzy ża Har cer skie go.
Po wy bu chu I woj ny świa to wej

we Lwo wie za czę to for mo wać
Le gion Wschod ni, któ ry pod do -
wódz twem gen. Ada ma Pie tra -
sze wi cza two rzył m. in. Jó zef
Hal ler. Jed nak po raż ki na fron cie
wojsk au striac ko -wę gier skich
spo wo do wa ły, że Lwów zo stał
za ję ty przez Ro sjan a od dział
ewa ku owa ny do Msza ny Dol nej.
Jed nak wo bec sprze ci wu zło że -
nia przy się gi na wier ność ce sa -
rzo wi osta tecz nie le gion uległ
roz wią za niu. Po prze for mo wa niu
zo stał awan so wa ny do stop nia
pod puł kow ni ka i ob jął do wódz -
two nad 3. Puł kiem Le gio nów.
Od dział brał m.in. udział w wal -
kach w Kar pa tach. W mar cu
uzy skał awans na sto pień puł -
kow ni ka i po zo stał w 2. Bry ga -
dzie ja ko ofi cer dys po zy cyj ny
do wód cy. Dwa mie sią ce póź niej
uległ po waż ne mu wy pad ko wi sa -
mo cho do we mu i przez 10 mie -
się cy prze by wał na le cze niu.
W lip cu 1916 ro ku zo stał do wód -
cą 2. Bry ga dy Le gio nów Pol -
skich. Po kry zy sie przy się go wym

w lip cu 1917 ro ku do wo -
dził II Bry ga dą, któ ra we szła
w skład pod po rząd ko wa ne go
Au strii Pol skie go Kor pu su Po sił -
ko we go. 15 lu te go 1918 ro ku
prze bił się przez front au striac ko -
-ro syj ski pod Ra rań czą i po łą czył
z pol ski mi for ma cja mi w Ro sji.
Od 28 mar ca do wo dził jed nost -
ka mi ca łe go II Kor pu su Pol skie -
go na Ukra inie, a w nie speł -
na dwa ty go dnie póź niej otrzy -
mał no mi na cję na sto pień
ge ne ra ła. Kor pus zo stał roz bi ty
przez woj ska nie miec kie w bi -
twie pod Ka nio wem, jed nak Hal -
ler pod przy bra nym na zwi skiem
prze do stał się do Mo skwy, gdzie
sta nął na cze le Pol skiej Ko mi sji
Woj sko wej. W lip cu 1918 ro ku
do tarł do Fran cji, gdzie Ko mi tet
Na ro do wy Pol ski po wie rzył mu
do wódz two nad for mu ją cą się ar -
mią pol ską (tzw. Błę kit na Ar -
mia). Jej stan osią gnął 100 ty się -
cy żoł nie rzy, któ rzy eta pa mi
do czerw ca 1919 ro ku zo sta li
prze trans por to wa ni do Pol ski.

Od nio sła ona suk ce sy na fron cie
pol sko – ukra iń skim. Ge ne rał
Hal ler zo stał w paź dzier ni -
ku 1919 ro ku do wód cą Fron tu
Po mor skie go i brał udział w po -
ko jo wym przej mo wa niu pół noc -
nych te re nów kra ju. 10 lu te -
go 1920 ro ku w Puc ku do ko nał
sym bo licz nych za ślu bin Pol ski
z Bał ty kiem. W tym sa mym ro -
ku do wo dził woj ska mi pol ski mi
na przed po lach War sza wy
w woj nie z bol sze wi ka mi. W na -
stęp nych la tach peł nił sze reg
funk cji m. in. Ge ne ral ne go In -
spek to ra Ar ty le rii, prze wod ni -
czą ce go Związ ku Hal ler czy ków
i Związ ku Har cer stwa Pol skie go.
Był po słem na Sejm (1922-
1927). Po tę pił prze wrót ma jo wy
Jó ze fa Pił sud skie go i w związ ku
z tym 31 lip ca 1926 ro ku zo stał
prze nie sio ny w stan spo czyn ku.
Do 1939 ro ku ak tyw nie udzie lał
się po li tycz nie i spo łecz nie.
Po wy bu chu II woj ny świa to wej
prze do stał się przez Ru mu nię
do Fran cji, gdzie wszedł w skład

rzą du emi gra cyj ne go. Po upad ku
Fran cji prze do stał się do Wiel kiej
Bry ta nii. Peł nił tam funk cję Mi -
ni stra Oświa ty w Pol skim Rzą -
dzie na Uchodźc twie. Po za koń -
cze niu woj ny zde cy do wał się po -
zo stać na emi gra cji. Zmarł 4
czerw ca 1960 ro ku w Lon dy nie
i po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu
Gun ners bu ry. 23 kwiet nia 1993
ro ku je go pro chy wró ci ły do kra -
ju i spo czę ły w Kra ko wie. W So -
snow cu ge ne rał Jó zef Hal ler jest
pa tro nem uli cy na Po go ni, któ ra
wcze śniej no si ła na zwę ko mu ni -
sty Ste fa na Fran ci szo ka. 

Kolumnę redaguje Michał Węcel

RATUSZ
Po otrzymaniu praw miejskich siedzibę pierwszego magistratu ulokowano w styczniu 1903 roku w wynajętych
pomieszczeniach domów prywatnych przy ul. Nikołajewskiej (obecnie Kołłątaja) i Sadowej

Stefan�Grot-Rowecki
(1895 – 1944), generał dywizji,
komendant główny Armii Krajowej

Uro dził się 25 grud nia 1895 ro ku
w Piotr ko wie Try bu nal skim, w ro dzi -
nie Ste fa na i Zo fii z Chrza now skich.
Swo ją edu ka cję roz po czął w 1906 ro -
ku w gim na zjum pol skim w Piotr ko -
wie Try bu nal skim. Pięć lat póź niej zo -
stał współ or ga ni za to rem pierw sze go
taj ne go za stę pu skau to we go. Od je sie -
ni 1912 ro ku roz po czął stu dia tech -
nicz ne w War sza wie w Szko le Me cha -
nicz no-Tech nicz nej. W rok póź niej
wstą pił do Pol skich Dru żyn Strze lec -
kich. W stycz niu 1914 ro ku, po ukoń -
cze niu kur su pod ofi cer skie go w Rab -
ce, wró cił do War sza w, gdzie do wo -
dził IV plu to nem. W lip cu wy je chał
po ta jem nie na kurs ofi cer ski w No -
wym Są czu (za bór au striac ki),
a pod ko niec 1914 ro ku wstą pił do Le -
gio nów Pol skich Jó ze fa Pił sud skie go.
Pod czas I woj ny świa to wej wal czył
w I Bry ga dzie. Po kry zy sie przy się go -
wym prze by wał w obo zie dla in ter no -
wa nych ofi ce rów w Ba nia mi no wie.
W lu tym 1918 ro ku wstą pił do Pol skiej
Si ły Zbroj nej (tzw. Po lni sche We hr -
macht). W mar cu mia no wa ny po rucz -
ni kiem, zo stał wy kła dow cą w Szko le
Pod cho rą żych Pie cho ty w Ostro wi
Ma zo wiec kiej. Na prze ło mie 1918
i 1919 ukoń czył do dat ko wo kurs for ty -
fi ka cyj ny i mi ner ski w Mo dli nie. W la -
tach 1919-1920 wal czył w woj nie
z bol sze wi ka mi. W ko lej nych la tach
(1921-1922) był słu cha czem kur su do -
szko le nia w Wyż szej Szko le Wo jen nej.
Po je go ukoń cze niu zo stał przy dzie lo -
ny do Woj sko we go In sty tu tu Na uko wo
– Oświa to we go, jako sze f Wy dzia -
łu I Na uko we go, spra wu jąc tę funk cję
w la tach 1923-1926. W 1926 ro ku ob -
jął sta no wi sko I ofi ce ra szta bu w In -
spek to ra cie Ar mii gen. dy wi zji Jó ze fa
Ry ba ka, na któ rym po zo sta wał
do 1930 ro ku. Był w tym cza sie za ło -
ży cie lem i re dak to rem „Prze glą du
Woj sko wego”. W la tach 1930 – 1935
peł nił funk cję do wód cy 55. Po znań -
skie go Puł ku Pie cho ty w Lesz nie.
W li sto pa dzie 1935 ro ku po wie rzo no
mu do wo dze nie nad Bry ga dą Kor pu su
Obro ny Po gra ni cza „Po do le”, a w trzy
la ta póź niej został do wód cą pie cho ty
dy wi zyj nej 2. DP w Kiel cach. 20
czerw ca 1939 ro ku wy zna czo ny
na sta no wi sko do wód cy War szaw skiej

Bry ga dy Pan cer no -Mo to ro wej. 4 wrze -
śnia pod po rząd ko wa ny zo stał gen. T.
Pi sko ro wi, do wód cy im pro wi zo wa nej
Ar mii „Lu blin”. Swo ją bry ga dą do wo -
dził m.in. pod To ma szo wem Lu bel -
skim. Po ka pi tu la cji, unik nął nie wo li
i wró cił do War sza wy. Tam 5 paź dzier -
ni ka zo stał za stęp cą ko men dan ta Służ -
by Zwy cię stwu Pol ski, gen. bryg. Mi -
cha ła To ka rzew skie go – Ka ra sze wi -
cza. 3 ma ja 1940 ro ku mia no wa ny
ge ne ra łem bry ga dy. W tym sa mym ro -
ku zo stał ko men dan tem Ob sza ru War -
szaw skie go ZWZ, a na stęp nie ko men -
dan tem głów nym i do wód cą Sił Zbroj -
nych w Kra ju. Był za ło ży cie lem
ko mór ki „N” i or ga ni za cji „Wa chlarz”.
Do pro wa dził do po łą cze nia naj waż -
niej szych or ga ni za cji kon spi ra cyj nych
w kra ju w jed no li te woj sko po dziem -
ne. 14 lu te go 1942 ro ku zo stał do wód -
cą Ar mii Kra jo wej. Nad zo ro wał przy -
go to wa niu pla nu po wsta nia, któ re mia -
ło wy buch nąć w kra ju pod ko niec
woj ny. Był prze ciw ny współ pra cy
z ko mu ni sta mi pol ski mi z PPR.
Z upły wem cza su stał się naj bar dziej
po szu ki wa nym przez Niem ców Po la -
kiem. Zo stał wy da ny przez agen tów
Ge sta po ulo ko wa nych w wy wia dzie
AK. Aresz to wa ny w dniu 30 czerw -
ca 1943 ro ku w war szaw skim miesz -
ka niu przy ul. Spi skiej 14/10. Zo stał
prze wie zio ny do Ber li na, gdzie od mó -
wił współ pra cy z Niem ca mi. Osa dzo -
ny w po ło wie lip ca 1943 ro ku w obo -
zie kon cen tra cyj nym Sach sen hau sen.
Za mor do wa ny z roz ka zu He in ri cha
Him m le ra po wy bu chu po wsta nia war -
szaw skie go w no cy z 1 na 2 sierp -
nia 1944 ro ku. Po stać ge ne ra ła przez
wie le lat by ła kry ty ko wa na i po mi ja -
na w pod ręcz ni kach hi sto rii. Je go re -
ha bi li ta cja na stą pi ła do pie ro w la -
tach 80. XX wie ku. W So snow cu jest
on od po cząt ku lat 90. XX w. pa tro -
nem uli cy na Po go ni, któ ra wcze śniej
no si ła imię gen. Ka ro la Wal te ra -Świer -
czew skie go. 
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Ekologiczne grzanie
Od kilku tygodni gości u nas zima z prawdziwego zdarzenia. A jak to zimą bywa, w domach zużywamy najwięcej energii cieplnej. Wykorzystujemy ją jednak często w sposób nieprzemyślany. W efekcie
zamiast się ogrzewać tracimy ciepło i pieniądze.  Co zrobić, by było inaczej? Poniżej prezentujemy kilka praktycznych porad

Przede wszyst kim pa mię taj my
o re gu lo wa niu tem pe ra tu ry z po -
ko jach w za leż no ści od na szych
po trzeb. W ra zie urlo pów lub
dłuż szej nie obec no ści ogra nicz -
my ogrze wa nie do mi ni mum.
Po now ne pod grza nie po miesz -
czeń nie bę dzie wy ma gać
wbrew po zo rom dłu gie go cza su.
Nie usta wiaj my rów nież tem pe -
ra tu ry na naj wyż szą – zbyt su -
che po wie trze ma zły wpływ
na na sze sa mo po czu cie; ani
na naj niż szą. Sta raj my się utrzy -
my wać sta le opty mal ną tem pe -
ra tu rę – ta wy no si ok. 20 stop ni
Cel sju sza. Na to miast ob ni że nie
na noc tem pe ra tu ry o 2-3 stop nie
jest ko rzyst ne dla zdro we go snu.
War to też wie dzieć, że ob ni że nie
tem pe ra tu ry za le d wie o 1 sto -
pień, to oszczęd ność oko ło 5
proc. ener gii.

Rów nie waż ne jest peł ne wy -
ko rzy sty wa nie cie pła. Nie za sła -
niaj my zbyt nio ka lo ry fe rów fi -
ran ka mi i za sło na mi. W ra zie
moż li wo ści nie usta wiaj my
w ich po bli żu me bli, ani lo dów -
ki. Je śli to moż li we nad ka lo ry -
fe ra mi za mon tuj my pół ki, dzię -
ki nim cie płe po wie trze bę dzie
wę dro wa ło na śro dek po miesz -
czeń, za miast pro sto w su fit. Ta -

kie kro ki po zwo lą oszczę dzić
nam wy dat ki zwią za ne z ogrze -
wa niem na wet o 25-30 proc.
W ska li ca łe go se zo nu grzew -
cze go da je nam to spo rą su mę,
któ rą mo że my wy ko rzy stać
na in ne ce le.

Nie naj lep szym po my słem są
rów nież obu do wy grzej ni ków
– kie ru ją du że czę ści cie pła
z grzej ni ka na ścia nę, przez któ -
rą prze ni ka ono na ze wnątrz
– zwłasz cza, gdy nie po sia da my
tzw. ekra nów za grzej ni ko wych
(pły ty z ma te ria łu izo la cyj ne go
po kry te war stwą ma te ria łu, od -
bi ja ją ce go pro mie nio wa nie
ciepl ne). Te war to za mon to wać
– dzię ki te mu stru mień cie pła
kie ro wa ny jest do wnę trza
miesz ka nia, a nie po przez ścia -
nę na ze wnątrz.

War to za in we sto wać rów nież
w no we okna i drzwi bal ko no we.
Przy kła do wo sta re okno prze -
pusz cza na wet 10 ra zy wię cej
cie pła niż ścia na. No wo cze sne
okno 2-2,5 ra zy. Je że li po sia da -
my du że okna, to mo że my w ten
spo sób oszczę dzić na wet po ło wę
wy dat ków na ogrze wa nie. Wy -
mia na okien jest zwy kle naj lep -
szą in we sty cją przy oszczę dza niu
ener gii ciepl nej. Miej my jed nak

na uwa dze fakt, że no we okna są
bar dziej szczel ne, co wy ma ga
umie jęt ne go wie trze nia. Miesz -
ka nie na le ży wie trzyć krót ko,
lecz in ten syw nie np. po przez
sze ro kie otwar cie okien na prze -
ciw le głych koń cach miesz ka nia
tak, aby wy two rzyć prze ciąg.
Pod czas in ten syw ne go wie trze -
nia miesz ka nia na le ży za krę cić
za wór przy grzej ni ku, aby nie
tra cić cie pła. Istot ne jest na to -
miast przy oknach sta re go ty pu
umie jęt ne ich uszczel nia nie.
Czę sto nie zda je my so bie spra -
wy, że przez złe uszczel nie nie
tra ci my rocz nie oko ło 20 proc.
cie pła, a co za tym idzie pła ci my
wyż sze ra chun ki za ogrze wa nie.

Rów nież ro le ty ze wnętrz ne,
ale tak że ro le ty we wnętrz ne, cał -
kiem nie źle po ma ga ją w oszczę -
dza niu cie pła. Sta no wiąc do dat -
ko wą war stwę izo la cyj ną dla
okna. 

Efek tyw niej sze pod tym
wzglę dem są z pew no ścią ro le ty
ze wnętrz ne, któ re ma ją znacz nie
więk szą gru bość, a czę sto wy -
peł nio ne są ma te ria łem ter mo -
izo la cyj nym.

Do brym po my słem jest tak że
za in sta lo wa nie ter mo sta tycz nych
za wo rów grzej ni ko wych. Umoż li -

wia ją one do kład ne usta wie nie
tem pe ra tu ry w po miesz cze niach
na wy ma ga nym po zio mie i po -
zwa la ją ogra ni czyć po bór cie pła.
Naj now sze ter mo sta ty da ją nam
jesz cze do dat ko we moż li wo ści.
Mo że my usta wić je tak, że by
przy kła do wo w dzień do pusz cza -
ły do po miesz cze nia wyż szą tem -
pe ra tu rę, a ob ni ża ły je go do pływ
w cią gu no cy. Wie lu oso bom wy -
da je się, że oszczęd no ści, któ re
osią gnie my dzię ki ter mo sta tom
nie są war te ich za kła da nia.

Z dru giej jed nak stro ny, je że li po -
mno ży my za osz czę dzo ne pie nią -
dze przez licz bę mie się cy, kie dy
pa nu je u nas zi ma, szyb ko oka że
się, że za ło że nie ter mo sta tu jest
na praw dę opła cal ną in we sty cją.

Nie każ dy wie, że pod nie sie -
niu wy daj no ści ogrze wa nia słu -
żą ta kie dro bia zgi, jak… wy cie -
ra nie pod łóg do su cha i go to wa -
nie pod przy kry ciem – dzię ki
te mu po wie trze jest mniej wil -
got ne i nie wy twa rza się do dat -
ko we nie po trzeb ne cie pło.

Oczy wi ście to tyl ko nie któ re
ze spo so bów oszczę dza nia ener -
gii ciepl nej. Rów nie istot ny, co
wy mie nio ne przy kła dy jest
przede wszyst kim stan grzej ni -
ków oraz ter mo izo la cja miesz -
kal ne go bu dyn ku, na co nie za -
wsze ma my wpływ. Pa mię ta jąc
jed nak o pod sta wo wych za sa -
dach oszczę dza nia cie pła przy -
czy ni my się do je go ra cjo nal ne -
go wy ko rzy sty wa nia. 

Tekst i foto: Ga brie la Ko la no

Mądre�dokarmianie
Zima daje się we znaki nie tylko ludziom. Także zwierzęta nie mają łatwo. O ile jednak o nasze
domowe pociechy potrafimy zadbać, to już o te, które znajdują się za naszymi oknami
niekoniecznie. Zwłaszcza ptaki potrzebują naszej uwagi

Pa mię taj my jed nak o tym, by
pta ki do kar miać z gło wą. Nie
za wsze bo wiem na sze do bre
chę ci idą w pa rze z ra cjo nal ną
po mo cą. 

Przede wszyst kim rób my to
re gu lar nie i zgod nie z pod sta -
wo wy mi za sa da mi ży wie nia
po szcze gól nych ga tun ków.
Przy kła do wo ła bę dzie i kacz ki
chęt nie zje dzą ziar na zbóż,
drob no po kro jo ne wa rzy wa su -
ro we i go to wa ne (bez so li!) lub
spe cjal ny gra nu lat. Po pu lar ne
kar mie nie chle bem nie jest naj -
lep szym po my słem w przy pad -
ku pta ków wod nych. Po wi nien
sta no wić on je dy nie uzu peł nie -
nie pta siej die ty. Miej skie go łę -
bie, gaw ro ny i kaw ki po ła szą
się na ka szę, psze ni cę i czer -
stwe bia łe pie czy wo po kro jo ne
w drob na kost kę. Si kor ki uwiel -
bia ją sło ni nę i ziar na sło necz ni -
ka. Ko sy i kwi czo ły: jabł ka,
mo re le, owo ce czar ne go bzu,
ro dzyn ki i dak ty le (uni kaj my
ra czej po da wa nia su szo nych
owo ców – mo gą pro wa dzić
do pęcz nie nia w pta sim żo łąd -
ku), a wró ble pro so, drob ne ka -
sze i łu ska ny sło necz nik.

Pa mię taj my, że sól, do dat ki
che micz ne i przy pra wy, któ re
znaj du ją się w resz tach z na -
szych sto łów są dla pta ków szko -

dli we i po wo du ją u nich po waż -
ne cho ro by. Ofe ruj my zwie rzę -
tom po karm od po wied niej ja ko -
ści. Nie ste ty czę sto zda rza się, że
kar mio ne są sple śnia łym chle -
bem, ze psu ty mi ka sza mi lub stę -
chłym ziar nem. Nie za po mi naj -
my tak że o do stę pie do wo dy
i od cza su do cza su wstaw my
do karm ni ka mi secz kę z cie płą
wo dą. 

Istot ny jest rów nież fakt
umiej sco wie nia i kon struk cja
karm ni ka. Nie zbęd ny jest da -
szek chro nią cy po kar my
przed opa da mi at mos fe rycz ny mi
i osło na przed za chod nim oraz
pół noc nym wia trem. Jed no cze -
śnie mu si za pew niać swo bod ny
od lot. Ko niecz na jest w nim też
wy su wa na, ła twa do umy cia
pod ło ga.

Miej sce na to miast po win no
być za cisz ne, osło nię te od wia -
tru, ale jed no cze śnie unie moż li -
wia ją ce dra pież ni kom za cza je -
nie się w po bli żu karm ni ka. Naj -
lep sze są miej sca osło nię te
do mem lub krze wa mi od stro ny
za chod niej, zwłasz cza je śli
w po bli żu są gę ste i dość wy so -
kie krze wy (ber be ry sy, pi gwow -
ce, pną ce ró że itp.), gdzie pta ki
ła two skry ją się w ra zie ata ku.
Wo kół karm ni ka, w pro mie niu
kil ku me trów, mo gą znaj do wać
się je dy nie ni skie tra wy, w któ -
rych nie zdo ła za cza ić się ża den
kot. Wię cej in for ma cji o do kar -
mia niu pta ków moż na zna leźć
m.in. na stro nie in ter ne to wej
www.stop.eko.org.pl. 

Ga brie la Ko la no

Kochasz�dzieci�–�nie�pal�śmieci!
Już po raz szósty 15 listopada obchodziliśmy Dzień Czystego
Powietrza pod patronatem: Ministra Środowiska, Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka

Te go rocz ne mu świę tu przy świe ca -
ło ha sło „Śmie ci pa lą kra sno lud -
ki?!”. 

Fun da cja Ar ka co ro ku z tej
oka zji or ga ni zu je hap pe nin gi z cy -
klu: „Ko chasz dzie ci  – nie pal
śmie ci!”, w ra mach któ rych przy -
po mi na, że pa le nie śmie ci w pie -
cach do mo wych jest szko dli we dla
zdro wia i śro do wi ska. Po nad to gro -
zi za nie grzyw na w wy so ko -
ści 5 000 zł. We dług ra por tu Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, co ro ku na cho -
ro by wy wo ła ne złym sta nem
po wie trza umie ra 28 ty się cy Po la -
ków. W Unii, co dzie sią ta oso ba
umie ra ją ca z te go po wo du po cho -
dzi z na sze go kra ju. Dym ze spa la -
nych w do mo wych pie cach śmie ci
nie ste ty nie tyl ko brzyd ko pach nie,
ale jest rów nież szko dli wy dla na -
sze go zdro wia i zdro wia na szych
dzie ci. Pod czas spa la nia emi tu je -
my do at mos fe ry: py ły, któ re od -
kła da jąc się w gle bie, po wo du ją
szko dli we dla zdro wia czło wie ka
za nie czysz cze nie me ta la mi cięż ki -
mi, tle nek wę gla tru ją cy dla lu dzi
i zwie rząt oraz tle nek azo tu, któ ry
po wo du je po draż nie nia, a na wet
uszko dze nia płuc. Tru ją cy dym za -
wie ra tak że dwu tle nek siar ki, chlo -
ro wo dór, cy ja no wo dór, a tak że ra -
ko twór cze diok sy ny. 

Jak po da je pi smo „Przy ro da
dla Eu ro pej czy ków”: „Obec nie

z po wo du cho rób wy wo ła nych za -
py le niem ho spi ta li zo wa nych jest
po nad 100 ty się cy osób rocz nie”.
Ob li czo no tak że, iż czy stość na sze -
go po wie trza ma bez po śred ni
wpływ na na szą pra cę i roz wój go -
spo dar ki. Śred nio pół dnia ab sen -
cji cho ro bo wej prze cięt ne go Eu ro -
pej czy ka wy wo ła na jest złym sta -
nem po wie trza. Nie ste ty wśród
te re nów naj bar dziej za gro żo nych
wy mie nia ny jest w ra por cie nasz
kraj, a w szcze gól no ści re gion Ślą -
ska. Ra port pod kre śla ogrom ny
po stęp, ja ki do ko nał się w na szym
kra ju, ty le że na tle Eu ro py wciąż
je ste śmy pod tym wzglę dem
na sza rym koń cu. 

W ra mach te go rocz nej ak cji
uświa da mia ją cej w wie lu mia -
stach Pol ski od by ły się wy sta wy,
kon kur sy pla stycz ne, hap pe nin gi,
barw ne mar sze ulicz ne. Przy po -
mi na no, iż w do mo wych pie cach
pa lić nie na le ży m.in. czę ści me -
bli, ka wał ków opon, czy pla sti ko -
wych bu te lek. Ak cja po wsta ła
przy wspar ciu Na ro do we go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej oraz Wo je wódz -
kie mu Fun du szo wi Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. Part ne ra mi te go -
rocz ne go Dnia Czy ste go Po wie -
trza są: Fun da cja Na sza Zie mia
oraz Fun da cja Zie lo nej Li gi. GK

Kompleksowa
modernizacja�„Prusa”
18 li sto pa da zo sta ła pod pi sa na umo -
wa po życz ki oraz umo wa do ta cji po -
mię dzy Wo je wódz kim Fun du szem
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach a Gmi ną So -
sno wiec.
Po życz ka zo sta je udzie lo na w ter mi nie
od 18.11.2010 do 15.12.2015 r. z prze -
zna cze niem na do fi nan so wa nie za da -
nia pod na zwą „Kom plek so wa ter mo -
mo der ni za cja obiek tu ZSO nr 3 w So -
snow cu przy ul. Pił sud skie go 114”,
w skład któ re go wcho dzi m. in.: LO im.
B. Pru sa, w kwo cie 2 660 098 zł. Z ko -
lei do ta cja udzie lo na zo sta ła w kwo -
cie 363 474 zł do dnia 15.12.2011r.
z prze zna cze niem na do fi nan so wa nie
wy żej wy mie nio ne go za da nia. 
Na to miast 9 li sto pa da zo sta ła pod pi -
sa na po mię dzy WFO ŚiGW a Gmi ną
So sno wiec umo wa do ty czą ca umo -
rze nia 50 proc. po ży czek za cią gnię -
tych przez mia sto w 2004 ro ku. 
Fun dusz umo rzył kwo -
tę 369 344,78 zł – do ty czą cą za da nia
„Ter mo mo der ni za cja Obiek tów Ze -
spo łu Szkół Tech nicz nych i Li ce al nych
w So snow cu przy ul. Ki liń skie go 31 –
etap II” oraz 0,5 mln – do ty czą cą za -
da nia „Kom plek so wy pro gram go spo -
dar ki od pa da mi – etap I roz bu do wa
skła do wi ska od pa dów ko mu nal nych
przy ul. Gre na die rów w So snow cu
– I kwa te ra”, któ re Gmi na zo bo wią zu -
je się prze zna czyć na ter mo mo der ni -
za cję ZSO nr 3.
Pra ce roz po czę ły się we wrze śniu
bie żą ce go ro ku. Ca łość ma być skoń -
czo na do koń ca ro ku 2011. KP



12 listopada 2010 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczał Jubilatom prezydent miasta Kazimierz
Górski, kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz�50-lecia�małżeńskiego
obchodzili�Państwo

Janusz i Bożena Kucowie, Wacław i Weronika Jeziorkowie, Marian i Jadwiga Filipiakowie,
Andrzej i Danuta Lipińscy, Kazimierz i Genowefa Drągowie, Ireneusz i Maria Brudkowie, Jan
i Alicja Cieślowie, Stanisław i Władysława Piwowarczykowie, Władysław i Jadwiga
Stadnikowie, Tadeusz i Zenobia Szparowie, Józef i Lidia Kemonowie, Mirosław i Zenobia
Zygmuntowiczowie, Jędrzej i Jadwiga Wojtasikowie, Stefan i Zofia Włodarczykowie, Tadeusz
i Anna Gąsiorowscy, Stefan i Marianna Świerczyńscy, Czesław i Janina Kudelowie, Ireneusz
i Leokadia Kaszowie (60-lecie).

Władysław i Zofia Stachurscy, Witold i Alicja Zagałowie, Adam i Halina Kubańscy,
Władysław i Alicja Tokarzowie, Józef i Anna Wrońscy, Kazimierz i Wiesława Agdanowie,
Aleksander i Irena Jurgowie, Józef i Zofia Konopkowie, Zygmunt i Ewa Kurowscy, Władysław
i Helena Krawczykowie, Zdzisław i Danuta Krupowie, Zdzisław i Maria Trelowie, Czesław
i Anna Lechowie, Jurandot i Zofia Grabowscy, Antoni i Janina Sularzowie, Jan i Apolonia
Rodkowie, Zygmunt i Krystyna Rupalowie, Janusz i Alina Polakowie, Jadwiga Przeor,
Wiesława Dyktyńska.

Stanisław i Krystyna Stanowscy, Jan i Stanisława Tkaczowie, Mieczysław i Janina
Walczykowie, Jerzy i Elżbieta Uchnastowie, Roman i Lucyna Wiśniewscy, Marek i Zofia
Surowcowie, Marcin i Wiesława Srokowie, Jan i Barbara Sokołowie, 
Jan i Halina Kutkowie, Tadeusz i Genowefa Mirkowie, Janusz i Genowefa Matuszczykowie,
Janusz i Henryka Poradowie, Herman i Halina Nowakowie, Józefa i Stanisława Olszowscy,
Zenon i Honorota Kałużowie, Jan i Honorata Rutowie, Władysław i Krystyna Grondalowie,
Wojciech i Jadwiga Wachelkowie.
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106�lat
13 li sto pa da 106. rocz ni cę uro -
dzin ob cho dzi ła miesz kan ka
So snow ca, Pa ni Ste fa nia So ko -
łow ska. Z tej oka zji w do mu Ju -
bi lat ki od by ła się uro czy stość
wrę cze nia na gro dy ju bi le uszo -
wej wraz z dy plo mem. W spo -
tka niu wziął udział za stęp ca
pre zy den ta mia sta Ry szard Łu -
kaw ski. Sza now nej Ju bi lat ce
skła da my naj ser decz niej sze ży -
cze nia. U

Pol skie „czar ne zło to” – wę giel
był wio dą cym te ma tem kon fe -
ren cji „Gór nic two 2010”, któ ra
od by ła się w Ka to wi cach. Jej or -
ga ni za to rem by ło Pol skie To wa -
rzy stwo Wspie ra nia Przed się -
bior czo ści oraz mie sięcz nik go -
spo dar czy „No wy Prze mysł”.

Ob ser wu jąc ten den cje świa -
to we go ryn ku wy do byw cze go
te go su row ca oka zu je się, iż wę -
giel z ro ku na rok sta je się co raz
cen niej szym su row cem. Po ubie -
gło rocz nym kry zy sie pol skie ko -
pal nie z mo zo łem od bi ja ją się
od dna. Wie le czyn ni ków wska -
zu je na to, iż gór nic two przy nie -
sie w bie żą cym ro ku ok. 1 mi -
liar da zł do cho du. Po dob na sy -
tu acja by ła 2005 r. Wła śnie
wte dy po raz pierw szy przy mie -
rza no się do de biu tu na Gieł dzie
Pa pie rów War to ścio wych. Nie -
ste ty, sta nę ło wów czas tyl ko
na przy miar kach. Tyl ko lu bel ska
ko pal nia „Bog dan ka” no to wa -
na jest na par kie cie. Ślą skie ko -
pal nie cze ka ją na swo ją oka zję,
któ ra wła śnie się nada rza. 

Jak stwier dził Ja ro sław Za -
gór ski, pre zes Ja strzęb skiej
Spół ki Wę glo wej, wa run ki
do de biu tu na GPW są sprzy ja -
ją ce i na le ży je wy ko rzy stać.
Wszyst kie fir my gór ni cze, by
utrzy mać wy do by cie, na wet
na te go rocz nym po zio mie zy sku
– 1 mld zł, po trze bu ją pie nię dzy
na in we sty cje, bez któ rych zno -
wu po pad ną w re ce sję. We dług
da nych sza cun ko wych do 2015 r.
na no we po kła dy wę gla, no we
ma szy ny i urzą dze nia oraz kon -
so li da cje ko palń po trze ba bę dzie
ok. 15 mld zł. Przy bra ku fi nan -
so wa nia ze wnętrz ne go oraz po -
no sze nia na kła dów trzy krot nie
prze wyż sza ją cych od pi sy amor -
ty za cyj ne, ko pal nie z ko niecz no -
ści mu szą za cią gać zo bo wią za -
nia, a te jak wie my trze ba póź -
niej spła cać. Dla te go pie nią dze
uzy ska ne z gieł dy po zwo lą uzy -
skać ta kie środ ki.

Z ko lei Je rzy Pod sia dło, pre -
zes za rzą du Wę glo kok su pod -
kre ślił, iż w bieżącym roku Pol -
ska wy eks por tu je po nad 10 mln
ton wę gla, czy li wię cej niż za -
kła da no. Nie ste ty, da le ko jesz cze
do tłu stych lat eks por to wych.
Zło ży ło się na to wie le czyn ni -
ków, m.in. osła bie nie zło tów ki
w sto sun ku do eu ro i do la ra oraz
– co naj waż niej sze – ogrom ny
po pyt na wę giel w Chi nach i In -
diach. Za uwa żył tak że, iż w br.
doj dzie do zrów no wa że nia bi -

lan su w eks por cie i im por cie
czar ne go su row ca.

Od cze go trze ba za cząć, by
pol skie gór nic two po now nie
zna la zło się na to pie? Od po wie -
dzi na to py ta nie udzie li ła nam
bio rą ca udział w kon fe ren cji, wi-
ce mi ni ster go spo dar ki, Jo an -
na Strze lec -Ło bo dziń ska: – Gór -
nic two na le ży re struk tu ry zo wać
i mu si to być pro ces cią gły. Pry -
wa ty za cja firm bran ży gór ni czej
po zwo li w koń cu za de biu to wać
im na GPW. Naj więk sze szan se
na wej ście na par kiet ma JSW
i głów ny eks por ter kra jo we go
wę gla – ka to wic ki Wę glo koks.

A jak przed sta wia się przy -
szłość je dy nej czyn nej ko pal ni
w Za głę biu – KWK „Ka zi -
mierz – Ju liusz” Sp. z o.o.
w So snow cu?

– Przy szłość ko pal ni to sys -
tem pod bie ra ko wy w po kła -
dzie 510 – mó wi pre zes Za rzą -
du, dy rek tor na czel ny ko pal ni,
mgr inż. Zbi gniew Ko ściel niak.
Po le ga on na tym, iż wpro wa -
dza my dwie sek cje i prze no śnik
do wy drą żo ne go wcze śniej
chod ni ka. Ro bo ta mi strza ło wy -
mi ura bia my wę giel, a na stęp nie
prze no śni kiem trans por tu je my
da lej. Na sa mym po cząt ku te go
cy klu sor ty men ty gru be sta no -
wią ok. 90 proc. urob ku.
Po trans por cie prze no śni kiem
zgrze bło wym i cał ko wi tej od sta -
wie na stę pu je de gra da cja urob -
ku. W efek cie na po wierzch ni
sor ty men ty gru be sta no wią
ok. 30 proc. urob ku, a śred nie
ok. 20 proc. Mo gę rów nież po -
wie dzieć, iż ma my to szczę ście,
gdyż współ czyn nik spie ku,
a więc naj waż niej szy dla wę gla,
przy spa la niu wy no si „O”. Je ste -
śmy je dy ną ko pal nią, któ ra ma
ta ki współ czyn nik. Wę giel nasz
jest dro gi, ale bar dzo do bry.
Wła śnie z te go wę gla pro du ku -
je my zna ne eko – grosz ki. Nasz

znak fir mo wy Eco – grosz ku jest
za strze żo ny. Je że li ktoś ku pi
nasz wę giel, to bę dzie ku po wał
go za wsze. Cho ciaż je go ka lo -
rycz ność jest nie naj wyż sza, to
dwa po zo sta łe współ czyn ni ki:
spie ku i za po pie le nie de cy du ją
o je go ja ko ści.

Rocz nie za ło ga ko pal ni li czą -
ca 1400 pra cow ni ków wy do by -
wa po nad 600 tys. ton wę gla,
któ re go, nie li cząc mia łu, od bior -
ca mi są klien ci in dy wi du al ni.
Trze ba też pod kre ślić, KWK
„Ka zi mierz – Ju liusz” w tro sce
o do bro klien ta, lep sze speł nie nie
je go po trzeb i ocze ki wań oraz
ma jąc na uwa dze wpływ na śro -
do wi sko na tu ral ne i cią głą po pra -
wę wa run ków BHP wdro ży ła
i cer ty fi ko wa ła sys te my: za rzą -
dza nia bez pie czeń stwem i hi gie -
ną pra cy, za rzą dza nia śro do wi -
skiem oraz sys tem za rzą dza nia
ja ko ścią. Po wdro że niu te go
ostat nie go z ww. sys te mów, ko -
pal nia wpro wa dzi ła 16 li sto pa -
da 2007 r. Zin te gro wa ny Sys tem
Za rzą dza nia Ja ko ścią.

Jesz cze do nie daw na w Za -
głę biu fe dro wa ło 11 ko palń.
Dziś osta ła się tyl ko jed na. I to
wła śnie za ło ga tej ko pal ni kul -
ty wu je jesz cze tra dy cje gór ni -
cze go świę ta Bar bór ki. Jak za -
wsze gór ni cy wraz z ro dzi na mi
spo tka li się na uro czy stej mszy,
któ ra rok rocz nie od pra wia -
na jest o godz. 9.00 w Sa li
Zbor nej kop. „Ka zi mierz – Ju -
liusz”. Wcze śniej po oko licz -
nych osie dlach prze ma sze ro wa -
ła gór ni cza or kie stra i bu dzi ła
ro dzi ny gór ni ków.

By ła też karcz ma piw na, od -
zna cze nia, po że gna nie eme ry -
tów, uho no ro wa nie ju bi la tów,
jed nym sło wem Bar bór ka. Gór -
ni czej bra ci re dak cja ży czy
Szczęść Bo że!

Tekst i foto: Hen ryk Ko cot

Bar�bór�ka�wSo�snow�cu
–�Ka�zi�mie�rzu

Wi ce mi ni ster Go spo dar ki, Jo an na Strze lec -Ło bo dziń ska



Martyna
Bierońska
na podium
mistrzostwa
świata
W Sankt Petersburgu (Rosja) odbyły
się Mistrzostwa Świata Seniorów
w Ju Jitsu. Znakomity start
w imprezie zaliczyła reprezentantka
Budowlanych Sosnowiec Martyna
Bierońska, która w kat. wa go -
wej 55 kg sięgnęła po srebrny medal
i tytuł wicemistrzyni świata. To
kolejny znakomity wynik naszej
zawodniczki, która ma już na koncie
wicemistrzostwo świata wywalczone
w 2008 roku, tytuł mistrzyni Europy,
po który sięgnęła w ubiegłym roku
w Podgoricy oraz złoty medal Igrzysk
Sportów Walki Pekin 2010.
W mistrzostwach wziął udział także
kolega klubowy Martyny Grzegorz
Gros, który rywalizował w kat.
wagowej 62 kg. KP

Czystki�w„Zagłębiu”
Porządki w piłkarskim
„Zagłębiu” czas zacząć.
Działacze sosnowieckiego
klubu opublikowali listę graczy,
którzy mogą sobie szukać
nowych klubów. Znalazło się
na niej dziesięć nazwisk

No wych pra co daw ców mo gą so bie
szu kać Adam Bensz, Ad rian Ma rek,
To masz Ba lul, Ad rian Pa jącz kow ski,
Mi chał Skór ski, To masz Sza tan, Mi -
chał Zio ło, Da wid Skrzy pek, Ad rian
Mie lec i Mar cin Folc. Z ko lei Ra fał Bie -
law ski mo że zo stać wy po ży czo ny
do in ne go klu bu.
Co cie ka we, aż po ło wa z te go gro na
to za wod ni cy, któ rzy za si li li so sno -
wiec ki klub la tem bie żą ce go ro ku.
– Ta kie de cy zje za wsze nio są za so bą
wąt pli wo ści, emo cje. Mu si my pod jąć
ry zy ko gdyż ma rzy nam się bu do wa
no we go „Za głę bia”. Być mo że po peł -
nia my błąd, ale to do pie ro czas po ka -
że. Nie wy klu czo ne, że ci któ rzy do -
sta li wol ną rę kę bę dą w in nych klu -
bach gra li le piej – mó wi Ra do sław
Ogie la, dy rek tor klu bu.
To masz Sza tan już wy stą pił w me czu
kon tro l nym Do lca nu Ząb ki, gdzie szko -
le nio wcem jest by ły tre ner so sno wi -
czan Ro bert Mo skal. Na te sty do Ar ki
Gdy nia za pro szo ny zo stał z ko lei Mi chał
Grunt. „Za głę bie” re zy gnu je z pił ka rzy,
a za ra zem roz glą da się za no wy mi
twa rza mi. Kil ka dni te mu gło śno by ło
w me diach o roz mo wach Da riu sza Ko -
ziel skie go, wła ści cie la więk szo ści ak -
cji klu bu, z Pio trem Świer czew skim
oraz Jac kiem Bą kiem. Z po my słu ra -
czej nic nie wyj dzie, ale jest to sy gnał,
że w So snow cu chcą po sta wić na do -
świad cze nie. Ma rek Adam czyk, pre -
zes klu bu, za pew nia jed nak, że ko mi -
nów pła co wych nie bę dzie. – Nie stać
nas na utrzy my wa nie gra czy, któ rzy
chcą za ra biać po kil ka dzie siąt ty się cy
zło tych. Za le ży nam na pił ka rzach do -
świad czo nych, ale i ta kich, któ rzy bę -
dą u nas gra li za roz sąd ne wy na gro -
dze nie – pod kre śla.
Tym cza sem z ze spo łem tre nu ją na past -
nik Ire ne usz Gry boś, na past nik Sta li
Rze szów, któ ry już kil ka krot nie przy -
mie rza ny był do gry w na szym klu bie
oraz Ame ry ka nin Mi cha el Mc Da de wy -
stę pu ją cy na po zy cji de fen syw ne go po -
moc ni ka. KP
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Pa me la War szaw ska, za wod nicz -
ka TMS Za głę bie za ję ła ósme
miej sce w za wo dach Pu cha ru
Świa ta ju nio rów w sza bli, któ re
w mi nio ny week end od by ły się
w So snow cu. To ży cio wy suk ces
na szej re pre zen tant ki, a za ra zem
naj lep szy wy stęp z gro na na -
szych szer mie rzy.
Oprócz Pa me li War szaw skiej
do ry wa li za cji o zwy cię stwo
w zma ga niach sza bli stek sta nę -
ły tak że in ne za wod nicz ki TMS:
An ge li ka Wą tor oraz Mar ta Pu -
da, z któ rej star tem wią za no naj -
więk sze na dzie je. Nie ste ty, czo -
ło wa za wod nicz ka so sno wiec -
kie go klu bu te go tur nie ju
do uda nych nie za li czy. Pu da
szyb ko od pa dła z dal szej ry wa li -
za cji zaj mu jąc od le głe 30 miej -
sce.
Do bry start za no to wa ła Wą tor,
któ ra ukoń czy ła za wo dy na 11
miej scu, ale naj lep szym wy ni -
kiem mo że się po chwa lić War -
szaw ska, któ ra awan so wa ła
do ćwierć fi na łu. –  Pa me la mia -
ła tro chę szczę ścia w 1/8 fi na łu,
gdyż ry wal ka skrę ci ła so bie no -
gę. W wal ce o wej ście do pół fi -
na łu dziel nie wal czy ła z fa wo ry -
zo wa ną Ro sjan ką Ale xan drą
Sha ta lo vą. W pierw szej fa zie po -
je dy nek był bar dzo za cię ty, ale
dru ga część ry wa li za cji na le ża ła
już do ry wal ki, któ ra wy gra ła ten

po je dy nek 15:6. – Dla na szej za -
wod nicz ki to bez sprzecz nie ży -
cio wy suk ces – pod kre śla An -
drzej Bil, tre ner na szych za wod -
ni czek, a za ra zem szko le nio wiec
ju nior skich re pre zen ta cji Pol ski. 
– Nie li cząc star tu Mar ty wy stęp
na szych dziew cząt na le ży uznać
za bar dzo uda ny. Pa me la i An ge -
li ka to mło de za wod nicz ki, któ re
osią gnę ły znacz nie lep szy wy nik
niż wska zy wa ły by na to miej sca
w ran kin gu – do dał Krzysz tof
Wą tor, tre ner TMS Za głę bie.
War to do dać, że oprócz War -
szaw skiej w czo ło wej ósem ce
zna la zła się jesz cze tyl ko jed nak
re pre zen tant ka Pol ski, Mar ty -
na Wą tor.
Za wod ni cy Za głę bia ze swo ich
star tów nie mo gą być tak za do -
wo le ni jak na sze pa nie. Mi chał
Ko chan ukoń czył za wo dy na 80
miej scu, a Ka mil Ma rzec trzy
„oczka” ni żej. 
Wśród ko biet trium fo wa ła Ro -
sjan ka Alek san dra Sza ta ło wa
po zwy cię stwie 15:13 nad ko le -
żan ką z re pre zen ta cji Eli za wie tą
Kir ja no wą, a w ry wa li za cji męż -
czyzn w bra to bój czym po je dyn -
ku dwóch Wę grów gó rą był An -
drasz Szat ma ri po zwy cię -
stwie 15:10 nad Ni ko la szem
Ilia szem.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ży cio wy suk ces Pa me li
War szaw skiej
Sto li ca Za głę bia po raz siód my go ści ła uczest ni ków Pu cha ru Świa ta w sza bli

Pió�ro�wy�ło�wił�ko�lej�ne�me�da�le
Ko lej ne suk ce sy Ar tu ra Pió ro. So -
sno wiec ki pły wak zdo był sie dem
zło tych me da li pod czas za wo dów
ro ze gra nych w Lu bli nie, któ rych
or ga ni za to rem by ła Pol ska Fe de -
ra cja Spor tu Nie sły szą cych oraz
trzy krąż ki Głów nych Zi mo wych
Mi strzostw Pol ski w ka te go rii
mło dzie żow ców.

Za wo dy w Lu bli nie zo sta ły
prze pro wa dzo ne na ba se nie o dłu -
go ści 25m, a Ar tur wy star to wał aż
w sied miu kon ku ren cjach pły wac -
kich, po cząw szy od dy stan su 50 m
sty lem do wol nym, a na 400 m sty -
lem zmien nym koń cząc.

Wy grał wszyst kie kon ku ren cje,
w któ rych star to wał ze znacz ną
prze wa gą nad swo imi ry wa la mi
i zdo był sie dem zło tych me da li.
Lu bel ska ko mi sja sę dziow ska
uzna ła Ar tu ra Pió ro za naj lep sze -

go pły wa ka za wo dów. Oprócz me -
da li Ar tur usta no wił dwa no we re -
kor dy Pol ski w pły wa niu spor tow -
ców nie sły szą cych. Re kor do we
wy ni ki osią gnął na dy stan -
sie 400 m sty lem zmien nym oraz
na dy stan sie 50 m sty lem mo tyl -
ko wym. 

Na po cząt ku grud nia Pió ro
wziął udział w Głów nych Zi mo -
wych Mi strzo stwach Pol ski se nio -
rów i mło dzie żow ców (19 – 20
lat). W za wo dach tych wy star to -
wa ło pra wie pół ty sią ca za wod ni -
ków i za wod ni czek z 83 klu bów
pły wac kich z ca łej Pol ski. Ar tur
star to wał w czte rech kon ku ren -
cjach in dy wi du al nych na dy stan -
sach 200, 400, 800 i 1500 m sty -
lem do wol nym oraz w szta fe -
tach 4x50 m i 4x100 m sty lem
zmien nym, a tak że 4x100 m

i 4x200 m sty lem do wol nym. Za -
wo dy te za koń czy ły się dla Ar tu ra
Pió ro ol brzy mim, ży cio wym suk -
ce sem. Zdo był trzy me da le mi -
strzostw w ka te go rii mło dzie żow -
ców – zło ty w szta fe cie 4x100 m
sty lem zmien nym, srebr ny w szta -
fe cie 4x100 m sty lem do wol nym
i brą zo wy na dy stan sie 4x200 m
sty lem do wol nym.

Po dob nej sy tu acji w hi sto rii
pol skie go spor tu do tych czas nie
od no to wa no. Ar tur Pió ro jest
pierw szym w hi sto rii pol skie go
spor tu za wod ni kiem nie sły szą -
cym, któ ry star tu jąc w szta fe cie
z za wod ni ka mi AZS AWF Ka to -
wi ce w bez po śred niej ry wa li za cji
ze spor tow ca mi wy łącz nie sły szą -
cy mi, po tra fił ich po ko nać i zdo -
być 3 me da le mi strzostw Pol ski
w pły wa niu. KP 

Pa me la War szaw ska wraz z tre ne rem Lesz kiem Chło stą

Do pie ro tuż przed koń cem ro ku
ho ke iści „Za głę bia” do star czy li
swo im fa nom po wo dów do ra -
do ści. Tar ga ny pro ble ma mi or -
ga ni za cyj no -fi nan so wy mi ze -
spół z So snow ca wy grał czte ry
me cze z rzę du po zo sta wia jąc
w po ko na nym po lu m.in.: GKS

Ty chy i Ciar ko Sa nok.  W ostat -
nim cza sie z klu bem po że gna li
się Ro bin Ba cul, Ra dim An to no -
vić, Vla di mir Lu ka, Da vid Ga -
lvas, a na stęp nie Mar cin Ja ros
i Mi lan Ba ra nyk. Ze spół opu ścił
tak że Ja ro sław Do łę ga, ale
po kil ku dniach wró cił. Po wo -

dem opusz cze nia klu bu był po -
ślizg w wy pła tach. 

Do te go na le ży wspo mnieć
o spo rej li ście gra czy kon tu zjo -
wa nych.

W pew nym mo men cie cier -
pli wość gra czy skoń czy ła się
i dwu krot nie so sno wi cza nie nie

wy je cha li na lód, za co zo sta li
uka ra ni wal ko we ra mi. W klu bie
po zo sta li prak tycz nie sa mi wy -
cho wan ko wie, któ rym los dru ży -
ny nie jest obo jęt ny. Na kon ta
gra czy wpły nę ła część za le głych
wy płat, ale to kro pla w mo rzu
po trzeb. Mi mo to cha rak ter ni

so sno wi cza nie utar li no sa kil ku
dru ży nom udo wad nia jąc, że nie
są chłop ca mi do bi cia. Sy tu acja
klu bu na dal jest jed nak bar dzo
trud na i je śli szyb ko nie znaj dą
się środ ki to przy szłość ho ke jo -
we go „Za głę bia” stoi pod zna -
kiem za py ta nia. KP

Cha�rak�ter�ho�ke�istów
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KINO co? gdzie? kiedy?

Ja nusz Gło wac ki

Go�od ni�ght�Dże�rzi
Świat Książ ki, 2010

Chcia łem po ko chać
świat, ale mi nie po zwo -
lo no. No to za czą łem
uda wać. – Tak mó wi o so bie Dże rzi,
czy li Je rzy Ko siń ski – bo ha ter naj -
now szej po wie ści Ja nu sza Gło wac -
kie go. Książ ka ob ro sła le gen dą,
a au tor pra co wał nad nią kil ka lat.
Kim na praw dę był ów pol ski Żyd,
któ ry zro bił w USA wiel ką ka rie rę?
Kon tro wer syj ny czło wiek, zmie nia -
ją cy wciąż swo ją bio gra fię, na zna -
czo ny Ho lo kau stem ko bie ciarz, by -
wa lec klu bów dla sa do ma so chi -
stów, po dej rze wa ny o to, że nie
na pi sał sam gło śne go Ma lo wa ne go
pta ka? 

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 7 stycznia 2011 r. 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.

Poziomo: 1 – państwo lub... kapelusz, 5 – tam odbierzesz
paczkę, wyślesz list..., 8 – ustalona zasada, normatyw, 9 –
dokładka, 10 – kanciarz, 11 – trunek popularny na
Węgrzech, 12 – kolorowe, fruwające owady, 14 –
najbardziej północny stan USA, 16 – jadalny kasztan, 17 –
ryba z rodziny sumowatych, 19 – gra z wieżą i skoczkiem,
21 – popularne klocki, 22 – diabeł, 25 – chaber, 28 – po
niej porusza się ciało niebieskie, 29 – stan pogotowia, 30
– wychował się wśród zwierząt w dżungli, 32 – wiszą w
galerii, 34 – na fotografie, 35 – drzewo iglaste, 36 – łuk w
architekturze, 37 – burząca machina, 38 – starożytne
naczynie do przechowywania płynów, 39 – kupalnik
górski.

Pionowo: 1 – grobowiec faraona, 2 – stolica Grecji, 3 –
klątwa kościelna, 4 – słony herbatnik, 5 – stawiany z kart,
6 – pachołek obozowy w dawnym wojsku polskim, 7 –
morze na południu Europy, 13 – walczy z bykami, 15 –
szpara, 18 – lampa elektronowa, 20 – skała osadowa i
źródło wody mineralnej w Krynicy, 23 – atrapa, 24 –
przeszkoda ustawiona w poprzek ulicy, 26 – popularna gra
w karty, 27 – zielnik, 28 – sofa, 31 – ze szpadą w czarnej
masce, 33 – główny bohater w filmie „Szczęki”.

Rozwiązanie krzyżówki numer 10/2010: Andrzej Łapicki -  „Nic się nie stało”
Nagrody otrzymują: Ryszard Jaskólski, Alicja Siemińska oraz Aleksandra Śródecka

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ła księ gar nia „Świat Książ ki", miesz czą ca
się w So snow cu przy ul. Mo drze jow skiej 20. Księ gar nia za pra -
sza Czy tel ni ków od po nie dział ku do piąt ku, w godz. od 9 do
19, w so bo ty od 10 do 14.

krzyżówka�nr��11

reklama

ITy�możesz�zostać�aniołem

9 grudnia w Filii nr 5 Biblioteki Miejskiej w Sosnowcu
odbyła się II edycja konkursu międzyszkolnego
pod nazwą „Gdy Ty zostaniesz aniołem to ziemia rajem
będzie”. Organizatorami konkursu były: Szkoła
Podstawowa nr 20 w Sosnowcu, Filia nr 5 Biblioteki
Miejskiej w Sosnowcu, Parafia św. Jacka w Sosnowcu. 

Na konkurs napłynęło 548 prac, na których w dowolnej
formie plastycznej dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych,
młodzież gimnazjalna, licealna przedstawiła anioły.

W konkursie udział wzięło 15 szkół, 5 przedszkoli, Ognisko
Pracy Pozaszkolnej, Dom Dziecka, Świetlica „Parasol”. Prace
oceniali: Adrianna Pionka z Sosnowieckiego Centrum Sztuki,
Katarzyna Zając z Fundacji św. Alberta i Joanna Krzysztofik
z Muzeum w Sosnowcu. Zorganizowany konkurs miał na celu
sprzedaż wykonanych prac, a dochód przeznaczony zostanie
na budowę nowego hospicjum i pomoc w dofinansowaniu
operacji serca ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 20. U

15 grudnia ogodz.16.00wMBP Filia przyul. Parkowej1a
– „Wświątecznym nastroju” – koncert świąteczny wwykonaniu młodych
artystów zPaństwowej Szkoły Muzycznej im. J. Kiepury wSosnowcu. 
16 grudnia odgodz.10.00wMDK „Kazimierz” – konkurs recytatorski
pn. Poezja Śniegiem Oprószona we współpracy z filią nr10 Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
17 grudnia ogodz.18.00wSosnowieckim Centrum Kultury-Zamek
Sielecki – wernisaż wystawy poplenerowej pn.XIIISosnowieckie
Spotkania Artystyczne. Surówka. Plener Artystów Plastyków
Sosnowiec2010. Komisarz: prof. Jacek Rykała. 
23 grudniawArt. Cafe Muza – 100% MUZY wMUZIE, czyli Stecyk i jego
goście. Stecyk i jego goście.
28 grudnia ogodz.18.00wMiejskim Klubie Maczki – koncert
zokazji20-lecia Klubu wwykonaniu MAGDY UMER – „NOCEISNY”.
30 grudnia wgodz.20.30 – 00.30 wKlubie im. J. Kiepury
– „Przebojowa noc kończąca rok”. Wprogramie: największe przeboje
muzyki rozrywkowej, pokaz tańca towarzyskiego oraz smaczne menu.
Gwiazdą wieczoru będzie Grażyna Łobaszewska. Bilety wcenie:120zł
odosoby. 

KI NO HE LIOS, ul. Mo drze jow ska 32b,
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

REPERTUAR PRASOWY KINA
HELIOS SOSNOWIEC
17.12. – 23.12.2010

„AVATAR” 3D20.45. (Avatar), sience-
fiction, od 12 lat, USA, 160 min.
„ARTUR I MINIMKI 3. DWA
ŚWIATY” 9.45, 11.45, 13.45, 17.45.
(Arthur et la guerre des deux mondes),
animacja, b/o, Francja, 96 min.
„JACKASS” 3D11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30. (Jackass), komedia,
od 15 lat, USA, 94 min.
„ZAPLĄTANI” 3D 9.30, 11.45, 14.00,
16.15, 18.30.  (Tangled), animacja, b/o,
USA, 101 min.
„MACZETA” 22.00. (Machete), akcja, od
15 lat, USA, 105 min.

„HARRY POTTER I INSYGNIA
ŚMIERCI CZ.1”       9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00. (Harry Potter and the
Deathly Hallows: Part I), młodzież, od 12
lat, USA/Wielka Brytania, 146 min.
„ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA” 15.45,
20.00. (Śniadanie do łóżka), komedia, od
15 lat, Polska, 101 min.
„MYSI AGENCI” 9.30. (El Raton Perez
2), animacja, b/o, Argentyna/Hiszpania,
90 min.
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
„JACKAS” 3D,  „HARRY POTTER I

INSYGNIA ŚMIERCI”, 
„ZAPLĄTANI” 3D, „AVATAR” 3D.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków
ma my do wy gra nia 14 po je dyn czych bi -
le tów do ki na. Za pra sza my do na szej re -
dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja 22,
pok. 9) z naj now szym wy da niem „Ku -
rie ra Miej skie go” Nr 11.

Eric -Em ma nu el Schmitt 

Hi�sto�rie�mi�ło�sne
tłum. Waw rzy niec Brzo zow ski, Bar ba ra
Grze go rzew ska, An na Li sow ska  Wyd. ZNAK
Mi łość mło dzień cza, nie speł nio na, za ka za na. Mi łość,
któ ra pro wa dzi do zbrod ni i na któ rą cze ka się ca łe ży -
cie. Nikt pięk niej od Schmit ta nie przed sta wia tak wie -
lu od cie ni te go wy jąt ko we go uczu cia. Schmitt z wraż -
li wo ścią i wy czu ciem przed sta wia mi ło sne dra ma ty
swo ich bo ha te rek – Ma rzy ciel ki, Odet te, Hélène, Do -
na tel li – bo sej księż nicz ki. Ich ma rze nia o szczę śli wym
ży ciu u bo ku uko cha ne go, wspól nej po ran nej ka wie,
spa ce rach w desz czu, za zdro ści i wie rze w si łę uczuć
oraz od wa dze, ja kiej wy ma ga re ali za cja pra gnień
wzru szy ły już ty sią ce czy tel ni czek na ca łym świe cie. 
Hi sto rie mi ło sne to kom po zy cja sied miu naj pięk niej -
szych opo wia dań o mi ło ści, na dziei i przy jaź ni, wy -
bra ne spo śród bo ga te go zbio ru tek stów te go zna ko -
mi te go fran cu skie go au to ra. Pięk nie ilu stro wa ną ko -
lek cję wzbo ga ca do dat ko wa jed na z naj słyn niej szych
ksią żek au to ra – Tek to ni ka uczuć. 



9. 11. – w Przedszkolu Miejskim Nr 12
przy ul. Mościckiego 26a odbyły się
uroczyste obchody  Jubileuszu 45-lecia
istnienia Przedszkola. Na uroczystość
zaproszeni zostali przedstawiciele władz
miasta, Wydziału Edukacji UM, Kuratorium
Oświaty – Delegatura w Sosnowcu, była
kadra kierownicza, emerytowani i byli
pracownicy przedszkola, przedstawiciele
Rady Rodziców oraz absolwenci i przyjaciele
przedszkola.

11. 11. – uroczyście obchodzono Narodowe
Święto Niepodległości. 

13. 11. – w tym roku przypada setna
rocznica powstania w Sosnowcu oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Z tej okazji zarząd oddziału zorganizował dla
swoich członków i sympatyków ubileuszowe
uroczystości.

16. 11. – „Z dziejów Żydów w Zagłębiu
Dąbrowskim i na Górnym Śląsku. Historia
– kultura – zagadnienia konserwatorskie”
– to tytuł konferencji, która odbyła się
w Wyższej Szkole Humanitas. Sesja
poświęcona była tradycjom judaistycznym
Zagłębia i regionów ościennych. Prelegenci

mówili m. in. o martyrologii ludności
żydowskiej w okresie II wojny światowej,
problemach adaptacyjnych Żydów po wojnie
oraz żydowskich zabytkach sakralnych
na terenie Zagłębia i realnych możliwościach
ich uratowania.

18. 11. – w Muzeum w Sosnowcu odbyło się
uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego
pomiędzy Gminą Sosnowiec,
reprezentowaną przez prezydenta
Kazimierza Górskiego, a Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach reprezentowanym
przez prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia,
Rektora Uniwersytetu Śląskiego, w sprawie
współpracy w celu opracowania i wydania
monografii miasta Sosnowca.

18. 11. – odbyło się uroczyste otwarcie
stołówki Uniwersytetu Śląskiego
przy Wydziale Nauk o Ziemi (ul. Sucha 7c).
Operatorem zintegrowanego systemu
żywienia została włoska firma Serenissima.
Otwarta stołówka to pierwszy i największy
z planowanych siedemnastu studenckich
punktów gastronomicznych, które powstaną
na terenie woj. śląskiego.

18-21. 11. – w Art Cafe Muza obchodzono

Święto Wina Beaujolais Nouveau. Butelkę
wina można było kupić za 39 zł, natomiast
za kieliszek 100 ml płacono 6,50. 

22. 11. – w Ośrodku Buddyjskim
zorganizowano wykład publiczny pt.
„Wprowadzenie do buddyzmu”, który
poprowadził buddyjski nauczyciel Denes
Andras z Węgier.
Wykład dotyczył podstaw buddyjskiego
poglądu i praktyki oraz rozwoju buddyzmu
na Zachodzie. Wykład odbył się w Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
przy ul. Grota-Roweckiego 5.

30.11. – Sosnowieckie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
uhonorowane zostało tytułem Liderzy
Społecznej Odpowiedzialności – Dobra
Firma 2010. Tytuł przyznała Kapituła
Programu Liderzy Społecznej
Odpowiedzialności – Dobra Firma 2010
pod patronatem Instytutu Filizofii
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk wraz
z organizatorem, Forum Biznesu.

30. 11. – Miejski Dom Kultury „Kazimierz” wraz
z Filią nr 10 – Kazimierz MBP zorganizowali
seniorom imprezę andrzejkową. U
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BA RAN (21.03.-19.04.) – Przed To bą pra co wi -
ty okres. W do dat ku wy glą da na to, że im bli żej
świąt, tym wię cej obo wiąz ków. Mo że nie któ re
spra wy uda się na ra zie odło żyć na bok? Za -
kończ mi ja ją cy rok ro biąc to, na co masz ocho -
tę! W świę ta po zwól so bie na re laks. Mo że te -
go rocz ne go Syl we stra tak że war to spę dzić spo -
koj niej i bar dziej ka me ral nie?
BYK (20.04.-20.05.) – Z koń cem ro ku jak
zwy kle masz wie le spraw do ure gu lo wa nia,
do za ła twie nia, wie le pra cy. Stan fi nan sów po -
zwo li na świą tecz ne sza leń stwo. Dzie ciąt ko
oka że się w tym ro ku wy jąt ko wo szczo dre,
a syl we stro wy wie czór spę dzo ny z fan ta zją
i roz ma chem. Mo że po wi tasz No wy Rok
pod pal ma mi lub w Pa ry żu? 
BLIŹ NIĘ TA (21.05.-21.06.) – W grud niu Two je
de cy zje po win ny być wy jąt ko wo da le ko wzrocz -
ne. Je że li coś się nie uda ło, nie przy nio sło spo -
dzie wa nych re zul ta tów to znak, że trze ba zmie -
nić me to dy dzia ła nia na bar dziej efek tyw ne.
Bądź ostroż ny w spra wach urzę do wych, pa pier -
ko wych. Licz pie nią dze, na wet je śli wy da jesz je
na świą tecz ne za ku py. 
RAK (22.06.-22.07.) – Nie za po mi naj, że zbli -
ża ją się świę ta. Du żą ra dość spra wi ci ob my śla -
nie de ko ra cji do mu i sto łu oraz wę drów ka
po skle pach. W dzie dzi nie twór czo ści od kry jesz
w so bie ta lent i pod cho in ką znaj dą się upo min -
ki wy ko na ne przez Cie bie. Je steś sa mot ny? Syl -
we stro we po my sły przy nio są po sze rze nie to wa -
rzy skich zna jo mo ści.
LEW (23.07.-22.08.) – Mi ja ją cy rok za koń -
czysz suk ce sem. Bę dziesz też pe łen po my słów,
otwar ty na świat i lu dzi. Two im man ka men tem
jest skłon ność do prze sad nych za ku pów. Świę -
ta to świet ny pre tekst do wy dat ków, więc za -
bierz ze so bą ko goś kto wy da je się bar dziej od -
por ny na gwiazd ko we sza leń stwa. Nie prze sadź
z syl we stro wym stro jem i ma ki ja żem. 
PAN NA (23.08.-22.09.) – Pla nu jąc świą tecz ny
wy po czy nek nie za po mi naj o so bie. Wy rę cza jąc
wszyst kich wo kół tyl ko Ty bę dziesz zmę czo ny.
Obo wiąz ki przed świą tecz ne po dziel na wszyst -
kich do mow ni ków. Nie martw się o fi nan se.
Na wszyst ko wy star czy. Przed koń cem ro ku do -
trą do Cie bie bar dzo do bre wia do mo ści. 
WA GA (23.09.-22.10.) – Nie unik niesz spię -
trze nia obo wiąz ków, ale po ko nasz je z ła two -
ścią. Po myśl o atrak cyj nej opra wie świąt, tym
bar dziej, że im bli żej gwiazd ki tym waż niej sze
sta ną się spra wy ro dzin ne. Być mo że za pra -
gniesz zgro ma dzić przy wi gi lij nym sto le naj bliż -
szych krew nych? To do bry po mysł! Tak rzad ko
się wi du je cie. 
SKOR PION (23.10.-21.11.) – Uwa żaj by przed -
świą tecz ny okres nie za mie nił się wy łącz nie
w prze sad ne za ku po we sza leń stwo. Nie za po -
mnij o kart kach świą tecz nych i drob nych upo -
min kach dla naj bliż szych. Po bar dzo pra co wi -
tym ro ku na le ży Ci się odro bi na luk su su. Mo że
po my ślisz o Syl we strze w gó rach? Ku lig, ogni -
sko… 
STRZE LEC (22.11.-20.12.) – Uczu cia, mi mo
sen ty men tal nej, świą tecz nej at mos fe ry, odłóż
na dal szy plan. I tak przed ni mi nie uciek niesz.
Wi gi lia upły nie ci spo koj nie. Je śli czu jesz się
zmę czo ny, w świę ta nie wy chodź ze skó ry, po -
czy taj książ kę, po zwól so bie na pe łen luz. No wy
Rok przy nie sie ocze ki wa ne zmia ny. Syl we stro -
wy bal za po wia da się atrak cyj nie. 
KO ZIO RO ŻEC (21.12.-20.01.) – W or ga ni za cji
świą tecz nych dni oka żesz się jak zwy kle prak -
tycz ny i za po bie gli wy. Na wet je śli po przed nie
ty go dnie wca le te go nie za po wia da ły, te go rocz -
na gwiazd ka przy nie sie ci speł nie nie ma rzeń.
Coś waż ne go się wy ja śni, coś do bre go się zda -
rzy. No we uczu cie wpra wi cię w pod nio sły na -
strój. 
WOD NIK (21.01.-20.02.) – Czas dzie lą cy Cię
do świąt po sta raj się pre cy zyj nie za pla no wać,
spra wie dli wie roz dzie la jąc obo wiąz ki po mię dzy
naj bliż szych. W mi ło ści tak że le piej nie ocze kuj
cu dów. Je śli li czysz, że wpad nie cie na sie bie
„przy pad kiem”, mo żesz się za wieść. Le piej weź
spra wy w swo je rę ce. Świę ta spędź z ro dzi ną. 
RY BY (21.02.-20.03.) – Nic nie zdo ła przy -
ćmić ro man tycz nej at mos fe ry i ra do ści z nad -
cho dzą cych świąt. Bę dziesz świet nym or ga ni -
za to rem wi gi lij ne go wie czo ru, po żą da nym i mi -
le wi dzia nym go ściem, a po mysł spę dze nia
gwiazd ki na nar tach tak że wy pa li! Przed Syl we -
strem war to od wie dzić ko sme tycz kę i po cho -
dzić po skle pach z ciu cha mi. VE NA

Z��„Kurierem”�po�mieście

TEATR
14.12. godz. 10.00 Lucy Maud
Montgomery
"Ania z Zielonego Wzgórza"
15. 12. godz. 10.00 Lucy Maud
Montgomery
"Ania z Zielonego Wzgórza"
16.12. godz. 19.00 Edward Taylor
"Stosunki na szczycie"
18.12. godz. 18.00 Jan Szurmiej "Cymes!
Cymes!" abon. ważne

19. 12. godz. 18.00 Piosenki Agnieszki
Osieckiej "Niech żyje bal" abon. ważne
31.12. godz.  18.00 i 21.00 Wieczór
Sylwestrowy

UWA GA!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my do wy -
gra nia:
• 1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl

„Sto sun ki na szczy cie” w dniu 16 grud -
nia (czwar tek) o godz. 19.00.
• 1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl
„Cy mes! Cy mes!” w dniu 18 grud nia
(so bo ta) o godz. 18.00.
• 1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl
„Niech ży je bal” w dniu 19 grud nia
(nie dzie la) o godz. 18.00.
Pierw sze trzy oso by, któ re przyj dą
z naj now szym wy da niem „Ku rie ra

Miej skie go” nr 11 do na szej re dak cji
(So sno wiec, ul. 3 Ma ja, po kój nr 9), po -
da dzą swo je imię i na zwi sko, otrzy ma ją
bez płat ne za pro sze nia, któ re bę dą
do ode bra nia w ka sie Te atru. Wa run -
kiem ode bra nia bi le tu jest za pła ce nie
za 1 po dwój ne za pro sze nie sym bo licz -
nej kwo ty 2 zł. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za zmia ny w pla nach im prez.

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 032/266-07-91, cen tra la tel. 032/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Mło�dzi�po�eci�
26 li sto pa da 2010 ro ku od był się fi -
nał XVIII Ogól no pol skie go Tur nie ju
Jed ne go Wier sza O Laur Pla te ran ki
dla uczniów szkół śred nich zor ga ni -
zo wa ny przez Sa mo rząd Uczniow ski
i mi ło śni ków po ezji z II Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Emi lii Pla -
ter w So snow cu. Na tur niej na pły nę -
ło 285 tek stów (w tym z Li twy
i z Gre cji). Do ści słe go fi na łu wy ty -
po wa no je dy nie 25 wier szy. 

Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie:
dr hab. Ro mu ald Cu dak z In sty tu tu
Na uk o Li te ra tu rze Pol skiej Uni wer -
sy te tu Ślą skie go, kie row nik Pra cow -
ni Ba dań nad Ję zy kiem Pol skim i Li -
te ra tu rą na Świe cie, re dak tor na czel -
ny pi sma kra jo wych i za gra nicz nych
po lo ni stów „Post scrip tum Po lo ni -
stycz ne”, dr hab. 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,

dr Pa weł Ma jer ski z In sty tu tu Na uk
o Li te ra tu rze Pol skiej Uni wer sy te tu
Ślą skie go, hi sto ryk li te ra tu ry, kry tyk
li te rac ki, kie row nik Mię dzy in sty tu to -
wej Pra cow ni Ży cia Li te rac kie go
na Gór nym Ślą sku i w Za głę biu Dą -
brow skim oraz Mi chał Wa liń ski po lo -
ni sta i folk lo ry sta z II LO im. E. Pla -
ter w So snow cu, po my sło daw ca
i współ or ga ni za tor Tur nie jów Jed ne -
go Wier sza O Laur Pla te ran ki wraz
z uczen ni ca mi z Biu ra Tur nie ju kie ro -
wa ne go przez We ro ni kę Gę go tek wy -
ty po wa ło lau re atów i przy zna ło im
głów ne na gro dy.

Miej sce pierw sze zdo był Kac per
Płu sa z Ze spo łu Szkół im. św. Win -
cen te go a'Pau lo w Pa bia ni cach
za wiersz „pol ska b.” Miej sce dru gie
za jął Pa weł Bed na rek z Au tor skich
Li ce ów Ar ty stycz nych i Aka de mic -
kich we Wro cła wiu za wiersz „Ró ża”,

któ ry zdo był tak że na gro dę pu blicz -
no ści. Miej sce trze cie przy pa dło Da -
nie lo wi Cze piń skie mu z LO Sióstr
Na za re ta nek w Ka li szu za wiersz
„Ca li sia” oraz Mi cha li nie Su wa ła
z I LO im. Ste fa na Czar nec kie go
w Ko zie ni cach za „Za bi jam je...”. Po -
nad to przy zna no rów nież Na gro dę
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas dla Mar -
ty Krę zel z V LO im. S. Że rom skie -
go w Gdań sku za wiersz „Wczo raj
o dwu na stej...”.

Głów ny mi spon so ra mi im pre zy
by li: Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę -
du Mia sta w So snow cu oraz Wyż sza
Szko ła Hu ma ni tas w So snow cu (fun -
da tor na gród głów nych).

W stycz niu 2011 r. na kła dem wy -
daw nic twa szkol ne go uka że się 18. to -
mik po etyc ki z fi na ło wy mi wier sza mi.

Ga brie la Ko la no

Sosnowiec�a Kutna
Hora
Co wspól ne go ma na sze mia sto z tym
le żą cym w środ ko wych Cze chach?
Z in spi ra cji obo ma zro dzi ła się wy sta -
wa, któ rą od 19 li sto pa da moż na oglą -
dać w So sno wiec kim Cen trum Sztu -
ki – Za mek Sie lec ki. Swo je pra ce pre -
zen tu ją na niej so sno wiec cy ar ty ści,
któ rzy uczest ni czy li w te go rocz nym
ple ne rze fo to gra ficz nym, or ga ni zo wa -
nym w ra mach XIII So sno wiec kich
Spo tkań Ar ty stycz nych. 

Uczest ni cy ple ne ru „Spo tka nia
Ar ty stycz ne So sno wiec 2010. Ple ner
Fo to gra ficz ny – Bar wy Mia sta. So -
sno wiec a Kutná Ho ra” to m. in.:
Zbi gniew Pod sia dło, Ja nusz Mu siał,
Krzysz tof Nie spo rek, Pa weł Du sza,
Jo an na Brat ko -Li tyń ska, To masz
Ko wal, Sta ni sław Mi chal ski, Je rzy
Ła kom ski, Ga brie la Bu zek -Ga rzyń -
ska. Naj młod szą uczest nicz ką ple ne -
ru, któ rej pra ce moż na oglą dać
na wy sta wie, jest Ka ta rzy na Ni czew -
ska. 

Wy sta wie fo to gra ficz nej to wa rzy -
szy ły rów nież warsz ta ty sa mo roz wo -
ju pt. „Po zy tyw / Ne ga tyw” pro wa -
dzo ne przez Mał go rza tę Ma li now ską-
Kli mek. Za ję cia by ły ana li zą zja wisk
wi zu al nych, war to ścio wań emo cji
i szer szych uwa run ko wań po jęć „po -
zy tyw ny” i „ne ga tyw ny”. Ele men tem
warsz ta tów by ła rów nież pra ca
w tech ni ce ba ti ku na pa pie rze.

Or ga ni za to rem przed się wzię cia
był Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę du
Miej skie go w So snow cu oraz SCS.  

Ga brie la Ko la no

KONKURS WYDAWNICTWA „ZNAK” KM
NR 11/2010: 
Z ilu opowiadań składa się
powieść pt. „Historie milosne”?

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

KONKURS WYDAWNICTWA „ŚWIAT
KSIĄŻKI” – KM NR 11/2010
Kto jest bohaterem powieści pt.
„Good night Dżerzi”?

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

Szymon Hołownia - Bóg. Życie i twórczość

Hołownia�pokusił�się�o�biografię…�Boga!
Wyd. ZNAK

Szy mon Ho łow nia uwiel bia am bit ne
pro jek ty. Ta ki jest rów nież ten: książ -
ka, któ ra ma być pierw szą na świe cie
bio gra fią Bo ga! Jak na bio gra fię przy -
sta ło, au tor za czy na od sa me go po cząt -
ku, czy li – no wła śnie, od kie dy? 
Re la cja Bo ga i cza su to je den z po ru -
sza nych przez Ho łow nię fa scy nu ją -

cych te ma tów. Zna ny dzien ni karz opi -
su je na sze wy obra że nia do ty czą ce
Stwór cy, pró bu jąc od po wie dzieć na
naj czę ściej nur tu ją ce nas py ta nia: czy
rze czy wi ście Bóg jest je den, dla cze go
w Sta rym Te sta men cie by wał okrut ny
i mści wy, a w No wym twier dził, że
naj waż niej sze to ko chać i prze ba czać,

cze mu nie da je się zo ba czyć, dla cze -
go ob ja wił się aku rat Ży dom i czym
jest Trój ca Świę ta? 
Naj waż niej sze teo lo gicz ne kon cep cje,
cha rak te ry stycz ny styl Ho łow ni i licz -
ne oso bi ste re flek sje au to ra na te mat
je go sto sun ku do Stwór cy to wy bu cho -
wa mie szan ka!
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25 li sto pa da w Miej skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej, sie dzi bie
Bi blio te ki Głów nej przy ul.
Ze ga dło wi cza otwar to ko lej ną
wy sta wę, eks po zy cję re gio nal -
ną pt. „KUL TU RA NIE ZA -
LEŻ NA w Za głę biu Dą brow -
skim w la tach 1980-1989”,
zor ga ni zo wa ną w 30. rocz ni cę
po wsta nia NSZZ „So li dar -
ność”.

Pod czas wer ni sa żu wy słu -
cha no wy kła du  dr hab. Ka ta -
rzy ny Ta łuć z In sty tu tu Bi blio -
te ko znaw stwa i In for ma cji Na -
uko wej Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach pt. „Nie za leż ne
wy daw nic twa w re gio nie ślą -

sko -dą brow skim” oraz przed -
sta wio no pre zen ta cję mul ti me -
dial ną przy go to wa ną przez ko -
mi sa rzy wy sta wy: Bar ba rę
Kor na kie wicz i Pa try cję
Dziem bor. Eks po zy cja po trwa
do 7 stycz nia 2011 r. Wstęp
na wy sta wę jest bez płat ny.

Ce lem wy sta wy jest po pu -
la ry za cja wie dzy o tych waż -
nych wy da rze niach. Wy sta wa
pre zen tu je ma ło zna ne,
zwłasz cza mło de mu po ko le -
niu, zja wi ska skła da ją ce się
na sze ro ko ro zu mia ną kul tu rę
w Za głę biu Dą brow skim w la -
tach 1980-1989. Przed sta wio -
no pra sę dru gie go obie gu:

związ ko wą, po li tycz ną, pu bli -
cy stycz ną, kul tu ral ną, li te rac -
ką, wy daw nic twa uka zu ją ce
się po za cen zu rą oraz śro do wi -
ska twór ców kul tu ry nie za leż -
nej, in sty tu cje i pry wat ne ini -
cja ty wy, a tak że twór ców dzia -
ła ją cych w ob rę bie nur tu
ofi cjal ne go, ale za cho wu ją -
cych nie za leż ność. Aran ża cją
pla stycz ną za ję ły się: Ali cja
Ko niecz na i Zo fia Fryc. Wy -
sta wę moż na zwie dzać w cza -
sie otwar cia bi blio te ki tj. w po -
nie dzia łek – pią tek od 10.00
do 19.00, w czwar tek i so bo tę
od 10.00 do 15.00. Ser decz nie
za pra sza my! U
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