
Paris Hilton – dziedziczka
hotelowego biznesu pojawiła się
na kilka dni w naszym regionie.
M.in. otworzyła uroczyście nowe
skrzydło kompleksu SCC oraz
odsłoniła swoją gwiazdę na Placu
Gwiazd 
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Czasu na naprawę nie zawsze
mamy. Ale na poprawę tak!
Zawsze jest na to pora – nawet
jak mamy 99 lat – mówi o
naszym zdrowiu gość biblioteki
dr n. med. Jarosław Derejczyk -
geriatra i gerontolog   

Podatek śmieciowy zastąpi
dotychczasowe opłaty za
wywóz śmieci. Nowa ustawa
mówi wprost – to gminy będą
odpowiedzialne za utylizację
nieczystości. Co to oznacza dla
mieszkańców?
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Arkadiusz Chęciński – nowy zastępca prezydenta oraz
prezydent Kazimierz Górski odpowiadają na nasze pytania.
Głównie te związane z porozumieniem PO – SLD 
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11 października wmurowano
akt erekcyjny pod budowę Sali
Koncertowej przy Zespole
Szkół Muzycznych im.
Jana Kiepury w Sosnowcu.
Według zapisów umowy
konsorcjum firm, na czele
którego stoi Mostostal
Warszawa, wybuduje salę
w ciągu 18 miesięcy.
Niewykluczone, że stanie się to
jeszcze wcześniej

– Je stem prze ko na ny, że nie bę -
dzie my mie li żad nych opóź nień.
Po wiem wię cej, spró bu je my za -
koń czyć in we sty cję jesz cze
przed zi mą przy szłe go ro -
ku! – za de kla ro wał przed sta wi -
ciel Mo sto sta lu Aloj zy Mal czak. 

Po wsta ją ca sa la po mie ści po -
nad pię ciu set wi dzów. Ucznio wie
bę dą mie li po nad to do dys po zy cji
sa lę do ćwi czeń z wi dow nią
na ok. 160 miejsc oraz za ple cze
tech nicz no -mu zycz ne dla ar ty stów.
Cie ka wost ką bę dzie rów nież stu -
dio na grań. – Dzię ku ję Pre zy den -

to wi So snow ca Ka zi mie rzo wi
Gór skie mu za je go za an ga żo wa nie
ja kie wło żył w to, by ta sa la po -

wsta ła. To jest dla nas speł nie nie
ma rzeń. Dzię ki te mu bę dzie my
mo gli moc niej się wpi sać w ży cie

kul tu ral ne i edu ka cyj ne So snow -
ca – cie szy ła się dy rek tor Ze spo łu
Szkół Mu zycz nych Do ro ta Gro lik.

Przy kon stru owa niu bu dyn ku
zo sta ną wy ko rzy sta ne ma te ria ły,
któ re za pew nią do sko na łą aku -
sty kę w każ dej z je go czę ści, tak
by oso by sie dzą ce w ostat nich
rzę dach mia ły za gwa ran to wa ny
ten sam kom fort słu cha nia, co
wi dzo wie z przed nich miejsc.
Ku ba tu ra bu dyn ku bę dzie wy no -
si ła ok. 23 tys m³. Pra ce bę dą się
to czyć na te re nie ist nie ją cej
szko ły, część bu dyn ku zo sta nie
prze bu do wa na. Ca ły obiekt zo -
sta nie wkom po no wa ny w Park
Sie lec ki.

– Obiekt bę dzie słu żyć szko -
le i ca łe mu mia stu. Bę dzie miej -
scem otwar tym na ró żne pro jek -
ty i tęt nią cym ży ciem. Dzię ku ję
mi ni stro wi Bog da no wi Zdro jew -
skie mu, że za uwa żył jak waż -
na dla So snow ca i ca łe go Za głę -
bia jest ta in we sty cja. Li czę
na to, że wkrót ce mu ry szko ły
bę dą opusz czać ar ty ści, któ rzy
roz sła wią So sno wiec, po dob nie
jak Jan Kie pu ra, pa tron tej szko -
ły – pod su mo wał pre zy dent Gór -
ski. KP

Sala koncertowa
wcześniej niż planowano?

Kan dy da ci Plat for my Oby wa tel skiej zno kau to wa li ry wa li

Wyborcy
wciąż chcą
Tuska
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Nie było wielkich sukcesów,
ale zdarzyła się
spektakularna klęska

W Za głę biu, czy li tra dy cyj nym
ba stio nie le wi cy, miesz kań cy
wy bra li tyl ko jed ne go po sła
z li sty So ju szu Le wi cy De mo -
kra tycz nej. Pięć man da tów po -
sel skich dla Plat for my Oby wa -
tel skiej, dwa dla Pra wa i Spra -
wie dli wo ści oraz za le d wie
po jed nym dla SLD i aż jed -
nym, jak twier dzą nie któ rzy,
dla Ru chu Pa li ko ta. Tak osta -
tecz nie wy glą da kra jo braz po -
wy bor czy w okrę gu nr 32,
obej mu ją cym So sno wiec, Dą -
bro wę Gór ni czą i Ja worz no
oraz po wiat bę dziń ski i za wier -
ciań ski. W wy bo rach do Se na -
tu nie po szczę ści ło się Pio tro -
wi Ha ła si ko wi, kan dy da to wi
SLD. Zwy cię ży li przed sta wi -
cie le PO, Bo gu sław Śmi giel ski
i do tych cza so wy se na tor Zbi -
gniew Me res. Fre kwen cja
w tym okrę gu w wy bo rach
do Sej mu wy nio sła 49,73 pro -

cent, a w sa mym So snow cu by -
ła nie co wyż sza i wy nio -
sła 51,49 pro cent. W ca łym
okrę gu do urn swo je gło sy
wrzu ci ło 585 tys. miesz kań -
ców, za kre śla jąc krzy żyk
przy wy bra nym na zwi sku kan -
dy da ta. 

– Za rów no PiS, jak i PO
utrzy ma ła do tych cza so wy stan
po sia da nia. Ja ko ka ta stro fę
moż na od czy tać wy nik SLD
i je den man dat dla Wi tol da Kle -
pa cza. Li der li sty, czy li Ka zi -
mierz Ka rol czak, mi mo zma so -
wa nej kam pa nii, zo stał po trak -
to wa ny ja ko spa do chro niarz
i nie zy skał po par cia wy bor ców.
Gło sy le wi cy już pod czas
przed ostat nich wy bo rów par la -
men tar nych prze ję ła Plat for ma
i te go elek to ra tu nie stra ci -
ła – mó wi dr To masz Słu pik
z Uni wer sy te tu Ślą skie -
go. – Z ko lei man dat dla Je rze -
go Bor kow skie go od zwier cie dla
ogól no pol ską ten den cję i po par -
cie dla Ru chu Pa li ko ta – do da je.

dokończenie str. 2

Prezydent Kazimierz Górski w towarzystwie swego zastępcy
Arkadiusza Chęcińskiego dali początek budowy sali



dokończenie ze str. 1

Naj wię cej gło sów ze brał Woj ciech
Sa łu ga, je dyn ka na li ście PO, bo
w su mie 26.368 (9,41 proc.), a go -
ni ła go Ewa Ma lik z PiS, na któ rą
za gło so wa ło 25.214 wy bor ców
(8,99 proc.). Rów nie im po nu ją cy
wy nik uda ło się zdo być kan dy dat ce
PO, Be acie Ma łec kiej -Li be rze, któ -
ra otrzy ma ła 23.822 gło sy (8,50
proc.) i Je rze mu Bor kow skie mu
z Ru chu Pa li ko ta, któ ry prze ko nał
do swo jej kan dy da tu ry 20.292 po -
słów. Z Plat for my Oby wa tel skiej
man da ty zdo by li tak że Piotr Van der
Co ghen – 12.171 (4,34 proc.) oraz
Ja ro sław Pię ta – 9.309 gło sów (3,32
proc.). An na Nemś, star tu ją ca z list
PO, po ko na ła o 384 gło sy do tych -
cza so we go po sła SLD, któ ry zde cy -
do wał się na start z list PO, Grze go -
rza Pi sal skie go, któ ry otrzy -
mał 8.702 gło sy (3,10 proc.).

Ge ne ral nie miesz kań cy za gło so -
wa li na do tych cza so wych po słów,
nie li cząc Je rze go Bor kow skie go,
An ny Nemś i po sła ubie głej ka den -
cji Grze go rza Pi sal skie go.

Wal de mar An dzel z PiS uwa ża,
że kam pa nia prze bie ga ła dość spo koj -
nie. – Zda rza ły się oczy wi ście ta kie
ne ga tyw ne zja wi ska, jak nisz cze nie
pla ka tów kon ku ren cji, ale złe za cho -
wa nia i ele men ty brud nej kam pa nii
nie prze kro czy ły nor my – mó wi Wal -
de mar An dzel, do da jąc uczci wie, że
je go wy nik mógł być lep szy. Z wy ni -

ku wy bor cze go Plat for my Oby wa tel -
skiej w Za głę biu jest za do wo lo ny Ja -
ro sław Pię ta. – Wy ni ki wy bor cze
w na szym okrę gu prze ło ży ły się
na wy ni ki w Pol sce. Je stem je dy nie
za sko czo ny sła bym wy ni kiem SLD.
Po ja wia się py ta nie, czy za czy na się
wy pro wa dza nie sztan da ru SLD? –
do da je Pię ta. 

Jak nara zie wSo snow cu do bry wy -
nik Plat for my prze ło żył się naza wią za -
nie po ro zu mie nia z pre zy den tem mia -
sta. Po seł Pię ta spra wę ko men tu je krót -
ko: Plat for ma Oby wa tel ska mia ła dwie
dro gi: po zo stać w ostrej opo zy cji
oraz po zwo lić na dal szą de gren go la dę
i upa dek So snow ca, al bo wy ko rzy stać
współ pra cę nawpro wa dze nie praw dzi -
wych zmian w mie ście – do da je. 

Su per po słów czy me dial nych
gwiazd wśród na szych par la men ta -
rzy stów nie wi dzi dr To masz Słu -
pik. – To po sło wie, sta no wią cy ra -
czej dru gi gar ni tur par la men ta rzy -
stów, wy peł nia ją cy in struk cje
par tyj ne. Je dy nie Be ata Ma łec ka -
-Li be ra ma szan sę wejść do Mi ni -
ster stwa Zdro wia i ob jąć funk cję
wi ce mi ni stra – pro gno zu je po li to -
log. Sk

miasto
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Zaśpiewaj utwór Szpilmana
i wygraj 8 tys. zł!

Biu ro Ogól no pol skie go Kon kur su Pio sen ki AL LE GRO.

TRI BU TE TO SZPIL MAN za pra sza do wzię cia udzia łu
w kon kur sie, któ re go fi nał od bę dzie się 5 grud nia br.
w Te atrze Za głę bia w So snow cu. Pu la na gród wy -
no si 16 tys. zł! Pa tro nat me dial ny nad tym wy da rze -
niem spra wu je „Ku rier Miej ski”

Przed się wzię cie jest naj waż niej szym ele men tem trwa -
ją ce go w mie ście Ro ku Szpil ma now skie go. W ra mach
kon cer tów, spo tkań i re ci ta li od by wa ją cych się w pla -
ców kach kul tu ral nych, or ga ni za to rzy przy po mi na ją wy -
jąt ko we ży cie i bo ga tą twór czość so sno wi cza ni na. 

– Do ro bek ar ty stycz ny Szpil ma na jest im po nu ją cy.
To au tor po nad 500 utwo rów, z któ rych wie le sta ło się
po wo jen ny mi szla gie ra mi, po my sło daw ca kon kur su
pio sen ki w So po cie oraz za ło ży ciel Kwin te tu War szaw -
skie go, z któ rym dał prze szło 2000 kon cer tów na ca -
łym świe cie – stwier dza Piotr Ce lej, rzecz nik pra so wy
Biu ra. – Sta ra my się, aby nadać tym dzie łom no wy cha -
rak ter, brzmie nie i świe żość. Dla te go zor ga ni zo wa li śmy
Kon kurs Pio sen ki AL LE GRO. TRI BU TE TO SZPIL -
MAN, któ ry po zwo lił by od kryć so sno wi cza ni na na no -
wo młod sze mu po ko le niu.

Kon kurs ma cha rak ter otwar ty. Mo gą wziąć w nim
udział oso by, któ re ukoń czy ły 17 lat i są ama to ra mi lub
wo ka li sta mi bę dą cy mi ucznia mi bądź ab sol wen ta mi
szkół mu zycz nych i te atral nych, a tak że ze spo łów mu -
zycz nych, chó rów oraz adep tów te atral nych. W przed -
się wzię ciu mo gą brać udział tak że so li ści, ze spo ły wo -
kal ne i wo kal no–in stru men tal ne.

Pierw szy etap eli mi na cji jest bar dzo pro sty. Wy star -
czy wy słać plik mp3 z wła sną aran ża cją utwo ru (bądź
utwo rów) Szpil ma na na ad res or ga ni za to rów do 18 li -
sto pa da. Je że li in ter pre ta cja wy da się in te re su ją ca,
uczest nik weź mie udział w dru gim eta pie kon kur su
na po cząt ku grud nia. Je go śpiew bę dzie oce nia ny
przez 3-oso bo we ju ry. Po tym eta pie ju ry wy bie rze co
naj mniej trzech fi na li stów, któ rzy za pre zen tu ją swo je
moż li wo ści wo kal ne 5 grud nia br. przed pu blicz no ścią
w Te atrze Za głę bia.

– Ju ry kon kur so we w skła dzie: Re na ta Prze myk,
An na Se ra fiń ska oraz Cze sław Ma jew ski wy bie rze lau -
re ata, któ ry otrzy ma na gro dę Grand Prix w wy so ko ści 8
tys. zł oraz pa miąt ko wą sta tu et kę. Pu la na gród wy no -
si 16 tys. zł. War to za tem spró bo wać swo ich sił i za pre -
zen to wać się z jak naj lep szej stro ny. Zwy cię stwo w kon -
kur sie mo że stać się prze pust ką do przy szłej ka rie ry
mu zycz nej – do da je Ce lej. Wię cej na stro nie
www.szpil man.pl. RED

Władysław Szpilman to twórca, który do dziś
inspiruje innych artystów

G
a brie la Ko la no

Rozpoczęli studencką przygodę 
Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim i Wyższej Szkole „Humanitas” 

Kie dy chcesz coś osią gnąć ro zej rzyj
się do oko ła, za sta nów się i po myśl,
cze go do kład nie chcesz. Nikt nie doj -
rzy ce lu z za mknię ty mi ocza mi – za -
cy to wa ła pi sa rza Pau lo Co eh lo pro -
dzie kan prof. dr hab. Ur szu la Bo rycz -
ko, zwra ca jąc się do stu den tów I ro ku
pod czas uro czy stej in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go na Wy dzia le In for -
ma ty ki i Na uki o Ma te ria łach Uni -
wer sy te tu Ślą skie go w So snow cu.
Zgro ma dze ni stu den ci, pra cow ni cy
na uko wi i za pro sze ni go ście wy słu -

cha li mię dzy in ny mi dzie ka na Wy -
dzia łu In for ma ty ki i Na uki o Ma te -
ria łach, prof. dra hab. Ja na Il czu ka,
któ ry prze ko ny wał stu den tów, że do -
ko na li naj lep sze go z moż li wych wy -
bo rów i nie bę dą ża ło wa li tej de cy zji.

Naj lep sze ży cze nia po myśl no ści
prze ka zał tak że Ry szard Łu kaw ski,
za stęp ca pre zy den ta So snow ca, od -
czy tu jąc list pre zy den ta mia sta, Ka -
zi mie rza Gór skie go. Pre zy dent
w skie ro wa nym przez sie bie li ście
pod kre ślił, że Wy dział In for ma ty ki

i Na uki o Ma te ria łach to miej sce
szcze gól ne, nie zwy kła jed nost ka na -
uko wo -ba daw cza, w któ rej stu den ci
zdo by wa ją wie dzę i cen ne umie jęt no -
ści. – Gra tu lu ję wszyst kim pra cow ni -
kom, któ rzy otrzy ma li ty tuł pro fe -
sors ki i dok tor ski, otrzy ma nych sty -
pen diów i na gród, któ re do wo dzą, że
wy dział wy róż nia wy so ki po ziom
ba daw czy i na uko wy – stwier dził Ry -
szard Łu kaw ski.

Stu den ci I ro ku zło ży li uro czy ste
ślu bo wa nie, a przed sta wi cie le po -

szcze gól nych kie run ków ode bra li in -
dek sy. Dy plo my ode bra ła tak że re -
pre zen ta cja ab sol wen tów uczel ni. 

Uro czy sta i ju bi le uszo wa, bo pięt -
na sta już in au gu ra cja od by ła się tak -
że w Wyż szej Szko le „Hu ma ni tas”
w So snow cu. – To ogrom na ra dość,
że mie li śmy i ma my roz licz nych
przy ja ciół wśród was – mó wił pod -
czas in au gu ra cji dr Mi chał Kacz mar -
czyk, pro rek tor WSH w So snow -
cu. – Ci szy nas to, że wy bra li ście
wła śnie tę uczel nię i roz po czy na cie
ra zem z na mi tę aka de mic ką przy go -
dę – zwró cił się do stu den tów. 

Rek tor uczel ni, dr Je rzy Ko pel,
w swym prze mó wie niu, pod kre ślił, iż
sło wo „hu ma ni tas” zo bo wią zu -
je. – To pew na po sta wa za war to ścia -
mi i nor ma mi, re gu lu ją cy mi na sze in -
dy wi du al ne i wspól ne ży cie, ale i nie -
zgo da na nor my i war to ści, któ re
wy klu cza ją to, co w „hu ma ni tas” naj -
waż niej sze, to co ludz kie i nie po win -
no nam być obo jęt ne – stwier dził. 

Wy kład in au gu ra cyj ny w WSH
wy gło sił prof. Lew Sta ro wicz.

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Nowo przyjęci studenci UŚ otrzymali podczas inauguracji upragnione indeksy

Specjalny Superwiktor dla
Czesława Langa
W po nie dzia łek 24 paź dzier ni ka
na Zam ku Kró lew skim w War sza wie
od by ła się po raz 26. uro czy sta ga la
wrę cze nia Wik to rów. Na gro dy otrzy -
ma li m.in.: pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski, Krzysz tof Pen de rec ki
oraz Cze sław Lang. 

– Wik to ry to naj waż niej sze na -
gro dy me dial ne w tym kra ju. Ka pi -
tu ła przy zna ła na gro dy wszyst kim,
któ rzy naj sil niej za pi sa li się w świe -
cie pol skich me diów w ro -

ku 2010 – po wie dział pro wa dzą cy
ga lę dzien ni karz Mar cin Pro kop.
Łącz nie przy zna no 10 Wik to rów,
dwa Su per wik to ry i Su per wik to ra
Spe cjal ne go.

Na gro dę Su per wik to ra Spe cjal ne -
go otrzy mał Cze sław Lang – Dy rek -
tor Ge ne ral ny Lang Te am, or ga ni za -
tor To ur de Po lo gne, wi ce mistrz olim -
pij ski, nie gdyś wspa nia ły ko larz
to ro wy i szo so wy. Ser decz nie gra tu lu -
je my. RED

Czesław Lang odbiera nagrodę z rąk Włodzimierza
Szaranowicza z Telewizji Polskiej

AR
C

Platforma wygrywa w Sosnowcu Wy ni ki 

W skali całego kraju na listę PO
zagłosowało 39,18 proc. wyborców, PiS
uzyskało wynik 29,89 proc. Ruch
Palikota zyskał poparcie 10,02 proc.,
a SLD ledwie 8,24 procent. Czwarty
wynik uzyskało PSL, które wyprzedziło
SLD i zyskało 8,36 proc. ważnie
oddanych głosów.

Wyniki wyborów parlamentarnych usankcjonowały sytuację
pomiędzy dwoma głównymi siłami w kraju – PO i PiS. Zyskał Ruch
Palikota, a duże straty odniosło SLD 

Ga brie la Ko la no
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Pod no sisz rę kę, od po wia dasz 
Roz mo wa z Ka�zi�mie�rzem�Gór�skim, pre zy den tem So snow ca 

Dla�cze�go�zde�cy�do�wał�się�Pan�pod�pi�sać�po�ro�zu�mie�nie
z Plat�for�mą�Oby�wa�tel�ską,�zwłasz�cza�że�już�raz�pod�ję�li�-
ście�wza�jem�ną�współ�pra�cę�i zo�sta�ła�ona�ze�rwa�na?�
Do szli śmy wza jem nie do po ro zu mie nia dla do bra
mia sta. Przez dwa la ta współ pra co wa li śmy ze so -
bą w ubie głej ka den cji. Z róż nych po wo dów tam -
ta ko ali cja zo sta ła roz wią za na. Jed nak w dzi siej -
szych cza sach, kie dy mu si my przy go to wać się
do przy ję cia ko lej nych środ ków unij nych, w związ -
ku z na ra sta ją cą sy tu acją kry zy so wą, ma my świa -
do mość ja ko do świad cze ni sa mo rzą dow cy, że tyl -
ko współ pra ca mo że po pra wić na sze moż li wo ści
wal ki z kry zy sem i za pew nić mia stu do dat ko we
im pul sy roz wo ju. In ten cją te go po ro zu mie nia jest
wzię cie mniej wię cej po po ło wie od po wie dzial no -
ści za mia sto. Ta kie uło że nie jest wi docz ne
w struk tu rach Ra dy Miej skiej i licz bie za stęp ców
pre zy den ta. Do ce lo wo ze stro ny Plat for my Oby wa -
tel skiej mo że być na wet dwóch za stęp ców pre zy -
den ta. Od lat je stem zwo len ni kiem te zy, że zgo da
bu du je, nie zgo da ruj nu je. De ko niunk tu ra na ryn ku
po wo du je, że do cho dy wła sne gmin bę dą przez
wie le lat mniej sze lub w nie któ rych przy pad kach
za gro żo ne ze wzglę du na brak in we sto rów, spa dek
war to ści nie ru cho mo ści. Z peł ną świa do mo ścią
po ro ku od wy bo rów prze tra wi łem in for ma cje nie -
praw dzi we, któ re by ły roz po wszech nia ne w trac -
kie kam pa nii wy bor czej.

Pana�konkurenci�twierdzili...
... że będziemy mieć do czynienia z upadkiem
miasta. Uwa żam, że jest to ko lo ryt kam pa nii wy -
bor czej. Cza sem po pro stu po no szą emo cje, ale po -
tem ży cie zmu sza wszyst kich do zmie rze nia się
z praw dą i ak tu al ną sy tu acją. Praw da jest ta ka, że
mia sto So sno wiec do pie ro co wy szło obron ną rę -
ką z po twor ne go kry zy su, wy wo ła ne go naj więk -
szy mi prze kształ ce nia mi w hi sto rii te go mia sta.
Nie ma my już ko palń, dy mią cych ko mi nów, ale
dzie siąt ki in nych za kła dów i pod mio tów go spo dar -
czych. Dzi siaj rad ni, któ rzy w przy pad ku So snow -
ca są bar dzo do świad cze ni wi dzą, że wal ka
na frak cje, wza jem ne ani mo zje nie za owo cu ją

w tym trud nym okre sie ni czym po zy tyw nym.
W Ra dzie Miej skiej po za ofi cjal ny mi wy stą pie nia -
mi do mi nu ją bar dzo przy ja ciel skie kon tak ty, co ro -
ku je bar dzo do brze dla dal szej współ pra cy. Te ma -
tów, któ ry mi trze ba bę dzie się za jąć, jest wie le.
Istot na jest go spo dar ka od pa da mi i go spo dar ka
ście ko wa. Ko lej ną spra wą jest służ ba zdro wia. In -
we sto wa nie w So snow cu w szpi tal przy no si już po -
tęż ne efek ty, ale przed na mi jesz cze dłu ga dro ga.
Ca ła sfe ra oświa ty ja wi się ja ko ele ment, któ ry za -
go spo da ro wu je po ło wę bu dże tu. Każ dy po nad to
chce mieć par king, obiekt spor to wy, plac za baw
dla dzie ci. Re ali za cja tych za dań jest za leż -
na od do brej współ pra cy w Ra dzie Miej skiej. Naj -
więk szym ele men tem, któ ry nas prze ko nu je
do pod trzy my wa nia tej współ pra cy, to kon dy cja fi -
nan so wa na szych miesz kań ców. Sta ty sty ki po da ją,
że 48 pro cent sosnowiczan ma pro ble my z ob słu -
gą za dłu że nia i spła ce niem bie żą cych ra chun ków.
My ślę, że te pro ble my, któ re są rad nym so sno wiec -
kim do brze zna ne, bę dzie w ra mach współ pra cy
o wie le ła twiej roz wią zać oraz prze ko nać do pew -
nych dzia łań struk tu ry miej skie, or ga ni za cje po za -

rzą do we i spo łecz ne. Ja ko pre zy dent mam ci chą
na dzie ję, iż ze wzglę du na to, że Plat for ma jest par -
tią rzą dzą cą w kra ju i wo je wódz twie, ła twiej bę -
dzie prze ka zać na sze uwa gi i wska zać na sze pro -
ble my. Mu si my wy ko rzy stać wszyst kie ar gu men ty
i atu ty, ja kie ta kie po ro zu mie nie mo że przy nieść
miesz kań com. 

Punkt�za�pal�ny�przy�szłej�ści�słej�współ�pra�cy?
Punk ty za pal ne bę dą ta kie jak za wsze, od po cząt ku
funk cjo no wa nia sa mo rzą dów. So sno wiec wy bie ra
rad nych Ra dy Miej skiej, co moc no pod kre ślam. Nie
rad nych dziel ni cy, kon kret nej uli cy, opcji za wo do -
wej. Je że li bu du je my park, dro gę, obiekt spor to wy,
to ma ją one słu żyć miesz kań com ca łe go mia sta. Ta -
kie my śle nie po wo du je, że ca ły ma ją tek mia sta ule -
ga wzro sto wym ten den cjom. Je że li my śle nie o mie -
ście od by wa się w ka te go riach my śle nia o wła snym
okrę gu wy bor czym, to bar dzo nie do brze. Mu si my
zda wać so bie spra wę z te go, że je śli są skrom niej -
sze moż li wo ści fi nan so we, to mu si my usiąść
przy sto le i twar do wy zna czyć prio ry te ty. Cie szę
się, że przez wie le lat, wbrew po pu li stycz nym żą -
da niom, So sno wiec usta wił swo ją dzia łal ność go -
spo dar czą w kie run ku in we sty cji dla lu dzi, pro ro -
zwo jo wych, któ re ma ją przy no sić no we miej sca
pra cy. Dzię ki tej współ pra cy, któ rej nie by ło na pa -
pie rze, ale fak tycz nie mia ła miej sce, pod ję li śmy się
ol brzy mie go wy sił ku po wsta nia Go spo dar czej Bra -
my Ślą ska, Za głę biow skiej Stre fy Go spo dar czej
i Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go. Ży czę so bie,
że by na sze po ro zu mie nie trwa ło jak naj dłu żej. Ele -
men tem, któ ry po wi nien to wa rzy szyć dzia ła niom
sa mo rzą du, jest usłu go wa ro la sa mo rzą du wo bec
miesz kań ców. Pod kre ślam, że nie ma żad nej wła -
dzy, ale co dzien na pra cy i prze ka zy wa nie do świad -
czeń rad nych na rzecz mia sta w ce lu jak naj lep sze -
go za rzą dza nia wspól nym ma jąt kiem. 

Za po�ro�zu�mie�niem�pre�zy�den�ta�z Plat�for�mą�Oby�wa�tel�-
ską�po�szło�po�ro�zu�mie�nie�za�war�te�mię�dzy�klu�bem�SLD
a klu�bem�PO.�A za ni�mi�zmia�na sta�no�wisk�w Ra�dzie
Miej�skiej...

Ar ka diusz Chę ciń ski zo stał pierw szym za stęp cą
pre zy den ta i Ma te usz Ry ka ła za jął sta no wi sko
prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej. W ko mi sjach
bę dzie pe wien pa ry tet, któ re go nie by ło na po cząt -
ku ka den cji, wy ni ka ją cy z ukła du sił w Ra dzie
Miej skiej. 

Kto�bę�dzie�ko�lej�nym�za�stęp�cą�pre�zy�den�ta�mia�sta?
Nie wia do mo. Po zo sta wiam to w ge stii ko ali cjan -
ta, je śli bę dzie chciał po wo łać ko lej ne go za stęp cę.
Przez wie le lat mie li śmy bar dzo skrom ny ze staw
zastępców pre zy den ta, co kosz to wa ło ol brzy mi
wy si łek pra cy. 

Obu�rze�nie�nie�któ�rych�miesz�kań�ców�wy�wo�ła�ło�za�wią�-
za�nie�przez�Pa�na po�ro�zu�mie�nia�z Plat�for�mą�Oby�wa�tel�-
ską�i po�wo�ła�nie�pierw�sze�go�za�stęp�cy�wła�śnie�z te�go
ugru�po�wa�nia...
Pierw szy za stęp ca to nie jest kwe stia za kre su
kom pe ten cji, ale wska za nia w przy pad ku na głej
nie obec no ści pre zy den ta je go za stęp cy. By ły ta -
kie przy pad ki, kie dy by ło kil ku za stęp ców, ale
nie by ło wia do mo, kto ma pod pi sy wać do ku men -
ty. Za kres kom pe ten cji i obo wiąz ków roz dzie la
pre zy dent. Je śli ma my współ od po wia dać za mia -
sto uwa żam, że pierw szym za stęp cą jest ko ali -
cjant. Wy bo ry tam te i ubie gło rocz ne wska za ły,
że po win ni śmy ra zem współ pra co wać. Dzie się -
ciu rad nych ma my z SLD i je de na stu z PO. Sa -
ma lo gi ka wska zu je, że po win ni śmy współ pra co -
wać, a oba klu by po par ły pre zy den ta. Po cząt ko -
wo ra dość po li tycz na prze sło ni ła obo wią zek
by cia rad nym miej skim. Ale do szło do uspo ko je -
nia sy tu acji i koń ca eu fo rii wy bor czej. Od sa me -
go po cząt ku je stem zwo len ni kiem sta no wi ska, że
Ra dę Miej ską na le ży trak to wać ja ko ro dzaj służ -
by a nie li czyć na pro fi ty po li tycz ne. W sa mo rzą -
dach każ de pod nie sie nie rę ki, to od po wie dzial -
ność. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Kłót ni nie bę dzie
Roz mo wa z Ar�ka�diu�szem�Chę�ciń�skim, I zastępcą prezydenta miasta

Ja�kie�są�głów�ne�punk�ty�po�ro�zu�mie�nia�za�-
war�te�go�po�mię�dzy�pre�zy�den�tem�Ka�zi�mie�-
rzem�Gór�skim�a klu�bem�Plat�for�my�Oby�wa�-
tel�skiej?�
Za pi sy do ty czą głów nie te go, ja kie
in we sty cje mu szą być zre ali zo wa ne
w mie ście. Je ste śmy zgod ni, że naj -
waż niej sze spo śród nich to m.in.:
Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny, sze -
ro ko pa smo wy in ter net, Go spo dar cza
Bra ma Ślą ska. Nie zbęd na jest tak że
dal sza mo der ni za cja szpi ta la, re struk -
tu ry za cja i mo der ni za cja pla có wek
oświa ty.

Dla�cze�go�pod�ję�li�ście�de�cy�zję�o pod�pi�sa�niu
po�ro�zu�mie�nia?�Pre�zy�dent�nie�do�wie�rza,�że
le�ży�wam�na ser�cu�zre�ali�zo�wa�nie�tych�in�-
we�sty�cji?
Chce my współ pra co wać, ja ko klub rad -
nych z pre zy den tem Gór skim, któ ry jest
oso bą za rzą dza ją cą mia stem, wy bra nym
w de mo kra tycz nych wy bo rach.

Czy�dal�szym�ru�chem�bę�dzie�za�war�cie�ko�-
ali�cji�po�mię�dzy�klu�ba�mi�Plat�for�my�Oby�wa�-
tel�skiej�a SLD?

Ko ali cja nie, ale po ro zu mie nie tak. Ko -
ali cja mo że być za war ta po mię dzy par -
tia mi, a my za wrze my po ro zu mie nie. 

Czy�bę�dzie�po�wie�lać�za�pi�sy�pod�pi�sa�ne�go
po�ro�zu�mie�nia�pre�zy�den�ta�z PO?
Po ro zu mie nie bę dzie za war te po mię dzy
prze wod ni czą cy mi klu bów. Jest je den
waż ny za pis te go po ro zu mie nia. Mia no -
wi cie żad na uchwa ła, je śli nie zo sta nie
za ak cep to wa na przez oby dwie stro ny,
nie bę dzie dys ku to wa na czy gło so wa -
na na se sjach Ra dy Miejskiej. Kłót nie
na se sjach nie po win ny mieć miej sca,
ale rze czo wa, me ry to rycz na dys ku sja.
Za le ży nam na tym, że by prze stać się
kłó cić, bo wte dy mia sto tra ci naj wię cej.
Zwłasz cza że zna leź li śmy się w trud nej
eko no micz nie sy tu acji.

Po�dob�ne�po�ro�zu�mie�nie�po�mię�dzy�klu�ba�mi
zo�sta�ło�już�pod�pi�sa�ne�wcze�śniej�i ze�rwa�-
ne.�A hi�sto�ria�lu�bi�się�po�wta�rzać…
Wów czas by łem rad nym, a nie prze wod -
ni czą cym Ra dy Miej skiej i Plat for my
Oby wa tel skiej, więc trud no mi się wy -
po wia dać w tym te ma cie. Nie wiem do -

kład nie, ja kie by ły za pi sy tam te go po -
ro zu mie nia. Nie fir mo wa łem go swo im
na zwi skiem. By ła to umo wa ko ali cyj -
na i być mo że to był pro blem. By ła to
ko ali cja za war ta po mię dzy par tia mi,
ów cze snym LiD -em a Plat for mą Oby -
wa tel ską. My ślę, że te par tyj ne struk tu -
ry mo gły wpły wać na to, że ta współ -
pra ca nie ukła da ła się naj le piej. Nie ze -
rwa li śmy ko ali cji, o czym czę sto się
mó wi. Roz padł się LiD. Umo wa prze -
sta ła ist nieć, bo nie by ło pod mio tu,
z któ rym pod pi sa li śmy to po ro zu mie -
nie. Zwra ca li śmy się do SLD, że by
ewen tu al nie re ne go cjo wać po ro zu mie -
nie i pod pi sać no we. Nie by ło jed nak ta -
kiej chę ci.

Czy�wy�ła�nia�się�ja�kiś�punkt�za�pal�ny,�kwe�-
stia�spor�na,�przez�któ�rą�no�we�po�ro�zu�mie�-
nie�mo�że�zo�stać�w przy�szło�ści�ze�rwa�ne?�
Róż ni ce zdań się zda rza ją, ale nie prze -
wi du ję ta kie go sce na riu sza wy da rzeń.
Wszyst kie punk ty po ro zu mie nia są ak -
cep to wa ne przez obie stro ny. In we sty cje,
któ re ma ją zo stać zre ali zo wa ne, są w in -
te re sie miesz kań ców. Więk szym pro ble -

mem jest, jak po zy skać na wszyst ko pie -
nią dze. 

Po�kło�siem�te�go�pod�pi�sa�ne�go�po�ro�zu�mie�nia
jest�to,�że�zo�sta�nie�Pan�po�wo�ła�ny�na sta�-
no�wi�sko�pierw�sze�go�za�stęp�cy�pre�zy�den�ta
mia�sta.�Czym�się�Pan�bę�dzie�zaj�mo�wał?
Ta ka pro po zy cja rze czy wi ście pa dła
i zde cy do wa łem się ją przy jąć. Za kres
mo ich obo wiąz ków bę dzie obej mo wał
go spo dar kę ko mu nal ną, ruch dro go wy
i ko mu ni ka cję. 

Jest�po�trzeb�ny�ko�lej�ny�za�stęp�ca?
O to, czy za stęp ca pre zy den ta jest po -
trzeb ny, trze baby za py tać pa na pre zy -
den ta. Ta ka pro po zy cja jed nak pa dła ze
stro ny pre zy den ta. Jest to też kon se -
kwen cja na sze go po ro zu mie nia i współ -
pra cy. Po le ga ona na tym, że trze ba
wziąć za coś od po wie dzial ność. Że by
być za coś od po wie dzial nym, to trze ba
mieć na to wpływ i mieć tak że czło wie -
ka, któ ry bę dzie się tym zaj mo wał.

Nie�bę�dzie�Pan�prze�wod�ni�czą�cym�Ra�dy
Miej�skiej.�Kto�Pa�na za�stą�pi?

Trwa ją roz mo wy w tej spra wie. Jest to
de cy zja Ra dy Miej skiej. Bę dzie to oso -
ba z ra mie nia Plat for my Oby wa tel skiej.

Ile�do�ce�lo�wo�bę�dzie�za�stęp�ców�pre�zy�den�-
ta?
Bę dzie po wo ła ny jesz cze czwar ty za -
stęp ca, ale nie mo gę zdra dzić je go na -
zwi ska. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman



listopad 2011 nr 104

miasto

7 paź dzier ni ka w so sno wiec kim Mu -
zeum wy ło nio no zwy cięz ców trze -
ciej edy cji gry miej skiej „So sno wiec
Gra!”. Te go rocz na za ba wa cie szy ła
się ogrom nym za in te re so wa niem, re -
kor do wa też by ła ilość na gród w grze.

Na fi nał za ba wy i lo so wa nie na -
gród do Mu zeum przy by ło po -
nad 100 osób. Dwie na gro dy głów -
ne lo so wa no wśród 91 osób, któ re
zdo by ły kom plet punk tów i ak tyw -
nie uczest ni czy ły we wszyst kich im -
pre zach te go rocz nej gry. Zdo byw cą
Na gro dy Pre zy den ta Mia sta So -
snow ca o war to ści 1500 zło tych zo -
stał Ma rek Dziu ba, a Na gro da Urzę -
du Miej skie go w So snow cu o war to -
ści 2000 zło tych tra fi ła do An drze ja
Le wan dow skie go. – We wszyst kich
im pre zach „So sno wiec Gra!” bra ło
udział po nad 1000 osób. 160 osób
wzię ło udział w wię cej niż 3 im pre -
zach, a aż 91 osób ak tyw nie uczest -
ni czy ło we wszyst kich im pre zach
dwóch week en dów gry i zdo by ło
kom plet punk tów za wy ko na nie za -
dań. Uczest ni ka mi by li miesz kań cy
So snow ca, a tak że Ka to wic, Dą bro -
wy Gór ni czej, Bę dzi na, czy Sie mia -
no wic Ślą skich. Naj star sza uczest -
nicz ka mia ła 83 la ta, a naj młod sza
kil ka mie się cy! Ge ne ral nie wśród
uczest ni ków by li przed sta wi cie le
wszyst kich de kad od 1920 do 2011
ro ku, co jest ab so lut nie wy jąt ko we
i udo wad nia, że So sno wiec łą -
czy! – mó wił Ra fał Ły sy, na czel nik
Wy dzia łu In for ma cji i Pro mo cji.
Obok przed sta wia my część z wie lu
na gro dzo nych uczest ni ków. KP

Sosnowiec zagrał,
uczestnicy nagrodzeni

NAgRodA głóWNA URzędU
MiEjsKiEgo
W sosNoWcU – 2000 złotych 
Andrzej Lewandowski

NAgRodA PREzydENtA MiAstA
sosNoWcA KAziMiERzA
góRsKiEgo – 1500 złotych
Marek Dziuba

NAgRodA sPEcjAlNA dlA
tRzEch NAjstARszych
UczEstNiKóW iii Edycji
„sosNoWiEc gRA!” 
Anna Rams

Helena Gałwa
Helena Dziuban

APARAt fotogRAficzNy zE
stAtyWEM
Halina Majczak
Angelika Lorens
Justyna Gromala
Grzegorz Kubiesza

NAgRodA sPEcjAlNA dlA
dWóch NAjMłodszych
UczEstNiKóW iii Edycji
„sosNoWiEc gRA!”
Małgorzata Ścipień

Karolina Karpińska

NAgRodA sPEcjAlNA PRof.
zbigNiEWA biAłAsA
Norbert Stasik i jego mama Ewelina

WEjścióWKi do KiNA hElios
Alicja Dziuba
Helena Gałwa
Elżbieta Kubina
Magdalena Dziuba
Agnieszka Dubel
KARNEty do KiNA hElios
Edyta Kiełtyka
Szymon Szyc

Najlepsi nagrodzeni

W Teatrze Zagłębia
w Sosnowcu odbyła się
miejska uroczystość obchodów
Dnia Edukacji Narodowej.
W tym dniu Nagrody
Prezydenta Miasta Kazimierza
Górskiego zostały wręczone
dyrektorom za inicjatywę
i skuteczną pracę menadżerską
oraz nauczycielom za wzorową
pracę dydaktyczną,
wychowawczą i organizacyjną
Wie czór za szczy ci li swo ją obec -
no ścią przed sta wi cie le so sno wiec -
kich władz sa mo rzą do wych, de le -
gat Ślą skie go Ku ra to ra Oświa ty,
re pre zen tan ci wyż szych uczel ni
funk cjo nu ją cych na te re nie mia sta,
związ ków za wo do wych oraz or ga -
ni za cji i sto wa rzy szeń współ pra cu -
ją cych z pla ców ka mi oświa to wy -
mi. Na gro dą Pre zy den ta Mia sta
So snow ca zo sta ło wy róż nio -
nych 60 na uczy cie li. Uro czy sty
wie czór za koń czył kon cert pt.
„Mu zy ka ser ca i ro zu mu” w wy -
ko na niu Ja nu sza Ko hu ta i Jó ze fa
Bro dy. Za pre zen to wa ne utwo ry
by ły in spi ro wa ne folk lo rem Pod -
be ski dzia w ory gi nal nych aran ża -
cjach z uży ciem uni kal nych in stru -
men tów lu do wych.

Pre zy dent Mia sta zło żył rów -
nież sym bo licz ną ró żę na rę ce
pe da go gów, któ rzy otrzy ma li
Na gro dę Ślą skie go Ku ra to ra
Oświa ty, zo sta li uho no ro wa ni
Na gro dą Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej oraz od zna cze ni me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do -
wej. Uro czy stość wrę cze nia za -
słu żo nym na uczy cie lom Me da li
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej,
Na gród Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej i Ślą skie go Ku ra to ra
Oświa ty od by ła się 13 paź dzier -
ni ka w Miej skim Cen trum Kul -
tu ry w My sło wi cach. Wśród na -
gro dzo nych na uczy cie li z so sno -
wiec kiej De le ga tu ry Ku ra to rium
Oświa ty zo sta ły wy róż nio ne 22
oso by. Na gro dę Ku ra to ra otrzy -
ma ły 4 oso by, Na gro dę Mi ni -

stra – 2 oso by, a Me da le
KEN – 17 osób. Jed na oso ba zo -
sta ła uho no ro wa na za rów no Na -
gro dą Mi ni stra, jak i Me da lem
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.
Po ni żej li sta na gro dzo nych na -
uczy cie li.

Na gro da Mi ni stra:

1. Kry sty na Bła żu siak – Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 13
2. Krzysz tof Będ kow ski – Ze spół Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych
Me da le KEN:
1. Ma ria Gu zik – Szko ła Pod sta wo wa
nr 35
2. Mi ro sła wa Bu ko wy – Gim na zjum nr 1
3. Iwo na Szu mi las-Ka siń ska – Gim na zjum
nr 16
4. Jo an na Stych no – Po rad nia Psy cho lo -
gicz no-Pe da go gicz na nr 2
5. Krzysz tof Będ kow ski – Ze spół Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych
6. Ja cek Gór ski – Ze spół Szkół Tech nicz -
nych i Li ce al nych
7. To masz Szyj kow ski – Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 15
8. Mo ni ka Bed nar ska-Ba jer – Ze spół
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 8
9. Ja cek Ba jer – II Li ceum Ogól no kształ -
cą ce
10. Bar ba ra Ka pu ściń ska – Przed szko le
Miej skie nr 56
11. An na Kraw czyk -Pięt ka – Szko ła Pod -
sta wo wa nr 19
12. Be ata Krzy miń ska – Szko ła Pod sta -
wo wa nr 35
13. Alek san dra Gór czyń ska – Ze spół
Szkół Eko no micz nych
14. An na Gnia dy – eme ryt z Ze spo łu Szkół
Pro jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
15. Ma ria Sob czyk – eme ryt z Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 2
16. Kry sty na De re bec ka – Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 9
17. Ma ria No wac ka – Ze spół Szkół Spe -
cjal nych nr 2
Na gro da Ku ra to ra:
1. Mał go rza ta Trza ska – Przed szko le Miej -
skie nr 47
2. Mał go rza ta Je dliń ska – Szko ła Pod sta -
wo wa nr 8
3. Zbi gniew Ce cot – Ze spół Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 1
4. Da riusz Ma rian kow ski – Gim na zjum
nr 1   KP

Nauczyciele
nagrodzeni
i wyróżnieni 

Pa kiet uchwał opra co wu ją urzęd -
ni cy do tzw. usta wy śmie cio wej,
któ rą 15 lip ca 2011 r. pod pi sał
pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo -
row ski. Zno we li zo wa na usta wa
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach jest praw dzi wą
śmie cio wą re wo lu cją. Do tej po -
ry obo wią zek za war cia umów
na wy wóz nie czy sto ści spo czy -
wał na wła ści cie lach lub za rząd -
cach nie ru cho mo ści. Po dej mo wa -
li de cy zje, kto i za ile wy wie zie
od pa dy ko mu nal ne. W myśl prze -
pi sów no wej usta wy ten obo wią -
zek bę dzie te raz cią żył na gmi nie.
Przed miesz kań ca mi pię trzą się
śmie ci na nie le gal nych wy sy pi -
skach, a przed urzęd ni ka mi pię -
trzą się pro ble my i kwe stie
do roz wią za nia, któ rych usta wa
nie re gu lu je. 

Nie wia do mo, ile osta tecz nie
bę dzie wy no sił po da tek od wy -
wo zu śmie ci i jak go na li czać,
czy od licz by osób za miesz ka łych
w nie ru cho mo ści, czy przy kła do -
wo od licz by me trów po wierzch -
ni kwa dra to wej przy pa da ją cych
na jed ną oso bę.

– Pierw sza pod sta wo wa
zmia na jest ta ka, że wszy scy
miesz kań cy bę dą pła cić opła tę

śmie cio wą, sta ły po da tek. Być
mo że bę dzie to niż sza opła ta niż
ta, któ rą obec nie pła cą. Gmi -
na bę dzie mu sia ła zor ga ni zo wać
prze targ na wy wo że nie śmie ci
i być mo że uda się uzy skać ja kąś
ko rzyst ną ofer tę. Zwłasz cza,
kie dy ma się do czy nie nia
z pod mio tem 215-ty sięcz nym,
któ ry ma wię cej do po wie dze -
nia niż po je dyn czy miesz kań cy.
Na pod sta wie do świad czeń in -
nych gmin, któ re już ma ją pod -
pi sa ne ta kie umo wy wy ni ka, że
mo że być ta niej niż by ło. Na wet
jak bę dzie na po rów ny wal nym
po zio mie jak jest te raz, a nie
dro żej, to i tak bę dzie suk -
ces – uwa ża Ar ka diusz Chę ciń -
ski, zastępca prezydenta So -
snow ca. 

Obo wiąz ki wła ści cie li nie ru -
cho mo ści w za kre sie za go spo da -
ro wa nia od pa dów ko mu nal nych
ma ją zo stać prze ję te przez gmi nę
naj póź niej w cią gu 18 mie się cy
od da ty wej ścia no we li za cji w ży -
cie, czy li do 1 lip ca 2013 r. 

– Za da niem Ra dy Miej skiej
bę dzie okre śle nie wy so ko ści
opła ty za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi. Bę dzie ona
uwzględ niać w szcze gól no ści

kosz ty od bie ra nia, trans por tu,
od zy sku, re cy klin gu i uniesz ko -
dli wie nia od pa dów, two rze nia
i utrzy ma nia punk tów se lek tyw -
ne go zbie ra nia od pa dów i ob słu -
gi ad mi ni stra cyj nej – mó wi Jo an -
na Cza pla, in spek tor Re fe ra tu
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz -
ka nio wej w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu. – Przed na mi bar -
dzo du żo pra cy – do da je. 

Opła ta śmie cio wa bę dzie pła -
co na mie sięcz nie, a jej wy so kość
po win na być zna na do koń -
ca 2012 r. Po nad to wor ki z od pa -
da mi, czy kon te ne ry ma ją być
w spe cjal ny spo sób iden ty fi ko wa -
ne przez ko dy pa sko we, któ re ma -
ją za pew nić to, że na miej skie
wy sy pi sko bę dą tra fiać tyl ko od -
pa dy z te re nu So snow ca, a nie
„cu dze”, z in nych miast. 

Rad ni okre ślą tak że niż sze
staw ki opła ty za śmie ci, je śli bę -
dą zbie ra ne i od bie ra ne w spo sób
se lek tyw ny. Każ dy wła ści ciel
nie ru cho mo ści bę dzie mu siał zło -
żyć de kla ra cję, któ ra bę dzie pod -
sta wą na li cze nia opła ty. Je że li jej
nie zło ży w okre ślo nym cza sie, to
pre zy dent mia sta w dro dze de cy -
zji ad mi ni stra cyj nej okre śli wy so -
kość tej opła ty, bio rąc pod uwa gę

naj praw do po dob niej śred nią ilość
śmie ci po wsta ją cych w nie ru cho -
mo ściach o po dob nym cha rak te -
rze. Fir my, któ re bę dą od bie rać
śmie ci, zo sta ną wy ło nio ne w dro -
dze prze tar gu. 

Miesz kań cy ma ją po dzie lo ne
zda nia co do opła ty śmie cio wej.
Nie któ rzy oba wia ją się znacz ne -
go wzro stu opłat, ale nie któ rzy
uwa ża ją, iż znik nie wresz cie pro -
blem nie le gal nych wy sy pisk
śmie ci, bo każ dy bę dzie mu siał
pła cić. – Uwa żam, że opła tę po -
win ni pła cić wszy scy i mam na -
dzie ję, że tak się w koń cu sta nie.
Po nad to no we re gu la cje wy mu -
szą tak że se gre ga cję śmie -
ci – mó wi Jan Dy bow ski z So -
snow ca. 

Na ra zie jed nak wła dze po -
szcze gól nych miast, oprócz pra -
cy nad uchwa ła mi, za sta na wia ją
się, jak pro wa dzić wspól ne dzia -
ła nia i po li ty kę w za kre sie go -
spo dar ki od pa da mi. W tym ce lu
pro wa dzą spo tka nia w ra mach
Ślą skie go Związ ku Gmin i Po -
wia tów, w któ rym po wo ła li
przed sta wi ciel ski Ze spół ds. Go -
spo dar ki Od pa da mi. Ma się on
za jąć m.in. ujed no li ce niem opłat
w re gio nie. sk

Śmie cio wa re wo lu cja 
Po da tek śmie cio wy za stą pi do tych cza so we opła ty za wy wóz śmie ci
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Od wie lu lat so sno wiec kie Cen trum Pe dia -
trii (no ta be ne im. Ja na Paw ła II) czy ni sta -
ra nia o po zy ska nie ka wał ka grun tu na le żą -
ce go do kli mon tow skiej pa ra fii. Ten nie -
wiel ki w sto sun ku do wiel ko ści ca łej
ko ściel nej dział ki te ren nie zbęd ny jest dla
dal sze go roz wo ju pla ców ki. I od wie lu lat
kie row nic two szpi ta la na po ty ka na zde cy -
do wa ny opór stro ny ko ściel nej. Pró ba je go
prze ła ma nia do pro wa dzi ła do spo ru o wy so kość bo ni fi -
ka ty, któ rą ma uzy skać so sno wiec ka KA NA przy za ku -
pie użyt ko wa ne go przez nią bu dyn ku. 
A jesz cze kil ka lat te mu spra wa wy da wa ła się zmie -

rzać ku po zy tyw ne mu roz wią za niu. Pierw szy bi skup
so sno wiec kiej die ce zji otwar ty był na pro po no wa ne
przez kie row nic two Cen trum roz wią za nia. Wszyst ko
zmie ni ło się po je go śmier ci. Mi mo sto sun ko wo mło -
de go wie ku obec ny bi skup po strze ga ro lę Ko ścio ła
w spo łe czeń stwie w spo sób cał ko wi cie ana chro nicz ny.
Nie jest on jed nak wy jąt kiem w pol skim epi sko pa cie.
Zgod nie z nim to Ko ściół dyk tu je wa run ki na ja kich
od by wa się za pi sa na w Kon sty tu cji nie za leż ność wła -
dzy świec kiej i du chow nej, to Ko ściół , któ re mo ral ne
za sa dy zo sta ną po par te sank cją praw ną, to Ko ściół
okre śla po le kom pro mi su w spra wach ma te rial nych go -
dząc się na li kwi da cję daw nych przy wi le jów w za mian
za znacz nie więk szą re kom pen sa tę – przy kła dem spra -
wa za stą pie nia Fun du szu Ko ściel ne go (ok. 90 mln
zł) 1% od pi sem po dat ko wym (lek ko li cząc 500 mln zł).
To spo sób dzia ła nia Ko ścio ła, któ ry od cza sów Kon -
stan ty na Wiel kie go przez set ki lat, aż do cza sów
Oświe ce nia, do mi no wał w chrze ści jań skim świe cie.
Jak że nie wie le ma on wspól ne go z tym, co gło sił za ło -
ży ciel tej re li gii.
Czy jed nak moż na wi ną za ist nie ją cą sy tu ację obar czyć
wy łącz nie stro nę ko ściel ną? Prze cież nie wszy scy księ -
żą re pre zen tu ją ta ką po sta wę. Jest wśród nich wie lu,
zwłasz cza mło dych, któ rzy ofiar nie sta ra ją się ogra ni -
czyć nie spra wie dli wość, któ rej tak wie le na tym świe -
cie. A jed nak z cza sem wie lu z nich tra ci mło dzień czy
za pał i go dzi się z ist nie ją cą rze czy wi sto ścią. Rze czy wi -
sto ścią, któ rej sa mi je ste śmy twór ca mi.

Bo prze cież nad zwy czaj na po zy cja Ko ścio -
ła nie zo sta ła przez bi sku pów wy mu szo na si -
łą. Te wszyst kie przy wi le je to efekt dwu dzie -
sto let niej dzia łal no ści na szej kla sy po li tycz -
nej. Iluż to po li ty ków sta ra ło się na wszel kie
spo so by przy po do bać bi sku pom czy pro -
bosz czom li cząc, jak że czę sto za sad nie,
na ich po par cie w trak cie ko lej nych wy bo -
rów. I nie do ty czy to wy łącz nie par tii jaw nie

od wo łu ją cych się do tzw. war to ści chrze ści jań skich.
To prze cież nie PiS -owski czy plat for mia ny Pre zy dent
de cy do wał o wy da niu mi lio nów zło tych na bu do wę
so sno wiec kiej bar ki – jed ne go z naj bar dziej ja skra -
wych przy kła dów cał ko wi te go nie zro zu mie nia na uk
pol skie go Pa pie ża. 
Kon for mizm i ko niunk tu ra lizm nie do ty czy oczy wi ście
wy łącz nie sfe ry po li ty ki. Wy star czy udać się na pierw -
szą z brze gu po waż niej szą uro czy stość w pu blicz nej (czy -
li świec kiej) szko le, aby zo ba czyć przed sta wi cie la Ko -
ścio ła udzie la ją ce go ka to lic kie go bło go sła wień stwa. Jak
się to ma do za pi sa nej w Kon sty tu cji za sa dy wza jem nej
nie za leż no ści wła dzy ko ściel nej i świec kiej? Co cie ka -
we, ci sa mi lu dzie na rze ka ją po tem, że nie ma ją żad ne -
go wpły wu na za trud nia nych for mal nie przez nich księ -
ży al bo na fakt, że lek cji re li gii w ca łym cy klu szkol nym
jest wie lo krot nie wię cej niż np. hi sto rii czy wie dzy o spo -
łe czeń stwie, o ta kich przed mio tach jak bio lo gia, che mia
czy fi zy ka nie wspo mi na jąc.
Spra wa grun tów kli mon tow skiej pa ra fii jest tyl ko jed -

nym z wie lu przy kła dów na ra sta ją ce go w Pol sce kon -
flik tu. Wy bor czy suk ces Pa li ko ta nie wziął się zni kąd.
To na tu ral na, choć nie kie dy dość pry mi tyw na re ak cja,
na wy da rze nia ostat nich lat. Je że li no we ugru po wa nie
bę dzie kon cen tro wa ło się na cał ko wi cie bez pro duk tyw -
nej wal ce z obec no ścią krzy ża w miej scach pu blicz nych
(in na spra wa, że krzyż trze ba mieć w ser cu, nie na ścia -
nie), a za cznie kon cen tro wać się na rze czy wi stych prze -
ja wach nie rów no praw nych sto sun ków mię dzy pań stwem
a Ko ścio łem, to ist nie je szan sa, że stop nio wo prze sta nie -
my być co raz bar dziej od izo lo wa ną wy spą w Eu ro -
pie – tym ra zem by naj mniej nie zie lo ną. 

Ka rol Wi niar ski 

Dys ku sja wśród so sno wi czan,
na te mat roz mów ko ali cyj nych
pro wa dzo nych przez sa mo rzą dow -
ców SLD i PO mia ła miej sce
od wie lu ty go dni. Ak tu al nie skła -
nia do wy po wie dze nia się tych,
któ rzy znaj du ją się w bez po śred -
niej bli sko ści tej pro ble ma ty ki.
Tym bar dziej, że po ja wia ją ce się
opi nie po ka zu ją zwo len ni ków
i prze ciw ni ków tej ko ali cji. Są ta cy, któ rzy
uwa ża ją, że ko ali cja ta nie ma przed so bą
przy szło ści, po nie waż trzy la ta te mu po dob -
ny układ ko ali cyj ny zo stał roz wią za ny i po -
dob nie mo że być te raz. Ale są tak że ta cy, któ -
rzy po zy tyw nie oce nia ją de cy zje w tej spra -
wie, bio rąc pod uwa gę po trze by
w roz wią zy wa niu trud nych pro ble mów mia -
sta. Praw dą jest, że roz mo wy trwa ły od pew -
ne go cza su na te mat wy pra co wa nia po ro zu -
mie nia ko ali cyj ne go po mię dzy wspo mnia ny -
mi stro na mi, a obec nie na stą pił fi nał
zwień czo ny pod pi sa niem dwóch do ku men -
tów. Je den w dniu 9.10.2011 ro ku po mię dzy
Pre zy den tem Mia sta So snow ca, Pa nem Ka -
zi mie rzem Gór skim i Prze wod ni czą cym Plat -
for my Oby wa tel skiej w mie ście, Pa nem Ar -
ka diu szem Chę ciń skim. Dru gi do ku ment
pod pi sa ny zo stał w dniu 27. 10. 2011 ro ku
przez Prze wod ni czą cych Klu bów Rad nych
SLD – Po ro zu mie nie Spo łecz ne i Plat for my
Oby wa tel skiej, To ma szem Bań bu łą i Ma te -
uszem Ry ka łą. Wy po wia da jąc wła sną i Klu -
bu Rad nych SLD opi nię w tym te ma cie chcę
stwier dzić, że po do pra co wa niu wszyst kich
szcze gó łów z uwzględ nie niem spo so bów roz -
wią za nia ist nie ją cych róż nic, czy kwe stii
spor nych, któ re z pew no ścią ma ją miej sce,
nie wi dzę po wo dów, aby ta zdro wo -roz sąd ko -
wa ko ali cja nie mo gła ist nieć. Ce lo wo pod -
kre ślam zdro wo -roz sąd ko wa, po nie waż

w tych trud nych cza sach, dla sa mo -
rzą dów tak że, wy ma ga ne jest ra cjo -
nal ne i w peł ni od po wie dzial ne dzia -
ła nie tych, któ rym spo łe czeń stwo
w wy bo rach sa mo rzą do wych po wie -
rzy ło man dat do re pre zen to wa nia
i po dej mo wa nia de cy zji w ich imie -
niu. De cy zji za pew nia ją cych spraw -
ne funk cjo no wa nie mia sta na co
dzień, jak rów nież re ali za cję za dań

roz wo jo wych. Ta od po wie dzial ność w szcze -
gól no ści na ło żo na jest na bar ki tych, któ rzy
osią gnę li naj lep sze wy ni ki wy bor cze, a ta ki -
mi są Klu by Rad nych SLD i PO. Mo gę za -
pew nić ze stro ny for ma cji, któ rą oso bi ście re -
pre zen tu ję, że zro bi my wszyst ko, aby w spo -
sób od po wie dzial ny wy wią zać się
z usta lo nych w po ro zu mie niu ko ali cyj nym
roz wią zań. 
Mam tak że na dzie ję, że dru ga stro na ni niej -
sze go po ro zu mie nia z po dob ny mi in ten cja -
mi wcho dzi w ten układ. Je stem przy tym
prze ko na ny, że obie stro ny ni niej sze go po -
ro zu mie nia wy cią gną wnio ski i nie po peł -
nią błę dów ka den cji po przed niej. Chcę do -
tknąć jesz cze jed nej kwe stii z pa kie tu wie -
lu de cy zji bę dą cych po kło siem po wyż sze go
po ro zu mie nia, mia no wi cie de cy zji per so -
nal nych, któ re w ta kiej sy tu acji są oczy wi -
ste, sta ją się wręcz nor mą. W przy pad ku so -
sno wiec kie go sa mo rzą du do ty czy to kil ku
sta no wisk, bę dą cych w ob sza rze de cy zji
Pre zy den ta Mia sta, a tak że zmian na nie któ -
rych funk cjach w Ra dzie Miej skiej, co mia -
ło miej sce na se sji w dniu 27. 10. 2011 ro -
ku. Na le ży mieć na dzie ję, że zmia ny te nie
wpły ną ne ga tyw nie, a wręcz od wrot nie, sta -
ną się po zy tyw nym im pul sem do spraw ne -
go funk cjo no wa nia so sno wiec kie go sa mo -
rzą du.

To masz Bań bu ła

k o m e n t a r z      p o l i t y c z n y

Zwyciężył zdrowy
rozsądek

CO BOSKIE BOGU, CO
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No wy układ i no we roz da nie 
Arka diusz Chę ciń ski, do tych cza -
so wy prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej, zło żył pod czas se sji
man dat rad ne go. Przy jął funk cję
pierw sze go za stęp cy pre zy den ta
mia sta i za jął miej sce przy pre zy -
den cie Ka zi mie rzu Gór skim.
Wy raź nie wzru szo ny no wy za -
stęp ca po dzię ko wał za do tych cza -
so wą współ pra cę rad nym, urzęd -
ni kom i szcze gól nie pra cow ni -
kom Biu ra Ra dy Miej skiej,
wy mie nia jąc ich z imie nia i na -
zwi ska. – Kie dy obej mo wa łem
funk cję prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej, zda wa łem so bie spra -
wę, że to od po wie dzial ność i obo -
wią zek. Dziś mo gę po wie dzieć,
że by ła to tak że przy jem ność.
Mu siał opaść kurz wy bor czy, do -
szli śmy wza jem nie do po ro zu -
mie nia, że mu si my współ pra co -
wać ra zem. To nam się uda ło. Tak
my ślę. Wi dzę efek ty tej pra cy.
Za tę pra cę, efekt, za ufa nie, bar -
dzo chciał bym po dzię ko wać i li -
czyć na po moc, współ pra cę
i wspar cie rad nych, bę dąc już
po tej dru giej stro nie – stwier dził
Ar ka diusz Chę ciń ski. Kwia ty
wrę czył no we mu za stęp cy pre zy -
dent mia sta, Ka zi mierz Gór ski. 

– In for mu ję pań stwa, że
usta li li śmy, iż no wy za stęp ca
pre zy den ta zaj mie się sfe rą ko -
mu nal ną, spra wa mi zwią za ny -
mi z miesz kal nic twem, go spo -
dar ką nie ru cho mo ścia mi i dro -
ga mi – mó wił pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski. 

Nie był to jed nak ko niec zmian
w ukła dzie sił i sta no wisk w Ra -
dzie Miej skiej. Rad ny Wie sław
Su wal ski, któ ry opu ścił przed kil -
ko ma ty go dnia mi klub „Nie za leż -
nych”, zde cy do wał się za si lić klub
Plat for my Oby wa tel skiej. Z ko lei
po ro zu mie nie mię dzy klu ba mi
SLD a PO za owo co wa ło se rią
zmian na sta no wi skach w Ra dzie
Miej skiej. Naj waż niej szą funk cję,
bo prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej, w wy ni ku taj ne go gło so wa -
nia, ob jął Ma te usz Ry ka ła, do tych -
cza so wy prze wod ni czą cy klu bu
PO, a je go za stęp cą w miej sce od -
wo ła ne go Ma cie ja Adam ca, zo stał
To masz Bań bu ła, szef klu bu SLD.
Rad ny Ma te usz Ry ka ła zre zy gno -
wał wcze śniej w funk cji prze wod -
ni czą ce go Ko mi sji Re wi zyj nej,
a To masz Bań bu ła z człon ko stwa
w tej sa mej ko mi sji. Prze wod ni -
czą cym tej klu czo wej ko mi sji zo -

stał Alek san der Ka lań ski z klu bu
SLD. Wpraw dzie To masz Bań bu -
ła przy znał, że kon ty nu ując do bry
zwy czaj, za pro po no wa no po wie -
rze nie te go sta no wi ska rad ne mu
obec nie naj więk sze go klu bu opo -
zy cyj ne go, czy li To ma szo wi Mę -
drza ko wi z klu bu PiS, jed nak ten
nie zgo dził się ob jąć tej funk cji.
Za pro po no wa ny przez klub PiS
i rad nych „Nie za leż nych”, wspól -
ny kan dy dat, Pa weł Woj tu siak,
otrzy mał tyl ko 7 gło sów, a je go
kontr kan dy dat Ka lań ski 19 gło -
sów. 

Sta no wi ska na rzecz rad nych
klu bu SLD stra ci li głów nie rad ni
klu bu „Nie za leż ni”. Zre zy gno wa li
do bro wol nie, wska zu jąc jed nak, że
ro zu mie ją ko niecz ność tej re zy -
gna cji, wy ni ka ją cej z za wią za ne go
po ro zu mie nia po mię dzy klu ba mi
SLD a PO. Z funk cji prze wod ni -
czą ce go Ko mi sji Oświa ty zre zy -
gno wał rad ny Zbi gniew Dzie wa -
now ski. Za stą pi ła go Ha li na So -
bań ska z klu bu SLD. Rad ny Wie -
sław Su wal ski zre zy gno wał z prze -
wod ni cze nia Ko mi sji Roz wo ju
Mia sta i Ochro ny Śro do wi ska.
Na je go miej sce zo stał po wo ła ny
Adam Wol ski. Z funk cji za stęp cy

prze wod ni czą ce go w tej sa mej ko -
mi sji zre zy gno wał tak że rad ny klu -
bu PO, Ka rol Wi niar ski. Za stą pił
go To masz Nie dzie la z klu bu
SLD. To masz Mę drzak z klu bu
PiS zło żył re zy gna cję ze sta no wi -
ska za stęp cy prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Po rząd -
ku Pu blicz ne go. Za stą pił go Zbi -
gniew Ja skier nia z klu bu SLD.
Z funk cji za stęp cy prze wod ni czą -
ce go Ko mi sji Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Ko mu ni ka cji zre zy gno wał
tak że Pa weł Woj tu siak z „Nie za -
leż nych”. Rad ni na je go miej sce
wy bra li Zyg mun ta Wit kow skie go
z SLD. Nie spo dzie wa nie, wbrew
wcze śniej szym usta le niom, rad ni
od wo ła li jesz cze Woj tu sia ka z za -
stęp cy prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Sa mo rząd no ści i Or ga ni za cyj nej
oraz po wo ła li na je go miej sce Woj -
cie cha Ni twin ko z klu bu SLD.
Rad ny To masz Bań bu ła dy plo ma -
tycz nie okre ślił ten ruch krót ko ja -
ko re ak cję na dy na micz ną sy tu -
ację, a szef „Nie za leż nych”, Ma -
ciej Ada miec, ja ko kłam stwo
i oszu stwo. 

Rad ni naj dłu żej pod czas se sji
dys ku to wa li nad sy tu acją fi nan -
so wą i do tych cza so wych efek -

tach dzia łal no ści obu spół ek Za -
głę bia, ho ke jo wej i pił kar skiej.
Nie obyło się bez burzliwej
dyskusji. Radni zarówno z PO,
jak i SLD (zwłaszcza Maciej
Ornowski) domagali się jasnych
i klarownych in for ma cji na te mat
sy tu acji fi nan so wej, zwłasz cza
w od nie sie niu do ho ke jo we go
Za głę bia. – Trze ba też wziąć
pod uwa gę UKS, któ ry od nie -
daw na jest w struk tu rze spół -
ki. I do kład nie od te go cza su na -
pły wa ją bar dzo złe in for ma cje
na te mat je go funk cjo no wa nia.
Tre ne rzy nie otrzy mu ją pen sji,
a dzie ci ucie ka ją z grup. Tak nie
mo że być! To trze ba zmie nić,
i mam tu pre ten sje przede
wszyst kim do pre ze sa Fal -

la – pod kre ślał rad ny Or now ski.
Wtó ro wał mu rad ny Wi niar ski,
któ ry do ma gał się al bo wy co fa -
nia z fi nan so wa nia obu spół ek,
al bo więk szych pie nię dzy
na ich funk cjo no wa nie. – Mu si -
my się na coś zde cy do wać – do -
dał rad ny.

Osta tecz nie pro po no wa ny
mi lion zło tych tra fi do obu spół -
ek, zde cy do wa ła Ra da. – Mu si -
my pa mię tać o jed nym. Ow szem
mo że my dać te raz wię cej pie nię -
dzy, ale wcho dząc do obu spół -
ek pod kre śla li śmy, że mia sto nie
mo że być je dy ną stro ną do kła da -
ją cą pie nią dze. Cze ka my na wy -
ni ki pra cy za rzą dów i na spon so -
rów – pod su mo wał pre zy dent
Gór ski. sk

Ar ka diusz Chę ciń ski, już w no wej ro li, pierw sze go za stęp cy
pre zy den ta, za siadł obok pre zy den ta Gór skie go i za stęp cy
Agniesz ki Cze chow skiej – Ko peć

Ja ro sław Adam ski



7 li sto pa da pla no wa ne jest
przez in we sto ra ze wnętrz ne go
roz po czę cie prac dro go wych
zwią za nych z roz biór ką wia -
duk tu w cią gu ul. Kli mon tow -
skiej zlo ka li zo wa ne go po mię -
dzy ul. Na ru to wi cza i ul. Kom -
baj ni stów. Pod czas trwa nia
prac od ci nek ten zo sta nie cał -
ko wi cie wy łą czo ny z ru chu za -
rów no dla po jaz dów, jak i pie -
szych.

– Ko mu ni ka cja pie sza od -
by wać się bę dzie wy zna czo -
nym tym cza so wo cią giem łą -
czą cym ul. Na ru to wi cza
z osie dlem po stro nie po łu -
dnio wej wia duk tu. Ob jazd dla
po jaz dów ozna ko wa ny zo sta -
nie uli cą Na ru to wi cza po przez
no wo  pow sta łą dro gą w re jo nie
szy bu ko pal ni So sno wiec
do ul. Kom baj ni stów.
W związ ku z za mknię ciem
jed ne go wlo tu skrzy żo wa nia
ul. Na ru to wi cza – Wa wel

– Kli mon tow ska, na któ rym
ruch ste ro wa ny jest sy gna li za -
cją świetl ną wraz ze zmia na mi
kie run ków na pa sach ru chu
wpro wa dzo ne zo sta ną zmia ny
w pro gra mie pra cy sy gna li za -
cji. Pro si my więc wszyst kich
uczest ni ków ru chu dro go we go
o za cho wa nie szcze gól nej
uwa gi w tym re jo nie – in for -
mu je Woj ciech Gu zik, na czel -
nik Wy dzia łu Or ga ni za cji i Za -
rzą dza nia Ru chem Dro go wym
UM w So snow cu.

W wy ni ku pro wa dzo nych
prac wy stą pi ko niecz ność wy -
zna cze nia tra sy ob jaz do wej dla
au to bu sów li nii nr 34. Tra sa
ob jaz do wa prze bie gać bę dzie
– w kie run ku Dą bro wy Gór ni -
czej, z uli cy Wa wel uli ca mi: Na -
ru to wi cza, Ja now skie go i Kom -
baj ni stów do włą cze nia się
na tra sę roz kła do wą, na przy -
stan ku „So sno wiec Sie lec
Kom baj ni stów”; w kie run ku

cen trum So snow ca, po ob słu -
dze w/w przy stan ku uli ca mi:
Kom baj ni stów, Ja now skie go,
Na ru to wi cza (na wrót na wia -
duk cie nad uli cą 3 Ma ja) i da -
lej uli cą Na ru to wi cza do włą -
cze nia się na tra sę roz kła do wą
przy uli cy Wa wel. Na czas pro -
wa dze nia prac nie zo sta nie wy -
łą czo ny z ob słu gi ża den przy -
sta nek. Do dat ko wo w kie run ku
cen trum uru cho mio ne zo sta nie
przy uli cy Ja now skie go, sta no -
wi sko przy stan ku „So sno wiec
Sie lec Ja skó łek nż”. Do ob słu -
gi włą czo ne zo sta ną rów nież
przy stan ki znaj du ją ce się
na tra sie ob jaz do wej: „Sie lec
Szkol na” i „Sie lec Osie dle
Zam ko wa” (sta no wi sko w kie -
run ku cen trum). Ob jaz do we
roz kła dy jaz dy dla li nii nr 34
do stęp ne bę dą na stro nie in ter -
ne to wej KZK GOP w Ka to wi -
cach. In we stor pla nu je za koń -
czyć pra ce do 10 grud nia. KP

Jo an na Bi niec ka
Rzecz nik Pra so wy ZUS

Pod ko niec paź dzier ni ka w Od dzia le ZUS w So snow -
cu (i In spek to ra tach) od by wał się Ty dzień Przed się bior -
czo ści. By ła to ak cja in for ma cyj na ad re so wa na do osób
pro wa dzą cych lub ma ją cych za miar pro wa dzić dzia łal -
ność go spo dar czą. Naj więk szym za in te re so wa niem
cie szył się te mat ulg dla przed się bior ców, któ rzy ma ją
przej ścio we trud no ści, w związ ku z czym nie są w sta -
nie opła cać skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne w wy -
zna czo nym ter mi nie. Dla ta kich osób ZUS prze wi du -
je trzy praw ne for my po mo cy. 
Pierw sza z nich to roz ło że nie na leż no ści na ra ty, któ -
re po le ga na moż li wo ści ure gu lo wa nia tych na leż no -
ści w dłuż szym cza sie, okre ślo nym przez ZUS, bez
kon se kwen cji przy mu so we go ich do cho dze nia w try -
bie eg ze ku cji. Har mo no gram spła ty za dłu że nia, okre -
śla ją cy m. in. licz bę rat, uza leż nio ny jest od moż li wo -
ści płat ni czych zo bo wią za ne go, czy li środ ków, ja kie
mo że on prze zna czyć na spła tę zo bo wią zań w ra mach
udzie lo nej ulgi. Spła ta na leż no ści z ty tu łu skła dek ma
na ce lu umoż li wie nie: w przy pad ku osób nie pro wa -
dzą cych już dzia łal no ści go spo dar czej – za cho wa nie
od po wied nie go po zio mu eg zy sten cji, w przy pad ku
płat ni ków pro wa dzą cych ak tu al nie dzia łal ność – dal -
sze funk cjo no wa nie na ryn ku, bez obaw o wy stą pie -
nie nie od wra cal nych skut ków po stę po wa nia eg ze ku -
cyj ne go. 
Dru gą for mą po mo cy jest od ro cze nie ter mi nu płat -
no ści na wnio sek płat ni ka skła dek. Po le ga ono
na moż li wo ści ure gu lo wa nia skła dek w dłuż szym
okre sie, usta lo nym z ZUS -em, bez kon se kwen cji
przy mu so we go ich do cho dze nia w try bie eg ze ku cji.
W sto sun ku do na leż no ści, któ rych ter min za pła ty zo -
stał od ro czo ny, nie na li cza się od se tek za zwło kę, na -
to miast w za mian po bie ra się opła tę pro lon ga cyj ną.

Opla ta ta jest na li cza na od na stęp ne go dnia po usta -
wo wym dniu wy ma gal no ści skład ki do dnia od ro cze -
nia włącz nie, w wy so ko ści 50 proc. staw ki od se tek
za zwło kę obo wią zu ją cej w dniu pod pi sa nia umo wy. 
Od ro cze nie mo że do ty czyć je dy nie skła dek bie żą cych
lub przy szłych, któ rych usta wo wy ter min płat no ści
nie upły nął (dla te go wnio sek o od ro cze nie na le ży zło -
żyć naj póź niej przed upły wem ter mi nu płat no ści da -
nej skład ki). Nie do trzy ma nie przez płat ni ka wa run -
ków udzie lo nej ulgi skut ku je na tych mia sto wym ze -
rwa niem umo wy o od ro cze nie ter mi nu płat no ści
skład ki. Ozna cza to, że na leż no ści uprzed nio ob ję te
umo wą sta ją się na tych miast wy ma gal ne. 
I wresz cie trze cia for ma po mo cy to umo rze nie na leż -
no ści, któ re jest wy ra zem de fi ni tyw nej re zy gna cji
z moż li wo ści wy eg ze kwo wa nia na leż no ści. Na le ży za -
zna czyć, że z uwa gi na pu blicz no praw ny cha rak ter na -
leż no ści z ty tu łu skła dek, umo rze nie jest roz wią za niem
o cha rak te rze wy jąt ko wym, bo wiem ter mi no we opła -
ca nie na leż no ści skła dek jest obo wiąz kiem płat ni ków. 
Umo rze nie na leż no ści mo że na stą pić po speł nie -
niu prze sła nek okre ślo nych w ta kich ak tach praw -
nych jak:
usta wa z dnia 13 paź dzier ni ka 1998 r. o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych;
roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 31 lip ca 2003 r. w spra wie szcze -
gó ło wych za sad uma rza nia na leż no ści z ty tu łu skła -
dek na ubez pie cze nia spo łecz ne; 
usta wa z dnia 18 grud nia 2002 r. o zmia nie usta wy
o sys te mie ubez pie czeń oraz zmia nie nie któ rych in -
nych ustaw. 
Z uwa gi na obo wią zu ją ce prze pi sy, umo rze nie mo że
na stą pić w przy pad ku stwier dze nia cał ko wi tej nie -
ścią gal no ści na leż no ści pu blicz nych lub ze wzglę du
na waż ny in te res oso by zo bo wią za nej. 
Roz strzy gnię cie, czy w kon kret nej spra wie za cho dzą
oko licz no ści prze ma wia ją ce za umo rze niem jest uza -
leż nio ne od udo wod nie nia przez zo bo wią za ne go, że
ze wzglę du na je go sy tu ację ma te rial ną i ro dzin ną
ure gu lo wa nie za le gło ści spo wo do wa ło by zbyt cięż kie
skut ki dla nie go i je go ro dzi ny.

Pomocna dłoń dla przedsiębiorców
porady
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Wia dukt do roz biór ki

Program adresowany jest do osób
i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej,
zagrożonych utratą mieszkania
w związku z powstaniem zaległości
czynszowych z tytułu najmu lokali
znajdujących się w mieszkaniowym
zasobie gminy Sosnowiec, którzy nie
przystępowali do Programu pomocy
osobom zagrożonym eksmisją,
wprowadzonego uchwałą
Nr 433/XXXIII/08 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 25 września 2008 r.

DO PROGRAMU MOGĄ
PRZYSTĄPIĆ DŁUŻNICY,
KTÓRZY:
– pozostają na dzień 31.12.2010 r.
w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych
opłat za używanie lokalu co najmniej
za trzy pełne okresy płatności,
– posiadają średni miesięczny dochód
na osobę w okresie 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku nie większy
niż 100 % minimalnego
wynagrodzenia w przypadku

gospodarstwa wieloosobowego
(tj. 1386,00 zł brutto),
lub
– średni miesięczny dochód na osobę
w okresie 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku nie większy niż 150 %
minimalnego wynagrodzenia
w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego (tj. 2079,00 zł brutto).

FORMY POMOCY:
– przywrócenie tytułu prawnego
do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
– zawieszenie postępowania
egzekucyjnego u komornika,
– umorzenie 100 % odsetek,
– umorzenie należności głównej
w wysokości 50 % – w przypadku
jednorazowej spłaty nieumorzonego
zadłużenia i regularnego wnoszenia
opłat bieżących przez okres 36
miesięcy,
lub 
– umorzenie należności głównej
w wysokości 35 % – w przypadku
spłaty zadłużenia w maksymalnie 36

miesięcznych ratach i regularnego
wnoszenia opłat bieżących przez
okres 36 miesięcy,
– zamiana lokalu mieszkalnego
na lokal mniejszy lub o niższym
standardzie skutkować będzie
umorzeniem należności głównej
o dodatkowe 25%,
– oddanie lokalu mieszkalnego gminie
skutkować będzie umorzeniem
należności głównej o 35%. 

Z pomocy w ramach w/w Programu
można skorzystać jednorazowo,
natomiast umorzenie należności
głównej i odsetek nastąpi na podstawie
decyzji po okresie 36 miesięcy
od przystąpienia do Programu
i zrealizowaniu przez dłużnika
warunków porozumienia tj. spłacie
zadłużenia w ratach i terminowym
wnoszeniu bieżących opłat za lokal
mieszkalny.
Dłużnicy, którzy przystąpią
do Programu, zarówno ci którzy będą
go realizować jak i ci którzy zostaną

z niego wykluczeni nie będą mogli
ubiegać się o umorzenie zaległości
z tytułu zajmowania mieszkania
komunalnego w ramach
uchwały 808/LXI/10 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie: zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty należności pieniężnych
przypadających Gminie Sosnowiec lub
jej jednostkom podległym, mającym
charakter cywilnoprawny, oraz
określania warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną.
Warunkiem przystąpienia do Programu
jest złożenie wniosku wraz
z wymaganymi dokumentami w Dziale
Windykacji – Budynek C, pokój nr 32.

Wszelkich dodatkowych informacji co
do warunków przystąpienia
do Programu udziela Dział
Windykacji – tel. 290-18-28, 290-18-
31, 290-18-38.

Informujemy, że od dnia 14 września 2011 r.
zaczął obowiązywać Program pomocy osobom zagrożonym 
eksmisją wprowadzony w życie uchwałą Nr 145/IX/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 30 czerwca 2011 roku.

3 li sto pa da ru szy ła kam pa nia spo -
łecz na „Wol ność od stra chu”
współ fi nan so wa naze środ ków Mi -
ni ster stwa Pra cy iPo li ty ki Spo łecz -
nej. Kam pa nia ma nace lu po pra wę
sy tu acji ro dzin za gro żo nych zja wi -
skiem prze mo cy w ro dzi nie po -
przez dzia ła nia zwięk sza ją ce świa -
do mość i wie dzę miesz kań ców
w tym za kre sie.

Sze ro ko za kro jo na kam pa nia
in for ma cyj na bę dzie re ali zo wa -
na na te re nie So sno wca od li sto -
pa da do grud nia. Obej mie ta kie
plat for my ko mu ni ka cji jak: out -
do or, re kla ma na au to bu sach, pra -
sa co dzien na, ra dio i te le wi zja, in -
ter net, film.

Już wkrót ce miesz kań cy So -
snow ca bę dą mo gli zo ba czyć in -

spi ru ją ce i po bu dza ją ce do głęb -
szych prze my śleń bil bor dy, pla -
ka ty, ulot ki i spo ty sta no wią ce
istot ny ele ment kam pa nii spo -
łecz nej. To po czą tek re ali za cji
dy na micz nej i wie lo aspek to wej
kam pa nii in for ma cyj no -me dial -
nej z wy ko rzy sta niem wie lu in -
no wa cyj nych me cha ni zmów ko -
mu ni ka cji. ARC

Wolność od strachu
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Go ściem pierw sze go spo tka nia z cy klu „Zdro wo wie dzieć” w Bi blio te ce Miej skiej w So snow cu był dr n. med. Ja ro sław De rej czyk – ge ria tra i ge ron to log z 30-let nią prak ty ką, dy rek tor Szpi ta la Ge ria trycz ne go
im. Ja na Paw ła II w Ka to wi cach, wo je wódz ki kon sul tant w dzie dzi nie ge ria trii. Przy tej oka zji po sta no wi li śmy po roz ma wiać z go ściem wy kła du o na szym zdro wiu

Na zdro wą sta rość 
trze ba za pra co wać
Pa�nie�dok�to�rze,�wszy�scy�chce�my
żyć�dłu�go,�ale�ja�koś�nikt�nie�chce
być�sta�ry.�Jak�me�dy�cy�na okre�śla
próg�sta�ro�ści?�Czy�me�try�ka�jest�je�-
dy�nym�jej�wy�znacz�ni�kiem?�Owe 65
lat�plus...?
Na pierw szy rzut oka styg ma ta mi
sta ro ści bę dą bar dzo po wol ny
chód, po chy lo na syl wet ka, zmia -
ny na skó rze, si we wło sy,
zmarszcz ki… Waż ne są też wy -
dol ność fi zycz na, stan ukła du krą -
że nia. Jed nak naj waż niej sze, to
kon dy cja psy chicz na i stan ak tyw -
no ści mó zgu. To „gło wa” rzu tu je
na to, jak od bie ra my pro ces sta -
rze nia. Tak jak ca łe ży cie, okre śla
kli mat na szej sta ro ści – na wy ki,
tak że ży wie nio we, styl ży cia, ak -
tyw ność, wa run ki spo łecz ne…
Pa mię taj my, iż ko leb ką dłu go -
wiecz no ści jest już dzie ciń stwo.

Czy�li�za�czy�na�my�na dłu�go
przed na�dej�ściem�sta�ro�ści?
Tak na praw dę wszyst ko za czy -
na się w ło nie mat ki. Jest więc
istot ne, co czu ła, jak ży ła, co
prze ży wa ła i jak się od ży wia ła
cię żar na ko bie ta. Jak re ago wa ła
na stres i jak od po czy wa ła. Ten
kli mat kształ tu je dziec ko, a więc
i je go mózg. Od na szych ro dzi -
ców do sta je my więc w okre sie
pre na tal nym pierw szy nasz „bi -
let” do sta ro ści…

A ge�ny�nie�są�prze�pust�ką�do niej?
Sko�ro�są�lu�dzie,�któ�rzy�ży�ją�bar�dzo
zdro�wo�i cho�ru�ją,�a in�ni�bez�tro�sko
i do�ży�wa�ją�w do�brej�kon�dy�cji�sę�-
dzi�wej�sta�ro�ści?
Ge ny to też ba gaż prze ka za ny
nam przez przod ków. To ro dzin -
ny ka pi tał. Mo gą nam sprzy jać
lub utrud niać zdro wą sta rość.
Chro nić lub prze szka dzać. Ma -
my pew ne skłon no ści, pre dys po -
zy cje, więc w tym sen sie jest to
rów nież na sza prze pust ka. Każ -
dy ma okre ślo ny za sób – sil ne

i sła be stro ny. Ale nie moż -
na na ge ny zrzu cać ca łej od po -
wie dzial no ści i czuć się zwol nio -
nym z tro ski o sie bie. 

Mło�dzi�my�ślą�(bo�o tym�nie�my�ślą),
że�ma�ją�czas�i ży�ją�„na kre�chę”.
Lek�ko�myśl�nie�i nie�od�po�wie�dzial�-
nie.�A sta�rzy�wpraw�dzie�wie�dzą
już,�ile�na�grze�szy�li�bez�tro�ską,�tyl�ko
że�cza�su�nie�cof�ną. I oka�zji�do na�-
pra�wy�nie�ma.
Do na pra wy – nie. Ale do po pra -
wy tak! Za wsze jest na to po -
ra – na wet jak ma my 99 lat. Choć
wie lu pro ce sów nie od wró ci my
i na co raz mniej ma my
wpływ – za wsze jest sens za dbać
o sie bie. O ja kość ży cia. Gim na -
sty ka mó zgu, ak tyw ność, nie -
prze ja da nie się, die ta śród ziem -
no mor ska, pro fi lak ty ka, szcze -
pie nia. Sta rość nie zwal nia
od wy zwań, nie prze szka dza
ucze niu się, roz wi ja niu pa sji. In -
ny mo że być wy miar tych za in te -
re so wań, ale wy gry wa ją za wsze
ci, któ rzy ma ją w so bie go to wość
do ży cia z ak tyw no ścią, zaj mu ją -
ce go. Lu dzie, któ rzy są świa do -
mi, ma ją wie dzę proz dro wot ną,
za czy na ją zdro wiej żyć, a więc
i le piej się czuć. Dzię ki me dy cy -
nie ma my szan sę na co raz dłuż -
sze ży cie, cho dzi więc i o to, by
nie tyl ko by ło ono dłu gie, ale
w do brej kon dy cji psy cho fi zycz -
nej. Na zy wam to do bro sta nem.

Nie�zmie�nia�to�fak�tu,�że�cho�ro�by�są
wpi�sa�ne�w sta�rość,�jak�zmarszcz�-
ki.�Więc�nie�uciek�nie�my�przed ni�-
mi.
Ale to nie zna czy, że ma my je
za pra szać. Da wać im miej sce
wcze śniej, niż póź niej. Wszy scy
też umrze my, a jed nak chce my
żyć jak naj pięk niej. Cho dzi więc
o to, by sty mu lo wać się po zy -
tyw nie. Być świa do mym na -
szych wy bo rów. Pa lacz nie mu si

umrzeć na ra ka płuc, ale to nie
zna czy, że pa pie ro sy mu nie
szko dzi ły. Po za tym, zmarszcz -
ki, to fi zjo lo gia, a cho ro by – no
cóż. Znam lu dzi, któ rzy ma ją
bar dzo wie le lat i ni gdy po waż -
nie nie cho ro wa li. Zmia na fi zjo -
lo gicz na nie mu si ozna czać koń -
ca zdro wia. Sta ry czło wiek bę -
dzie miał zmarszcz ki. Ale
nie ko niecz nie cu krzy cę, czy za -
wał ser ca. Nasz or ga nizm się zu -
ży wa, py ta nie in dy wi du al ne jak
szyb ko. Praw dą jest, że sta rość
otwie ra dro gę cho ro bom. I bę dą
nam z wie kiem co raz licz niej to -
wa rzy szy ły. Ja ko że na sze we -
wnętrz ne „za kła dy na praw cze”
ma ją co raz mniej sze mo ce prze -
ro bo we, a co raz wię cej de fek tów
do re pe ra cji. 

Nie�ma�my�więc�do�zgon�nej�gwa�ran�-
cji�na bez�a�wa�ryj�ne�ży�cie,�więc�jak
or�ga�nizm�szwan�ku�je,�ner�wo�wo
mo�bi�li�zu�je�my�si�ły�–�wi�ta�mi�ny,�su�-

ple�men�ty�die�ty,�wi�zy�ty�u wie�lu�spe�-
cja�li�stów,�le�ki�na wszyst�ko…
Od po wie dzial ność „pro du cen ta”
jest mniej wię cej do 50. ro ku ży -
cia. To ta ka gwa ran cja bez ko -
niecz no ści na praw. Nie zmie nia
to fak tu, że wie lu czter dzie sto lat -
ków prze cho dzi za wa ły ser ca.
Bo gwa ran cja to jed no, a spo sób
eks plo ata cji, to z go ła co in ne go.
Tro chę jak z sa mo cho dem. I je -
śli za pa li się nam awa ryj na kon -
tro l ka – coś bo li, coś nie do ma ga,
wy ni ki ba dań są alar mu ją ce, za -
czy na my się bać. To jest lęk
i o dłu gość ży cia, i o je go ja kość.
Do pie ro wte dy przy cho dzi re -
flek sja. A wcze śniej na wet bo -
imy się o tym my śleć, jak by
prze mi ja nia i wy mia ny po ko leń
nie by ło… Stąd te dzia ła nia, któ -
re ma ją od su nąć w cza sie to, co
nie uchron ne. Ta ka „nad tro ska”
o sie bie. Do brze, je śli nie spro -
wa dza się to tyl ko do gar ści pi -
gu łek i wia ry w re kla mo wa ne

su ple men ty, ale prze war to ścio -
wu je w zdro wy spo sób ży cie.

Ja�w „nad�tro�sce”�o sie�bie�spraw�-
dzi�łam,�na co�umie�ra�li�moi�dziad�-
ko�wie�–�wiem,�co�mi�gro�zi...�praw�-
do�po�dob�nie.�Uzna�łam�też,�że�sko�ro
ży�li�dłu�go,�to�per�spek�ty�wa�mo�je�go
ży�cia�też�jest�obie�cu�ją�ca.�Mó�wię
o dłu�go�wiecz�no�ści…
Ge ny dłu go wiecz no ści są fak tem
i moż na je zba dać, ale nie są one
prze ka zy wa ne z po ko le nia
na po ko le nie wprost. Chęt nie się
mie sza ją, więc nie mo że my
mieć stu pro cen to wej pew no ści,
że je ste śmy ob da ro wa ni dłu go -
wiecz no ścią. Przy kro mi… choć
są te go i do bre stro ny. Jak ktoś
z na szych przod ków miał cho ro -
by zwią za ne z otę pie niem, nie
zna czy, że i nas za ćmie nie umy -
słu do pad nie. Na wet jak był to
pro blem na szych ro dzi ców, to
my dzie dzi czy my go w 25 pro -
cen tach. 

A tym�cza�sem�mo�że�my�tyl�ko
stwier�dzić�z ża�ło�ścią�„gdy�by�mło�-
dość�wie�dzia�ła,�gdy�by�sta�rość�mo�-
gła”?�Do�wia�du�je�my�się�po�nie�wcza�-
sie,�al�bo�za póź�no. I za�miast�pro�fi�-
lak�ty�ki�jest�tyl�ko�le�cze�nie.�A mo�że
aż...�sko�ro�ży�je�my�co�raz�dłu�żej.
Tyl�ko�cze�mu�co�raz�smut�niej?
Fakt. Dzie ci śmie ją się czę sto. Są
ra do sne, oży wio ne. Z wie kiem
nam to prze cho dzi. Nie ste ty, po -
go da du cha mi ja, bo nasz mózg
nie ma już ta kiej zdol no ści
do pro du ko wa nia sub stan cji, od -
po wia da ją cych za do bry na strój.
Uby wa nam che mii mó zgu, wią -
żą cej się z po czu ciem sa tys fak cji,
szczę ścia, eu fo rii. I tu się kry je
pu łap ka. Gdyż po pra wia my so bie
kon dy cję umy słu – ciast kiem, cu -
kier kiem, al ko ho lem. Co raz wię -
cej i czę ściej. Sty mu lu je my się
sku tecz nie, ale nie bez piecz nie ty -
jąc i pod da jąc się kon se kwen cjom
nad mia ru cu krów i tłusz czów
oraz kon se kwen cjom bez ru chu.

To�le�piej�być�smut�nym�star�szym
czło�wie�kiem,�ale�wol�nym�od uży�-
wek?�
Nie. Naj le piej być po god nym se -
nio rem. A więc zdro wym i ak tyw -
nym jed no cze śnie. Cho dzić na spa -
ce ry, z kij ka mi, na ba sen, ae ro bic.
Grać w sza chy, czy tać książ ki. Ota -
czać się po zy tyw ny mi ludź mi – to
lep sze niż pacz ka cu kier -
ków. I od te go war to się uza leż nić.
A jak trud ne oko licz no ści ży cia
wpro wa dzą do na sze go ży cia smu -
tek, nie wol no się te go wsty dzić,
tyl ko trze ba po pro sić o po moc le -
ka rza. Bo ten do kucz li wy brak ra -
do ści nie mu si być wy znacz ni kiem
sta ro ści, ale de pre sji. A tę cho ro bę
z po wo dze niem le czy my!

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.�

Roz ma wia ła: Li dia Tar czyń ska
(TVP Katowice)

Nie moż li we sta ło się moż li -
wym – cie szy się rad ny Jan
Bo sak, mó wiąc o za koń cze niu
prac re mon to wych wia duk tu
przy ul. Tu wi ma w dziel ni cy
Macz ki -Bór. Re mont, któ ry
we dług naj gor szej pro gno zy,
miał trwać do ma ja przy szłe go
ro ku, już się za koń czył, a wia -
dukt w najbliższym czasie
powinien być już otwarty. Pra -
ce, któ re roz po czę ły się w ma -
ju, prze bie ga ły w eks pre so -
wym tem pie. Na szyb kie za -
koń cze nie prac li czy li
miesz kań cy, a w szcze gól no ści
kie row cy, któ rzy, by do je chać
do swo ich miesz kań i do mów,

mu sie li wy brać ob jazd i nad ło -
żyć kil ka ki lo me trów. Na ra zie
wia dukt, do cza su od bio ru
tech nicz ne go, bę dzie za mknię -
ty. 

– Ob jazd był bar dzo uciąż li -
wy. Kie row cy skar ży li się mię -
dzy in ny mi na to, że dro ga nie
jest wy as fal to wa na, że nisz czy
za wie sze nia ich sa mo cho dów,
a w cza sie ule wy oba wia no się,
że dro gę za le je. Wszy scy za sta -
na wia li się, czy je dy na dro ga
do osie dla nie zo sta nie od cię -
ta – mó wi Jan Bo sak.

Miesz kań cy tak że ode tchnę -
li z ulgą. – Wresz cie bę dzie ko -
niec. Dro ga ob jaz do wa nie na -

le ża ła do ide al nych, de li kat nie
rzecz uj mu jąc. Ist nia ło du że
praw do po do bień stwo za la nia
tej dro gi przy złej po go dzie.
Wy dłu żał się po wrót do do mu,
ale wresz cie wszyst ko wró ci
do nor my – mó wi Jan Chmie -
lew ski.

Pra cow ni cy bę dziń skiej fir -
my Ba ni mex sta nę li na wy so ko -
ści za da nia. – Szyb sze za koń -
cze nie prac re mon to wych by ło
moż li we dzię ki współ pra cy
pra cow ni ków i ka dry za rzą dza -
ją cej. Wszyst kim bar dzo za le -
ża ło, że by obiekt jak naj szyb -
ciej zo stał od da ny do użyt ku.
Utrzy my wa nie ko mu ni ka cji za -

stęp czej, ob jaz du, by ło dla
wszyst kich dość uciąż li we, dla -
te go pra cow ni cy pra co wa li
na dwie zmia ny, tak in ten syw -
nie, jak po zwa la ły na to wa run -
ki i po go da. Jak naj szyb sze za -
koń cze nie prac i otwar cie wia -
duk tu le ża ło w na szym
wspól nym in te re sie – mó wi Iza
Gil, kie row nik ds. eks plo ata cji
i ro bót spe cja li stycz nych w fir -
mie Ba ni mex.

Rad ny Bo sak uwa ża, że dłu -
ga jest li sta osób, któ rym na le żą
się po dzię ko wa nia. Re mont
kosz to wał oko ło 11 mln zł, a pra -
ca mi kie ro wa ła Kra jo wa Dy rek -
cja Dróg i Au to strad. sk

Remont wiaduktu przy ul. Tuwima zakończył się w ekspresowym tempie

Wreszcie koniec objazdów

Nasi rozmówcy podczas spotkania w bibliotece

sPotKANiE 29 listoPAdA
Już dziś zapraszamy na trzecie
spotkanie z cyklu „Zdrowo
wiedzieć” – 29 listopada.
Gościem specjalnym biblioteki
będzie doc. dr hab. n. med.
Bogdan Michalski – konsultant
wojewódzki ds. ginekologii
onkologicznej, a porozmawiamy
o tym, jak nie dać się „skosić”
kobiecym nowotworom.
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To by ło nie za po mnia ne pięć dni.
Od 12-16 paź dzier ni ka, po za le -
d wie nie speł na rocz nej bu do wie,
uro czy ście świę to wa no otwar cie
no wej czę ści Si le sia Ci ty Cen ter
w Ka to wi cach. Nie za bra kło
kon cer tów, zni żek na za ku py,
wiel kich pro mo cji dla pierw -
szych klien tów oraz ce le bry tów.
Na sce nie wy stą pi li: De Mo no,
Blue Ca fe oraz Kom bii, a ilu zjo -
ni sta Mar cin Mu szyń ski za pro sił
go ści do swo je go świa ta ma gii.
Jed nak tym, co naj bar dziej przy -
cią ga ło, by ła z pew no ścią wi zy -
ta Pa ris Hil ton.

Na no wej, zwięk szo nej o 20
tys. m kw. po wierzch ni cen trum
han dlo we go zna leźć te raz moż -
na kil ka au tor skich bu ti ków

stwo rzo nych przez pol skich pro -
jek tan tów oraz luk su so we mar ki.
W Silesii mo że my ro bić te raz
za ku py w ta kich skle pach, jak:
Ro lex, Po li ni, Van Gra af, czy za -
ło żo ny przez Jo an nę Prze ta kie -
wicz La Ma nia. To wła śnie kre -
acje Prze ta kie wicz no szą naj -
więk sze pol skie gwiaz dy nie
scho dzą ce z pierw szych stron
licz nych cza so pism.

– Po War sza wie zde cy do wa -
li śmy się na Śląsk z kil ku po wo -
dów. Na Ślą sku jest wie le świa do -
mych mo dy klien tek, któ re sta wia -
ją przede wszyst kim na luk sus.
Nie bez zna cze nia jest tak że, że
Mag da Bu trym (od po wie dzial -
na za kształt ko lek cji – przyp.
red) po cho dzi z te go re gio nu. Nie

mie li śmy wąt pli wo ści, je że li
cho dzi o wy bór lo ka li za cji na szej
mar ki – mó wi Mar ta Klep ka
z mar ke tin gu La Ma nii.

Nie za bra kło rów nież firm
świad czą cych usłu gi zdro wot ne
i ko sme tycz ne oraz skle pów sie ci
odzie żo wych – sta no wią one aż 70
proc. na jem ców no wej czę ści.
Wiel ko po wierzch nio wy H&M,
Smyk Me ga sto re, KappAhl czy
Cu bus ku szą bo ga tą ofer tą klien -
tów. W SCC po ja wi ły się rów nież
m.in. bry tyj skie New Lo ok oraz
Ri ver Is land, szwedz ki Lin dex,
czy hisz pań ska Za ra, Ber sh ka oraz
Stra di va rius.

– Ri ver Is land i New Lo ok
to esen cja bry tyj skiej mo dy,
wy ra fi no wa nej, barw nej, lek ko

gla mo ur. Wy bie ra ją ją za rów no
zwy kłe Bry tyj ki, któ re chcą,
na co dzień być ubra ne mod nie,
jak rów nież zna ne po sta cie te -
le wi zyj ne. Tak że w Pol sce te
mar ki cie szą się du żą po pu lar -
no ścią. Te raz w SCC bę dzie
moż na ku pić te sa me mar ki,
któ re ku pu je księż na Ka te – za -
chę ca Agniesz ka Jur kie wicz,
mar ke ting ma na ger Si le sia Ci -
ty Cen ter.

Nie wąt pli wie naj więk szą
gwiaz dą otwar cia by ła wzbu dza -
ją ca wie le kon tro wer sji, nie zni -
ka ją ca z pierw szych stron wie lu
ga zet oraz in ter ne to wych por ta -
li, ak tor ka, pio sen kar ka, mo del -
ka i jak sa ma czę sto sie bie okre -
śla – biz ne swo men – Pa ris Hil -

ton. Dzie dzicz ka ho te lo we go
biz ne su na Ślą sku spę dzi ła kil ka
dni. Otwo rzy ła uro czy ście SCC,
dziel nie po zo wa ła fo to gra fom
i licz nym fa nom oraz… od sło ni -
ła swo ją gwiaz dę na Pla cu
Gwiazd na pierw szym pię trze
cen trum han dlo we go wraz ze
swo im au to gra fem.

– Je ste śmy prze ko na ni, że ta
im pre za bę dzie „hot” – mó wi ła
przed uro czy stym otwar ciem Do -
mi ni ka Mu sia lik, mar ke ting ma -
na ger Si le sia Ci ty Cen ter i nie
my li ła się, bo kil kudnio wa im pre -
za zgro ma dzi ła wie lu fa nów za -
ku pów oraz gwiazd nie mal z ca -
łe go kra ju  – łącz nie od no to wa no
przy by cie po nad 300 tys. klien -
tów.

Nie oby ło się rów nież bez ma -
łej wpad ki, jak to podczas nie mal
każ dej wiel kiej ga li – Pa ris znacz -
nie spóź ni ła się na pra so wą kon -
fe ren cję, po nie waż…na lot ni sku
zgu bio no jej wa liz kę z bu ta mi.
Szyb ko jed nak prze pro si ła przy -
by łych go ści i wy ja śni ła sy tu ację.
Po tem przy szedł czas na wiel kie
za ku py – Hil ton od wie dzi ła
na nich m.in. La Ma nię, Pin ko
oraz Liu Jo. W im pre zie udział
wzię li tak że Oli vier Ja niak (pro -
wa dzą cy im pre zę), Ka ta rzy na So -
wiń ska, Agniesz ka Po pie le wicz,
Jan Kul czyk czy wy stę pu ją cy
wła śnie w „Tań cu z Gwiaz da mi”
Mi chał Szpak. 

Tekst i zdjęcia: Ga brie la Ko la no

Pa ris Hil ton
go ści ła w Ka to wi cach

Joanna Przetakiewicz (prywatnie partnerka najbogatszego Polaka – Jana Kulczyka)
założycielka marki La Mania z dumą prezentowała swoją kolekcję

Paris Hilton w towarzystwie Eduarda Zehetnera (Immofinanz AG CEO – austriacki właściciel
SCC) dokonała otwarcia nowego skrzydła Silesia City Center

Wy tań czy li pu cha ry
15 paź dzier ni ka w so sno wiec kiej Ha li Spor to wej „Za gó -
rze” przy uli cy Bra ci Mie ro szew skich od był się Ogól no -
pol ski Tur niej Tań ca To wa rzy skie go – Dan ce Cup 2011.
Na tym pierw szym tur nie ju ogól no pol skim or ga ni zo wa -
nym przez Miej ski Klub im. J. Kie pu ry, Stu dio Tań ca
Kie pu ra oraz so sno wiec ki Urząd Mia sta pod czas te go -
rocz nej edy cji, wy star to wa ło 178 par z ca łe go kra ju oraz
Czech, Wę gier i Sło wa cji. Mię dzy na ro do wy był rów nież
skład sę dziow ski tur nie ju. Tan ce rze ry wa li zo wa li mię dzy
so bą w 4 ka te go riach wie ko wych, 5 kla sach oraz trzech
ta necz nych sty lach: stan dar dzie, la tin oraz kom bi na cjach.

Na Dan ce Cup bar dzo do brze po ra dzi ły so bie pa ry ze
Stu dia Tań ca Kie pu ra – na 17 star tu ją cych par, 9 par sta -
nę ło na po dium, z cze go 7 wy gra ło tur niej w swo jej ka -
te go rii i kla sie, a dwie pa ry otrzy ma ły prze kla sy fi ko wa -
nie do wyż szej kla sy ta necz nej (kla sę C w ka te go rii 10-
11 lat otrzy ma li Kac per Paw łow ski i Zu zan na No wak,
a kla sę B w ka te go rii pow. 15 lat otrzy ma li Bar tosz Ro -
ki ta i We ro ni ka Ber giel). W su mie w So snow cu zo sta -
ło 7 zło tych, 1 srebr ny i 1 brą zo wy me dal. 

Obok pre zen tu je my do kład ne wy ni ki Tur nie ju Dan -
ce Cup.

Ga brie la Ko la no

Wyniki Dance Cup

Kategoria wiekowa: 12-13 lat, klasa
E, Kombinacja 8t
1. Anna Baniusiewicz i Dawid Operacz
z klubu Kiepura, Sosnowiec

Kategoria wiekowa powyżej 15 lat,
klasa E, Kombinacja 8t
1. Klaudia Koziara i Robert Bubak
z klubu Kiepura, Sosnowiec

Kategoria wiekowa: 14-15 lat, klasa
E, Kombinacja t8
1. Gabriela Szpadel i Fabian Duda
z klubu Kiepura, Sosnowiec 

Kategoria wiekowa: 14-15 lat,
klasa d, Kombinacja t8
1. Kamila Piskorska i Konrad Głąb
z Grand Dance, Częstochowa 

Kategoria wiekowa powyżej 15 lat,

klasa c, standard
1. Magdalena Brawańska i Fabian
z klubu Szok, Gliwice 

Kategoria wiekowa powyżej 15 lat,
klasa c, latin
1. Weronika Bergiel i Bartosz Rokita
z klubu Kiepura, Sosnowiec
2. Martyna Syncerz i Filip Federowicz
z klubu Kiepura, Sosnowiec

Kategoria wiekowa powyżej 15 lat,
klasa A, standard
1. Justyna Malisz i Konrad Paprocki
z Akademii Tańca, Kluczbork

Kategoria wiekowa powyżej 15 lat,
klasa A, latin
1. Monika Pasek i Wojciech Sar z klubu
Misrtal, Tarnowskie Góry 

Kategoria wiekowa 12-13 lat,
klasa d, Kombinacja 8t

1. Ada Jelonkiewicz i Michał Korżak
z klubu Kiepura, Sosnowiec 

Kategoria wiekowa 10-11 lat,
klasa d, Kombinacja 6t
1. Zuzanna Nowak i Kacper Pawłowski
z klubu Kiepura, Sosnowiec

Kategoria wiekowa powyżej 15 lat,
klasa d, Kombinacja 8t
1. Angelika Krzymień i Maciej
Federowicz z klubu Kiepura, Sosnowiec

Kategoria wiekowa 12-13 lat,
klasa c, standard
1. Agata Feber i Mieszko Masłowski
z Mistral, Tarnowskie Góry 
3. Julia Wójcicka i Dominik Loppe
z klubu Kiepura, Sosnowiec 

Kategoria wiekowa 12-13 lat,
klasa c, latin

1. Agata Faber i Mieszko Masłowski
Mieszko z klubu Mistral, Tarnowskie Góry 

Kategoria wiekowa 14-15 lat,
klasa c, latin
1. Monika Lewandowska i Cyprian
Kapitan Cyprianz klubu Impuls, Chorzów

Kategoria wiekowa 14-15 lat,
klasa c, standard
1. Maja Pawlak i Mateusz Fogel z klubu
Impuls, Chorzów

Kategoria wiekowa powyżej 15 lat,
klasa b, latin
1. Agnieszka Matlak i Olaf Fuchs z klubu
Marengo, Dąbrowa Górnicza

Kategoria wiekowa powyżej 15 lat,
klasa b, standard
1. Karolina Rek i Jakub Grzybek z klubu
Rondo, Rybnik



Gdzie ma powstać nowa
oczyszczalnia ścieków? Ile hot
spotów powstanie
w Zagłębiu? Gdzie staną
infokioski? W jakiej siedzibie
mieści się Agencji Rozwoju
Lokalnego? Z takimi pytaniami
musieli zmierzyć się
uczniowie, którzy wzięli udział
w plenerowym turnieju
europejskim, który odbył się
w październiku na Placu
Stulecia

Tur niej eu ro pej ski dla uczniów
szkół po nad gim na zjal nych oraz
mię dzy na ro do wa kon fe ren cja to
częś pro jek tu „Ko mu ni ka cja spo -
łecz na w UE i jej ro la w dzia ła -
niach po dej mo wa nych przez eu -
ro pej skie mia sta”. Te dwie im pre -
zy od by ły się z ini cja ty wy
Urzę du Miej skie go w So snow cu
i Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas.
Pro jekt, re ali zo wa ny pod ofi cjal -
nym pa tro na tem Pol skiej Pre zy -
den cji w Ra dzie Unii Eu ro pej -
skiej, ad re so wa ny jest do na ukow -
ców, uczniów, stu den tów,
śro do wisk sa mo rzą do wych oraz
miesz kań ców Za głę bia.

Naj pierw w Wyż szej Szkole
Hu ma ni tas od by ła się mię dzy na -
ro do wa kon fe ren cja na uko wa po -
świę co na wi ze run ko wi miast
i mar ke tin go wi te ry to rial ne mu.
Za pro sze nie do udzia łu w se sji
przy ję li tak że m.in. przed sta wi -
cie le miast part ner skich So snow -
ca, czy li Les Mu re aux i Ro uba ix
(Fran cja), Komárom (Wę gry),
Su ce ava (Ru mu nia), Idar -Obe -
rste in (Niem cy), Der ga cze (Ukra -
ina) oraz Ca sa blan ca (Ma ro ko). 

Dzień póź niej na Pla cu Stu le -
cia od był się ple ne ro wy tur niej dla

mło dzie ży szkół po nad gim na zjal -
nych, po świę co ny te ma ty ce eu ro -
pej skiej oraz wspa nia ły po kaz
mo dy, przy go to wa ny przez
uczniów Ze społu Szkół Pro jek to -
wa nia i Sty li za cji Ubio ru. W eli -
mi na cjach wzię ło udział 17 szkół.
Do dru gie go eta pu za kwa li fi ko -
wa ło się sie dem z nich. O głów ną
na gro dę, czy li wy jazd do Bruk se -
li, ufun do wa ny przez eu ro po sła
Ada ma Gier ka, wal czy li ucznio -
wie IV LO im. St. Sta szi ca, II LO
im. E. Pla ter, VII LO im. C. K.
Nor wi da, I LO im. W. Roź dzień -
skie go, VI LO im. J. Kor cza ka,
Tech ni kum nr 8 i Tech ni kum nr 1.
Ucznio wie zmie rzy li się w kon -
ku ren cjach spraw dza ją cych wie -
dzę na te mat in sty tu cji eu ro pej -
skich, in we sty cji unij nych na te re -
nie So snow ca i miast part ner skich
sto li cy Za głę bia. Osta tecz nie
po cięż kich bo jach zwy cię ży li
ucznio wie IV LO im. St. Sta szi ca.
Re pre zen tan ci szko ły, czy li Łu -
kasz No wak i Piotr Paj da, li czą że
tym ra zem, za miast do Bruk se li,
po ja dą do Stras bur ga. – W ubie -

głym ro ku wy gra li śmy je den
z kon kur sów unij nych i po je cha li -
śmy do Bruk se li. Tym ra zem ma -
my na dzie ję, że uda się po je chać
na czte ry dni do Stras bur ga – mó -

wi Piotr Paj da. – Zwłasz cza że
cięż ko by ło wy grać. Pierw szy raz
ze tknę li śmy się z tak nie stan dar -
do wy mi py ta nia mi. By ło to jed -
nak bar dzo cie ka we do świad cze -

nie – do da je. Uczest ni cy oprócz
wie dzy na te mat miej skich unij -
nych in we sty cji, mu sie li tak że
wie dzieć, m.in., ile pio se nek
znaj du je się w re per tu arze Ha li -
ny Von drac ko wej, ja ka po stać
by ła in spi ra cją dla pio sen ki ze -
spo łu U2, a tak że ile lat li czy lal -
ka Bar bie.

Szko ły ry wa li zo wa ły tak że
w kon kur sie na naj lep sze sto isko
pro mo cyj ne, przed sta wia ją ce wy -
bra ne mia sto part ner skie. Ucznio -
wie VI LO im. J. Kor cza ka przy -
go to wa li sto isko mia sta Idar Obe -
rste in i go ści li uczniów z te go
mia sta. – Po ka za li śmy im naj cie -
kaw sze miej sca w Za głę biu. By -
li śmy mię dzy in ny mi w par ku,
Te atrze Za głę bia oraz w Ple ja dzie
i Pla zie, bo go ście chcie li zo ba -
czyć pol skie skle py – mó wi
Agniesz ka Kla siń ska, uczen ni -
ca III kla sy VI LO. 

Ju ry kon kur su, w skład któ -
re go, we szli m.in. zastępcy
prezydenta Agniesz ka Cze chow -
ska -Ko peć i Ar ka diusz Chę ciń -
ski, Mi chał Kacz mar czyk, pro rek -
tor WSH, po sta no wi ło przy znać
pierw szą na gro dę sto isku I LO
im. W. Roź dzień skie go, któ re pro -
mo wa ło Ro uba ix. Zwy cię ska
szko ła otrzy ma ła w pre zen -
cie DVD ufun do wa ne przez eu -
ro po słan kę Mał go rza tę Handz -
lik. Pa ni po seł ufun do wa ła tak że
wy jazd do Bruk se li dla miesz -
kań ca So snow ca, któ ry pra wi -
dło wo od po wie dział na za da ne
py ta nie do ty czą ce te ma ty ki unij -
nej. 

Im pre zy uda ły się dzię ki za -
an ga żo wa niu pra cow ni ków
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas
oraz urzęd ni kom Sa mo dziel ne -
go Re fe ra tu Współ pra cy z Za -
gra ni cą we współ pra cy z urzęd -
ni ka mi Wy dzia łu Pro mo cji i In -
for ma cji, Kul tu ry i Sztu ki oraz
Edu ka cji. 

Tekst i zdjęcia: Syl wia Ko sman 
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Unij nie i mod nie
na Pa tel ni

Uczest ni cy mu sie li się zma gać z wie lo ma za gad nie nia mi

Nie spo dzian ką dla wi dzów był zna ko mi cie przy go to wa ny po kaz mo dy

Wyróżnienie
Pegaza dla ZSO
NR 1 w Sosnowcu
10 paź dzier ni ka 2011 r. Ewa Bi -
łek – szkol ny ko or dy na tor pro gra -
mu edu ka cji eko lo gicz nej „Po ma -
ga my zwie rzę tom” ode bra ła
w War sza wie WY RÓŻ NIE NIE
PE GA ZA przy zna wa ne przez
Klub Ga ja pla ców kom naj bar dziej
za an ga żo wa nym w zbiór kę ma ku -
la tu ry i ra to wa nie ko ni. 

To wiel ki suk ces ZSO nr 1
w So snow cu, po nie waż wy róż nio -
no tyl ko 11 szkół w Pol sce, z cze -
go dwie z wo je wódz twa ślą skie go. 

Uro czy stość od by ła się w Bi -
blio te ce Na ro do wej pod czas in au -
gu ra cji 9. edy cji Świę ta Drze wa.
W im pre zie wzię ła udział Ali cja
Ka pu ściń ska – wdo wa po zna nym
pi sa rzu, mi ni ster Ja cek Mi cha łow -
ski – szef Kan ce la rii Pre zy den ta
RP, przed sta wi cie le Urzę du Mia -
sta Sto łecz ne go War sza wy, ONZ,
Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do -
wej, Mi ni ster stwa Śro do wi ska,
La sów Pań stwo wych oraz or ga ni -
za cji i przed się biorstw wspie ra ją -
cych Klub Ga ja. Ak to rzy – Mag -
da le na Po pław ska (po cho dzą ca
z Za brza) oraz Bar tło miej To pa
za sa dzi li drze wa (dąb i pla tan)
obok Ścież ki Ry szar da Ka pu -
ściń skie go na Po lu Mo ko tow -
skim (obo je zło ży li au to gra fy dla
szko ły).

11 paź dzier ni ka 31-oso bo wa
gru pa mło dzie ży gim na zjum i li -
ceum szko ły pod opie ką Ma rze ny
For nal czyk -Kluk i Ha li ny Gru -
szec kiej uczest ni czy ła w in au gu ra -
cji Świę ta Drze wa na Ślą sku.
Na skwe rze przed Bi blio te ką Ślą -
ską w Ka to wi cach ucznio wie w to -
wa rzy stwie mło dzie ży z in nych
szkół wzię li udział w hap pe nin gu
po łą czo nym z sa dze niem drzew.
Każ da no wo po sa dzo na li pa otrzy -
ma ła imię pol skie go li te rac kie go
no bli sty, a świerk imię te go rocz ne -
go lau re ata Na gro dy No -
bla – Szwe da To ma sa Tranströme -
ra. Ucznio wie, m.in. Piotr Da du ra
z kl. III cg udzie la li wy wia dów
licz nie zgro ma dzo nym przed sta -
wi cie lom me diów.

Sta ni sław Fa ber – Ślą ski Ku ra -
tor Oświa ty wy sto so wał na rę ce
Zbi gnie wa Ce co ta – Dy rek to ra
ZSO nr 1 list gra tu la cyj ny dzię ku -
jąc ca łej szkol nej spo łecz no ści
za za an ga żo wa nie w przed się -
wzię cia eko lo gicz ne. U
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Uro dził się 16 ma ja 1895 r. w Wol bro -
miu. W la tach 1910-14 stu dio wał rzeź -
bę w Ar ty stycz nym Za kła dzie Rzeź -
biar skim w Kiel cach. Do dat ko wo
uczył się kom po zy cji pla stycz nej oraz
ukoń czył dwu let ni kurs rzeź by i ry sun -
ku u prof. J. Wy soc kie go. De biu to wał
w 1925 r. na wy sta wie so sno wiec kie go
To wa rzy stwa Ar ty stycz no – Li te rac kie -
go. W la tach mię dzy wo jen nych je go
pra ce pre zen to wa ne by ły w War sza wie,
Kra ko wie, Czę sto cho wie i in nych mia -

stach. Po II woj nie świa to wej uczest ni -
czył w licz nych wy sta wach ogól no pol -
skich (m.in. Rzeź ba Pol ska w la -
tach 1945 – 1960, 1960, Dzie ło pla -
stycz ne w XV -le ciu PRL, 1961/62,
Ogól no pol ska wy sta wa „Mat ka i dziec -
ko”, 1965) oraz za gra nicz nych (Ostra -
wa 1963, Rzym 1964, Are ezo 1965,
Bu da peszt 1969). Na le żał do Gru py
„Za głę bie”, brał udział we wszyst kich
jej wy sta wach. In dy wi du al nie swo je
pra ce eks po no wał w War sza wie

(1961), Ka to wi cach (1962,1970), So -
snow cu (1962), Bę dzi nie (1963), Ny sie
(1964) i Ra ci bo rzu (1964). Za ca ło -
kształt pra cy twór czej otrzy mał w 1959 r.
na gro dę mia sta So snow ca, a w 1965 r.
na gro dę Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki. Rzeź -
by P. Ko wal skie go sta no wią wier ne, nie -
mal fo to gra ficz ne, od bi cie rze czy wi sto -
ści. Te ma ty czer pał z hi sto rii, li te ra tu -
ry i przy ro dy. Two rzył w drew nie (np.
Au to por tret 1931, Żyd -han dlarz 1931,
Sta ni sław Sta szic 1959) w ko ści sło -

nio wej (Oskar Kol berg 1954, Por tret
mat ki 1957 i in.), w brą zie (An drzej
Frycz Mo drzew ski, 1956, Spi no -
za 1961 i in.). Zaj mo wał się rów nież
me da lier stwem. Pra ce P. Ko wal skie go
znaj du ją się w wie lu pol skich mu ze -
ach. Zmarł w 1973 r. W So snow cu jest
pa tro nem nie wiel kiej ulicz ki w dziel -
ni cy Za gó rze.

Kolumnę opracował: Michał Węcel

Miesz kań com So snow ca ko ja rzy się
przede wszyst kim z Aresz tem Śled -
czym miesz czą cym się przy ta kiej uli -
cy. Jed nak pierw sze wzmian ki o osa -
dzie o ta kiej na zwie po cho dzą
z XVII wie ku. W 1827 ro ku po sia da -
ła 4 do my i karcz mę oraz li czy ła 22
miesz kań ców. W 1883 ro ku w osa dzie
tej kup cy: Sta ni sław Re icher i Ber nard
Op pen he im oraz prze my sło wiec Jó zef
Kern baum za ło ży li fa bry kę che micz -
ną, któ ra po tocz nie na zy wa na by ła
„Wo skow nią”. Pro du ko wa ła świe ce,

głów nie do oświe tla nai wa go nów ko -
le jo wych, ale tak że cer kiew ne oraz
cho in ko we. W 1896 ro ku utwo rzo no
To wa rzy stwo Ak cyj ne Fa bry ki Che -
micz nej „Ra do cha” z ka pi ta łem za kła -
do wym w wy so ko ści 700 ty się cy ru bli.
Fa bry ka za trud nia ła bli sko 200 pra -
cow ni ków a oprócz świec wy twa rza no
w niej ce re zy nę, pa ra fi nę, an ty chlor,
bi sul fat, ni tryt, ozo ke ryt i in ne.
Przed wy bu chem I woj ny świa to wej
uru cho mio no tak że pro duk cję ma sy
wo sko wej, kwa su win ne go, chlo ra nu

po ta su i octa nu so du. Znacz ną część
wy ro bów eks por to wa no w głąb Ro sji.
Po 1918 ro ku fa bry kę prze jął Pań -
stwo wy Mo no pol Za pał cza ny, któ ry
rząd Pol ski wy dzier ża wił na stęp nie
szwedz kim prze my słow com. W la -
tach mię dzy wo jen nych sys te ma tycz -
nie wzra stał ka pi tał za kła do wy
i zmie niał się pro fil pro duk cji.
W 1938 roku wy twa rza no tu taj chlo ra -
ny po ta su, kwas cy try no wy, fos fo ra ny
so do we i wap nio we, elek tro dy ma gne -
tycz ne. Za trud nie nie wy no si ło wte -

dy 136 ro bot ni ków. Od 1931 ro ku fir -
ma no si ła na zwę Spół ki Ak cyj nej Fa -
bryk Che micz nych „Ra do cha” w So -
snow cu. W okre sie oku pa cji hi tle row -
skiej za kład nie za prze stał pro duk cji.
Po 1945 ro ku zo stał upań stwo wio ny
i na zwa no go So sno wiec ką Fa bry ką
Che micz ną (daw niej „Ra do cha”).
W 1972 ro ku prze kształ co ny w za kład
do świad czal ny, któ ry pod le gał m.in.
Dą brow skim Za kła dom Na praw czym
Prze my słu Wę glo we go. Zli kwi do wa ny
pod ko niec lat 70. XX wie ku. 

„Ra do cha”MALINA
Marian 
(1922 – 1985), artysta malarz, grafik

Uro dził się 28 lip ca 1922 r. w So snow -
cu, w ro dzi nie Wa le ria na i Ma rii
z Chwi stec kich. Po ukoń cze niu szko ły
pod sta wo wej, w la tach 1936-39 uczył
się w pry wat nym Gim na zjum Prze my -
słu Ar ty stycz ne go w So snow cu.
W okre sie oku pa cji hi tle row skiej kon -
ty nu ował na ukę na taj nych kom ple tach
u Pań stwa Po ręb skich, pod ar ty stycz ną
opie ką Jó ze fa Szyl le ra. Po woj nie przy -
ję ty zo stał na dru gi rok Wy dzia łu Ma -
lar stwa i Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pięk -
nych (ASP) w Kra ko wie. Stu dio wał
u prof. Je rze go Fed ko wi cza, Kon ra da
Srzed nic kie go, An drze ja Jur kie wi cza.
W mię dzy cza sie zdał ma tu rę. Po ukoń -
cze niu stu diów, w 1948 ro ku za jął się
pra cą pe da go gicz ną w kra kow skiej
ASP. Od 1960 r., po po wro cie do So -
snow ca, po świę cił się wy łącz nie pra cy
twór czej. Na le żał do współ za ło ży cie li
Gru py „Za głę bie”. Był m. in. człon -
kiem Głów nej Ko mi sji Ar ty stycz nej
przy Za rzą dzie Głów nym Związ ku Pol -
skich Ar ty stów Pla sty ków (ZPAP)
w War sza wie, Mię dzy na ro do we go Ko -
mi te tu Ar ty stów Pla sty ków (AIAP),
So cie te In ter na tio na le Gra veurs sur Bo -
is w Zu ri chu (XY LON).
Po zo sta wił ok. 3 tys. prac z za kre su ma -
lar stwa, gra fi ki i ry sun ku. Spe cja li zo -
wał się w gra fi ce – wy na lazł no wą tech -
ni kę gra ficz ną tzw. cel lo gra fię. W cen -
trum za in te re so wań twór czych M.
Ma li ny znaj do wał się czło wiek, uka zy -
wa ny zra zu re ali stycz nie, z upły wem
cza su z ten den cją do de for ma cji, sty li -
za cji i abs trak cji. Znacz ną część je go
prac (ob ra zy olej ne, ry sun ki, gra fi ka)
sta no wią au to por tre ty i por tre ty ro dzin -
ne. Waż ne miej sce w twór czo ści Ma li -
ny zaj mu ją mar twe na tu ry i pej za że.
Ar ty sta brał udział w kil ku set wy sta -
wach okrę go wych, ogól no pol skich i za -
gra nicz nych – in dy wi du al nych i zbio ro -
wych. 
Był wie lo krot nie na gra dza ny w kon kur -
sach pla stycz nych or ga ni zo wa nych
w Pol sce i za gra ni cą, otrzy mał tak że
na gro dy pań stwo we (m. in. Mi ni stra
Kul tu ry i Sztu ki w 1977). Pra ce M. Ma -
li ny znaj du ją się w zbio rach wie lu mu -
ze ów pol skich (m. in. Mu zeum Na ro do -
we go w War sza wie, Kra ko wie, Wro cła -
wiu i Szcze ci nie) i za gra nicz nych
(Mu zeum Sztu ki Współ cze snej w To -
kio, Mu zeum Na ro do we w Sztok hol -
mie, Lip sku, Rey ky avi ku i in.).
Zmarł 28 lip ca 1985 r., po cho wa ny zo -
stał na cmen ta rzu w So snow cu. W swo -
im ro dzin nym mie ście jest pa tro nem
uli cy na tzw. Wal cow ni w oko li cach
cmen ta rza przy ul. Gen. W. An der sa. 

KO WAL SKI Piotr 
(1895 – 1973), rzeź biarz

Uro dził się 27 lu te go 1879 r. w ma jąt -
ku Klo nó wek w po bli żu Ra do mia,
w ro dzi nie zie miań skiej. W wie ku 9 lat
roz po czął na ukę w gim na zjum ro syj -
skim w Ra do miu. Tam wstą pił do kół -
ka sa mo kształ ce nio we go za ło żo ne go
przez dzia ła cza so cja li stycz ne go Ka zi -
mie rza Kel les – Krau sa. Za an ty ro syj -
ską i pro pol ską agi ta cję w wie ku 16 lat
zo stał wy rzu co ny ze szko ły z tzw. wil -
czym bi le tem. Po kil ku mie sięcz nej
prak ty ce ślu sar skiej, w 1896 r. pod jął
na ukę w Szko le Szty ga rów w Dą bro -
wie Gór ni czej. Tu taj, w li sto pa -
dzie 1898 r. kie ro wał straj kiem
uczniów. Usu nię ty ze szko ły, pra co wał
na stęp nie ja ko księ go wy w jed nej z za -

głę biow skich ko palń. Jed no cze śnie
pro wa dził w śro do wi sku ro bot ni czym
Za głę bia Dą brow skie go oży wio ną
dzia łal ność agi ta cyj ną na rzecz Pol -
skiej Par tii So cja li stycz nej (PPS).
Współ pra co wał z To ma szem Ar ci -
szew skim, z któ rym sys te ma tycz nie
kon tak to wał się w So snow cu. Du żą ro -
lę ode grał w or ga ni zo wa niu straj ków,
m.in. w ko pal niach „Mi lo wi ce”, „Mor -
ti mer”, w za kła dach włó kien ni czych
Die tla i Schőna (1899). Aby unik nąć
prze śla do wań prze niósł się do Ga li cji.
W Bo ry sła wiu ukoń czył szko łę gór ni -
czą. Po po wro cie do Kró le stwa, w 1902
r. zo stał aresz to wa ny i przez 2 la ta
prze by wał w wię zie niach w Piotr ko wie

i Ra do miu, a na stęp nie na ze sła niu
w gu ber ni oło niec kiej, skąd po 8 mie -
sią cach zbiegł. Wio sną 1905 r. wró cił
do kra ju. Wstą pił do Or ga ni za cji Bo jo -
wej PPS, w któ rej dzia łał pod pseu do -
ni mem „Mon twiłł”. Był do wód cą
w naj bar dziej bra wu ro wych ak cjach.
Uczest ni czył m.in. w ak cie za bo ru pie -
nię dzy z wa go nów pocz to wych
pod Ro go wem (XI 1906). Po roz ła mie
w PPS na le żał do Frak cji Re wo lu cyj -
nej. Pod czas aresz to wa nia w War sza -
wie usi ło wał po peł nić sa mo bój stwo.
Ze szpi ta la wię zien ne go, w któ rym go
umiesz czo no, zdo łał zbiec. Na wol no -
ści kon ty nu ował dzia łal ność bo jo wą.
Aresz to wa ny po now nie 27 li sto pa -

da 1907 r. wię zio ny był przez bli sko
rok. W no cy z 8/9 paź dzier ni ka 1908 r.
zo stał stra co ny w war szaw skiej Cy ta -
de li. W So snow cu jest pa tro nem alei
łą czą cej Sta ry So sno wiec z Po go nią.

MI REC KI Jó zef ps. Mon twiłl
(1879 – 1908), dzia łacz re wo lu cyj ny
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jubilaci

Zuzanna i Wiesław Baranowie, Krystyna
i Zygmunt Błaszczykowie, Janina i Mieczysław
Ćwielągowie, Czesława i Tadeusz Golanowie,
Halina i Tadeusz Kapustowie, Renata i Edward
Kierkowie, Wiesława i Mirosław Kimsewiczowie,
Janina i Zygmunt Korczakowie, Krystyna i Jerzy
Kuciębowie, Helena i Zygmunt Kucińscy,
Wiesława i Henryk Lipowie, Anna i Janusz
Maciążkowie, Zofia i Eugeniusz Madejowie,
Waleria i Władysław Marczewscy, Urszula
i Zbigniew Marczewscy, Marianna i Jan
Mularczykowie, Ewa i Zbigniew Nowakowie,
Halina i Władysław Smokowie, Franciszka
i Tomasz Ordowie (60-lecie), Aleksandra i Jan
Domańscy (zgon Pana Jana).

Renata i Mieczysław Orzechowscy, Stefania
i Edward Ozimińscy, Lidia i Mieczysław
Pokorowie, Urszula i Marian Rozumowie, Janina
i Włodzimierz Rubińscy, Barbara i Zbigniew
Sodowie, Ewa i Wiesław Stanikowie, Bogumiła
i Zdzisław Stojkowie, Halibna i Ryszard
Szczepanikowie, Alicja i Witold Szewczykowie,
Zofia i Roman Szumilasowie, Regina i Mieczysław
Trzebuniakowie, Kamila i Edward Wesołowscy,
Romana i Jan Wojciechowscy, Marianna i Alfons
Żabowie, Maria i Zdzisław Bujakowie, Elżbieta
i Julian Dudkowie, Helena i Stefan Grabowscy
(60-lecie), Helena i Józef Rodkowie (60-lecie),
Alicja i Kazimierz Zarębowie (60-lecie).

23 września w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczali Jubilatom:
zastępca prezydenta Agnieszka Czechowska-Kopeć oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo

Trzecia rocznica
śmierci biskupa
Adama
Śmigielskiego

W parafiach diecezji
sosnowieckiej 7 października
wierni modlili się za biskupa
Adama Śmigielskiego.
Pierwszy biskup diecezji zmarł
w 2008 roku
Ks. Adam Śmi giel ski za nim zo -
stał bi sku pem so sno wiec kim był
jed nym z prze ło żo nych To wa rzy -
stwa Sa le zjań skie go. Bi sku pem
so sno wiec kim zo stał mia no wa ny
w 1992 ro ku, 30 ma ja przy jął sa -
krę bi sku pią w so sno wiec kiej
Ka te drze z rąk kar dy na ła Jó ze fa
Glem pa, Pry ma sa Pol ski. Je go
za wo ła nie bi sku pie brzmia ło:
„Da mi hi ani mas” („Daj mi du -
sze”), któ re jest de wi zą sa le zja -
nów. W ar chi wal nym, jed nym
z ostat nich ra dio wych wy wia -
dów, opo wia da o swo ich oba -
wach w two rze niu od pod staw
die ce zji so sno wiec kiej.

Naj więk szym wy da rze niem
w cza sie peł nie nia po słu gi przez
bi sku pa Ada ma Śmi giel skie go,
obok stwo rze nia struk tur die ce -
zji, by ła wi zy ta Ja na Paw -
ła II w So snow cu w 1999 ro ku.
Bi skup Adam Śmi giel ski zmarł
na no wo twór trzust ki. Je go na -
stęp ca, bp Grze gorz Ka szak,
w 3. rocz ni cę śmier ci bi sku pa
mo dlił się przy gro bie po przed -
ni ka na pla cu przy so sno wiec kiej
Ka te drze. U
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Po moc i wspar cie szcze gól nie po szu ki wa ne przy bu do wie ho spi cjum w So snow cu 

Z ser cem dla cho rych
Wspa nia ły kon cert Sta ni sła wa Soy -
ki w Miej skim Klu bie im. J. Kie -
pu ry był ko lej nym przed się wzię -
ciem or ga ni zo wa nym przez Ho spi -
cjum Do mo we św. Apo sto ła
w So snow cu na rzecz bu do wy
sta cjo nar ne go ho spi cjum. Ca ły
do chód ze sprze da ży wszyst kich,
po nad 200 bi le tów, za si lił kon to
prze zna czo ne na tę ini cja ty wę.
Przy go to wa no tak że pra ce
uczniów Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych nr 4, w po sta ci ma łych anioł -
ków, cia sta pie czo ne przez wo lon -
ta riu szy i pra cow ni ków oraz ce -
gieł ki na bu do wę ho spi cjum.

– Środ ki na zor ga ni zo wa nie te -
go kon cer tu po zy ska li śmy w ra -
mach kon kur su or ga ni zo wa ne go
przez Wy dział Kul tu ry i Sztu ki.
Chce my sys te ma tycz nie or ga ni zo -

wać dwa kon cer ty w ro ku, w ma ju
i paź dzier ni ku. Za mie rza my kon ty -
nu ować tę tra dy cję, do pó ki nie wy -
bu du je my sta cjo nar ne go ho spi -
cjum. A po tem i tak pew nie bę dzie -
my je or ga ni zo wać, bo po trzeb
ni gdy nie bra ku je – mó wi Mał go -
rza ta Cza pla, pre zes ho spi cjum. 

Kon cert ma jo wy zo sta nie tra dy -
cyj nie zor ga ni zo wa ny w Te atrze
Za głę bia. Ini cja ty wie tej są przy -
chyl ni za rów no wła dze te atru, jak
i ak to rzy, któ rzy za wsze bio rą czyn -
ny udział w or ga ni za cji im pre zy.
Szcze gól nie w pra ce na rzecz po -
wsta nia do mu ho spi cyj ne go już
od kil ku lat jest za an ga żo wa na ak -
tor ka Te atru Za głę bia, Elż bie ta La -
skie wicz. Ta kich do brych du chów,
nie bra ku je. Ini cja ty wę bu do wy ho -
spi cjum wspie ra ją tak że mię dzy in -

ny mi Ja ro sław Kwie cień, rzecz nik
Ku rii Die ce zjal nej w So snow cu,
któ ry pod jął sta ra nia o prze ka za nie
uży wa ne go sa mo cho du na rzecz
ho spi cjum oraz Be ata Ban du ra
z za rzą du ho spi cjum. 

– Na sze ho spi cjum uczest ni czy
w dwóch wiel kich kam pa niach
ogól no pol skich. Pierw sza to ogól -
nie zna ne „Po la na dziei”, a dru ga
to „Ho spi cjum to też ży cie”. W za -
sa dzie prze bieg tej dru giej kam pa -
nii jest dość do wol ny i sa mi go za -
pla no wa li śmy. Kam pa nię za in au -
gu ro wa ła msza świę ta w Ka te drze,
ce le bro wa na przez księ dza bi sku pa
i mo dli twa za ca łą wspól no tę ho spi -
cyj ną. Od był się tak że kon cert
z udzia łem ab sol wen tów, pro fe so -
rów i uczniów szko ły mu zycz -
nej – wy ja śnia Cza pla. – Ko lej nym

ele men tem kam pa nii jest dzień
otwar ty. Chce my przy bli żyć ideę
opie ki ho spi cyj nej, przede wszyst -
kim uczniom. Przy go to wa li śmy
róż ne pre zen ta cje mul ti me dial ne.
Chce my po ka zać mło dym lu -
dziom, jak wy glą da opie ka ho spi -
cyj na nad cho rym, wo bec któ re go
za koń czo no te ra pię pa lia tyw ną.
Nie je ste śmy już w sta nie usu nąć
przy czy ny tej cho ro by, ale mo ni to -
ru je my tę cho ro bę po to, aby prze -
bie ga ła w spo sób lżej szy, ła twiej -
szy niż mia ło by to miej sce bez na -
sze go udzia łu, czy li wspar cia
le ka rza, pie lę gniar ki, wo lon ta riu -
sza, psy cho lo ga czy re ha bi li tan ta.
Tę mło dzież chce my uwraż li wić
na tym punk cie wo bec takiego cho -
re go, bo tym cho rym mo że być
ktoś z ich naj bliż szej ro dzi ny lub

ktoś cał ko wi cie ob cy. Ma ją na wet
za stą pić ro lę naj bliż sze go przy ja -
cie la przy łóż ku cho re go – do da je. 

Ho spi cjum ma po wstać
na dział ce przy ul. Po pie łusz ki,
uży czo nej przez gmi nę. Sza co wa -
ny koszt to oko ło 6 mln zł. Pie nią -
dze, choć bar dzo istot ne w re ali za -
cji te go przed się wzię cia, wca le
jed nak nie mu szą oka zać się naj -
waż niej sze. Wi zja i kon cep cja już
jest. Po wo li tak że ro śnie su ma
na kon cie fun da cji i zbli ża się
do mi lio na zło tych. 

Wię cej in for ma cji na te mat tej
in we sty cji moż na zna leźć na stro -
nie: www.ho spi cjum.so sno wiec.pl.
W sie dzi bie ho spi cjum przy ul. 3
Ma ja 1 moż na tak że ku pić ce gieł -
ki na rzecz bu do wy ho spi cjum
w So snow cu. sk
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Hanys pomaga gorolom
Je�rzy�Wy�ro�bek no wym tre ne rem „Za głę bia” So sno wiec

Nie po mo gła mło dość, się -
gnię to po do świad cze nie.
Gdzie? W So snow cu. Dzia ła cze
„Za głę bia” po dzię ko wa li
za usłu gi Pio tro wi Sta cho wi,
a w je go miej sce za trud ni li do -
świad czo ne go Je rze go Wy rob -
ka, Ślą za ka, któ ry ma po móc
bę dą ce mu nad kra wę dzią II -li -
gow co wi

Wy�trzy�mał�Pan�bez�tre�no�wa�nia�li�-
go�we�go�ze�spo�łu�dzie�sięć�mie�się�cy.
Znów�po�cią�gnę�ło�wil�ka�do la�su?
Skau�ting�w Ru�chu�Cho�rzów�to�chy�-
ba�znacz�nie�mniej�stre�su�ją�ce�za�ję�-
cie�niż�ra�to�wa�nie�„Za�głę�bia”�So�-
sno�wiec�przed spad�kiem�z II li�gi?
Wy szu ki wa nie za wod ni ków, a pra -
ca szko le nio wa na co dzień to zu -
peł nie dwie róż ne kwe stie. Nie
czu ję się jesz cze na ty le sta ry,
abym nie po do łał pro wa dze niu li -
go wej dru ży ny, dla te go też gdy po -
ja wi ła się pro po zy cja z So snow ca
chęt nie na nią przy sta łem.

Tym�sa�mym�ha�nys�bę�dzie�ra�to�wał
z opre�sji�go�ro�li.
To aku rat nie jest dla mnie ża den
pro blem, gdyż w So snow cu mam
spo ro przy ja ciół jesz cze z cza -
sów gdy sam bie ga łem po bo -
isku. Z Lesz kiem Ba czyń skim,
obec nym pre ze sem „Za głę bia”,
do sko na le się zna my, dla te go też

bły ska wicz nie po ro zu mie li śmy
się co do wa run ków mo jej pra cy
w klu bie. Ślą sko -za głę biow skie
ani mo zje są po za mną.

Ła�twe�go�za�da�nia�nie�bę�dzie�Pan
miał.�„Za�głę�bie”�plą�ta�się�w ogo�nie
li�go�wej�ta�be�li…
Pra cu ję już ty le lat w za wo dzie,
że ta kie sce na riu sze nie są mi
strasz ne. Trak tu ję pre ze sa Ba -
czyń skie go jak przy ja cie la,
a przy ja cio łom w trud nych mo -
men tach się po ma ga. Wiem
w ja kiej sy tu acji jest klub, śle dzę
to co się dzie je w „Za głę biu”,
ob ser wo wa łem kil ka spo tkań
i wie rzę, że ten ze spół jest w sta -
nie grać le piej, a przede wszyst -
kim efek tyw niej. Uwa żam, że ze -
spół ma po ten cjał, trze ba tyl ko
go w za wod ni kach obu dzić. Ten
klub to hi sto ria i chcę w trud nym
mo men cie mu po móc.

Po�czą�tek�ma�Pan�uda�ny.�Ze�spół�od�-
niósł�pierw�sze�od lip�ca�zwy�cię�-
stwo,�opu�ścił�ostat�nie�miej�sce
w ta�be�li.�Wi�dać,�że�tchnął�Pan�no�-
we�go�du�cha�w ten�ze�spół�i pił�ka�-
rze�uwie�rzy�li�w sie�bie.�Pań�ski�po�-
przed�nik,�Piotr�Stach�stwier�dził,�że
z tą�gru�pą�lu�dzi II li�gi�dla�„Za�głę�-
bia”�nie�ura�tu�je.
Nie bę dą się od no sił do te go co
miał na my śli mój po przed nik.
Na pew no trze ba by ło tchnąć no -
we go du cha w tych chło pa ków,
któ rzy do sko na le wie dzą, że to

wszyst ko nie wy glą da tak jak oni
sa mi by so bie te go ży czy li. Już
sa mo przyj ście no we go szko le -
niow ca wy zwa la w za wod ni kach
no we po kła dy ener gii. U mnie
wszy scy ma ją czy stą kar tę i po -
wie dzia łem im o tym. Na pew no
trze ba by ło wpro wa dzić do szat -
ni tro chę spo ko ju. Du żo roz ma -
wia my, tak z pił ka rza mi, jak
rów nież ludź mi ze szta bu szko -
le nio we go. Chcę po wo lut ku zbu -
do wać tu taj no wą ja kość. Mam
na dzie ję, że ze spół zła pie rytm
i za sko czy. Wy gra na nad Nie lbą
bar dzo pod nio sła mo ra le ze spo -
łu i wi dać, że ta dru ży na ma po -
ten cjał.

Ostat�ni�ze�spół,�w któ�rym�Pan�pra�-
co�wał�przed przyj�ściem�do So�snow�-
ca�to�Tur�Tu�rek,�a więc�li�go�wy�ry�-
wal�„Za�głę�bia”.�Spe�cy�fi�ka�li�gi�nie
jest�więc�Pa�nu�ob�ca.�Czy�na tę
chwi�lę,�zna�jąc�re�alia�dru�giej�li�gi�mo�-
że�Pan�za�pew�nić�ki�bi�ców�„Za�głę�-
bia”,�że�ze�spół�nie�spad�nie�z li�gi?
Ta kich de kla ra cji na pew no skła -
dał nie bę dę. To jest wy rów na -
na li ga, każ dy mo że wy grać
z każ dym. Na pew no w nie któ -
rych me czach „Za głę biu” zabra -
kło szczę ścia, w in nych umie jęt -
no ści. Cza sem jest tak, że jak nie
idzie, to i pro wa dząc do prze -
rwy 3:0 moż na prze grać mecz,
tak jak mia ło to miej sce w Choj -
ni cach. Je śli ze spół jest moc ny
psy chicz nie to bram ka czy dwie

stra co ne przy ta kim wy ni ku nie
pod ła mią ze spo łu. Je śli po ja wia
się strach, któ ry pę ta no gi to po -
tem się koń czy po raż ką 3:5. Sta -
ło się tak jak my śla łem. Je den,
dwa do bre me cze, zwy cię stwo
i ten ze spół po wo li się od blo ko -
wu je. 

Jest�Pan�tym�Ślą�za�kiem,�któ�ry�nie
pa�ła�nie�na�wi�ścią�do Za�głę�bia�ków,
ale�za Bry�ni�cą�ja�ko�ha�nys�nie�bę�-
dzie�osa�mot�nio�ny,�bo�kil�ku�Ślą�za�-
ków�w skła�dzie�„Za�głę�bia”�się�znaj�-
dzie.�Jest�m.in.:�Sła�wo�mir�Jar�czyk,
z któ�rym�pra�co�wał�Pan�w Ru�chu.
Po dob nie jak z Pa try kiem Ste fań -
skim czy Kon ra dem Koź miń -

skim, któ ry po cho dzi z So snow -
ca, ale grał też dla Ru chu. Wy -
mie ni li śmy tyl ko kil ku pił ka rzy,
któ rzy na praw dę po tra fią grać
w pił kę i je stem prze ko na ny, że
szyb ko to udo wod nią. Szko da, że
nie mo gę sko rzy stać z ta kich pił -
ka rzy jak Łu kasz Wi jas czy Da -
wid Skrzy pek. Na pew no do -
świad cze nia tej mło dej dru ży nie
bra ku je, ale cóż po cząć, z kon tu -
zja mi się nie wy gra. Po pierw -
szych kil ku na stu dniach za ję ć wi -
dać, że resz ta tak że pa li się do gry,
więc po win no być w kim wy brać.
Mu si my po pra wić grę obron ną
i być sku tecz niej si w ata ku. Gdy
się o tym mó wi to jest ba nal nie

pro ste. Go rzej gdy trze ba to wcie -
lić w ży cie.

Pew�nie�mło�dej�dru�ży�nie�by�ło�by�ła�-
twiej�gdy�by�mo�gła�li�czyć�na wspar�-
cie�ki�bi�ców,�któ�rzy�przed se�zo�nem
od�wró�ci�li�się�od „Za�głę�bia”.
Na pew no. Szko da, że tak ma ło
ki bi ców przy cho dzi na sta dion
w So snow cu. Sam pa mię tam jak
Lu do wy pę kał w szwach. Mo że
do bry mi wy ni ka mi ich sku si my.
Pił ka bez ki bi ców mi ja się z ce -
lem.

Dziękuję�za�rozmowę.

Roz ma wiał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Jerzy Wyrobek jako piłkarz występował
w Stadionie Śląskim Chorzów, Górniku
Wałbrzych, Ruchu Chorzów (trzy tytuły
mistrzowskie 1974, 75, 79 i Puchar
Polski w 1974), grał również w Tus
Schloss Neuhaus. Po zawieszeniu
korków na kołku zajął się szkoleniem.
Do największych sukcesów trenera
Wyrobka należy awans do I ligi
(ekstraklasa) z Ruchem Chorzów
(1988), a następnie Mistrzostwo Polski
(1989). W sezonie 1995/96 ponownie
z Ruchem wywalczył awans
do najwyższej klasy rozgrywkowej
i zdobył Puchar Polski. Trener Wyrobek
pracował również w Odrze Wodzisław,
Pogoni Szczecin, KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski, GKS Jastrzębie Zdrój
i dwukrotnie Turze Turek. Ostatnio
pracował jako skaut w Ruchu Chorzów.

Uciecz ka w przy szłość
Roz mo wa z prof. dr hab. Ju�lia�nem�Au�leyt�ne�rem, rek to rem Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej TWP w War sza wie 

Czy�na prze�strze�ni�mi�nio�nych�lat�zmie�nia�ła�się�mi�sja
Wyż�szej�Szko�ły�Pe�da�go�gicz�nej�TWP?
Na sza mi sja w cią gu ostat nich lat ule gła za sad ni -
czej re wo lu cji. Prze szli śmy od tra dy cyj ne go do -
kształ ca nia lu dzi, któ ry był wy ma ga ny w związ ku
z re for ma mi w Pol sce do po szu ki wa nia roz wią zań,
któ re umoż li wia ją umię dzy na ro do wie nie na szej
uczel ni. Otwie ra my obec nie XIX rok aka de mic ki
i tym ra zem ob cho dzi li śmy in au gu ra cję ro ku w od -
dzia le w Ka to wi cach. Kie dy mia ła miej sce pierw -
sza in au gu ra cja uczel ni, trze ba by ło w try bie tra -
dy cyj nym kształ cić na uczy cie li w Pol sce, bo więk -
szość z nich nie mia ła stu diów wyż szych. Nikt
wów czas nie my ślał o in ter ne cie, o tym, że bę dzie -
my uczest ni czyć w moc no za awan so wa nych pro -
ce sach glo ba li za cji i współ pra co wać z uczel nia mi
za gra ni cą. Do tej po ry pod pi sa li śmy umo wy z 35
uczel nia mi, głów nie z kra jów Unii Eu ro pej skiej.
Bar dzo do brze ukła da nam się na przy kład współ -
pra ca z uczel nią na Wy spach Ka na ryj skich, z któ -
rą współ pra cu je my od 11 lat. Wy mie nia my się za -
rów no stu den ta mi, jak i ka drą na uko wą. Po ta kiej
wy mia nie wra ca ją do nas lu dzie z nie praw do po -
dob nym dy na mi zmem. Oni po pro stu chcą zmie -
niać Pol skę, wdra ża jąc roz wią za nia, któ re są gdzie
in dziej sto so wa ne, a u nas nie są jesz cze zna ne.
Szcze gól nie waż ne jest to w przy pad ku na uk spo -
łecz nych. 

Ten pierw szy cel, czy li umię dzy na ro do wie nie
uczel ni, jest bar dzo istot ny w przy pad ku na szej mi -
sji. Wcho dzi my w świat glo bal ny. Je ste śmy na ze -
wnątrz po strze ga ni ja ko kraj bo ga ty, a nie bied ny,

ja ko za moż ny kraj Unii Eu ro pej skiej i jest to dla
nas bar dzo waż ne. Umoż li wi ło nam to mię dzy in -
ny mi za koń cze nie w tym ro ku wspa nia łe go pro jek -
tu pod na zwą „Spo łecz nie od po wie dzial na uczel -
nia”. Po raz pierw szy w Pol sce, od nie pa mięt nych
lat, w ra mach jed ne go pro jek tu do ko na no tłu ma -
cze nia 11 ksią żek, z ję zy ka an giel skie go, fran cu -
skie go, nie miec kie go i he braj skie go. I tak przy kła -
do wo do świad cze nia fran cu skie i nie miec kie w za -
kre sie po li ty ki ro dzin nej są dla nas bar dzo cen ne.
Udo wad nia ją, że nie moż na pa trzeć na sfe rę spo -
łecz ną ro dzi ny wy łącz nie pod ką tem kosz tów, ale
trze ba ją ana li zo wać pod ką tem zy sków. 
War to zwró cić uwa gę szcze gól nie na po li ty kę nie -
miec ką, któ ra trak tu je dziec ko ja ko przy szłe go po -
dat ni ka. Naj pierw na le ży za in we sto wać w przy -
szłe go po dat ni ka, że by po tem on mógł pła cić po -
dat ki. Ca ły czas po szu ku je my no wych
do świad czeń dy dak tycz nych na świe cie po przez
kon tak ty z in ny mi uczel nia mi, tłu ma czy my po zy -
cje na uko we na ję zyk pol ski, że by po pu la ry zo wać
wśród na szych stu den tów wie dzę spo łecz ną z in -
nych kra jów. 

Co�wy�róż�nia�wa�szą�uczel�nię�spo�śród�se�tek�in�nych
uczel�ni�w kra�ju?�
Ma my bar dzo wy raź nie okre ślo ny cel dzia ła nia,
któ rym jest do pro wa dze nie do wto pie nia na szej
uczel ni w sys tem szkol nic twa wyż sze go na świe -
cie. U nas, nie ste ty, więk szość uczel ni sta no wi
swo iste get ta, w któ rych kształ cą się stu den ci, po -
zba wie ni kon tak tu ze świa tem. To wiel kie za gro -

że nie dla szkol nic twa w Pol sce, po le ga ją ce na tym,
że uczel nie trak tu ją stu den ta ja ko pew ne go ro dza -
ju gru pę, któ rą moż na za mknąć w mu rach bez kon -
tak tu z zagra ni cą. My sta ra my się te kon tak ty za -
wie rać i roz wi jać. 

Po nad to bar dzo moc no pro mu je my te raz moż -
li wość stu dio wa nia na od le głość, czy li e -le ar nin -
gu. Trze cią na szą cha rak te ry stycz ną ce chą jest
stop nio we odej ście od tra dy cyj nej dy dak ty ki aka -
de mic kiej na rzecz udzia łu w pro jek tach unij nych.
Je ste śmy wy mie nia ni przez mi ni ster Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go, Bar ba rę Ku dryc ką, na czo ło -
wych miej scach w Pol sce, je śli cho dzi o ab sorp cję
środ ków unij nych na pro gra my dy dak tycz ne. Uda -
ło nam się po zy skać już po nad 80 mln zło tych. 

Jak�wy�glą�da�ją�obec�nie�re�la�cje�po�mię�dzy�stu�den�tem
a wy�kła�dow�cą?
In dy wi du ali za cja kon tak tów ze stu den tem ma co -
raz więk sze zna cze nie. Re ali zu je my obec nie ta kie
pro gra my jak „No wo cze sny wy kła dow ca – tu to ring
i co ach”. Stu dent spo ty ka się w czte ry oczy z pro -
fe so rem, któ ry go pro wa dzi. Pro fe sor jest dla nie -
go do rad cą i prze wod ni kiem na uko wym. U nas
do tej po ry by ło kształ ce nie ma so we. Dzi siaj stu -
dent chce i mu si wie dzieć, jak stu dio wać. Obec nie
ma miej sce po waż na wy mia na ge ne ra cyj na, idzie -
my w kie run ku za trud nia nia mło dej ka dry, któ ra
ma mo ty wa cję do pra cy. 

Jak�uczel�nia�ra�dzi�so�bie�w do�bie�kry�zy�su�eko�no�micz�-
ne�go�i bez�li�to�snej�de�mo�gra�fii?

Jest bar dzo cięż ko, ale przy ję li śmy za sa dę uciecz -
ki do przo du już bar dzo daw no te mu. Zda wa li śmy
so bie spra wę, że doj dzie do za my ka nia uczel ni
pry wat nych, dla te go na le ży po dej mo wać ini cja ty -
wy, któ re wy prze dza ją czas i tra dy cję. Uczel nie
prze trwa ją wów czas, kie dy bę dą mia ły kon ku ren -
cyj ną ofer tę wzglę dem śro do wi ska lo kal ne go
i z punk tu wi dze nia gry świa to wej. My przez ca -
ły czas ana li zu je my po trze by i ocze ki wa nia stu -
den tów i sta ra my się być od po wied nio kon ku ren -
cyj ni, aby wy bra li wła śnie na szą uczel nię i ni gdy
te go wy bo ru nie ża ło wa li. 

Dziękuję�za�rozmowę.

Rozmawiała: Sylwia Kosman
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Podczas rozegranych
w Koninie zawodów Pucharu
Europy kadetek bardzo dobrze
zaprezentowały się szablistki
TMS Zagłębie,
a w szczególności
Karolina Cieślar

W pierw szej gru pie eli mi na cyj nej
co praw da prze gra ła dwie wal ki
z sze ściu, ale już w dru giej fa zie
eli mi na cyj nej po ko na ła wszyst kie
ry wal ki. Ko lej ny etap ry wa li za cji
roz po czę ła od zwy cię stwa 15:5
nad ko le żan ką klu bo wą Jo an ną
Wą tor, na stęp nie wy gra ła z Ro sjan -
ka mi Va le rią Kar pen ko 15:8
i Ana sta sią Go go le wą 15:7.
Na dro dze do sze ro kie go fi na łu
sta nę ła jej in na za wod nicz ka zza
wschod niej gra ni cy, Va le ria Bol -
sha ko wa, któ ra po ko na ła na szą

sza blist kę 15:11. W pierw szym
z re pa sa ży Cie ślar po ko na ła jed nak
No rę Mi ha lik z Wę gier 15:6
i awan so wa ła do naj lep szej ósem -
ki tur nieju, gdzie znów na swej dro -
dze spo tka ła Ro sjan kę. W wal ce
o awans do czo ło wej czwór ki gó rą
by ła Eka te ri na Vo ro bie va i osta -
tecz nie nasza za wod nicz ka za ję ła
bar dzo do bre siód me miej sce.

In na so sno wi czan ka, An -
na Cios w pierw szej gru pie, po -
dob nie jak Ka ro li na, prze gra ła
dwie wal ki, w ko lej nej już tyl ko
jed ną i do pu cha ro wych bo jów
przy stą pi ła z nu me rem dzie więt na -
stym.  W pierw szej wal ce po ko na -
ła Va len ti nę Ku rys z Ro sji 15:11,
a w ko lej nej prze gra ła z re pre zen -
tant ką Tur cji Sar ban Il gin 11:15.
Do tar ła jed nak do eta pu, w któ rym
roz gry wa ne by ły wal ki re pa sa żo -
we i wy gry wa ła ko lej ne po je dyn ki
ko lej no z Wę gier ką Le ną Ke lec se -

nyi 15:8 i Ma rie Go erg 15:11.
Po po raż ce z No rą Mi ha lik z Wę -
gier 8:15 Cios ukoń czy ła za wo dy
na 14 po zy cji.

– Co war te pod kre śle nia, obie
na sze za wod nicz ki za ję ły naj wyż -
sze lo ka ty ze wszyst kich star tu ją -
cych Po lek w tych za wo dach,
a prze cież są to mło de za wod nicz -
ki, w za pa sie ma ją jesz cze rok
walk w tej ka te go rii. W su mie
w tym bar dzo moc no ob sa dzo nym
tur nie ju wzię ło udział 128 za wod -
ni czek z Pol ski, Ro sji, Wę gier,
Ukra iny, Nie miec, Tur cji, Gre cji,
Włoch, Luk sem bur ga, Ser bii i Sta -
nów Zjed no czo nych – mó wi tre ner
TMS Za głę bie Da wid Ada mow -
ski.

Za wod ni cy TMS Za głę bie
z po wo dze niem star to wa li tak że
w za wo dach Pu cha ru Pol ski Ju nio -
rów. W ry wa li za cji męż czyzn dru -
gie miej sce za jął Ka mil Ma rzec,

a trze ci był Mi chał Ko chan. Ten
pierw szy w po je dyn ku ćwierć fi na -
ło wym po ko nał Mi cha ła To ma sia -
ka z War sza wy, a dru gi Da mia -
na Dzwo niar skie go z Ko ni na. Ko -
lej ną wal kę ro ze gra li mię dzy so bą,
w któ rej lep szy o dwa tra fie nia był
Ma rzec. Nie ste ty w po je dyn ku fi -
na ło wym nasz za wod nik uległ Pio -
tro wi Ko niu szo wi z Ka to wic. 

W tur nie ju ko biet bar dzo do -
brze za pre zen to wa ła się Pa me la
War szaw ska, któ ra w dro dze do fi -
na łu nie prze gra ła żad nej wal ki.
Po le gła do pie ro w de cy du ją cej
wal ce, prze gry wa jąc 13:15 i koń -
cząc za wo dy na dru giej po zy cji.
Po zo sta łe sza blist ki TMS Za głę bie
upla so wa ły się na na stę pu ją cych
miej scach: 6 by ła Ka ro li na Wal -
czak, 7 Syl wia Bi jak, 8 An ge li ka
Wą tor, a 9 Kin ga Dróżdż.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

W poprzednim numerze „KM” informowaliśmy o sukcesach naszych szablistów podczas Mistrzostw Polski seniorów. Teraz kolej na dokonania młodszych adeptów
sosnowieckiej szermierki, którzy rywalizowali w Pucharze Europy kadetek oraz Pucharze Polski juniorów

Młodzi szabliści 
nie zawodzą

Pamela Warszawska (obok trener TMS Zagłębie i seniorskiej
reprezentacji mężczyzn Leszek Chłosta) udanie walczyła
w zawodach Pucharu Polski

W Pszo wie od by ły się X in dy wi -
du al ne i dru ży no we mi strzo stwa
Ślą ska UKS o Pu char Bur mi -
strza Mia sta Pszów w te ni sie sto -
ło wym. W za wo dach do sko na le
za pre zen to wa li się re pre zen tan ci
UKS Dwój ka przy Gim na zjum
nr 2 w So snow cu ul. Jed no ści 7
tre nu ją cy na co dzień pod okiem
Ad ria na Elia sza.

In dy wi du al ne mi strzo stwo
Ślą ska UKS -ów w ka te go rii
dziew cząt z rocz ni ków 1994-98
zdo by ła Ka ro li na Sie ru ga, któ ra
w fi na le po za cię tym po je dyn ku
po ko na ła 3:2 in ną re pre zen tant -
kę „dwój ki” San drę Szcze ciń -
ską. W ka te go rii chłop ców
z rocz ni ków 1994-98 na si re pre -
zen tan ci za ję li   na stę pu ją ce
miej sca: Ad rian Fa biś (5-6 miej -
sce), Se ba stian Miś (9-12 miej -
sce), Roy el Ra tyń ski (13-16
miej sce), Ro bert Ja siń ski (17
miej sce). W ry wa li za cji dru ży -
no wej Ad rian Fa biś i Ro bert Ja -

siń ski w ka te go rii chłop ców za -
ję li 5 miej sce (bę dąc naj młod -
szy mi w swo jej ka te go rii, star -
to wa ły rocz ni ki 1994-98). Na to -
miast w ka te go rii dziew cząt
San dra Szcze ciń ska i Ka ro li -
na Sie ru ga zdo by ły Dru ży no we
Mi strzo stwo Ślą ska UKS -ów (1
miej sce w rocz ni kach 1994-98).

– Łącz na su ma punk tów
z dru ży no wych i in dy wi du al -
nych mi strzostw Ślą ska UKS -ów
by ła pod sta wą do usta le nia kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej, na pod sta -
wie któ rej zo sta ły wrę czo ne pu -
cha ry i sprzęt spor to wy za miej -
sca I – III. Su mu jąc więc
wszyst kie ka te go rie z X in dy wi -
du al nych i dru ży no wych mi -
strzostw UKS za jął w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej 3 miej sce, za któ -
re otrzy mał oka za ły pu char oraz
ta lon na sprzęt spor to wy w wy -
so ko ści 600 zł – po wie dział tre -
ner so sno wiec kich te ni si stów
sto ło wych. KP

Tenisowe sukcesy
UKS-u przy
Gimnazjum nr 2

Do 26 paź dzier ni ka na Lu do wym od -
by wa ły się me cze mię dzy pań stwo we
re pre zen ta cji ju nior skich, za rów no
mę skich, jak i ko bie cych. Se nior skie
dru ży ny w na szym mie ście jesz cze nie
gra ły. – By ło to hi sto rycz ne spo tka nie.
Od pew ne go cza su za bie ga li śmy o or -
ga ni za cję te go me czu w So snow cu
i w koń cu się uda ło. Obiekt przy Kre -
so wej mo że się po chwa lić zna ko mi tą
ba zą do tre nin gu. Bo iska, któ re po -
wsta ły, to wy so ka kla sa i stąd też ar -
gu men tów po stro nie So snow ca by ło
na praw dę spo ro. Bo śniacz ki za chwa -
la ły obiekt, pły ty bo iska, tak że na sze
dziew czę ta by ły za do wo lo ne z wa run -
ków, a po me czu tak że z wy ni -
ku – przy znał Jó zef Grzą ba z wy dzia -
łu pił kar stwa ko bie ce go PZPN, a za ra -
zem szef so sno wiec kie go pod okrę gu.

W So snow cu li czą, że za wod nicz ki
z Bał ka nów na ty le za chwa lą obiekt
w So snow cu, że je śli pił ka rze Bo śni
i Her ce go wi ny upo ra ją się w ba ra żu
z Por tu ga lią i za kwa li fi ku ją się do EU -
RO 2012, to ja ko ba zę tre nin go wą wy -
bio rą Ca ło rocz ne Cen trum Tre nin go we
przy Sta dio nie Lu do wym. – Przy oka -
zji me czu eli mi na cyj ne go by li u nas
przed sta wi cie le tam tej szej fe de ra cji. Za -
chwa la li obiekt, więc ni cze go nie moż -
na wy klu czyć. Na ra zie po zo sta je nam
trzy mać za Bo śnia ków kciu ki – śmie je
się Grzą ba. KP

Historyczny mecz
na Ludowym
Re pre zen ta cja Pol ski w pił ce noż nej ko biet po ko na ła w me czu eli mi na cji Mi strzostw Eu ro py
eki pę Bo śni i Her ce go wi ny 4: 0. Spo tka nie od by ło się na Sta dio nie Lu do wym w So snow cu.
Był to pierw szy mecz se nior skiej re pre zen ta cji pił kar skiej, któ ry od był się w sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go

Budowlani siłą
reprezentacji
Z czterema medalami wrócili
z mistrzostw świata seniorów w ju-
jitsu reprezentanci Budowlanych
Sosnowiec. To połowa dorobku całej
reprezentacji Polski!

Mistrzo stwa od by ły się w miej sco wo ści
Ca li w Ko lum bii. Bia ło -czer wo ne bar wy
re pre zen to wa ło 9 osób, w tym 3 za wod -
ni ków z So snow ca: Mar ty na Bie roń ska,
Agniesz ka Ber gier i Ra fał Riss. Na si
przed sta wi cie le wy wal czy li 4 zło te me -
da le, 2 srebr ne i 2 brą zo we. Mi strzo stwa
zo sta ły ro ze gra ne w trzech kon ku ren -
cjach: wal ce w par te rze (Ne wa za -Ju -Jit -
su Bra zy lij skie) w kon ku ren cji fi gh ting
i w kon ku ren cji Duo sys tem.

Zło ty me dal w ka te go rii do 49 kg (fi gh -
ting) wy wal czy ła Agniesz ka Ber gier, któ -
ra w wal ce fi na ło wej przed cza sem po ko -
na ła re pre zen tant kę Ru mu nii Mi ha la che
Ca ta li ne. Na naj wyż szym stop niu po dium
sta nę ła tak że Mar ty na Bie roń ska w kon ku -
ren cji Ne -Wa za, któ ra do re pre zen ta cyj ne -
go do rob ku do rzu ci ła tak że sre bro  w kon -
ku ren cji fi gh ting w ka te go rii 55kg W Ne
wa za w wal ce fi na ło wej przed cza sem po -
ko na ła re pre zen tant kę Fran cji Iza bell Ba -
con, a w wal ce fi na ło wej w kon ku ren cji fi -
gh ting ule gła je dy nie re pre zen tant ce Nie -
miec Man dy Son ne man. Brą zo wy me dal
na tych mi strzo stwach wy wal czył Ra fał
Riss w fi gh ting w wa dze do 85 kg. W wal -
ce o wej ście do fi na łu prze grał na punk ty
z re pre zen tan tem Ira nu Ma so udem Ja li -
lvan dem, na to miast w po je dyn ku o brą zo -
wy me dal po ko nał przed cza sem   Iva -
na Na sten kę z Ukra iny. Pol ska re pre zen ta -
cja zo sta ła skla sy fi ko wa na na dru gim
miej scu za re pre zen ta cją Fran cji. To osią -
gnię cie sta no wi naj więk szy suk ces spor to -
wy w hi sto rii pol skie go ju -jit su. KP
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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 23 li sto pa da 2011 r. Wśród au -
to rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po -
nem „Krzy żów ka nr 10”) 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.

Po zio mo: 1 – gó ral za kła da go na ko szu lę, 5 – w nim żo -
łą dek, wą tro ba, je li ta itd., 8 – krzy żów ko wa za to ka M.
Czer wo ne go, 9 – daw na zło ta mo ne ta fran cu ska, 10 – ru -
mor, 11 – strach, 12 – młod sza epo ka ka mien na, 14 – cór -
ka Kre ona, 16 – wy spa na Mo rzu Śród ziem nym, 17 – woj -
sko wy nie do raj da, 19 – szko dli we dla zdro wia przy zwy -
cza je nia, 21 – po grze bacz, 22 – twier dze nie,
za ło że nie, 25 – mło de ło sia, 28 – dłuż nik we kslo -
wy, 29 – wy ści gów ka, gó ral lub skła dak, 30 – moc no roz -
drob nio ne owo ce, 32 – sta ro żyt ne na czy nie, 34 – ro dzaj
du że go opa ko wa nia, 35 – kło po ty, 36 – ob słu gu je ob ra -
biar kę, 37 – fu trza na na rzut ka, 38 – gło wa ro dzi -
ny, 39 – ikrzy ca.

Pio no wo: 1 – prze pych, świet ność, 2 – syn Ika ra, 3 – ga -
tu nek mar chwi, 4 – na nim do nicz ki z kwia ta mi, 5 – nie -
ład, 6 – zi mo wa prze szko da, 7 – współ cze sny przed sta wi -
ciel pra jasz czu rów, 13 – karcz marz, 15 – ta jem ni cze, od -
lud ne miej sce, 18 – płyn ny śro dek Zie mi, 20 – gra
na de skach, 23 – nie praw da, 24 – imi ta cja re wol we -
ru, 26 – tak kra je, jak ma te rii sta je, 27 – wie lo czyn no ścio -
wa ma szy na do szy cia, 28 – mię dzy na ro do wa umo -
wa, 31 – do cho dy, 33 – sy pia na gwoź dziach.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NUMER 9/2011: BORIS AKUNIN „DEKORATOR”
Nagrody otrzymują: Barbara Kociołek, Dorota Pochopień i Aleksander Rejment

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  10

KONKURS
WYDAWNICTWA
„ZNAK” KM NR
10/2011:

Ilu autorów mają
„Nowe przygody
Bolka i Lolka”?

Pierwsze 4 osoby, które

przyjdą do naszej redakcji

(Sosnowiec, ul. 3 Maja, 22

pokój nr 9) z aktualnym

wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 10 i

prawidłowo odpowiedzą na

zadane pytanie otrzymają

nagrodę książkową.

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

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

OD 10.11.2011 R. 
PRE MIE RA "LI STY DO

M." 11.45, 16.30, 19.30. ko -
me dia, od 15 lat, Pol ska, 120
min. "IM MOR TALS. BO -
GO WIE I HE RO SI" 3D
13.15, 17.15. ak cja, od 15 lat,
USA, 11 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY:
"PRZY GO DY TIN TI NA" 3D
9:30, 11.45, 14.00, 16.15.
dzie ci, od 7 lat, USA, 110
min., DUB BING "PRZY GO -

DY TIN TI NA" 3D  18.30,
20.45. dzie ci, od 7 lat, USA,
110 min., NA PI SY „WY -
JAZD IN TE GRA CYJ NY"
10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00. ko me dia, od 15
lat, Pol ska, 110 min.  "CON -
TA GION: EPI DE MIA STRA -
CHU"  14.15, 19.00, 21.15.
thril ler, od 15 lat, USA, 105
min. "SANK TU ARIUM" 3D
15.30, 22.00. thril ler, od 15 lat,
Wło chy/Ka na da, 110 min.
"BA BY SĄ JA KIEŚ IN NE"
14.00. ko me dia, od 15 lat, Pol -
ska, 90 min. "1920 BI TWA
WAR SZAW SKA" 3D  10.45.
hi sto rycz ny, od 12 lat, Pol ska,
140 min. "MNIAM"  9.00.
dzie ci, b/o, Ma le zja, 91 min. 

W TYM TY GO DNIU RE -
PER TU ARO WYM FIL MA -
MI ZA STRZE ŻO NY MI SĄ:
"BI TWA WAR SZAW SKA"
3D, "CON TA GION: EPI DE -
MIA STRA CHU", "PRZY -
GO DY TIN TI NA" 3D,
"IM MOR TALS. BO GO WIE
I HE RO SI" 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 10.

10, 17, 24 li sto pa da godz. 18.00 – Au la Bi blio te ki Głów nej,
ul. Ko ściel na 11 – Ki no w bi blio te ce – re tro spek ty wa fil mów
Le cha Ma jew skie go, wy bit ne go re ży se ra fil mo we go i te atral -
ne go. Za pra sza my 10.11. – „Wo ja czek”, 17.11. – „An ge lus”
i 24.11. – „Ogród roz ko szy ziem skich”. Sło wo wstęp ne
przed każ dą pro jek cją wy gło si dr Piotr Za woj ski, ad iunkt
w Za kła dzie Fil mo znaw stwa i Wie dzy o Me diach Uni wer sy te -
tu Ślą skie go w Ka to wi cach.
10 li sto pa da godz. 18.00 -  Ener ge tycz ne Cen trum Kul tu ry,
ul. Bę dziń ska 65 - kon cert mu zy ki pol skiej z oka zji Świę ta Nie -
pod le gło ści. Go ściem spe cjal nym bę dzie kom po zy tor prof.
Sła wo mir Czar nec ki (War sza wa). Wy ko naw cy: Ślą ska Or kie -
stra Ka me ral na oraz Jan Win cen ty Ha wel - dy ry gent i Krzysz -
tof Ja ko wicz – skrzyp ce. Bi le ty w ce nie: 25 zł nor mal ny i 15 zł
ulgo wy.
22 li sto pa da godz. 18.00 - Au la Bi blio te ki Głów nej, ul. Ko -
ściel na 11 - Wło chy wczo raj i dziś. Pierw sze spo tka nie z no -
we go cy klu „Bel la Ita lia”, wy kład pre ze sa Sto wa rzy sze nia
Dan te Ali ghie ri - Gu ido Lau ro Pa ri si.
25 li sto pa da– Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” - Ze non La sko -
wik i Ja cek Fe do ro wicz z to wa rzy sze niem „Ka ba re ciar ni”.  U

Ju lia Stagg

Fran cu ska obe rża
Wy daw nic two: Świat Książ ki

Cie pła, cza ru ją ca opo wieść o ma łym
mia stecz ku we Fran cji, je go eks cen -
trycz nych miesz kań cach i pa rze nie mi le
wi dzia nych Bry tyj czy ków. Alex i Lor na,
urze cze ni idyl licz ną wi zją ży cia we
Fran cji, po sta na wia ją sprze dać dom
w Wiel kiej Bry ta nii i ku pić nie czyn ną
obe rżę w ma lut kim fran cu skim mia -
stecz ku. Jed nak na dro dze do re ali za cji
ma rzeń sta ją nie ocze ki wa ne prze szko -
dy – nie przy chyl na spo łecz ność, lo kal ne
ukła dy i fa tal na opi nia o ta len cie ku li -
nar nym An gli ków. Ju lia Stagg miesz ka
w ma łym mia stecz ku w Pi re ne jach,
gdzie pi sze po wie ści, pro wa dzi wła sną
obe rżę i pró bu je prze ko nać Fran cu zów,
że Bry tyj czy cy też po tra fią go to wać.

Mi chał Wit kow ski

Drwal
OPRA WA TWAR DA
Wy daw nic two: Świat Książ ki

Naj now sza po wieść jed ne go z naj gło śniej szych pol skich pi sa rzy. Pierw szy
kry mi nał w je go do rob ku. In te li gen ta i dow cip na gra z kon wen cją. Mi chał,
trzy dzie sto sze ścio let ni li te rat wy ru sza na nie co nie kon wen cjo nal ne wa ka -
cje. Póź ną je sie nią wy jeż dża nad lo do wa te pol skie mo rze, by na za pro sze -
nie ma ło zna ne go so bie męż czy zny za miesz kać w za gu bio nym w la sach
dom ku. Go spo darz ota cza się au rą ta jem ni cy. Za cie ka wio ny pi sarz roz po -
czy na ama tor skie śledz two. Wpa da na trop za gi nię cia przed la ty lo kal nej
pięk no ści. Wszyst kie śla dy pro wa dzą do sta re go rzą do we go ośrod ka wy po -
czyn ko we go, któ ry roz kwi tał w cza sach Pe ere leu. Bo ha ter nie spo dzie wa
się, że le śni czów ka kry je rów nie mrocz ną ta jem ni cę, a je go śledz two i za -
ra zem pró ba pi sa nia kry mi na łu roz pę ta groź ne na mięt no ści. Świet na, do -
sko na le skon stru owa na, nie sły cha nie wcią ga ją ca a jed no cze śnie za baw na,
au to iro nicz na po wieść ak cji pió ra jed ne go z naj cie kaw szych współ cze snych
pol skich pi sa rzy.

co? gdzie? kiedy?
           reklama

No we przy go dy Bol ka i Lol ka
Woj ciech Bo no wicz, Grze gorz Gor tat,
Ewa Kar wan -Ja strzęb ska, Jo an na Olech,
An na Oni chi mow ska, Mi chał Ru si nek,
Woj ciech Wi dłak, Ma ciej
Opra co wa nie gra ficz ne: Pa weł Pan cza kie -
wicz/PAN CZA KIE WICZ ART. DE SIGN 
Ilu stra cje: Mo bi le Wings
Wy daw nic two: Znak

Po raz ko lej ny przed sta wia my wspa nia ły pre zent dla naj -
młod szych. Prze pis jest pro sty: dwóch kul to wych bo ha -
te rów, ulu bień ców dzie ci i ro dzi ców, i ple ja da naj wy bit -
niej szych pol skich pi sa rzy dla dzie ci. Mnó stwo czy ta -
nia i ko lo ro we baj ko we ilu stra cje.  Bo lek i Lo lek lu bią
się do brze ba wić, ale cią gle wpa da ją w ta ra pa ty. In ter -
ne to wy ko le ga oka zu je się hra bią Dra ku lą, w po bli skim
do mu po ja wia ją się du chy, a gra kom pu te ro wa za mie -
nia się w pu łap kę. Na szczę ście bra cia ma ją mnó stwo
po my słów i (pra wie) ni cze go się nie bo ją. Ich nie sa mo -
wi te przy go dy, cią głe prze ko ma rza nie się i nie skoń czo -
na fan ta zja roz ba wią du żych i ma łych.



„Mię dzy na mi do brze jest”. Ale
czy na pew no? Spek takl
pod tym ty tu łem to naj now sza
pro po zy cja Te atru Za głę bia, in -
au gu ru ją ca se zon ar ty stycz ny.
Re ży se rem spek ta klu jest Piotr
Ra taj czak, re ży ser te atral ny, ab -
sol went re ży se rii PWST w Kra -
ko wie. 

– Przy ją łem za pro sze nie i nie
ża łu ję – mó wił pod czas kon fe -
ren cji pra so wej Piotr Ra taj -
czak. – To by ło dla mnie bar dzo
waż ne do świad cze nie ogól no -
ludz kie i ar ty stycz nie. Mam
za so bą dwa cie ka we, eks cy tu ją -
ce i pra cu ją ce mie sią ce – do dał. 

Re ży ser pod kre ślał, że dla
każ dej sztu ki, któ rą chce po ka -
zać, szu ka od po wied niej prze -
strze ni i mia sta, któ re pa su je
do tre ści sztu ki. – Szu ka łem
mia sta, w któ rym wi dać wy raź -
nie kon tra sty, ro dzaj roz dar cia
spo łecz ne go i eko no micz ne go,
wy raź ne pęk nię cie. Mam na -
dzie ję, że wy sta wie nie tej sztu ki
sta nie się dla miesz kań ców waż -
nym do świad cze niem. Spró bo -
wa łem opo wie dzieć hi sto rię,
któ ra po win na nam być bli ska.
Je śli ta ki efekt osią gnę, to bę dę
za do wo lo ny – mó wił re ży ser. 

Re ży ser ma już na swo im
kon cie zre ali zo wa ne spek ta kle
m.in. w te atrach w Ko sza li nie,
Byd gosz czy, Wał brzy chu, Zie lo -
nej Gó rze, War sza wie i Po zna -
niu. Się ga głów nie po współ cze -

sny re per tu ar pol ski i ob cy, a cza -
sem po kla sy kę. Tym ra zem wy -
brał Ma słow ską, bo uwa ża ją
za naj zdol niej szą pol ską pi sar kę
mło de go po ko le nia, któ ra ge nial -
nie po słu gu je się ję zy kiem pol -
skim. – Dla mnie bar dzo eks cy -
tu ją ce jest po zna wa nie ko lej nych
ze spo łów ak tor skich – pod kre ślał
re ży ser. 

Sa mi ak to rzy przy zna wa li, że
pra ca nad tek stem spek ta klu nie
na le ża ła do naj ła twiej szych, bo
trze ba by ło nie tyl ko przy swo ić
trud ny tekst, ale tak że go prze tra -
wić, za trzy mać i w so bie za ko -
rze nić. – Re ży ser za pro po no wał
zu peł nie coś in ne go, niż do tej
po ry ro bi li śmy. Za sto so wał in ne
me to dy pra cy. Sa mo two rze nie
te go spek ta klu da ło nam ogrom -
ną sa tys fak cję – stwier dzi ła Elż -
bie ta La skie wicz. Ak to rzy nie
by li tyl ko wy ko naw ca mi wo li re -
ży se ra, ale sa mi wy su wa li wła -

sne po my sły i moż li we roz wią -
za nia, współ two rząc sztu kę. 

Sztu ka to nie ła twa, bo nie sie
ze so bą te mat cięż ki i bo le sny.
Ma słow ska wzię ła pod lu pę trzy -
po ko le nio wą ro dzi nę, za miesz -
ka łą w ma łym miesz kan ku
w blo ku, gdzie pod jed nym da -
chem kon fron tu ją się lo sy trzech
ko biet: cho rej sta rusz ki, któ ra ży -
je cza sa mi II woj ny świa to wej,
jej cór ki, któ rą znisz czy ła Pol ska
Lu do wa i wnucz ki, dla któ rej
sło wo ho nor nie zna czy nic. Ta
ro dzi na jest od bi ciem współ cze -
snej Pol ski i jej kon dy cji. 

Sce no gra fię przy go to wa ła
Ma tyl da Ko tliń ska, ko stiu my,
Gru pa. Mi xer Ruch sce nicz ny
opra co wał Ar ka diusz Busz ko.
Pa tro nat me dial ny nad spek ta -
klem ob jął m.in. „Ku rier Miej -
ski”. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Z „Ku rie rem” po mie ście

06. 10. – set ną rocz ni cę uro dzin ob cho dzi ła
miesz kan ka So snow ca Le oka dia Szy mań ska.
Z tej oka zji w do mu Ju bi lat ki od by ło się uro czy ste
spo tka nie, pod czas któ re go Pa ni Le oka dia ode -
bra ła z rąk Ry szar da Łu kaw skie go, za stęp cy pre -
zy den ta mia sta na gro dę ju bi le uszo wą wraz z dy -
plo mem.
06. 10. – w Mu zeum na stą pi ło otwar cie wy sta -
wy pt „Z dzie jów ko ścio ła Ewan ge lic ko - Au gs bur -
skie go w Za głę biu Dą brow skim”.
07. 10. – w sa li wi do wi sko wej Miej skie go Do mu
Kul tu ry „Ka zi mierz” od był się kon cert pio se nek
skom po no wa nych przez Wła dy sła wa Szpil ma na,
zor ga ni zo wa ny przez Ko ło Se nio rów. Naj po pu lar -
niej sze utwo ry so sno wi cza ni na za śpie wa ła Ka ta -
rzy na Sło ta -Mar ci niec przy akom pa nia men cie
ab sol wen tów kra kow skiej Aka de mii Mu zycz nej. 
07.10. – Ze spół Szkół Tech nicz nych i Li ce al -
nych – kon ty nu ator tra dy cji so sno wiec kie go
Tech ni kum Ko le jo we go i VIII LO im. C. K. Nor wi -
da – ob cho dził 60. rocz ni cę po wsta nia. Ju bi le usz

uświet ni ło wie lo po ko le nio we spo tka nie ab sol -
wen tów i obec nych uczniów szko ły.
Za pro szo no wie lu zna mie ni tych go ści, wśród
nich wła dze mia sta i wo je wódz twa ślą skie go, po -
słów i se na to rów, pro fe so rów wyż szych uczel ni
i przed sta wi cie li in sty tu cji woj sko wych. 
07.10. – w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry od -
był się wie czór au tor ski Bo le sła wa Cie pie li, zna -
ne go za głę biow skie go pu bli cy sty, kro ni ka rza i pi -
sa rza. 
10.10. – w Ze spo le Szkół Pro jek to wa nia i Sty li za -
cji Ubio ru od by ło się uro czy ste od sło nię cie ta bli cy
„Szko ły Od kryw ców Ta len tów”.  Przy zna ny przez
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej ty tuł, a wraz
z nim cer ty fi kat i oko licz no ścio wa ta bli ca są po -
twier dze niem te go, że szko ła w szcze gól ny spo -
sób przy czy nia się do pro mo cji i wspie ra nia ta len -
tów swo ich uczniów. 
10.10. – w Ga le rii u Bel frów przy ul. Ze ga dło wi -
cza od by ło się otwar cie wy sta wy fo to gra fii pej za -
ży Ur szu li Chró ścic kiej La chow skiej pt. „Po dró że
bli skie i da le kie”. 
13.10. – 102 la ta skoń czy ła miesz kan ka So snow -
ca Ja dwi ga Ziół kow ska. Z tej oka zji w do mu Ju bi -

lat ki od by ła się uro czy stość pod czas któ rej Pa ni
Ja dwi ga ode bra ła z rąk Pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go dy plom wraz z na gro dą ju bi le uszo wą. 
13. 10. – na te re nie Expo Si le sia pod czas Tar -
gów Eko Wa ste od był się 3. Ro dzin ny Fe styn Eko -
lo gicz ny. Ho no ro wy pa tro nat nad wy da rze niem
ob jął pre zy dent Ka zi mierz Gór ski. W trak cie fe -
sty nu od by ła się zbiór ka nie po trzeb nych te le fo -
nów ko mór ko wych i su row ców wtór nych na gra -
dza na sa dzon ką igla ków z Nad le śnic twa Sie -
wierz. Fe styn od bę dzie się pod ha słem „Po wrót
bo bra nad Bry ni cę i Prze mszę”. 
13. 10. – wKlu bie Stu denc kim „Gdzie kol wiek”
przyul. Su chej od był się kon cert ze spo łu Za ko po wer.
15. 10. – w au li Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas ru -
szyła ko lej na edy cja cy klu spo tkań dla naj -
młod szych stu den tów „Uni kids”. Pod czas uro -
czy sto ści in au gu ru ją cej rok aka de mic ki uni -
wer sy te tu dla dzie ci wy kład pt. „Jak żyć bez -
piecz nie” wy gło si ła sę dzia An na Ma ria We so -
łow ska, zna na z po pu lar ne go pro gra mu Te le -
wi zji TVN.  
21. 10. – ju bi le usz 30-le cia pra cy twór czej ob -
cho dził Sła wo mir Ma tusz. So sno wiec ki po eta,

kry tyk, ese ista, twór ca gra fi ki kom pu te ro wej,
pla styk. Spo tka nie pro wa dzi ła Kry sty na Kło siń -
ska.
21. 10. – ze swo im kon cer tem jaz zo wym w So -
sno wiec kim Cen trum Kul tu ry – Za mek Sie lec ki
wy stą pi ła Do ro ta Miś kie wicz. 
22. 10. – w Szko le Pod sta wo wej Nr 25 od by ły
się uro czy sto ści XII rocz ni cy po wsta nia Sto wa -
rzy sze nia Klu bu Abs ty nen tów „Prze bu dze nie”.
Uro czy sto ści zo sta ły po prze dzo ne mszą świę tą
w ko ście le p. w. Chry stu sa Kró la w Kli mon to wie.
Uro czy sto ści Ju bi le uszo we uświet nił kon cert Ze -
spo łu „Oscy la cja”. 
25. 10. – miesz kań cy Do mu Po mo cy Spo łecz nej
Nr 1 w So snow cu przy ul. Gen. Wł. An der sa wraz
z za pro szo ny mi go ść mi z Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej Nr 2 świę to wa li Dzień Se nio ra.
28. 10. – VI Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ja nu -
sza Kor cza ka w So snow cu już po raz trze ci od -
wie dzi ła gru pa mło dzie ży z Izra ela. By li to
ucznio wie Ra bin High Scho ol w Eila cie, któ rzy
wspól nie z mło dzie żą Kor cza ka re ali zu ją pro jekt
„Za cho wać pa mięć. Hi sto ria i kul tu ra dwóch na -
ro dów”. U
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bARAN (21.03. – 19.04.) – Przed Tobą
bardzo miłe wydarzenie. Może spotkasz
dawno niewidzianego znajomego? A może
usłyszysz jakąś miłą wiadomość? Sprawi Ci
to wiele przyjemności i poprawi humor
w tym szarym, jesiennym okresie. 
byK (20.04. – 20.05.) – W końcu Twoja
wytrwałość i pracowitość zostaną
docenione. Niestety tym razem nie przez
szefa, a przez... domowników. Przez
najbliższy weekend pozwolą Ci leżeć
do góry brzuchem.
bliŹNiętA (21.05. – 21.06.) – Nowo
zawarta ostatnio znajomość doda Ci
pozytywnej energii. Wykorzystaj ją nie tylko
do flirtowania, ale także do porządków
w domu, bo nazbierało się już trochę
zaległości.
RAK (22.06. – 22.07.) – Nie patrz
na wszystkich ludzi tak krytycznie.
Wymagasz od nich, aby byli idealni, a sam
nie jesteś przecież doskonały. Każdy ma
„coś na sumieniu”> Lepiej dla Ciebie, by
krytyka nie odwróciła się przeciwko Tobie.
lEW (23.07. – 22.08.) – Nareszcie spełni
się Twoje marzenie. Zostaniesz liderem w
grupie znajomych. Właśnie Tobie powierzą
zorganizowanie wspólnego
weekendowego wyjazdu. Nie zawiedź ich,
bo po raz drugi może się to nie zdarzyć.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Twoja
frustracja i irytacja w ostatnim czasie
spowodowana jest przemęczeniem.
Przynajmniej część obowiązków oddaj
innym, w przeciwnym razie mogą Cię
dopaść zdrowotne konsekwencje. A tego
nie chcesz.
WAgA (23.09. – 22.10.) – Nie martw się.
Nawet najgorsze chwile kiedyś mijają.
Najgorsze masz już za sobą. Teraz już tylko
„pod górkę”. Dopadnie Cię nawał pracy,
nowe zamówienia, a w konsekwencji –
pokaźny przypływ gotówki.
sKoRPioN (23.10. – 21.11.) – W
najbliższym czasie będziesz miał okazję by
wykazać się swoim pojednawczym
talentem. Twoje otoczenie jest pełne
niesnasek, a to źle wpływa na całą
atmosferę. Wrodzona elokwencja wiele tu
pomoże. 
stRzElEc (22.11. – 20.12.) – To jesień,
więc nie przejmuj się drobnym
pogorszeniem kondycji. To tylko chwilowa
przypadłość, która tak szybko przejdzie, jak
przyszła. Pomyśl sobie: byle do wiosny!
KozioRoŻEc (21.12. – 20.01.) – Szef
postawi przed Tobą nowe zadanie, ale
poradzisz sobie z nim wyśmienicie. Już go
do tego przyzwyczaiłeś. Możesz być
pewnym, że szef nie zapomni o tym przy
najbliższej premii.
WodNiK (21.01. – 20.02.) – Twój partner
chce z Tobą porozmawiać o bardzo ważnej
sprawie, ale brakuje mu śmiałości. Poświęć
mu trochę więcej czasu. Ciepłe jesienne dni
sprzyjają spacerom. A w plenerze się
świetnie rozmawia! 
Ryby (21.02. – 20.03.) – Aby otaczali
Cię przyjaźni ludzie, musisz okazywać im
nieco sympatii, a nie ciągle chodzić
naburmuszony. To tylko zniechęca innych
do jakichkolwiek kontaktów. Bez ludzi,
tak w pracy, jak i w rodzinie, nie da się
żyć. VENA

KONKURS WYDAWNICTWA
„ŚWIAT KSIĄŻKI” – KM NR
10/2011

Jak brzmi imię bohatera
powieści „Drwal”?

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do

naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3

Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym

wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10

i prawidłowo odpowiedzą na zadane

pytanie otrzymają nagrodę

książkową.

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr.
tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/266-04-94, 

TEATR
8. 11. godz. 9.30 i 11.30 Trzy Świnki wg
baśni braci Grimm Teatr z Częstochowy
9. 11. godz. 9.30 i 11.30 Trzy Świnki wg
baśni braci Grimm Teatr z Częstochowy
11. 11. godz. 18.00 E. Taylor „Stosunki
na szczycie” 
12. 11. godz. 18.00 Zbigniew Książek
„Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych” abon. ważne
13. 11. godz. 18.00 Zbigniew Książek
„Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych” abon. ważne
15. 11. godz. 10.00 Sławomir Mrożek
„Tango” 
16. 11. godz. 9.00 i 11.00 Aleksander

Fredro „Zemsta” Teatr z Zabrza
18. 11. godz. 18.00 Sławomir Mrożek
„Tango” 
19. 11. godz. 18.00 F. Veber „Plotka”
abon. ważne
20. 11. godz. 18.00 F. Veber „Plotka”
abon. ważne
23. 11. godz. 9.00 i 11.00 Jose Mauro de
Vasconcelos „Moje drzewko
pomarańczowe” Teatr Polski z Bielska 
24. 11. godz. 19.00 E. Taylor „Stosunki
na szczycie” 
25. 11. godz. 19.00 Koncert Michała
Bajora 
26. 11. godz. 18.00 Jan Szurmiej

„Cymes! Cymes!” abon. ważne
27. 11. godz. 18.00 Jan Szurmiej
„Cymes! Cymes!” abon. ważne
29. 11. godz. 10.00 „Królewna Śnieżka”
wg baśni braci Grimm 
30. 11. godz. 10.00 Dorota Masłowska
„Między nami dobrze jest” 

UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania:
1 podwójne zaproszenie na spektakl pt.
„Stosunki na szczycie” w dniu 11
listopada (piątek) o godz. 18.00.
1 podwójne zaproszenie na spektakl pt.

„Królewna Śnieżka” w dniu 29 listopada
(wtorek) o godz. 10.00.

Pierwsza osoba, która przyjdzie
z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja, pokój nr 9),
poda swoje imię i nazwisko, otrzyma
bezpłatne zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za 1 podwójne zaproszenie
symbolicznej kwoty 2 zł. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za zmiany w repertuarze.

Koncerty charytatywne
to już tradycja
21 paź dzier ni ka w II Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. Emi lii
Pla ter w So snow cu od by ła
się II edy cja kon cer tu cha ry ta -
tyw ne go or ga ni zo wa ne go przez
szkol ny Sa mo rząd Uczniow ski.
Do chód ze sprze da ży bi le tów
oraz ciast upie czo nych przez
uczniów, tra dy cyj nie prze zna -
czo ny zo stał na przy go to wa nie
pa czek świą tecz nych dla dzie ci
z Ze spo łu Opie kuń czo -Wy cho -
waw cze go nr 1 w So snow cu. 
W tym ro ku, po dob nie jak
w ubie głym, gosz czo no za przy -
jaź nio ny ze szko łą ze spół TO -
MA TO (w ze spo le gra i śpie wa
na uczy ciel II LO mgr Mar cin
Ga las) oraz dwa ze spo ły
uczniow skie: MY ZO ONE
pod wo dzą Pio tra Ku li ka i de biu -
tu ją cy na sce nie Max Dut ko wiak
wraz ze spo łem CHILD POR -
NO GRA PHY. Uzu peł nie niem
mu zycz ne go wie czo ru by ła
ogni sta nie spo dzian ka – ta jem ni -
ca pil nie strze żo na do ostat niej
chwi li przez or ga ni za to rów. Za -
pre zen to wa ny zo stał fi re show
w wy ko na niu gru py MI TH -
RIS – po kaz ognio wy i „ma ni pu -
la cja” pło ną cy mi obiek ta mi
(ogień na łań cu chach, ki ju, hu la
hop, wa chla rzach). 
– Kon cer ty cha ry ta tyw ne po wo li
sta ją się tra dy cją w na szej szko -
le. Nie są to „im pre zy” na rzu co -
ne uczniom przez szko łę, to oni
sa mi chcą zro bić coś dla osób

po trze bu ją cych Cie szy nas
ogrom ne za an ga żo wa nie i chęć
mło dzie ży do wspar cia ta kie go
przed się wzię cia – po wie dzia ły
An na Ba czyń ska -Jach i Mo ni ka
So śni ca – opie kun ki Sa mo rzą du
Uczniow skie go w II LO. 
W trak cie kon cer tu uda ło się ze -
brać po nad 600 zł, ale to jesz cze
nie ko niec uczniow skich dzia łań.
Przez ca ły li sto pad kon ty nu owa -
na bę dzie szkol na ak cja „Słod ka
Zło tów ka”, po le ga ją ca na sprze -
da ży ciast przy go to wa nych przez
uczniów, z któ rych do chód prze -
zna czo ny bę dzie na pacz ki świą -
tecz ne dla dzie ci. U

„Mię dzy na mi do brze jest” na de skach Te atru Za głę bia 

Pol ska w pi guł ce 
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Mo scow Ci ty Bal let 
Sta ło się już tra dy cją, że na prze ło -
mie je sie ni i zi my, kie dy na dwo -
rze ro bi się po nu ro i smut no, Mo -
scow Ci ty Bal let przy jeż dża
do na sze go kra ju, aby za brać wi -
dzów w świat pe łen po zy tyw nych
emo cji, w kra inę ba śni i pięk -
na. I choć oglą da jąc spek ta kle
(w tym ro ku bę dą to wspa nia łe
Dzia dek do Orze chów, Je zio ro
Ła bę dzie oraz Ro meo i Ju lia)
moż na od nieść wra że nie, że to
sen, a wszyst ko dzie je się na praw -
dę. 

Mo scow Ci ty Bal let to re no -
mo wa na gru pa, któ rą pol scy wi -
dzo wie po ko cha li już wie le lat te -
mu, ob da rza jąc ją uzna niem
i wiel kim po dzi wem. W cią gu
ostat nich kil ku lat ich przed sta -
wie nia obej rza ło w Pol sce po -
nad 120 tys. osób. 

Mo scow Ci ty Bal let przy je -
dzie do Pol ski z trze ma naj słyn -
niej szy mi przed sta wie nia mi.
Pierw szy to Dzia dek Do Orze -
chów. Dru gi spek takl to Je zio ro
Ła bę dzie. Trze cim jest Ro meo
i Ju lia do mu zy ki Pro ko fie wa. 

God na po dzi wu wy ra zi stość
ru chów tan ce rzy w po łą cze niu
z fan ta stycz ną cho re ogra fią po ka -
zu ją nam jak bar dzo Ro sja nie ko -
cha ją ba let. Są w tym per fek cjo ni -
sta mi i to oni wy ty cza ją stan dar dy
dla in nych grup ba le to wych
na świe cie. Im po nu ją ca cho re -
ogra fia, olśnie wa ją ce ko stiu my,

ma gia świa teł i urze ka ją ca sce no -
gra fia – wszyst ko to skła da się
na wy stęp Mo scow Ci ty Bal let
spra wia jąc, że ca łość za pie ra dech
w pier siach. 

Nie słab ną ca po pu lar ność i do -
sko na ła re pu ta cja mię dzy na ro do -
wych wy stę pów Mo scow Ci ty
Bal let po zwo li ła mu na sta łe za jąć

miej sce w świa to wej czo łów ce.
Na je go suk ces skła da się dą że nie
do per fek cji, któ ra jest za słu gą nie -
usta ją cych prób, go dzin ćwi czeń
i do sko na łej spój no ści cho re ogra -
ficz nej. Ser decz nie za pra sza my 15
grud nia do Do mu Mu zy ki i Tań ca
w Za brzu. Dla na szych Czy tel ni -
ków ma my za pro sze nie. U

GLENN MIL LER OR CHE STRA 
Już od kil ku lat w okre sie świąt
Bo że go Na ro dze nia go ści my
w Pol sce re we la cyj ną or kie strę
Glenn’a Mil ler’a, któ ra swo imi
prze bo ja mi wpro wa dza nas w ra -
do sny i ro dzin ny gwiazd ko wy na -
strój.

Or kie stra Glenn’a Mil ler’a jest
naj po pu lar niej szą i naj bar dziej po -
żą da ną ka pe lą swin go wą na świe -
cie. Mi mo, iż po cząt ki or kie stry
się ga ją lat 30. ubie głe go stu le cia,
to wła śnie ona jest nie kwe stio no -
wa nym li de rem big -ban do we go
for ma tu po dziś dzień. Ani Be atle -
si, ani Elvis Pre sley nie mo gą po -
szczy cić się ta ką licz bą hi tów kró -
lu ją cych na pierw szych miej scach
list prze bo jów, jak wła śnie Or kie -

stra Glenn’a Mil ler’a. Dzię ki tak
wy śmie ni tym utwo rom jak Mo -
on li ght Se re na de, In the Mo od,
Tu xe do Junc tion, Chat ta no oga
Choo Choo, czy I've Got a Gal in
Ka la ma zoo, ka pe la ugrun to wa ła
swo ją po zy cję na sce nie. Fa ni bę -
dą mo gli je usły szeć pod czas wy -
jąt ko wych kon cer tów w Pol sce. 

Po śmier ci za ło ży cie la or kie -
stry – Glenn’a Mil ler’a, je go naj -
bliż szy przy ja ciel – Tex Be nek,
po sta no wił kon ty nu ować dzia łal -
ność ze spo łu już pod na zwą The
World Fa mo us GLENN MIL LER
OR CHE STRA. 

Już w grud niu bę dzie my mie li
nie wąt pli wą oka zję wy brać się we
wspa nia łą mu zycz ną po dróż z Or -

kie strą Glenn’a Mil ler’a. Za pra -
sza my 9 grud nia do Do mu Mu zy -
ki i Tań ca w Za brzu. Ma my dla
na szych Czy tel ni ków za pro sze -
nie! U


