
Chyba żaden naród na świecie
nie celebruje życia tak jak Gruzini.
Podczas supr wznosząc toast
za toastem, cieszą się życiem
i sobą. O wyprawie do Gruzji
opowiadał nam Grzegorz Kuśpiel
z dąbrowskiego Muzeum

Kuriermiejski
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Wielu przewodniczących,
urzędujących przede mną, to
osobowości, które bardzo mocno
zasłużyły się miastu. Poprzeczka jest
postawiona wysoko – mówi
w wywiadzie dla „Kuriera” Mateusz
Rykała, nowy Przewodniczący 
Rady Miejskiej

15 nowoczesnych kamer
szybkoobrotowych będzie śledziło każdy
ruch mieszkańców i osób przyjezdnych
w ścisłym centrum miasta. Nowe
kamery o tzw. niekończącym się zasięgu,
pracujące całą dobę, mają przyczynić się
do zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa
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– Je ste ście w do mu. Wi taj cie
u sie bie – ty mi sło wa mi, po wtó -
rzo ny mi do dat ko wo w ję zy ku
nie miec kim, przy wi tał pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski żo nę i sy -
na Wła dy sła wa Szpil ma na oraz
Jo rin de Krej ci -Ho sen feld, cór kę
nie miec kie go ka pi ta na, któ ry
ura to wał pia ni stę pod czas nie -
miec kiej oku pa cji w War sza wie.
Sło wa te pa dły 5 grud nia w Mu -
zeum w So snow cu. Nie by ła to
przy pad ko wa da ta. Wła śnie
w tym dniu, ty le że sto lat wcze -
śniej uro dził się w So snow cu
Wła dy sław Szpil man. Z tej oka -
zji otwar to w Mu zeum wy sta wę
po świę co ną mu zy ce w oku po wa -
nej Pol sce lat 1939 -1945.

– Je stem nie sły cha nie wzru -
szo na. Dzię ku ję w imie niu mo jej
ca łej ro dzi ny, wszyst kim, któ rzy
tu przy szli. Dzię ku ję – po wtó rzy -
ła Ha li na Szpil man, żo na kom po -
zy to ra. Ser decz na i pro mien nie
uśmiech nię ta wrę czy ła na gro dy
uczniom gim na zjów, któ rzy wzię -
li udział w kon kur sie hi sto rycz -
nym po świę co nym ży ciu i twór -
czo ści jej mę ża. I miej sce zdo by li
ucznio wie Miej skie go Gim na -
zjum nr 16 w skła dzie: Do mi ni ka
Dę biń ska, We ro ni ka Ma słow ska
i Ma te usz Pu cha ła. Dru gie miej -
sce za ję li ucznio wie MG nr 11,
a trze cie ucznio wie MG nr 1.

– Do bro i si ła cha rak te ru
zwy cię ży ła wszyst ko, co złe
na tym świe cie. Śmierć zo sta ła
zwy cię żo na przez mu zy kę, si łę,
hart du cha i mi łość. Chciał bym,

by ta ka si ła przy świe ca ła wszyst -
kim, któ rzy chcą dzi siaj czy nić
do bro i prze ka zy wać in nym
cząst kę sie bie – mó wił pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski wspo mi na jąc
po stać Wła dy sła wa Szpil ma -
na i ka pi ta na Wil ma Ho sen fel da,
ofi ce ra W ehr mach tu, któ ry po -
ma gał prze żyć ukry wa ją ce mu
się pia ni ście, do star cza jąc mu je -
dze nie po po wsta niu war szaw -
skim. Sam ofi cer nie miał ty le
szczę ścia. Aresz to wa ny przez
Ro sjan zmarł w obo zie w Sta lin -
gra dzie w 1952 r.

Pa mięć o pia ni ście jest cią gle
ży wa, cze go do wo dzą ar ty ści,
któ rzy zde cy do wa li się wziąć
udział w Ogól no pol skim Kon -
kur sie Pio sen ki AL LE GRO.
TRI BU TE TO SZPIL MAN. Za -
raz po wer ni sa żu wy sta wy
w Mu zeum, Ha li na Szpil man
z sy nem An drze jem go ści li
w Te atrze Za głę bia, gdzie od był
się fi nał kon kur su. Na gro dę
Grand Prix zdo był Bar tosz Jaś -
kow ski. 

–Nie spo dzie wa łem się ta kie go
wer dyk tu ju ry. Je stem za sko czo ny
i za ra zem szczę śli wy – stwier dził
zdo byw ca na gro dy. – Pio sen ka
„Tych lat nie od da nikt” za śpie wa -
na prze ze mnie w wol nym tem -
pie na bie ra no we go zna cze nia.
Na gro dę pie nięż ną w ca ło ści
prze zna czę na wy da nie wła snej
pły ty. Bę dą to utwo ry na po gra -
ni czu mu zy ki Grze go rza Tur -
naua i Krzysz to fa Ki liań skie -
go – do dał. 

Zwy cięz ca ode brał z rąk Ha -
li ny Szpil man, żo ny sław ne go
pia ni sty i Ka zi mie rza Gór skie -
go pa miąt ko wą sta tu et kę oraz
na gro dę pie nięż ną w wy so ko -
ści 8 tys. zł. 

– De cy zja ko mu przy znać
Grand Prix nie by ła ła twa, ale
pod ję li śmy ją bez kłót ni, w zgo -
dzie i po ko ju – przy zna ła na sce -
nie Te atru Za głę bia An na Se ra -
fiń ska. Aran ża cje i in ter pre ta cje
utwo rów so sno wiec kie go pia ni -
sty oce nia li m.in. Re na ta Prze -
myk, An na Se ra fiń ska oraz Cze -
sław Ma jew ski. Osta tecz nie po -
sta no wi li wrę czyć głów ną na gro -
dę 31-let nie mu so li ście Bar to -
szo wi Jaś kow skie mu. Zwy cięz ca
jest ab sol wen tem ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej. Wy stę pu -
je na de skach Te atru Roz ryw ki
w Cho rzo wie oraz uczy śpie wu
w fi lii Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Cie szy nie.

Oprócz na gro dy Grand Prix
ju ry przy zna ło I, II i III miej sce
oraz wy róż nie nia. Pierw sze
miej sce i 4 tys. zł zdo by ła Mał -
go rza ta Na ko niecz na, któ ra za -
śpie wa ła utwór „Przyj dzie na to
czas”. Dru gie miej sce i 2,5 tys.
zł przy pa dło w udzia le ze spo ło -
wi Dol ly, któ ry za pre zen to wał
utwór „Tak ma ło Cię znam”.
Trze cie miej sce i 1,5 tys. otrzy -
mał Łu kasz Lip ski za in ter pre -
ta cję utwo ru „Au to bus czer wo -
ny”. Dwa rów no rzęd ne wy róż -
nie nia otrzy ma li Do mi ni ka Ba ła -
ziń ska i ze spół Worms of Sen ses.
Wy róż nie nie spe cjal ne tra fi ło
do Ję drzej No wak Band. 

Fi nał Ogól no pol skie go Kon -
kur su Pio sen ki AL LE GRO.
TRI BU TE TO SZPIL MAN ofi -
cjal nie za koń czył Rok Szpil ma -
now ski w So snow cu. Na sza re -
dak cja pa tro no wa ła te mu wy jąt -
ko we mu wy da rze niu. sk

Wy sta wa w Mu zeum i fi na ło wy kon cert w Te atrze Za głę bia koń czą ob cho dy Ro ku Szpil ma now skie go w So snow cu 

Mu zy ka po ko na ła
śmierć

Bartosz Jaśkowski zdobył główną nagrodę Konkursu
Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN, którą odebrał
z rąk prezydenta Kazimierza Górskiego i Haliny Szpilman

M
a riusz Bin kie w

icz

Życzymy Naszym Czytelnikom, aby
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były czasem spokoju i odpoczynku od
codziennego pośpiechu.

Sylwestrowa Noc niech stanie się
fantastyczną zabawą, a Nowy Rok
podaruje Wam więcej czasu na marzenia
i ich realizację.

Redakcja „Kuriera Miejskiego”

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Mieszkańcom Sosnowca i Zagłębia serdeczne

życzenia szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niechaj nastrój tych świątecznych dni, tak mocno
zakorzenionych w polskiej tradycji pozwoli nam wszystkim

zapomnieć o codziennych troskach i kłopotach.

Składamy również najlepsze życzenia Do Siego Roku. Oby
2012 rok upłynął nam wszystkim w spokoju i pomyślności.

Przewodniczący Rady Miejskiej                                      Prezydent Miasta

Mateusz Rykała                                                       Kazimierz Górski
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Zapraszamy
na sosnowiecką „górkę”!

Zi ma zbli ża się ma ły mi kro ka mi. Na sto ku nar ciar skim
„Śro du la” trwa ją ostat nie przy go to wa nia do se zo nu zi -
mo we go. Do chwi li obec nej wy ko na no sze reg prac in -
we sty cyj no -re mon to wych, nie zbęd nych do uru cho mie -
nia obiek tu. Wy re mon to wa no i ogro dzo no sztucz ny
zbior nik wod ny do na śnie ża nia sto ku, prze pro wa dzo no
rów nież re mont in sta la cji elek trycz nej ca łe go obiek tu,
w tym oświe tle nia i wy po sa że nia obiek tu. Wy ko na no
rów nież pra ce ziem ne po le ga ją ce na prze pro fi lo wa niu
du że go i ma łe go sto ku, przy któ rych funk cjo no wać bę -
dą 3 wy cią gi. Wzdłuż sto ku umiej sco wio ne zo sta ną
siat ki za bez pie cza ją ce przed nad mier nym wia trem,
utrud nia ją cym swo bod ne szu so wa nie po bia łym pu chu.

Za ku pio no tak że w dro dze prze tar gu trzy ar mat ki
do za śnie ża nia oraz ra trak do roz pro wa dza nia śnie gu.
Wszyst ko po to, by móc szu so wać przez ca łą zi mę.
W bu dyn ku głów nym wraz z roz po czę ciem se zo nu
czyn na bę dzie wy po ży czal nia i ser wis sprzę tu nar ciar -
skie go. Bę dzie rów nież moż li wość sko rzy sta nia z usług
in struk to rów, któ rzy pro wa dzić bę dą szko le nia z za kre -
su jaz dy na nar tach i snow bo ar dzie za rów no dla osób
po cząt ku ją cych, jak i tych, któ rzy chcie li by udo sko na -
lić swo je umie jęt no ści. Na te re nie Sto ku Nar ciar skie go
czyn ne bę dą rów nież 2 punk ty ga stro no micz ne, gdzie
bę dzie moż na się po si lić w cza sie „ak tyw ne go wy po -
czyn ku”. Do dys po zy cji bę dzie rów nież du ży par king
usy tu owa ny przy głów nym bu dyn ku. 

Na te re nie obiek tu pla no wa ne jest rów nież zor ga ni -
zo wa nie wie lu atrak cji dla dzie ci i mło dzie ży, szcze gól -
nie w cza sie fe rii zi mo wych. Wów czas od po nie dział ku
do piąt ku bez płat nie udo stęp nio ne bę dą wy cią gi, z któ -
rych dzie ci i mło dzież ko rzy stać bę dą za oka za niem le -
gi ty ma cji szkol nej. Po nad to pla no wa ne jest zor ga ni zo -
wa nie za wo dów nar ciar skich dla szkół pod sta wo wych,
gim na zjal nych, śred nich oraz dla grup za wo do wych
(na uczy cie li, le ka rzy, za kła dów pra cy), kon kur sów:
„zjaz du na czym kol wiek”, rzeźb i graf fi ti na śnie gu.
Pro wa dzo ne bę dą rów nież bez płat ne za ję cia na uki jaz -
dy na nar tach kla sycz nych, bie go wych i snow bo ar dzie.
Przez dwa ty go dnie mło dzież z So snow ca bę dzie mo -
gła rów nież bez płat nie wy po ży czać sprzęt nar ciar ski.
Jed ną z więk szych atrak cji ja ką pla nu je my na te re nie
obiek tu jest otwar cie tzw. snow par ku, czy li wy dzie lo -
ne go i ogro dzo ne go siat ką miej sca dla snow bo ar dzi stów
i fre estay low ców. Na te re nie snow par ku umiej sco wio -
ne zo sta ną róż ne go ro dza ju „prze szko dy” do po ko ny -
wa nia. To z my ślą głów nie o mło dych pa sjo na tach te go
zi mo we go spor tu.

Wy cią gi czyn ne bę dą od po nie dział ku do nie dzie li.
Jed nak że od po nie dział ku do piąt ku w godz. 9.00 – 15.00
ze sto ku ko rzy stać bę dą mo gły, po wcze śniej szym za mó -
wie niu, gru py zor ga ni zo wa ne. W week en dy i świę ta stok
oraz snow park czyn ny bę dzie w go dzi nach od godz. 9.00
do 21.00. ARC

CE NY KAR NE TÓW: 
Wy ciąg na du żym sto ku: 
1. Od po nie dział ku do piąt ku 18 zł / 10 wjaz dów 
2. So bo ty, nie dzie le i świę ta 22 zł/ 10 wjaz dów 
WY CIĄ GI NA MA ŁYM STO KU: 
1. Od po nie dział ku do piąt ku 8 zł/ 10 wjaz dów 
2. So bo ty, nie dzie le i świę ta 10 zł / 10 wjaz dów 

Ru�szy�ła�dys�try�bu�cja�świec�
Wi�gi�lij�ne�go�Dzie�ła�Po�mo�cy�Dzie�ciom
Ca ri tas w So snow cu otrzy ma ła te go -
rocz ne świe ce Wi gi lij ne go Dzie ła Po -
mo cy Dzie ciom. W naj bliż szych
dniach bę dą do ma ga zy nów przy ul.
Kor cza ka zgła szać się pro bosz czo wie
lub oso by przez nich de le go wa ne, aby
za brać świe ce do pa ra fii. To jed -
na z naj więk szych ak cji cha ry ta tyw -
nych w Pol sce.

– W tym ro ku przy go to wa li śmy
bli sko 50 ty się cy świec ma łych i 10 ty -
się cy du żych – wy li cza Aga ta Ja ros
z so sno wiec kiej Ca ri tas. Jak za wsze
świe ce ma ją usta lo ną ce nę. Jest to jed -
nak ce na orien ta cyj na. – Na by wa jąc
świe cę po ma ga my dzie ciom. Je śli
więc ktoś mo że, skła da więk szą ofia -

rę – wy ja śnia ks. Ste fan Wy por ski, dy -
rek tor Ca ri tas So sno wiec. Po dob nie,
jak rok te mu umow na ce na to 6 zł
za świe cę ma łą i 15 za du żą. – Część
z tych pie nię dzy po zo sta je w pa ra fii,
gdzie dusz pa ste rze mo gą ją prze zna -
czyć na po moc dzie ciom – pod kre śla
ks. To masz Fol ga, wi ce dy rek tor Ca ri -
tas So sno wiec. Za ku pio na świe ca za -
zwy czaj pło nie na sto łach w cza sie
wie cze rzy wi gi lij nej. Póź niej moż na ją
za pa lić na gro bach zmar łych człon -
ków ro dzi ny.

W tym ro ku kam pa nia spo łecz -
na „Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie -
ciom” or ga ni zo wa na jest już po raz
osiem na sty. W kam pa nii uczest ni czą

obok Ca ri tas Pol ska Ko ścio ła Rzym -
sko ka to lic kie go, Dia ko nia Ko ścio ła
Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go w RP,
Me tro po li tal ny Ośro dek Mi ło sier dzia
ELE OS Pol skie go Au to ke fa licz ne go
Ko ścio ła Pra wo sław ne go oraz Dia ko -
nia Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Re for mo -
wa ne go w RP. Co ro ku roz pro wa dza -
nych jest oko ło trzy mi lio ny świec.
Wpły wy uzy ska ne z Wi gi lij ne go
Dzie ła Po mo cy Dzie ciom prze zna -
czo ne są na ca ło rocz ne do ży wia nie ty -
się cy dzie ci w szko łach i świe tli cach,
na po moc edu ka cyj ną oraz let ni wy -
po czy nek. Ca ri tas prze zna cza też 10
gro szy z każ dej świe cy na po moc
dzie ciom z Afry ki. Kjk, RED
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Widziane z Brukseli

Artysta�z�Sosnowca

So sno wi czan ka wy gra ła w pre sti żo wym kon kur sie pięk no ści 

Pięk�nakró�lo�wa�świa�ta

Pierw sze go grud nia te go ro ku mia łem
przy jem ność uczest ni czyć w wer ni sa żu
wy sta wy twór czo ści Pa naAda ma Śmie -
ta ny, za ty tu ło wa nej „Pol skie kra jo bra zy”.

Wy sta wa, otwar ta w sa mym ser cu
Bruk se li, w re pre zen ta cyj nej sie dzi -
bie Kon su la tu RP, sta no wi ar ty stycz -
ny ele ment pro mo cji Pol ski w cza sie
na szej Pre zy den cji w Ra dzie Unii
Eu ro pej skiej. Mistrz po ka zał oko ło
trzy dzie stu swo ich ob ra zów, głów nie
przed sta wia ją cych ro dzi my pej zaż,
a tak że rzeź by w drew nie.

Or ga ni za to rzy wy sta wy po pro si li
mnie o przy ję cie pa tro na tu ho no ro we -
go. Pod ją łem się te go zprzy jem no ścią,
gdyż wy so ko ce nię pra ce Pa naAda ma,
cha rak te ry zu ją ce się bez pre ten sjo nal -
no ścią for my oraz głę bo ką pol sko ścią
tre ści. Pej za że, któ re przed sta wia
na swo ich ob ra zach, są dro gie miesz -
kań com Pol ski, za chwy ca jąc przy tym
od bior ców z in nych państw. Cze go po -
trze ba wię cej w do brej pro mo cji?

Po stać bo ha te ra gru dnio we go
wie czo ru jest mi bli ska nie tyl ko z ra -

cji ar ty stycz nych i pro mo cyj nych.
Wy wo dzi się on prze cież z bli skie go
mi So snow ca. Swo ją pa sję ar ty stycz -
ną po tra fi umie jęt nie łą czyć z pra cą
za wo do wą na ko lei oraz z dzia łal no -
ścią spo łecz ną w Sto wa rzy sze niu
Twór ców Za głę bia Dą brow skie go. To

bu du ją cy przy kład ży cio wej wszech -
stron no ści.

Nie je stem znaw cą sztu ki. Mi mo
to, ja ko ama tor za sta na wia łem się,
jak okre ślić styl twór czo ści upra wia -
nej przez Pa na Ada ma Śmie ta nę.
My ślę, że jest to po pro stu styl chwy -

ta ją cy za ser ca i ra du ją cy oczy oglą -
da ją cych.

Or ga ni za to rzy wy sta wy to: Pan
Am ba sa dor ty tu lar ny, Kie row nik
Wy dzia łu Kon su lar ne go Piotr Wojt -
czak oraz Pa ni Mag da le na Cha wu ła -
-Ko su ri – dy rek tor Biu ra Re gio nal ne -
go Wo je wódz twa Ślą skie go w Bruk -
se li. Jak mi wia do mo, ini cja tor ką,
głów ną re ali za tor ką przed się wzię cia
i ku ra to rem wy sta wy by ła Pa ni Iwo -
na Soj ka–Droz dzow ska, pra cow ni ca
Ra dy Unii Eu ro pej skiej, zwią za na ro -
dzin nie z So snow cem...

Chciał bym pod kre ślić fakt, że
w otwar ciu wy sta wy uczest ni czy ły
wła dze gmin Et ter be ek oraz Ha inaut.
Licz ni przy by li tak że przed sta wi cie le
sta rej i no wej Po lo nii, a w tym Po la cy
z re gio nu „Cen tre” w Bel gii re pre zen -
tu ją cy In sty tut Ba dań Po lo nij nych.

Dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi
wło żo ne mu w pre zen ta cję dzieł Ada -
ma Śmie ta ny, pol ska Pre zy den cja zy -
ska ła pięk ny, de ko ra cyj ny or na ment.

ADAM GIE REK

Na ta lia We so łow ska, 20-let nia stu dent -
ka zSo snow ca, zwy cię ży ła wkon kur sie
pięk no ści Qu een of the World 2011.
– Mo ment ogło sze nia wer dyk tu to by ło
strasz ne sza leń stwo i kom plet ne za sko -
cze nie. Mia łam swo ją fa wo ryt kę, więc
nie wie le pa mię tam, co dzia ło się chwi lę
póź niej – przy zna je Na ta lia We so łow sla. 

Pod czas ga li fi na ło wej kon kur su,
któ ra od by ła się 3 grud nia w Ber li nie,
wim po nu ją cej ha li Au di, pol ska kan dy -
dat ka, po ko na ła kon ku rent ki z ca łe go
świa ta izo sta ła pięk ną „kró lo wą świa ta”.
So sno wi czan ka ocza ro wa ła ju ro rów nie
tyl ko swo ją uro dą, ale tak że in te li gen cją
i umie jęt no ścią za pre zen to wa nia swo jej
oso by pod czas ofi cjal nych ko la cji, ban -
kie tów i wy stę pów w trak cie fi na ło wej
ga li. Za nim jed nak po je cha ła do Ber li -
na na fi nał, gdzie mia ła oka zję po ka zać
się wsuk niach wie czo ro wej, kok taj lo wej
czy stro ju na ro do wym oraz od po wia dać
na py ta nia ju ro rów, wcze śniej zdo by ła
ty tuł Qu een of Po land pod czas fi na łu,
któ ry od był się na Wy spach Ka na ryj -
skich. To zwy cię stwo za pew ni ło jej

udział w kon kur sie o ty tuł Qu een of the
World. – Odtej po ry czę sto od bie ram te -
le fo ny i od po wia dam na py ta nia dzien -
ni ka rzy. Mam za pla no wa nych tak że kil -
ka wy jaz dów. Li czę na to, że nie prze -
szko dzą mi w stu dio wa niu – mó wi Na -
ta lia We so łow ska, któ ra stu diu je fi nan se
i za rzą dza nie w ochro nie zdro wia
naIIro ku wUni wer sy te cie Eko no micz -
nym wKa to wi cach. 

Do kon kur sów pięk no ści so sno wi -
czan ka tra fi ła jed nak przez cał ko wi ty
przy pa dek, a wła ści wie przez... odro bi -
nę wol ne go cza su. Do tej po ry dni stu -
dent ki wy peł nia ły szczel nie na uka i co -
dzien ne tre nin gi siat ków ki wMKS Pło -
mie ń So sno wiec. Kie dy jed nak któ re goś
dnia tre ning od wo ła no, po sta no wi ła po -
je chać na kon kurs pięk no ści. W 2009 r.
zo sta ła I wi ce miss na sto la tek Za głę bia
i Iwi ce miss na sto la tek Pol ski. 

– Te raz mam tro chę wię cej wol ne go
cza su, bo nie ste ty nasz klub gra w III li -
dze i nie tre nu ję już co dzien nie. Wcze -
śniej za raz po szko le pę dzi łam na tre -
ning, w so bo tę by ły me cze i tyl ko nie -

dzie la by ła je dy nym dniem wol nym.
Obec nie gram głów nie dla wła snej przy -
jem no ści i wię cej cza su mo gę spę dzać
z przy ja ciół mi – mó wi Na ta lia. Pięk -
na stu dent ka nie zdra dza jed nak, czy jej
ser ce jest za ję te. – My ślę, że dla każ de -
go znaj dzie się w nim miej sce, a resz tę
po zo sta wię wta jem ni cy – żar tu je. 

Re pre zen tant ka na sze go kra ju otrzy -
ma ła w na gro dę m. in. ko lek cjo ner ską
sztab kę zło ta, te le wi zor imnó stwo kwia -

tów. Sztab ki zło ta, co za strze ga, nie trzy -
ma wdo mu. Jej war tość trud no osta tecz -
nie osza co wać, ale wstęp nie mó wi się, że
jej war tość mo że wy nieść na wet 50 tys.
eu ro. 

Na ta lia jest trze cią Po lką, któ ra otrzy -
ma ła ko ro nę naj pięk niej szej whi sto rii te -
go kon kur su. W 1989 r. Qu een of the
World zo sta ła Elż bie ta Le bio da,
a w 2003 r. wy róż nie nie to przy zna no
Mag da le nie Ma jew skiej. sk

Fo to AR
C

Fo to w
w

w.qu een -of -the -w
orld.org

Ks. Tomasz Folga, wicedyrektor
Caritas Sosnowiec i Łukasz
Zych, wolontariusz, prezentują
tegoroczne świece

Autor wystawy Adam Śmietana w towarzystwie prof. Adama
Gierka

Natalia Wesołowska – Queen of the World 2011 (druga od lewej)
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Idą la ta chu de 
Rozmowa z Mateuszem Rykałą, przewodniczącym RM

Jak ukła da się wza jem na współ pra ca klu -
bów SLD i Plat for my Oby wa tel skiej?
Trud no mó wić o ja ko ści współ pra cy
po tak krót kim okre sie. Naj bliż sze mie -
sią ce i naj istot niej sze gło so wa nia, zwłasz -
cza naj bliż sze pra ce nad bu dże tem po ka -
żą, jak ta współ pra ca bę dzie się ukła dać.
Każ da ze stron wy nio sła na ukę z wy da -
rzeń mi nio nej ka den cji. Je śli nie po peł ni -
my tych sa mych błę dów to my ślę, że na -
sza współ pra ca bę dzie się do brze roz wi -
jać. 

Dla cze go zde cy do wał się Pan ob jąć sta no -
wi sko prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej?
Sa mo rząd jest dla mnie przy go dą in te lek -
tu al ną od wie lu lat. Swo ją pra cę za wo do -
wą rów nież za czy na łem od pra cy w sa -
mo rzą dzie, szcze bla wo je wódz kie go.
Wie lu prze wod ni czą cych, urzę du ją cych
przede mną, to oso bo wo ści, któ re bar dzo
moc no za słu ży ły się mia stu. Po przecz ka
jest po sta wio na wy so ko. Je stem prze ko -
na ny, że mój cha rak ter, otwar te po dej ście
do miesz kań ców i wszyst kich rad nych,
nie za leż nie od opcji po li tycz nej, spo wo -
du ją, że bę dę mógł efek tyw nie za rzą dzać
Ra dą Miej ską tej ka den cji.

Ja kie są naj waż niej sze pla ny klu bu Plat for -
my Oby wa tel skiej na naj bliż sze mie sią ce?
Naj waż niej szym wy zwa niem jest
uchwa le nie bu dże tu na 2012 rok, któ ry
był by sa tys fak cjo nu ją cy a jed no cze śnie

uwzględ niał by bar dzo trud ną sy tu ację
eko no micz ną mia sta. Bę dzie my da lej
mo der ni zo wać Szpi tal Miej ski i re ali zo -
wać roz wój in fra struk tu ry spor to wej
przy szko łach. 

Czy li bę dą cię cia?
Mu si my mieć świa do mość, iż kry zys pa -
nu ją cy w Eu ro pie, mo że do tknąć Pol skę,
a wów czas na pew no do tknie tak że sa mo -
rzą dy, cho ciaż by w po sta ci mniej sze go
udzia łu w po dat ku do cho do wym od osób
fi zycz nych i praw nych. To mo że spo wo -
do wać, że pla ny bę dą wy ma ga ły ko rek ty.
Na pew no, w obec nej sy tu acji, nie mo że -
my so bie po zwo lić na in we sty cje o cha -
rak te rze po mni ko wym. Mu si my pa mię -
tać o tym, że So sno wiec bo ry ka się z pro -
ble mem wy dat ków bie żą cych. Je że li
spoj rzy my na ob cią że nie wy dat ka mi bie -
żą cy mi przy jed no cze snej nie pew no ści
co do wpły wów z po dat ków, do ta cji i do -
fi nan so wań ze wnętrz nych, to bę dzie my
się mu sie li zmie rzyć z trud ną sy tu acją.
Mu si my być na to przy go to wa ni. 

Gdzie na le ży się spo dzie wać naj więk szych
oszczęd no ści?
Od dłuż sze go cza su mó wi się o re struk -
tu ry za cji so sno wiec kiej oświa ty. Na pew -
no oświa ta bę dzie jed nym z tych miejsc,
gdzie bę dzie trze ba ogra ni czać wy dat ki
bie żą ce przy jed no cze snym za cho wa niu
ja ko ści kształ ce nia.

Szy ku je się re or ga ni za cja szkół?
Urzęd ni cy pre zy den ta opra co wu ją plan
re struk tu ry za cji so sno wiec kiej oświa ty.
Na pew no te pro po zy cje spo tka ją się z du -
żym zro zu mie niem rad nych, na wet je śli
bę dą to trud ne de cy zje do pod ję cia, ale
ra tu ją ce so sno wiec ki bu dżet. Cze ka my
na od waż ne i roz waż ne de cy zje. Rów nież
kul tu rę i sport cze ka ją „chu de la ta”.

Czy bę dą zwol nie nia w tych in sty tu cjach?
Trud no po wie dzieć, ja kie pro po zy cje zło -
żą re sor to wi za stęp cy pre zy den ta. Je stem
jed nak prze ko na ny, że mo że to się od bę -
dzie na za sa dzie re struk tu ry za cji sys te -
mu, a nie ko niecz nie mu si do ty kać bez po -
śred nio osób za trud nio nych. Być mo że
uda się zmniej szyć kosz ty ad mi ni stra cyj -
ne. Bar dzo do brym ru chem Pre zy den ta
Mia sta by ło zor ga ni zo wa nie prze tar gu
na do sta wę prą du dla wszyst kich jed no -
stek miej skich. Prze targ się udał i po ka -
zał, że za ener gię moż na pła cić mniej.
Ten prze targ jest po ka zy wa ny ja ko przy -
kład w wo je wódz twie. 

Ja kie naj więk sze bo lącz ki drę czą so sno -
wiec ki sa mo rząd? 
Dla mnie oso bi ście bo le sne są cię cia
w sfe rze kul tu ry. Wiem, że każ da zło tów -
ka ob cię ta w za kre sie kul tu ry, spo wo du je
du że trud no ści w miej skich in sty tu cjach
kul tu ry. Oba wiam się, czy ofer ta kul tu ral -
na bę dzie tak sa mo bo ga ta jak w ubie -

głych la tach. Cze ka nas bar dzo trud ny
czas w roz wo ju So snow ca i każ dą zło -
tów kę trze ba bar dzo do kład nie obej rzeć
przed jej wy da niem. 

Jak Pan oce nia sy tu ację w so sno wiec kim
spo rcie? 
Sy tu acja jest fa tal na i nie wi dać żad nej po -
pra wy. Przy szedł czas, że by so bie od po -
wie dzieć na pod sta wo we py ta nia, na co
nas stać, w ja kiej for mie i przez ko go ma
to być za rzą dza ne, bo so sno wiec kie klu by
spor to we ma ją ogrom ne kło po ty. Po wo ła -
na spół ka ho ke jo wa wy wo łu je bar dzo
burz li we dys ku sje pod czas po sie dzeń ko -
mi sji rad nych, zwłasz cza w kon tek ście
szko le nia mło dzie ży. Pił kar skie „Za głę -
bie” ma swo je pro ble my, głów nie z po wo -
du czę stych wi zyt ko mor ni ka i dłu gów
po zo sta wio nych przez po przed nie za rzą -
dy. Klub ma ener gicz ne go i kon se kwent -
ne go pre ze sa Lesz ka Ba czyń skie go, ale

wiem do sko na le, że je śli sa mo rząd nie po -
dej mie bar dzo od waż nej de cy zji, by spła -
cić wszyst kie dłu gi, to trud no mó wić o po -
wro cie do daw nej świet no ści „Za głę bia”. 

Czy spła ce nie przez gmi nę wszyst kich dłu -
gów po zwo li na no we otwar cie, czy klu by
zno wu stop nio wo za czną się za dłu żać? 
Je że li chce my mieć klub aspi ru ją cy
do eks tra kla sy za pięć, czy na wet dzie sięć
lat, to te raz mu si my my śleć o wy cho wa -
niu mło dzie ży, wy czysz cze niu dłu gów,
by klub mógł się roz wi jać i po zy ski wać
spon so rów. Ża den spon sor nie da zło tów -
ki, je śli dru gie go dnia ko mor nik bę dzie
wy cią gał ją z klu bu. Nie cho dzi o to, by -
śmy utrzy my wa li ko mor ni ka, ale o to, by
klub się roz wi jał. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman

Bę dę sta wiać na no wo cze sne i funk cjo nal ne za rzą dza nie, za po wia da no wa dy rek tor ka MZZL

Fron tem do miesz kań ca
Roz mo wa z Jo an ną Se ku łą, dy rek tor ką Miej skie go Za kła du Za so bów Lo ka lo wych

Co Pa nią skło ni ło do star tu w kon kur sie na sta -
no wi sko dy rek to ra MZZL? 
Przede wszyst kim wy zwa nie. Mo ja dro ga
za wo do wa w na tu ral ny spo sób do pro wa dzi -
ła mnie do miej sca, któ re po zwo li ło by pro -
wa dzić dzia ła nia, da ją ce moż li wość wpro -
wa dze nia prze my śla nych wcze śniej kon cep -
cji. Pouzy ska niu li cen cji za rząd cy roz po czę -
łam dzia łal ność nawła sny ra chu nek. Wmię -
dzy cza sie uda ło mi się na być i spraw dzić
wprak ty ce wie dzę zwią za ną zkie ro wa niem
ze spo ła mi ludz ki mi. Na tu ral ną rze czą by ła
chęć spraw dze nia swo ich kom pe ten cji
wkon kur sie nasta no wi sko dy rek to ra fir my  –
in sty tu cji za rzą dza ją cej sub stan cją miesz ka -
nio wą wmie ście, któ re go je stem miesz kan ką.
Wie le mó wi ło się obo lącz kach iwa dach do -
tych cza so we go za rzą dza nia, a za tem trze ba
by ło (gdy po wsta ła ta ka moż li wość) spraw -
dzić, czy mo je kon cep cje są do zre ali zo wa -
nia. Za ło ży łam, że ta kie ze tknię cie się ztwar -
dą rze czy wi sto ścią orazspraw dze nie wie dzy
i kon cep cji na grun cie miej skim bę dzie cie -
ka wym do świad cze niem za wo do wym.

Od cze go roz po czę ła Pa ni za rzą dza nie w MZZL? 
Od za po zna nia się ze współ pra cow ni ka mi
iak tu al ną sy tu acją za kła du. Każ dy te go ty pu
za kład po sia da swo ją spe cy fi kę. Mu szę
skon fron to wać swo je wy obra że nia o funk -
cjo no wa niu za kła du, za po znać się z do ku -
men ta mi, re gu la mi na mi, kom pe ten cja mi
pra cow ni ków. Ogrom pro ble mów zwią za -
nych z za my ka niem ro ku, a tak że ko niecz -
ność za pew nie nia cią gło ści ob słu gi na jem -
ców po przez prze pro wa dze nie sze re gu nie -

zbęd nych prze tar gów, za pla no wa nia wła ści -
we go bu dże tu … Du żo pra cy ama ło cza su.

Ja kie są naj po waż niej sze bo lącz ki MZZL?
Trud no na wstę pie re ali za cji za dań, któ rych
się pod ję łam, od ra zu mó wić o bo lącz kach.
Mu szę za po znać się z peł nym za kre sem za -
dań ipro ble mów, któ re bę dą doroz wią za nia.
Wy da je mi się, że trze ba bę dzie do sto so wać
struk tu rę za kła du doefek tyw niej sze go ibar -
dziej przy ja zne go miesz kań com funk cjo no -
wa nia pla ców ki. Bę dę sta wia ła nakom pe ten -
cje i za an ga żo wa nie pra cow ni ków. Miesz -
kań cy mia sta mu szą od czu wać, że współ pra -
cu ją z oso ba mi po tra fią cy mi roz wią zać ich
pro ble my i jed no cze śnie życz li wie pod cho -
dzą cy mi do każ dej spra wy. Bę dę sta wiać
nano wo cze sne i funk cjo nal ne za rzą dza nie.

Ja kie dzia ła nia po dej mie Pa ni w pierw szej ko lej -
no ści? 
Ak tu al nie za po zna ję się z za da nia mi
iwszyst ki mi spra wa mi za kła du. Mam swo je
wy obra że nia o spo so bie funk cjo no wa nia
MZZL, ale naj pierw mu szę je skon fron to -
wać z ist nie ją cą struk tu rą or ga ni za cyj ną, bo
nie moż nawy wa żać otwar tych drzwi. Li czę
nawspół pra cę zoso ba mi po sia da ją cy mi du -
żą wie dzę ido świad cze nie, za rów no spo śród
pra cow ni ków Urzę du, in sty tu cji wspie ra ją -
cych ta kich jak PUP czy MOPS, kon tra hen -
tów m. in. Za rząd ców Wspól not, a tak że isa -
mych na jem ców. Za rów no pre zy dent Gór ski,
pre zy dent Chę ciń ski, jak i na czel ni cy wy -
dzia łów, dy rek to rzy miej skich spół ek de kla -
ru ją wspar cie, na wet dla ra dy kal nych roz wią -

zań. Mam wie le po my słów, nadktó ry mi bę -
dę dys ku to wa ła z rad ny mi. Mu si my pa mię -
tać, że ob słu gu je my oby wa te li na sze go mia -
sta, więc wszel kie zmia ny mu szą być jak naj -
bar dziej funk cjo nal ne, nie tyl ko zpunk tu wi -
dze nia MZZL ale też imiesz kań ców. 

Jak za mie rza Pa ni roz wią zać pro blem po głę bia -
ją ce go się za dłu ża nia lo ka to rów? Czy w grę
wcho dzą np. ta kie po my sły, ja kie są sto so wa ne
w in nych mia stach, do ty czą ce od pra co wa nia
dłu gów przez lo ka to rów? 

Pro gram od dłu że nio wy już funk cjo nu je
od mie sią ca wrze śnia. Na le ży jed nak do -
ło żyć więk szej sta ran no ści i ak tyw no ści
przy je go re ali za cji. Pro po zy cje mu szą być
do sto so wa ne do moż li wo ści lo ka to rów
i nie ko niecz nie wy pły wać z ich de kla ra cji,
ale po win ny być pro po no wa ne przez pra -
cow ni ków MZZL. Jed nak dłuż ni cy mu szą
mieć tę świa do mość, że nie mo gą miesz -
kać w za so bach gmi ny na kre dyt in nych
miesz kań ców. W sy tu acjach lo so wych na -
le ży się po chy lić z uwa gą nad każ dym
przy pad kiem. I udzie lić po trze bu ją ce mu
każ dej moż li wej po mo cy. Na to miast oso -
by świa do mie uchy la ją ce się od po no sze -
nia kosz tów miesz ka nio wych, mu szą mieć
tę świa do mość, że to za dłu że nie bę dzie eg -
ze kwo wa ne. Nie wszy scy miesz kań cy
zda ją so bie spra wę z te go, że po no szą czę -
ścio wo kosz ty za miesz ka nia osób uchy la -
ją cych się od po no sze nia opłat. Oczy wi -
ście są sy tu acje, gdy na jem ca nie ma pie -
nię dzy. Praw ni cy pra cu ją nad pro jek tem
wpro wa dze nia moż li wo ści ekwi wa lent ne -
go wno sze nia za pła ty za czynsz w for mie
od pra co wa nia. Li czę na współ dzia ła nie
z gmi ną Cze ladź, gdzie ta ki sys tem zo stał
wdro żo ny i do brze się spraw dza. Prze pi sy
KC do pusz cza ją ta ką moż li wość a za kres
prac do wy ko na nia, zwią za nych cho ciaż -
by z utrzy ma niem czy sto ści czy re mon ta -
mi lo ka li, bu dyn ków jest ogrom ny. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman�

PKM Sosnowiec
Symbolem
Komunikacji
Miejskiej
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej -
skiejSp. zo.o. wSo snow cu zo sta ło lau re -
atem pierw szej edy cji pro gra mu SYM -
BOL2011, uzy sku jąc ty tuł „Sym bo lu Ko -
mu ni ka cji Miej skiej”! Na gro dę przy znał
Mo ni tor Ryn ko wy do da tek doDzien ni ka
Ga ze ty Praw nej. 

– Bar dzo się cie szę z te go wy róż -
nie nia, to ko lej ny do wód na to, że na sza
dzia ła nia zmie rza ją w do brą stro nę,
a więc w ce lu po pra wy ja ko ści usług
na szych pa sa że rów. Chce my aby po -
dróż na szym ta bo rem by ła jak naj bar -
dziej kom for to wa. W tym ce lu zmie -
rza ją na sze kro ki, dla te go też w bie żą -
cym ro ku wy mie nia my wszyst kie wie -
ko we Jel cze M11, a w ich miej sce
na dro gi wy jeż dża ją ni sko po dło go we
po jaz dy Mer ce des -Benz Ci ta ro. Są one
wy po sa żo ne w in for ma cję gło so wą,
wy świe tla cze, a tak że plat for mę umoż -
li wia ją cą wpro wa dze nie wóz ka – wy -
mie nia Ma rek Pi ku ła, pre zes za rzą du
PKM w So snow cu Sp. z o.o. i do da -
je. – W przy szło ści pla nu je my dal szą
stra te gię zrów no wa żo ne go roz wo ju, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem in we -
sty cji w ta bor. Obec nie bu du je my no -
wo cze sną myj nię z obie giem za mknię -
tym, któ ra przy czy ni się do czy sto ści
po jaz dów, a za ra zem po sza no wa nia
śro do wi ska na tu ral ne go.

Wrę cze nie ty tu łu od by ło się9 li sto pa -
da br. pod czas uro czy stej ga li w Ka to wi -
cach w Te atrze Ślą skim im. Sta ni sła wa
Wy spiań skie go. Przy po mi na my, że wcze -
śniej PKM zo stał wy róż nio ny ty tu łem Od -
po wie dzial ny Pra co daw ca – Li der
HR2011. KP
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miasto
Czekają
na mistrzowski
plakat 
Szukać inspiracji,
uruchomić wyobraźnię,
łączyć symbole będą
musieli uczestnicy, którzy
zdecydują się wziąć udział
w „Ogólnopolskim
konkursie na plakat. 110-
lecie Miasta Sosnowca”

War to szu kać nie sza blo no wych
roz wią zań ar ty stycz nych, bo
łącz na pu la na gród to 12 tys. zł.
Pla kat ma pro mo wać 110. rocz -
ni cę po wsta nia mia sta. Kon kurs
prze zna czo ny jest dla stu den -
tów, ab sol wen tów uczel ni ar ty -
stycz nych, wy dzia łów ASP,
wzor nic twa prze my sło we go, ar -
chi tek tu ry, pro jek to wa nia gra -
ficz ne go oraz ar ty stów pla sty -
ków po sia da ją cych mi ni ste rial -
ne upraw nie nia do wy ko ny wa -
nia za wo du pla sty ka.

Pra ce bę dzie oce niać ju ry
pod prze wod nic twem Ro ma -
na Ka la ru sa – ar ty stę gra fi ka,
pro fe sora ASP w Ka to wi cach.
W skład ju ry za sią dą tak że
Agniesz ka Cze chow ska -Ko -
peć, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta, Piotr Kos sa kow ski, ar ty sta
ma larz, ab sol went ASP w Ka -
to wi cach, Ewa War chu liń ska -
-Dą bek – pla styk, ab sol went ka
ASP w Kra ko wie oraz Pa weł
Du sza – na czel nik Wy dzia łu
Kul tu ry i Sztu ki, ar chi tekt.
Po roz strzy gnię ciu kon kur su
wszyst kie zgło sze nia zo sta ną
roz ko do wa ne, a na zwi ska au to -
rów zo sta ną umiesz czo ne
w ob rę bie pla ka tów eks po no -
wa nych na wy sta wie miej skiej
oraz w ma te ria łach pro mo cyj -
nych mia sta, czy li pocz tów kach
czy pu bli ka cjach. Prze wi dzia -
no tak że wy róż nie nie przy zna -
ne przez miesz kań ców So -
snow ca w po sta ci pre zen ta cji
wy róż nio nej pra cy na miej -
skich ci ty -li ght’ach.

Prze sył ki na le ży do star czyć
do So sno wiec kie go Cen trum
Sztu ki – Za mek Sie lec ki
przy ul. Zam ko wej 2 w So -
snow cu. Pra ce na le ży do star -
czyć do 10 stycz nia 2012 ro ku
do go dzi ny 16:00. W przy pad -
ku prac prze sy ła nych pocz tą
lub ku rie rem de cy du je da ta
wpły wu do or ga ni za to ra.

Od 11 do 18 stycz nia 2012 r.
bę dzie prze pro wa dzo ne gło so -
wa nie na stro nach: www.so sno -
wiec.pl oraz na http://www.fa -
ce bo ok.com/cim so sno wiec.
Wy bra ne, na gro dzo ne oraz wy -
róż nio ne pra ce zo sta ną za pre -
zen to wa ne na wy dru kach wiel -
ko for ma to wych za mon to wa -
nych na bu dyn kach in sty tu cji
miej skich. Lau re aci kon kur su
zo sta ną po wia do mie ni o wy ni -
kach kon kur su te le fo nicz nie
w ter mi nie do 31 stycz nia 2012
ro ku.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są
Urząd Miej ski w So snow cu oraz
So sno wiec kie Cen trum Sztu -
ki – Za mek Sie lec ki. sk

Nowy parking 
w Zagórzu

Mieszkańcy l. Gwiezdnej i 11-
Listopada mogą już korzystać
z nowego parkingu, który powstał
w okolicach Placu Papieskiego.
Do dyspozycji oddano 216 miejsc
parkingowych

– Ten par king w za ło że niu ma
słu żyć przede wszyst kim miesz kań -
com osie dla. Jed no cze śnie bę dzie
wy ko rzy sty wa ny pod czas im prez,
któ re od by wać się bę dą naPla cu Pa -
pie skim. W dzi siej szych cza sach
każ de miej sce par kin go we jest
nawa gę zło ta, dla te go mam na dzie -
ję, że in we sty cja ucie szy miesz kań -
ców tej czę ści Za gó rza – pod kre śla
za stęp ca pre zy den ta mia sta Ry szard
Łu kaw ski.

In we sty cja ta to nie tyl ko sa me
miej sca po sto jo we. Pod czas prac po -
wsta ły dro gi ma new ro we we wnątrz
par kin gu, wy bu do wa no iprze bu do -
wa no chod ni ki dla pie szych. – Tyl -
ko na pierw szy rzut oka mo że się
wy da wać, że ta ki par king to pro sta
in we sty cja. Fir ma, któ ra go bu do wa -
ła mu sia ła wy ko nać pra ce, któ re
napierw szy rzut oka nie są wi docz -
ne. W ich za kres we szła bu do wa
wpu stów ulicz nych, tzw. przy ka na -
li ków z pod łą cze niem do ist nie ją -
cych i pro jek to wa nych stud ni wraz
z włą cze niem do ist nie ją cej ka na li -
za cji desz czo wej. To tak że wy ko na -
nie te re nów zie lo nych, na któ rych
po ja wią się drze wa ikrze wy. Nasta -
rej dro dze, z któ rej bę dzie wjazd
napar king, po ło żo ny zo sta nie no wy
as falt. Bli sko 2140 m2 chod ni ków
zo sta nie zro bio nych z no wej kost ki
bru ko wej. Część chod ni ków do sta -
nie no wą bru ko wą kost kę gra ni to -
wą – wy li cza Da riusz Piecz ka
zWy dzia łu In we sty cji Miej skich so -
sno wiec kie go UM.

Wy ko naw cą ro bót by ła fir ma
Skan ska. Gmi na prze zna czy ła
na ten cel oko ło2 mln zł. KP

Zbigniew Szaleniec
zastępcą prezydenta
Zbi gniew Sza le niec, by ły se na tor
RP, od po cząt ku grud nia peł ni
funk cję Za stęp cy Pre zy den ta
Mia sta So snow ca. No wy za stęp -
ca pre zy den ta bę dzie od po wia dał
za spra wy zwią za ne ze służ bą
zdro wia oraz opie ką spo łecz ną.
Zbi gniew Sza le niec ma 57 lat,
ukoń czył Aka de mię Wy cho wa nia
Fi zycz ne go w Ka to wi cach oraz
stu dia po dy plo mo we na wy dzia le
pra wa Uni wer sy te tu Ślą skie go.
Był se na to rem oraz wi ce bur mi -
strzem Cze la dzi. Na roz mo wę ze
Zbi gnie wem Sza leń cem za pra -
sza my Czy tel ni ków już w ko lej -
nym nu me rze KM. RED

Na po cząt ku grud nia wy star -
towała ofi cjal na stro na in ter ne to -
wa  zastępcy  pre zy den ta So snow -
ca – Ar ka diu sza Chę ciń skie -
go. – Chciał bym za po mo cą te go
ser wi su do wia dy wać się o pro ble -
mach miesz kań ców i dys ku to wać
o kie run kach roz wo ju mia sta.
W in ter ne cie też bę dę roz li czał się

przed każ dym z Pań stwa z pra cy
dla So snow ca – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Stro na do stęp na jest od 2 grud -
nia pod ad re sem www.ar ka diusz -
che cin ski.pl. Zastępca  pre zy denta
za po wia da też, że raz w mie sią cu
bę dzie za pra szał miesz kań ców
na czat te ma tycz ny. RED

31 paź dzier ni ka Wo je wo da Ślą ski
wy dał za świad cze nie o wpi sie
do księ gi re je stro wej Szpi ta la Miej -
skie go wSo snow cu przyul. Szpi tal -
nej dwu dzie sto łóż ko we go Od dzia łu
Ge ria trycz ne go.

Szpi tal speł nił wszyst kie wy ma -
ga nia Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia, aby moż li we by ło za kon trak to -
wa nie świad czeń zdro wot nych z za -
kre su ho spi ta li za cji wro dza ju ge ria -
tria. NFZ ogło sił już kon kurs ofert
na za wie ra nie umów w ro dza ju le -

cze nie szpi tal ne w za kre sie ge ria tria
na te re nie mia sta So snow ca, do któ -
re go szpi tal za mie rza przy stą pić.
W przy pad ku uzy ska nia kon trak tu
zNa ro do wym Fun du szem Zdro wia,
Od dział Ge ria trycz ny zo sta nie uru -
cho mio ny w tym cza so wo prze zna -
czo nych do te go ce lu po miesz cze -
niach. Ak tu al nie trwa ją pra ce pro jek -
to we, awprzy szłym ro ku pla nu je się
do ko nać mo der ni za cji ob sza ru prze -
zna czo ne go nado ce lo wą lo ka li za cję
od dzia łu.KP

Z PiS-u do Solidarnej Polski
So li dar ną Pol skę za miast przy na leż -
no ści do PiS -u, wy brał wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w So -
snow cu zra mie nia PiS, Prze my sław
Wy dra. Rad ny jest ko or dy na to rem
ru chu nate re nie Za głę bia. Za mie rza
dą żyć dokon so li da cji pra wi cy wZa -
głę biu i po zy ski wać no wych współ -
pra cow ni ków, człon ków i sym pa ty -

ków „So li dar nej Pol ski”. Dotej po ry
rad ny kan dy do wał w2010 r. zra mie -
nia PiS na sta no wi sko pre zy den ta
So snow ca i w te go rocz nych wy bo -
rach ubie gał się z li sty tej sa mej par -
tii o man dat po sel ski. Był tak że se -
kre ta rzem po wia to wym PiS. Pra cu -
je ja ko na uczy ciel hi sto rii, wy cho wa -
nia fi zycz ne go iety ki. sk

Oddział Geriatrii w Szpitalu Miejskim
być może jeszcze w tym roku

Sposób na komunikację

15 no wo cze snych ka mer szyb ko -
obro to wych bę dzie śle dzi ło każ -
dy ruch miesz kań ców i osób
przy jezd nych w ści słym cen trum
mia sta. No we ka me ry o tzw. nie -
koń czą cym się za się gu, po sia da -
ją cych m.in. 32-krot ny zoom
optycz ny i min. 12-krot ny zoom
cy fro wy pra cu ją cych ca łą do bę,
ma ją przy czy nić się do zwięk -
sze nia po zio mu bez pie czeń stwa. 

– Uwa żam, że za ło że nie mo -
ni to rin gu jest po trzeb ną in we sty -
cją w każ dym mie ście. W pe wien
spo sób od stra sza po ten cjal nych
prze stęp ców i zło dziei, któ rzy
ma ją świa do mość, że ich za cho -
wa nia mo gą zo stać uwiecz nio ne
i sta no wić ma te riał dla dzia łań po -
li cji. Mi oso bi ście nie prze szka -
dza, że śle dzi nas ka me ra. Nie od -
bie ra to mo jej pry wat no ści – mó -
wi Jan Pie trzyk z So snow ca. No -
we ka me ry zo sta ły za in sta lo wa ne
m.in. przy pla cu Stu le cia, przy ul.
War szaw skiej, ul. Mo drze jow -
skiej, ul. Tar go wej, ul. Ma ła chow -
skie go, al. Zwy cię stwa, ul. Dę -
bliń skiej – Pla cu Ćwier ka, ul. Pił -
sud skie go, przy ron dzie im. E.
Gier ka, ul. Ki liń skie go.

No we ka me ry za stą pi ły sta ry,
bar dzo wy słu żo ny sprzęt. – Dodys -
po zy cji ma my te raz 15 no wo cze -
snych cy fro wych ka mer, któ re są

ste ro wa ne cy fro wo i re je stru ją
wszyst ko, co się wo kół nich dzie je.
Ma te riał po cho dzą cy z ka mer mo -
że bez pro ble mu sta no wić ma te riał
w są dzie – mó wi Zbi gniew Kru pa,
ko men dant Stra ży Miej skiej w So -
snow cu. Ma te riał jest ar chi wi zo wa -
ny na ser we rach do 60 dni. 

Ob raz z ka mer prze sy ła ny jest
do cen trum mo ni to rin gu, gdzie
za in sta lo wa no no wo cze sne sta no -
wi ska ob ser wa cyj ne. Z cza sem

mo ni to ring bę dzie roz bu do wy wa -
ny i ka me ry zo sta ną za in sta lo wa -
ne w po zo sta łych dziel ni cach So -
snow ca wraz z bu do wą sie ci świa -
tło wo dów na po trze by in ter ne tu. 

– Za le ży nam na po pra wie bez -
pie czeń stwa na szych miesz kań -
ców, dla te go za in we sto wa li śmy
w sys tem mo ni to ru ją cy. Sprzęt jest
bar dzo no wo cze sny i na pew no
uła twi pra cę służ bom czu wa ją cym
nad po rząd kiem i bez pie czeń -

stwem w na szym mie ście. W przy -
szło ści chce my go roz bu do wać
na po zo sta łe dziel ni ce So snow -
ca – stwier dził Ry szard Łu kaw ski,
za stęp ca pre zy den ta mia sta.

Za in sta lo wa nie ca łe go sys -
te mu kosz to wa ło po nad pół mi -
lio na zło tych. Pro jekt, na zle -
ce nie Urzę du Mia sta w So -
snow cu, re ali zo wa ła spół -
ka 3S – Ślą skie Sie ci Świa tło -
wo do we (3S). sk

Oczy 15 ka mer mo ni to ru ją wszyst kie zda rze nia w cen trum mia sta 

Wiel ki brat czu wa

No wo cze sne cen trum po zwo li na wy chwy ce nie każ de go prze stęp stwa w cen trum mia sta 

Fo to AR
C

Fo to AR
C

Dru gie go grud nia w Sa li Kon gre -
so wej Pa ła cu Kul tu rze i Na uki
w War sza wie od by ło się uro czy ste
wrę cze nie na gród i cer ty fi ka tów
lau re atom XIV edy cji Pro gra mu
pro mo cji Kul tu ry Przed się bior -
czo ści „Przed się bior stwo FA IR
PLAY”.

Or ga ni za to rem pro gra mu jest
In sty tut Ba dań nad De mo kra cją
i Przed się bior stwem Pry wat nym,
a afi lio wa ny jest przy Kra jo wej

Izbie Go spo dar czej w War sza wie.
Lau re ata mi kon kur su jest 96 firm
z te re nu wo je wódz twa ślą skie go,
z sub re gio nu Za głę bie Dą brow -
skie cer ty fi ka ty i zło te cer ty fi ka ty
„Przed się bior stwo Fa ir Play 2011”
otrzy ma ło 13 firm, a są to: 

1. Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go S.A.
w So snow cu,

2. Hur tow nia RO BIN Da nu ta Ro ba czew -
ska Dą bro wa Gór ni cza

3. Przed się bior stwo Wie lo bran żo we
DO MAR Do mi nik Mar koc ki Cze ladź,

4. Drew nex Re cyc ling Pla stics Prze my -
sław Miś kie wicz i S -ka Dą bro wa Gór -
ni cza,

5. Jihn son Elec tric Po land Sp. Z o.o. Dą -
bro wa Gór ni cza

6. Ob lig Fi nan ce & Fac to ring Jo lan ta
Tam bor -Jach na, Ar ka diusz Jach -
na s. c. Dą bro wa Gór ni cza,

7. Pan cer pol Ga lew ski, Trzo pek Sp. J
Dą bro wa Gór ni cza,

8. Przed się bior stwo In ży nie ryj no Bu -
dow la na BU DE CON S.A. So sno -
wiec,

9. Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka -
na li za cji Sp. Z o. o Dą bro wa Gór ni -
cza,

10. RI SER Sp. Z o.o. Ja worz no,
11. Stal pro fil S.A. Dą bro wa Gór ni cza,
12. VTR Lo gi stics Sp. Z o.o. Dą bro wa

Gór ni cza,
13. Za kład Re mon to wo -Usłu go wy An -

drzej Łu ko wicz So sno wiec. ARC

Nagroda dla ARL
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Po ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej skiej pol -
skie mia sta prze kształ ci ły się w wiel kie
pla ce bu do wy. Środ ki unij ne są jed nak za -
wsze je dy nie do fi nan so wa niem wa ha ją -
cym się od 50 do 85% kwa li fi ko wa nych
kosz tów in we sty cji. Po zo sta ła część, czy li
wkład wła sny, mu si po cho dzić z bu dże tu
in we sto ra. A po nie waż środ ków wła snych
bra ko wa ło sa mo rzą dy za dłu ża ły się na po -
tę gę. W przy pad ku in we sty cji ko mer cyj -
nych re ali zo wa nych przez pry wat nych przed się -
bior ców, to nor mal na prak ty ka. In we sty cja ma
przy nieść zy ski, któ re po zwo lą nie tyl ko spła cić
kre dyt wraz z od set ka mi, ale tak że wy pra co wać
go dzi wy zysk. W przy pad ku in we sty cji pu blicz -
nych o zy skach naj czę ściej nie ma mo wy. A to
ozna cza, że na stęp ne po ko le nia za miast in we sto -
wać bę dą spła cać dłu gi swo ich po przed ni ków.

Ca ły ten me cha nizm przy po mi na pi ra mi dy fi -
nan so we, któ rych upa dek co ja kiś czas przy cią ga
uwa gę me diów. Do pó ki moż na po zy skać no we
kre dy ty czy wy emi to wać no we ob li ga cje, ka ru ze la
krę ci się da lej. Ale w pew nym mo men cie do cho dzi
się do ścia ny, któ rą w przy pad ku pol skich sa mo rzą -
dów jest osią gnię cie usta wo wych gra nic za dłu że -
nia (60% rocz nych do cho dów). Wie le miast w tym
ro ku nie bez piecz nie do tej ścia ny się zbli ży ło. Kra -
ków wła śnie się z nią zde rzył. Ko niecz ne bę dą dra -
stycz ne cię cia, cho ciaż cał ko wi te go ban kruc twa ra -
czej nie bę dzie. Na pew no jed nak przy ga śnie blask
sa mo rzą do wych „gwiazd” – pre zy den tów Maj -
chrow skie go, Gro bel ne go czy Dut kie wi cza.

So sno wiec na tle in nych wy glą da po zor nie cał -
kiem nie źle. W tym ro ku prze wi dy wa ne za dłu że -
nie nie znacz nie prze kro czy 25%, a w przy szłym
doj dzie do 32% do cho du mia sta. Ale w 2014 ro ku
wcho dzą w ży cie prze pi sy ina czej okre śla ją ce gra -
ni ce do pusz czal ne go za dłu że nia. Od tąd bę dzie bra -
na pod uwa gę nie sa ma wiel kość za dłu że nia, ale
moż li wość je go spła ty. A ta za le ży głów nie od nad -
wyż ki do cho dów bie żą cych (w mia rę sta bil nych
w sto sun ku do zmie nia ją cych się do cho dów ma jąt -
ko wych) nad wy dat ka mi bie żą cy mi. Są to bo wiem
te pie nią dze, któ re moż na prze zna czyć bądź na no -
we in we sty cje, bądź na spła tę za dłu że nia. I tu za -
czy na się dla na sze go mia sta pro blem. Roz bu cha -
ne w ostat nich la tach wy dat ki bie żą ce są nie wie le

mniej sze niż do cho dy. W przy szło -
rocz nym bu dże cie róż ni ca ta wy nie -
sie nie wie le po nad 6 mln zł. I to w sy -
tu acji, gdy po ziom do cho dów okre -
ślo ny na pod sta wie da nych Mi ni ster -
stwa Fi nan sów spo rzą dza nych jesz -
cze przed dru gą fa lą kry zy su wy da je
się znacz nie za wy żo ny. W na stęp -
nych la tach mo że być jesz cze go rzej,
zwłasz cza że nie wi dać jak na ra zie

po waż niej szych dzia łań na rzecz ogra ni cze nia wy -
dat ków bie żą cych. Jesz cze kil ka mie się cy te mu
pla no wa no ich ogra ni cze nie w ro ku 2012 w sto sun -
ku do ro ku bie żą ce go o kil ka na ście mi lio nów zło -
tych. Obec ny pro jekt bu dże tu prze wi du je ich
wzrost o po nad 20 mln zł. 

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski i Skarb nik Ja nusz
Ka czor ofi cjal nie pre zen tu ją urzę do wy opty mizm:
prze wi dy wa ne wskaź ni ki fi nan so we miesz czą się
w gra ni cach usta wo wych, ko niecz ne oszczęd no ści
słu żą przy go to wa niu do no we go okre su fi nan so wa -
nia z UE, w in nych mia stach jest o wie le go rzej.
Praw da jest jed nak bru tal na. Wi dać ją już zresz tą
w pro gra mie in we sty cyj nym na la ta 2012-2016.
O ile jesz cze w ro ku przy szłym ma my wy dać po -
nad 145 mln zł., to już w ro ku 2013 za le d wie nie -
speł na 40 mln zł., w na stęp nym 12 mln zł.,
a w 2015 tyl ko 9 mln zł.. Po mi nię to cał ko wi cie
środ ki na prze bu do wę li nii tram wa jo wej nr 15, nie
ma pra wie żad nych środ ków na in we sty cje dro go -
we i ka na li za cyj ne, nie bę dzie no we go schro ni ska
dla zwie rząt, eg zo ta rium, ba se nu w Za gó rzu, ta fli
B przy Sta dio nie Zi mo wym, no we go sta dio nu pił -
kar skie go, a środ ki na za koń cze nie mo der ni za cji
Szpi ta la Miej skie go to za le d wie 1/3 ko niecz nej
kwo ty. 

Naj bliż sze la ta to w przy pad ku wie lu miast
chwi lo we spo wol nie nie roz wo ju. Ale w przy pad ku
So snow ca to po czą tek dłu gie go okre su sta gna -
cji. I to tyl ko, gdy prze wi dy wa ne spo wol nie nie go -
spo dar cze nie bę dzie zbyt głę bo kie. W prze ciw nym
ra zie zde rze nie z pra wa mi eko no mii bę dzie o wie -
le bar dziej bo le sne. Pierw szym te go przy kła dem
bę dzie Szpi tal Miej ski. I żad ne za kli na nie rze czy -
wi sto ści przez na sze go Pre zy den ta nie po mo że. 

Ka rol Wi niar ski 

Pod ję cie w tym ar ty ku le te ma tu zwią za ne go z czy sto -
ścią mia sta, w szcze gól no ści od pa da mi przez
psy, wy ni ka zwie lu po wo dów. Popierw sze dys -
ku sja, wręcz na ci ski wie lu śro do wisk miej skich
na za ję cie się tą pro ble ma ty ką przez sa mo rzą -
dow ców zuwzględ nie niem wy pra co wa nia sku -
tecz nych me tod eli mi no wa nia te go nie ko rzyst -
ne go, ne ga tyw nie wpły wa ją ce go na wi ze ru nek
mia sta zja wi ska. Po dru gie za ję cie się tą pro ble -
ma ty ką rad nych napo sie dze niu Ko mi sji Ko mu -
nal nej iKo mu ni ka cji 9 li sto pa da. Po trze cie wy -
wo ła nie spo łecz nej dys ku sji na te mat czy sto ści
mia sta zuwzględ nie niem wąt ku pod nie sio ne go
w tym ar ty ku le i wzię cie od po wie dzial no ści za wi ze -
ru nek i stan sa ni tar ny wmie ście wszyst kich miesz kań -
ców z uwzględ nie niem wła ści cie li czwo ro no gów.
Na po cząt ku chcę po in for mo wać, że 28.10.2010 ro ku
pod ję ta zo sta ła uchwa ła Ra dy Miej skiej w So snow cu
w spra wie re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd -
ku w mie ście z uwzględ nie niem roz dzia łu 6. Par. 19
punkt 3 okre śla ją ce go obo wiąz ki osób utrzy mu ją cych
zwie rzę ta do mo we, a w szcze gól no ści psy. Zgod nie
z tym re gu la mi nem do obo wiąz ków wła ści cie li psów
na le ży usu wa nie za nie czysz czeń po zo sta wio nych
przez te zwie rzę ta w obiek tach i na te re nach pu blicz -
nych, awszcze gól no ści nachod ni kach, jezd niach, pla -
cach z uwzględ nie niem pla ców za baw dla dzie ci, par -
kin gach, te re nach zie lo nych, par kach, pa sach roz dzia -
łu dróg itp. O tym nie wąt pli wie wie dzą wła ści cie le
zwie rząt jed nak efek ty re spek to wa nia usta no wio ne go
przez Ra dę Miej ską pra wa oce niać na le ży przez pry -
zmat sta nu zie le ni, za nie czysz czeń chod ni ków czy pla -
ców. Trud no więc nie iden ty fi ko wać się z ty mi, któ rych
ta ki stan rze czy de ner wu je i przy każ dej nada rza ją cej
się oka zji wy wie ra ją na ci ski nasa mo rzą dow ców wce -
lu pod ję cia dzia łań dys cy pli nu ją cych wła ści cie li zwie -
rząt do re spek to wa nia prze pi sów ni niej sze go re gu la mi -
nu. Na le ża ło by w tej chwi li za dać py ta nie, czy w ce lu
wy mu sze nia re spek to wa nia wspo mnia nych prze pi sów
na le ży za sto so wać z ca łą kon se kwen cją re stryk cyj ne
za dzia ła nia, awięc na kła da nie przez Straż Miej ską kar
pie nięż nych do wy so ko ści 500 zło tych. Ta kie me to dy
sto su je wie le miast w kra ju i wie lu przy pad kach przy -
no szą po zy tyw ny sku tek. Oso bi ście je stem zwo len ni -
kiem dys ku sji i po uczeń wie rząc w zro zu mie nie i od -
po wie dzial ność wła ści cie li psów, cho ciaż w nie skoń -

czo ność tej ła god nej me to dy nie moż na sto so wać.
W dys ku sjach pro wa dzo nych w róż -
nych krę gach spo łecz nych spo ty kam się
z za rzu tem, że w ce lu roz wią za nia te go
wsty dli we go, acz kol wiek istot ne go pro -
ble mu, nie za wsze wła dze mia sta
wswo ich po czy na niach speł nia ją ocze -
ki wa nia wła ści cie li czwo ro no gów.
W szcze gól no ści do ty czy to po dej mo -
wa nia dzia łań in for ma cyj nych i do cie -
ra nia z ni mi do miesz kań ców mia sta.
Zwra ca się uwa gę i na to, że w mie ście
zbyt ma ło lub w ogó le nie wi dać spe -

cjal nie to te go prze zna czo nych ko szy czy po jem ni ków
na psie za nie czysz cze nia. Być mo że, że część praw dy
le ży rów nież po tej stro nie. Chcę jed nak za zna czyć, że
w prze szło ści roz lo ko wa no na te re nie mia sta kil ka na -
ście spe cja li stycz nych ko szy wy po sa żo nych wze sta wy
hi gie nicz ne skła da ją ce się z to reb ki i ło pat ki. Przy tym
przy uli cach Sien kie wi cza i ks. Bi sku pa A. Śmi giel -
skie go zlo ka li zo wa ne są dwie to a le ty dla psów, w któ -
rych re gu lar nie wy mie nia ny jest pia sek. Wie le z tych
za bez pie czeń zo sta ło zde wa sto wa ne, w sku tek cze go
na stęp nie zde mon to wa ne, po dob ne ak cje in sta lo wa nia
ko szy prze wi dzia ne są w ro ku 2011. Oso bi ście uwa -
żam, że na wet to ską pe za bez pie cze nie przez mia sto
w spe cjal nie prze zna czo ne na psie za nie czysz cze nia
ko sze nie po win no sta wać się uspra wie dli wie niem dla
wła ści cie li zwie rząt do nie in te re so wa nia się tym pro -
ble mem tym bar dziej, że na ryn ku do stęp ne są spe cjal -
ne wo recz ki ule ga ją ce bio de gra da cji, za bez pie cza ją ce
przedbez po śred nim kon tak tem znie czy sto ścia mi, któ -
re to wo recz ki moż na za ku pić w skle pach z ar ty ku ła -
mi zoo lo gicz ny mi. Są one opty mal nym roz wią za niem
dla wła ści cie li psów, po nie waż nie szko dzą śro do wi -
sku ule ga jąc wraz z za war to ścią szyb kie mu roz kła do -
wi na skła do wi sku od pa dów, wzwiąz ku zczym mo gą
być wrzu ca ne do zwy kłych ko szy ulicz nych. Nie za -
mie rzam lob bo wać wtym miej scu skle pów zoo lo gicz -
nych lecz przy po mnieć tym o czym in for mo wa ni są
wła ści cie le zwie rząt w mo men cie ich re je stra cji przez
od po wied nie służ by. Spró buj my wszy scy w tym mie -
ście przy mi ni mum za an ga żo wa nia roz wią zać ten
wsty dli wy pro blem. 

To masz Bań bu ła

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

Wstydliwy�problemŚCIANA

17. se sja Ra dy Miej skiej

Po�dat�ki�wgó�rę�
44 gro sze sku pi ły naj więk szą
uwa gę rad nych pod czas ostat niej
se sji Ra dy Miej skiej. Do kład nie o
tyle wzrośnie stawka po dat ku
od nie ru cho mo ści za metr kwa -
dra to wy grun tów, zwią za nych
z pro wa dze niem dzia łal no ści go -
spo dar czej.

– Oko ło 3,5 mln zło tych wię -
cej do bu dże tu wpły nie z pod nie -
sie nia tej staw ki po dat ku. Ta ki
za strzyk pie nię dzy w na szej
trud nej sy tu acji fi nan so wej jest
bar dzo waż ny. Naj więk szym
płat ni kiem te go po dat ku są wiel -
kie sie ci han dlo we, a ta su ma bę -
dzie mo gła być prze zna czo -
na na in ne waż ne ce le. Ten po da -
tek to naj mniej sze ob cią że nie
przed się bior ców wśród obo wią -
zu ją cych ich po dat ków – ar gu -
men to wał rad ny Ka rol Wi niar ski
z klu bu PO. Rad ny pod kre ślał
tak że, że po dat ki nie tyl ko trze ba
bę dzie sys te ma tycz nie pod no sić,
ale tak że ciąć wy dat ki, po to, aby
osią gnąć rów no wa gę fi nan so -
wą. – Eko no mii nie da się oszu -
kać. Je śli ma cie pa no wie in ne
po my sły i roz wią za nia, to pro szę

je przed sta wić. Nie ste ty, po le
ma new ru jest bar dzo nie wiel -
kie – do dał. 

Zde cy do wa nie prze ciw ny
pod wyż sze niu tej staw ki po dat ko -
wej był To masz Mę drzak z klu bu
PiS. – Bar dziej za le ży mi na drob -
nej przed się bior czo ści i dba niu
o ich roz wój, bo każ de ob cią że nie
jest znacz ne dla drob nych przed -
się bior ców. Zda ję so bie spra wę,
że wiel kie sie ci han dlo we so bie
do sko na le po ra dzą – twier dził. 

Prze wod ni czą cy Klu bu Rad -
nych „Nie za leż nych”, Ma ciej
Ada miec, tak że nie był za chwy -
co ny kwestią pod nie sie nia staw ki
po dat ko wej. – Stan fi nan sów na -
sze go mia sta mu si być fa tal ny,
sko ro mu si my wy cią gnąć pie nią -
dze od miesz kań ców. Oczy wi -
ście, moż na się zgo dzić z rad nym
Wi niar skim, iż 50 zł wię cej
w ska li ro ku, to nie jest du żo, ale
trze ba zda wać so bie spra wę, iż ci
przed się bior cy le d wo wią żą ko -
niec z koń cem. Ma ją wie le ta kich
drob nych opłat, któ re na kła da
na nich mia sto czy pań stwo, i któ -
re w grun cie rze czy za bi ja ją

przed się bior czość. Na kła da nie
mak sy mal nych sta wek nie jest ko -
rzyst ne. Za czy na my obi jać się
o gór ne wi deł ki sta wek po dat ko -
wych, a fir my nie ma ją się jak
bro nić przed ty mi opła ta mi. Ja
oso bi ście bę dę gło so wał prze -
ciw – stwier dził Ada miec. 

Skarb nik mia sta, Ja nusz Ka -
czor wy ja śnił, że na przy szły rok
zo stał przed sta wio ny bu dżet zrów -
no wa żo ny i speł nia ją cy wszel kie
wy mo gi usta wy o fi nan sach pu -
blicz nych. – Na szym pro ble mem
jest to, że ca ły czas chcie li by śmy
in we sto wać, co zresz tą ro bi my.
Prze zna cza my oko ło 145 mln zł
na in we sty cje. Nie je ste śmy w sta -
nie sfi nan so wać tych in we sty cji
z bie żą cych środ ków. Ale tak jest
na ca łym świe cie. Że by in we sto -
wać, mu si my za cią gać kre dyt czy
wy pu ścić ob li ga cje – wy ja śniał
skarb nik, głów nie uczniom IV Li -
ceum im. St. Sta szi ca, któ rzy przy -
słu chi wa li się ob ra dom. – Dzia ła -
nia oszczęd no ścio we są po trzeb ne
i bę dą pro wa dzo ne – do dał. 

Za dłu że nie mia sta wy no si
oko ło 147 mln zł, a w przy szłym

ro ku ma wzro snąć do 224 mln zł.
Osta tecz nie za przy ję ciem
uchwa ły o pod nie sie niu sta wek
po dat ko wych w ro ku 2012 gło -
so wa ło 21 rad nych, pię ciu by ło
prze ciw, a dwóch wstrzy ma ło się
od gło su.

Rad ni prze gło so wa li tak że
uchwa łę o po wsta niu So sno wiec -
kiej Gru py Ka pi ta ło wej. Pod ję to
też de cy zję o za ape lo wa niu
do Ślą skie go Od dzia łu Wo je -
wódz kie go Na ro do we go Fun du -
szu Zdro wia o za pła ce nie nad wy -
ko nań pro ce dur me dycz nych
Szpi ta lo wi Miej skie mu w So -

snow cu. Kwo ta nie za pła co nych
nad wy ko nań ma wy no sić po -
nad 4 mln zł. 

Nie bra ko wa ło tak że mi łych
mo men tów. Gra tu la cje ode bra li
mło dzi za wod ni cy i za wod nicz ki
ju -jit su, któ rzy przy wieź li wo rek
me da li z Mi strzostw Świa ta se -
nio rów i se nio rek, któ re od by ły
się w paź dzier ni ku w Ko lum bii.
Po nad to rad ny Adam Wol ski
z klu bu SLD, re pre zen tu ją cy
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji
Miej skiej, ode brał gra tu la cje
i prze ka zał na gro dę, przy zna ną
przez Mo ni tor Ryn ko wy, Ra dzie

Miej skiej. PKM zo stał lau re atem
pierw szej edy cji pro gra mu SYM -
BOL 2011 i uzy skał ty tuł „Sym -
bo lu Ko mu ni ka cji Miej skiej”,
przy zna ny przez Mo ni tor Ryn ko -
wy, któ ry sta no wi do da tek
do Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej. 

Oprócz uczniów IV LO, go ść -
mi na se sji by li tak że po sło wie,
Ja ro sław Pię ta z PO i Wal de mar
An dzel z PiS, któ rzy po dzię ko wa -
li za gło sy po par cia i moż li wość
pra cy na rzecz pań stwa i oby wa -
te li. 

Tekst�i fo�to:�Syl�wia�Ko�sman

Przewodniczący RM Mateusz Rykała razem z prezydentem Kazimierzem Górskim gratulowali
wyników zawodniczkom i zawodnikom ju-jitsu



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

Coraz więcej stu den tów po dej mu je pra cę za -
rob ko wą, ale nie za wsze wie dzą, jak wy glą da
ich sy tu acja wkon tek ście skła dek naubez pie -
cze nia spo łecz ne.
Otóż je śli stu dent pra cu je napod sta wie umo -
wy -zle ce nia, jest zwol nio ny od od pro wa dza -
nia skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne
doukoń cze nia26. ro ku ży cia. Jed nak je śli jest
za trud nio ny na umo wę o pra cę lub za ło ży
wła sną fir mę, czy li bę dzie pro wa dził po za rol -
ni czą dzia łal ność go spo dar czą, pod le ga obo -
wiąz ko wym ubez pie cze niom spo łecz nym.

Rów nież stu den ci do ukoń cze nia 26 lat,
wy ko nu ją cy pra cę napod sta wie umo wy uak -
tyw nia ją cej pod le ga ją obo wiąz ko wo ubez pie -
cze niom eme ry tal ne mu, ren to wym, wy pad -
ko we mu. Ubez pie cze nie cho ro bo we jest dla
nich do bro wol ne.

Awięc stu dent -wła ści ciel fir my mu si pła -
cić skład ki od dnia roz po czę cia do dnia za -
prze sta nia dzia łal no ści go spo dar czej, zwy łą -
cze niem okre su, naktó ry ją za wie si.

Pod sta wę wy mia ru skła dek dla osób
roz po czy na ją cych dzia łal ność go spo dar czą
po raz pierw szy sta no wi przez pierw sze
24 mie sią ce za de kla ro wa na kwo ta, nie niż -
sza jed nak, ani że li 30 proc. mi ni mal ne go
wy na gro dze nia za pra cę obo wią zu ją ce go
w da nym ro ku. W tym ro ku wy no si
ona 415,80 zł, po nie waż mi ni mal ne wy na -
gro dze nie to 1.386,00 zł. 

Tak że skład ki naubez pie cze nie cho ro bo -
we, jak i wy pad ko we pła co ne są od tej sa mej
pod sta wy wy mia ru, co skład ki na ubez pie -

cze nia eme ry tal ne i ren to we. Wy so kość
skład ki na ubez pie cze nie zdro wot ne jest na -
to miast pła co na od pod sta wy wy mia ru nie
niż szej, niż75 proc. prze cięt ne go mie sięcz ne -
go wy na gro dze nia w sek to rze przed się -
biorstw w czwar tym kwar ta le po przed nie go
ro ku, włącz nie zwy pła ta mi zzy sku.

Je śli stu dent za wie si pro wa dzo ną dzia łal -
ność np. na rok, to nie ste ty w tym cza sie nie
ule ga rów nież za wie sze niu dwu let ni okres,
w któ rym obo wią zu je pre fe ren cyj na wy so -
kość skła dek.

Bo wiem za wie sze nie dzia łal no ści nie
zmie nia ram cza so wych, wktó rych przed się -
bior ca mo że pła cić skład ki wniż szej wy so ko -
ści. Okres 24 mie się cy ka len da rzo wych bie -
gnie od dnia roz po czę cia dzia łal no ści bez
wzglę du nato, czy wtym cza sie oso ba bę dzie
pod le ga ła ubez pie cze niom spo łecz nym czy
nie. 

War to do dać, że pre fe ren cyj ne skład ki do -
ty czą nie tyl ko stu den tów, lecz wszyst kich
osób, któ re speł nią okre ślo ne wa run ki.

A więc z moż li wo ści opła ca nia skła dek
wniż szej wy so ko ści nie mo że sko rzy stać oso -
ba, któ ra w cią gu 60 mie się cy przed za ło że -
niem no wej dzia łal no ści pro wa dzi ła już in ną
dzia łal ność. Chcąc sko rzy stać z pre fe ren cyj -
nych skła dek nie moż na tez wy ko ny wać pro -
wa dzo nej dzia łal no ści narzecz swo je go by łe -
go pra co daw cy, narzecz któ re go przeddniem
roz po czę cia dzia łal no ści w bie żą cym lub
w po przed nim ro ku ka len da rzo wym wy ko -
ny wa ło się wra mach sto sun ku pra cy lub spół -
dziel czym sto sun ku pra cy czyn no ści wcho -
dzą ce w za kres wy ko ny wa nej dzia łal no ści
go spo dar czej.

Po upły wie 24 mie się cy pod sta wę wy -
mia ru skła dek sta no wi za de kla ro wa na kwo -
ta, któ ra nie mo że być niż sza niż60 proc. pro -
gno zo wa ne go prze cięt ne go wy na gro dze nia
mie sięcz ne go.

Kiedy�student�płaci�składki?
porady
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Ad�rian�na Peć
Miej�ski�Rzecz�nik�Praw�Kon�su�men�ta

„Pro szę o wy ja śnie nie dla cze go skle py od ma wia ją przy ję -
cia bu te lek zwrot nych lub przyj mu ją po 20 gr.? Do ko na -
łem za ku pu pi wa i otrzy ma łem pa ra gon. Za dwa dni
chcia łem do ko nać zwro tu bu tel ki za oka za niem pa ra go -
nu. Od mó wio no przy ję cia bu tel ki i zwro tu kau cji. Pro szę
o wy kaz po sta no wień o skup bu te lek”. 

Kwe stię zwro tu opa ko wań wie lo krot ne go użyt ku, w tym
bu te lek, re gu lu je usta wa z dnia 11 ma ja 2001 r. o opa ko -
wa niach i od pa dach zwrot nych (Dz. U. 2001 Nr 63
poz. 638 ze zm.). 
Art. 14 ww. usta wy sta no wi, że  jed nost ki han dlu de ta -
licz ne go są obo wią za ne do przyj mo wa nia zwra ca nych
i na wy mia nę opa ko wań wie lo krot ne go użyt ku po pro -
duk tach w ta kich opa ko wa niach, któ re znaj du ją się w ich
ofer cie han dlo wej. Sprze daw ca de ta licz ny ma za tem obo -
wią zek przy jąć zwrot opa ko wań wie lo krot ne go użyt ku,
o ile ten pro dukt znaj du je się w asor ty men cie je go skle -
pu, a oso ba pra gną ca do ko nać zwro tu ta kie go opa ko wa -
nia nie mu si oka zać do wo du za ku pu pro duk tu. 
Od mien nie sy tu acja wy glą da, gdy ku pu ją cy chce do ko -
nać zwro tu opa ko wa nia i jed no cze śnie uzy skać zwrot
kau cji. Kau cja, o ile nie do ty czy opa ko wań po środ kach
nie bez piecz nych, jest ele men tem umo wy cy wil no -
-praw nej po mię dzy sprze daw cą i klien tem. W przy pad -
ku gdy do szło do wpła ce nia kau cji jej zwrot jest moż li -
wy po oka za niu przez Klien ta do ku men tu po twier dza -
ją ce go za war cie umo wy sprze da ży i po bra nia kau cji np.
pa ra go nu. Do wód za ku pu jest pod sta wą do wy pła ty
kau cji w wy so ko ści usta lo nej w trak cie za ku pu. 
Art. 27 ww. usta wy prze wi du je ka rę grzyw ny dla pod -
mio tów, któ re za rzą dza jąc jed nost ką han dlu de ta licz ne -
go, nie przyj mu ją zwra ca nych i na wy mia nę opa ko wań
wie lo krot ne go użyt ku po pro duk tach bę dą cych w ofer -
cie han dlo wej w tej jed no st ce. 

Zwrot�butelek
Prezydent Miasta Sosnowca

zawiadamia:

W terminie od dnia 1 grudnia do 31 grudnia 2011 roku można składać
wnioski  z propozycjami kandydatur do Nagród Miasta Sosnowca
w dziedzinie kultury za rok 2011. 
Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury przyznawane są
w następujących kategoriach:
– Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca, która może być przyznawana

w dwóch kategoriach:
Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za całokształt twórczości.
Nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych
związanych 
z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie
osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie
oceny całokształtu działalności artystycznej lub osiągnięć o istotnym
znaczeniu.
Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za najlepsze osiągnięcia w danym
roku.
Nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych
związanych z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być
przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym
podmiotom na podstawie oceny osiągnięć artystycznych o istotnym
znaczeniu w danym roku. Umożliwi to uhonorowanie młodych artystów
związanych z Sosnowcem.
– Nagroda Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury- stanowi formę

uznania dla osób i środowisk kulturalnych związanych z miastem za ich
wkład w upowszechnianie kultury. Przyznawana jest corocznie osobom
fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny
całokształtu działalności w sferze upowszechniania kultury. 

Wnioski o przyznanie Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury mogą
składać: organizacje społeczno- kulturalne, instytucje kultury, placówki
edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta,
Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej
w Sosnowcu.
Wnioski powinny zawierać:
– dane kandydata (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu

kontaktowego kandydata, data i miejsce urodzenia);
– szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją osiągnięć.
Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie wniosku osobiście
w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
ul. Małachowskiego 3, pok. 33, 
tel. 32 296-06-47 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału)
w terminie  od 01.12.2011 r. do 31.12.2011 r.
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Gościem spotkania „Zdrowo wiedzieć” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu była dr Jolanta Grabowska- Markowska. Znak wywoławczy ruchu hospicyjnego w Polsce i marka najlepszej pomocy.
Założycielka pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dla dzieci

Hospicjum – to godne 
życie do końca
Me dy cy na pa lia tyw na i opie ka ho -
spi cyj na – w czym są po dob ne
i czym się róż nią?
Me dy cy na pa lia tyw na, to le cze -
nie i opie ka nad nie ule czal nie
cho ry mi w ter mi nal nym sta nie.
Nie cho dzi w niej o wy le cze nie
czło wie ka, ale o po pra wę ja ko ści
je go ży cia. O zła go dze nie ob ja -
wów cho ro by, czy też wy eli mi no -
wa nie bó lu. To jest tak że cha rak -
te ry sty ka opie ki ho spi cyj nej, któ -
ra jed nak idzie da lej w swej isto -
cie. Ak cen tu je moc no wspar cie
psy chicz ne oraz du cho we – cho -
re go i je go naj bliż szych. To wa rzy -
sze nie mu i sta łą obec ność lu -
dzi – go to wych do po mo cy. To ta -
ki wzo rzec słu że nia, któ ry cier -
pią ce go sta wia w sa mym cen -
trum. To on jest naj waż niej szy
w ho spi cjum. On – czło wiek!
A nie je go cho ro ba – jak to by wa
w szpi ta lu. Ho spi cjum (z łac. ho -
spes, to go ści na) – to dom, to bli -
skość, to wię zi, mię dzy ludz kie re -
la cje. To bez in te re sow na służ ba
i bar dzo pro fe sjo nal na po moc. To
dzia ła nia in ter dy scy pli nar ne – re -
ha bi li ta cja, psy cho te ra pia, ar te te -
ra pia. To ho li stycz ne spoj rze nie
na czło wie ka.

… i kto tę idee ro zu mie i chce po -
ma gać cho rym, jest w ho spi cjum
mi le wi dzia ny?
Od po wiem prze wrot nie. Nie ma
cze go szu kać w ho spi cjum
czło wiek, któ ry nie lu bi lu dzi,
któ ry ma kło po ty ze so bą, któ ry
ma pro ble my w re la cjach, sam
prze ży wa ża ło bę i są dzi, że pra -
ca w ho spi cjum roz wią że je go
pry wat ny dra mat. To nie jest
miej sce do po zby cia się oso bi -
stych ran. Lu dzie wol ni od głę -
bo kich traum – mi le wi dzia ni.
Wol ni od ner wic, cho ro by dwu -
bie gu no wej, oso bo wo ści nar cy -
stycz nej, pa ra no idal nej. Wo lon -
ta riu sze są so lą opie ki ho spi cyj -
nej, ra do śni, cie pli, przy jaź ni,

em pa tycz ni, po zy tyw ni, wraż li -
wi…

Le karz le czy. Nie rzad ko ule czy. Po -
sta wi dia gno zę, prze pi sze le ki,
któ re po mo gą. Ale ta oczy wi stość
tra ci sens w przy pad ku le ka rzy zaj -
mu ją cych się cho ry mi w ter mi nal -
nym sta nie cho ro by. Bo le karz
w ho spi cjum nie wy le czy… choć
zo sta wiam tu mar gi nes na cu da. 
Ale zdro wie, to nie tyl ko cia ło. To
też du sza, psy chi ka, uczu cia,
emo cje, od czu wa nie – i tu też jest
ni wa do dzia łań le ka rza i ze spo łu
ho spi cyj ne go. Moż na i trze ba po -
móc, a więc moż na i trze ba le -
czyć. To jest bar dzo waż ny czyn -
nik tro ski o ja kość ży cia do koń -
ca. W opie ce ho spi cyj nej do ty ka -
my bó lu wszech ogar nia ją ce go,
wszyst kich sfer. Le karz ho spi cyj -
ny (i ze spół te ra peu tycz ny) cią gle
więc le czy. Bo le cze niem jest też
przy wra ca nie god no ści ży cia,
czło wie ka i zdro wia w sfe rze du -
cho wej, ro dzin nej, so cjal nej. Ale
też so ma tycz nej. Usu wa nie bó lu
fi zycz ne go, to pod sta wa! Praw dą
jed nak jest, że le karz ho spi cyj ny
nie mo że sen su swo jej pra cy mie -
rzyć licz bą cho rych, któ rzy wy -
zdro wie li. Nie jest to mia ra je go
suk ce su.

Ból fi zycz ny – a w za sa dzie je go
opa no wa nie – jest więc punk tem
wyj ścia w opie ce ho spi cyj nej?
Oczy wi ście, bo trud no ko muś po -
móc w roz ter kach du cho wych, je -
śli nie uśmie rzy się je go bó lu fi -
zycz ne go. Nie rzad ko uda je nam
się to w 100 pro cen tach. Ale nie
za wsze to tal na li kwida cja do le gli -
wo ści cia ła ozna cza, że cho ry
prze sta je cier pieć! Mło dy, w peł -
ni sił ży cio wych czter dzie sto la tek,
owład nię ty cho ro bą no wo two ro -
wą, nie jest w sta nie – tak po pro -
stu – po go dzić się z nią i uznać to
za nor mal ną ko lej lo su. I ta nie -
zgo da by wa źró dłem ogrom ne go

cier pie nia – ten gniew, ta złość, ta
bez sil ność, nie rzad ko de pre sja. Te
sfe ry ży cia cho re go trze ba tak że
wziąć pod uwa gę. I le czyć. Bo
„ser cem” ho spi cjum jest – po wta -
rzam to wciąż – po pra wa ja ko ści
ży cia do koń ca. 

A je śli – mi mo sta rań – nie uda je
się po pra wić tej ja ko ści, czy to ro -
dzaj ho spi cyj nej po raż ki?
… tak, to jest na sza po raż ka.
Moż na ro bić wszyst ko jak naj le -
piej, da wać z sie bie wszyst ko,
a cho ry i tak mo że mieć po czu cie,
że jest mu źle i bez na dziej nie. To
dla nas trud ne do świad cze nie.
Mi mo świa do mo ści, że ta ki je go
osąd, to wca le nie wy znacz nik
pra cy ze spo łu te ra peu tycz ne go,
ale od czuć sa me go cho re go.
A na to skła da się ca łe ży cia czło -
wie ka. To opty ka po rów nań,
ocen, kon fron ta cji – te go, co by ło,
z tym, co wła śnie jest. A jest trud -
no… i trud no się z tym po go dzić.
Po za tym nie rzad ko pra cu je my
z ludź mi, któ rzy po za cho ro bą no -
wo two ro wą, od daw na bo ry ka ją
się z ukry tą de pre sją. Al bo z mło -
dy mi, u któ rych cho ro ba no wo -
two ro wa na kła da się na bar dzo
trud ny czas doj rze wa nia… To też
na da je pry zmat oce nie sy tu acji.
Nic nas jed nak nie zwa la nia
od sta rań i ni gdy nie re zy gnu je my
z to wa rzy sze nia czło wie ko wi. I je -
śli tyl ko nas nie od rzu ci, je ste śmy
z nim aż do koń ca.

Być pod opie ką ho spi cyj ną, nie
ozna cza le że nia w ho spi cjum? 
Łóż ko ho spi cyj ne, to tak że łóż ko
cho re go w do mu. I to ten dom
jest wów czas „go ściń cem” dla
ze spo łu te ra peu tycz ne go. Bo
do nie go nie przy cho dzi je den
czło wiek, ale gru pa lu dzi. Le -
karz, pie lę gniar ka, re ha bi li tant…
Tak więc, łóż ko ho spi cyj ne nie
stoi tyl ko w miej scu zwa nym ho -
spi cjum. Choć ta kie ho spi cja sta -

cjo nar ne po win ny być w każ dym
mie ście.

W So snow cu tak że. 
Oczy wi ście! Bo gdy by śmy spoj -
rze li na to tak „pier wot nie”, to
czło wiek mo że się ro dzić w do mu
i w do mu po wi nien od cho -
dzić – we wła snym po ko ju, w oto -
cze niu naj bliż szych lu dzi, w kom -
for cie by cia u sie bie. Ale cza sa mi
cho rzy nie ma ją swo je go lo kum,
nie ma ją bli skich – kto i gdzie ma
się wów czas ni mi zaj mo wać?
A kto w sy tu acji, gdy ro dzi na nie
jest w sta nie za opie ko wać się cho -
rym? Al bo, gdy emo cjo nal ne
wię zi, czy so cjal ne wa run ki są tak
trud ne, że to sam cho ry chce le żeć
w ho spi cjum? By wa też tak, że
stan czło wie ka jest cięż ki, więc
tra fia do ho spi cjum, a gdy się po -
czu je le piej – wra ca do sie bie.

Ho spi cjów sta cjo nar nych jest
wciąż za ma ło. WHO mó wi, że
na 100 tys. miesz kań ców win no
przy pa dać 5 łó żek ho spi cyj nych,
ale da le ko nam do tych stan dar -
dów. Dla wie lu po trze bu ją cych
wciąż nie ma miej sca.
Nie ste ty… a by ło jesz cze go rzej,
więc przez la ta pra cy wy pra co wa -
li śmy za sa dę, że przyj mu je my
naj pierw lu dzi w naj cięż szym sta -
nie. I je śli trze ba wy bie rać, bo łó -
żek wol nych nie ma – to jest to na -
sze pod sta wo we kry te rium. 

Czy pod opie kę ho spi cjum moż -
na tra fić za póź no?
Moż na. Okres umie ra nia dzie li
się na pre ter mi nal ny i ter mi nal ny.
Ten ostat ni ma fa zę pre ago nal ną,
ago nal ną i śmierć. I do opie ki ho -
spi cyj nej trze ba się zwró cić wła -
śnie w cza sie pre ter mi nal nym.
Kie dy cho ry jest wciąż spraw ny,
świa do my, wy dol ny, pra cu je, re -
ali zu je swo je pa sje, ży je – nie -
mal – jak wcze śniej. Ma już za so -
bą le cze nie przy czy no we,

a przed so bą le cze nie ob ja wo we.
Kie dy tra fia do nas w fa zie pre -
ago nal nej, to jest o wie le za póź -
no. Nie da się wie lu rze czy zro -
bić. I cza su nad ro bić… Tu cho dzi
i o re la cje z czło wie kiem, i o eli -
mi no wa nie bó lu, i o naj lep szą
z moż li wych opie kę. A więk szość
lu dzi ho spi cjum trak tu je jak ka ret -
kę po go to wia  – „we zwa nie
w ostat nim mo men cie”.

Ho spi cjum, to dla wie lu umie ral nia.
Lu dzie bo ją się na wet brzmie nia te -
go sło wa. Czy Pa ni o tym wie?
Wiem. I tym bar dziej ro bię
wszyst ko, by po ka zy wać, że to
tak że miej sce god ne go ży cia
do koń ca. Umie ra nie ma 5
faz – wy pie ra nie, tar go wa nie, de -
pre sję, bunt i ak cep ta cję. Lu dzie
ho spi cjum tak się opie ku ją umie -
ra ją cy mi, by każ dy mógł odejść
na eta pie ak cep ta cji. I to jest nasz
cel. Trud ny, ale osią gal ny. No
i nikt nam prze cież nie obie cy wał,
że w ho spi cjum bę dzie ła two
i pro sto. 

Po noć ho spi cjum, to al ter na ty wa
dla eu ta na zji?
Ab so lut nie nie! Bo al ter na ty wa
ozna cza wy bór, moż li wość. A ho -
spi cjum jest sprze ci wem wo bec
eu ta na zji. Stu pro cen to wym sprze -
ci wem. Nie zgo dą na nią.

Co Pa ni wie dziś – po pra wie 30 la -
tach pra cy le kar skiej, 20 ho spi cyj -
nej – cze go nie wie dzia ła Pa ni
na po cząt ku tej dro gi?

Im dłu żej ży ję, tym bar dziej sza nu -
ję to, że czło wiek nie chce cze goś
prze pra co wać; że prę dzej wy prze,
za prze czy, by tyl ko nie zmie rzyć
się zeg zy sten cjal nym cier pie niem.
Nie sta nąć z nim do oczysz cza ją -
cej, ale bo le snej kon fron ta cji. Kie -
dyś prze ko ny wał abym go, że to
uciecz ka, me cha nizm obron ny.
Bar dzo chcia ła bym go „na wró cić”,
by się od wa żył, spró bo wał. Uwie -
rzył, że to dla nie go do bre. Dziś
sza nu ję je go wy bór i nie na ci skam.
Da ję mu pra wo do ta kiej de cy zji,
na wet jak się z nią nie zga dzam.

Mó wią – ja kie ży cie, ta ka śmierć.
Nie ro zu miem te go…
A ja ro zu miem. Dzię ki swo jej
pra cy… bo im dłu żej ją wy ko nu -
ję, tym wię cej ra zy się za dzi -
wiam, ale i po rząd ku ję w swej
gło wie pew ne pra wi dło wo ści.
Cza sem lu dzie z ta kim upo rem
i tak dłu go zwle ka ją z tym, by so -
bie po móc i po zwo lić in nym
na po moc, że… umie ra ją tak, jak
ży ją. W ja kiejś za pie kłej zło ści,
bó lu, w emo cjach, ner wo wo…
Czę sto z su mien nie „pie lę gno wa -
ny mi” zra nie nia mi, na wet z cza su
dzie ciń stwa, któ rym ni gdy nie da -
li szan sy na uj ście, a so bie
na „wy zdro wie nie”. Nie za dba li,
nie mie li cza su, nie chcie li, nie
uzna li za war te uwa gi… Nie da li
so bie szan sy aż do śmier ci.

Dzię ku je za roz mo wę. 

Roz�ma�wiała�Lidia�Tarczynska�-�TVP�Katowice

Pod tą nazwą kryje się
ogólnopolska akcja
świątecznej
pomocy – realizowana
od 2001 roku przez
Stowarzyszenie WIOSNA.
Głównym założeniem jest idea
przekazywania bezpośredniej
pomocy, tak by była ona
konkretna i sensowna.
W Sosnowcu Szlachetna
Paczka działa od 3 lat. W tym
roku po raz pierwszy uzyskała
honorowy patronat Prezydenta
Miasta

Szla chet na Pacz ka to przede
wszyst kim me cha nizm ko ja rze nia
po trze bu ją cych z po ma ga ją cy mi.
To pry wat ni dar czyń cy od po wia -
da ją na po trze by ubo gich ze swo -
je go mia sta i oko li cy. Wo lon ta riu -
sze wy szu ku ją w na szym mie ście
naj bar dziej po trze bu ją ce ro dzi ny,
od wie dza ją je i prze pro wa dza ją
wy wiad, aby usta lić ja ka po moc
jest naj po trzeb niej sza. Na stęp nie
da ne te tra fia ją do ano ni mo wej in -
ter ne to wej ba zy da nych, tak aby
każ dy mógł zna leźć ro dzi nę, któ rej
chce po móc i przy go to wać jej
świą tecz ną pacz kę. 

Fun da to rem pacz ki mo gą być
za rów no oso by in dy wi du al ne, ro -
dzi ny, a tak że więk sze gru py

(szko ła, kla sa, fir ma). Przy go to -
wa ne przez dar czyń ców pacz ki
tra fia ją do ma ga zy nów – w So -
snow cu mie ści się on w Miej skim
Przed szko lu nr 3 przy uli cy Dą -
browsz cza ków 1. W cza sie fi na łu
ak cji, a bę dzie to 10-11 grud nia
pacz ki tra fia ją do po trze bu ją -
cych. – Waż ne jest sa mo pro pa -
go wa nie idei bez po śred niej po -
mo cy i po ma ga nia so bie na wza -
jem w na szych spo łecz no ściach,
bez pro mo wa nia po sta wy rosz -
cze nio wej, że po moc na le ży się
od ko goś z gó ry. Sa mi mo że my
so bie po ma gać, nie tyl ko da ra mi
rze czo wy mi, ale tak że za an ga żo -
wa niem i pra cą, tak jak czy nią
wo lon ta riu sze – pod kre śla ją or -

ga ni za to rzy, któ rzy 5 li sto pa da
w cen trum han dlo wym Ple ja da
w So snow cu zor ga ni zo wa li event
ma ją cy na ce lu pro mo cję przed -
się wzię cia. – Te go dnia każ dy
mógł spo koj nie po roz ma wiać
z na szy mi wo lon ta riu sza mi i do -
wie dzieć się wszyst kie go o Szla -
chet nej Pacz ce. Nie za bra kło
atrak cji dla naj młod szych, był
baj ko wy ką cik dla dzie ci i po kaz
tań ca – do da ją or ga ni za to rzy. KP

Szlachetna Paczka w Sosnowcu

Dr Jolanta Grabowska- Markowska oraz Lidia Tarczyńska



Kie dy Pan Bóg two rzył zie mie
i pań stwa, zwo łał przed sta wi cie li
wszyst kich na ro dów, by wy bra li
so bie zie mie, gdzie bę dą chcie li
miesz kać i słu żyć Bo gu. Gru zi ni,
kie dy zo ba czy li awan tu ry i usły -
sze li kłót nie o zie mie i te ry to ria,
roz ło ży li swo je prze pięk ne ko -
bier ce, wy ję li ga lo ny w wi na mi,
pie ro gi i plac ki. Bie sia do wa li
w naj lep sze i mie li już spo ro
w czu bie, kie dy pod szedł do nich
sam Bóg i za py tał, dla cze go oni
z ca łą resz tą nie sta li w ko lej ce
i nie do po mi na li się o swój przy -
dział. Zwłasz cza że już wszyst kie
zie mie zo sta ły roz da ne. Wte dy
Gru zi ni z roz bra ja ją cą szcze ro -
ścią stwier dzi li wprost: – Był ta ki
tłok, że po sta no wi li śmy po cze -
kać. W tym cza sie wzno si li śmy
to a sty za zdro wie Pa na Bo ga, że -
by nam jak naj dłu żej pa no wał
i był mi ło wa ny. 

Bo gu Gru zi ni tak przy pa dli
do gu stu, iż po sta no wił im dać
zie mie, któ re wcze śniej pla no wał
za trzy mać dla sie bie. – To naj -
pięk niej sze zie mie, ja kie po sia -
dam. Po da ru ję je wam – za de cy -
do wał. Tą le gen dą po dróż nik
Grze gorz Kuś piel, szef Dzia łu Et -
no gra ficz ne go -Po dróż ni cze go
w Mu zeum w Dą bro wie Gór ni -
czej, roz po czy na swo ją opo wieść
o Gru zji. 

To wła śnie do te go kra ju so -
sno wiec cy spe le olo dzy z klu bu
Aven na za pro sze nie spe le olo gów
z Brzeszcz wy ru szy li na wiel ką
wy pra wę. 18 uczest ni ków z So -
snow ca, Biel ska, Oświę ci mia
i Dą bro wy Gór ni czej w pię ciu sa -
mo cho dach te re no wych po ko ny -
wa ło przez pra wie mie siąc set ki
ki lo me trów trud nych od cin ków
te go gó rzy ste go kra ju, po zna jąc
hi sto rię dum ne go na ro du, je go
ser decz nych, szczo drych i go ścin -
nych miesz kań ców, za trzy mu jąc
w pa mię ci pięk ne, ma low ni cze
kra jo bra zy oraz chło nąc at mos fe -
rę i kli mat naj pięk niej szych za kąt -
ków przy ro dy. 

Od trO pi kal ne gO ra ju
pO kra inę sku tą lO dem

Wy da wa ło się, że ten kraj prze je -
dzie my bez pro ble mu, z pół no cy
na po łu dnie i ze wscho du na za -
chód bar dzo szyb ko, zwłasz cza
że je go po wierzch nia jest kil ku -
krot nie mniej sza od Pol ski. Nic
bar dziej myl ne go – pod kre śla
Grze gorz Kuś piel. – Gru zi ni ma -
ją ra cję twier dząc, że je śli da ło by
się roz pra so wać ich kraj, to je go
po wierzch nia by ła by ta ka jak
Fran cji. Cza sem, by po ko nać za -
le d wie 100-ki lo me tro wy od ci -

nek, po trze bo wa li śmy aż dwóch
dni – do da je. 

Gru zja jest kra jem bar dzo
zróż ni co wa nym przy rod ni czo
i kra jo bra zo wo. Od Mo rza Czar -
ne go roz cią ga się stre fa zwrot ni -
ko wa. Ro sną ba na now ce, fi gi,
oliw ki, ki wi, kil ku me tro we bam -
bu sy czy pal my. Sześć go dzin jaz -
dy da lej stre fa zwrot ni ko wa ra dy -
kal nie się koń czy, a za czy -
na mroź na zi ma. Dzień dro gi da -
lej roz cią ga się już stre fa lo dow -
ców. Bar dzo szyb ko zmie nia się
rzeź ba te re nu i ro ślin ność. Są ba -
gien ne rów ni ny Ni zi ny Kol chidz -
kiej, ha le i ostre tur nie Kau ka zu
wiel kie go, pe łen je zior Pła sko wyż
Ke li i pół pu sty nie Pła sko wy żu
Jor skie go.

gru zi ni kO cha ją pO la ków

Gość jest ze sła ny przez Bo ga. Jest
kimś, kto wy ma ga go ści ny, na po -
je nia i na kar mie nia. Ab so lut nie
nie mo że miesz kać w na mio cie,
jak uchodź ca. Nie tyl ko nie wy pa -
da, ale nie go dzi się, a od mo wa
za pro sze nia do spę dze nia no cy
w gru ziń skim do mu to bez ma ła
uj ma na ho no rze. Każ de go Gru zi -
na. 

– Po mię dzy Gru zi na mi i Po la -
ka mi pa nu ją bar dzo do bre i ser -
decz ne re la cje. W du żej mie rze
bę dą nam do koń ca ży cia
wdzięcz ni, że po par li śmy ich dą -
że nia nie pod le gło ścio we pod czas
agre sji ro syj skiej. Ni gdy nie za po -
mną o po par ciu, któ re go gru ziń -
skie mu pre zy den to wi udzie lił pre -
zy dent Lech Ka czyń ski – mó wi
Grze gorz Kuś piel. 

Go ścin ność Gru zi nów jest le -
gen dar na. – Pod ko niec wy pra wy

zna leź li śmy so bie miej sce na zbo -
czu gó ry, w dzi kim sa dzie, na od -
lu dziu, by w spo ko ju móc prze no -
co wać. Je dli śmy ko la cję przy roz -
pa lo nym ogni sku, kie dy przy szło
do nas trzech Gru zi nów, za kli na -
ją cych nas na wszyst kie świę to ści,
by pójść do ich do mu. Od mó wi li -
śmy sześć ra zy. Bła ga li nas pra -
wie na ko la nach. Le d wo wy mó -
wi li śmy się po śpie chem do do -
mu – do da je Kuś piel. 

W sto li cy Tbi li si nie bez po -
wo du stoi ol brzy mi, bo li czą cy
po nad 20 me trów wy so ko ści, po -
mnik Mat ki Gru zji, któ ra w jed nej
rę ce trzy ma miecz, a w dru giej rę -
ce czar kę z wi nem. Miecz jest
ostrze że niem dla tych, któ rzy bę -
dą chcie li ode brać Gru zi nom ich
kraj, a wi no jest za wsze dla przy -
by szów, go ści. Pierw szy to ast za -
wsze jest wno szo ny za Gru zję
i po kój, bo jak bę dzie po kój, to
mo gą od by wać się uczty, bie sia dy
i spo ży wa nie wi na. A su pra, czy li
uczta to wła ści wie sens ludz kiej
gru ziń skiej eg zy sten cji. 

– Przy su to za sta wio nym sto le
roz ma wia się o ro dzi nie, sztu ce,
po li ty ce, re li gii, ży ciu i śmier ci.
Jest to czas umac nia nia wię zi
mię dzy człon ka mi ro dzi ny, przy -
ja ciół mi i współ pra cow ni ka -
mi – opo wia da po dróż nik. – To a -
sty sta ją się czę sto po pi sem ora -
tor stwa i pięk na gło su. Nie kie dy
moż na usły szeć ca łe wier sze
chwa lą ce przy ro dę, kraj czy mi -
łość lub pa ne gi ryk na cześć bo ha -
te ra na ro do we go. Po etyc kie to a sty
zaj mu ją kil ka lub kil ka na ście mi -
nut, a cza sem trwa ją i dłu żej. Kie -
dy cu dzo zie miec wy po wie któ ryś
z tra dy cyj nych to a stów, to szyb ko
zjed nu je so bie gru ziń skich przy -

ja ciół – do da je. 
To a sty cza sem trwa ją w nie -

skoń czo ność. Bo hi sto ria Gru zji
to w du żej mie rze hi sto ria uczt
i wzno szo nych to a stów. Do dnia
dzi siej sze go uczniów w pu blicz -
nych szko łach kształ ci się na ta -
ma da, czy li oso bę, któ ra nie ja ko
pro fe sjo nal nie bę dzie wzno sić to -
a sty i pro wa dzić su prę. Ta ma da
prze wo dzi uczcie, ma wy łącz ne
pra wo wzno sze nia to a stów, ale
mo że udzie lić tak że gło su in nym.
Ze wzglę du na to, że to a sty pi je
się ze spe cjal nych ro gów i ca ły ta -
ki róg trze ba wy pić dusz kiem,
do dna, bo po ło żo ny na sto le, z al -
ko ho lem w środ ku, po pro stu by
się roz lał i był znie wa gą dla go -
spo da rza. Ta ma da mu si czu wać
tak że nad tym, by bie siad ni cy
zbyt szyb ko nie upo ili się wi nem,
ma nie do pu ścić do pi jań stwa.
Ca ły czas pod czas uczty to czy się
dys ku sja i po chła nia się ol brzy -
mie ilo ści je dze nia. Ko bie ty

obec nie tak że uczest ni czą w su -
prach. Nie tak, jak by wa ło daw -
niej, kie dy mu sia ły sie dzieć
przy in nym sto le. Nie mo gą jed -
nak wzno sić to a stów i wsta wać
w trak cie je go wy gła sza nia. Wy -
jąt kiem jest ko bie ta, któ ra stra ci -
ła mę ża, bo wów czas mo że prze -
jąć we wła snym do mu funk cję ta -
ma dy. 

Głów ny po si łek to ko la cja, bo
na śnia da nie je się czę sto to, co
zo sta ło z wie czor nej bie sia dy.

– Gru ziń skie je dze nie jest wy -
śmie ni te. Aro ma tycz ne, wspa nia -
le przy pra wio ne zio ła mi, naj czę -
ściej ko len drą, pie trusz ką, gał ką
musz ka to ło wą, pie przem, pa pry -
ką, im bi rem. Wszech obec ne są
prze tar te orze chy la sko we lub

podróże
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Niech ży je Gru zja!
Chyba żaden naród na świecie
nie celebruje życia tak jak
Gruzini. Podczas wspaniałych
supr, wznosząc toast
za toastem, ciesząc się winem
i wspaniałościami suto
nakrytego stołu 

Przepiękne krajobrazy to jedna z wielu zalet Gruzji

Polska ekipa w całej
okazałości

Bez terenowego auta ani rusz



wło skie. Da niem bar dzo po pu lar -
nym są pie roż ki chin ka li w kształ -
cie sa kie wek. W środ ku naj czę -
ściej znaj du je się farsz mię sno -ja -
rzy no wy, pi kant ny lub ła god ny,
ro bio ny z wie przo wi ny, wo ło wi ny
lub ba ra ni ny. Do brze zro bio ny
pie ro żek chin ka li ma w środ ku
do dat ko wo odro bi nę ro so łu, któ ry
two rzy się na wierz chu przy go to -
wa ne go far szu, a mięk kie cia sto
roz pły wa się w ustach. Pie ro gi je
się oczy wi ście rę ka mi, nad gry za -
jąc pie ro żek w ta ki spo sób, by naj -
pierw skosz to wać aro ma tycz ne go
ro so łu. Sztuć ce ab so lut nie od pa -
da ją. Rów nie sma ko wi te są prze -
ką ski. Z orze chów czę sto ro bi się
zna ko mi te pa sty, któ ry mi wy peł -
nia się wy dry lo wa ne pa pry ki lub
ba kła ża ny. Ko niecz nym ele men -
tem bie sia dy jest gru ziń skie wi no. 

– Wi na gru ziń skie za sko czy ły
mnie dra pież no ścią idzi ko ścią sma -
ku. Są szcze py, któ rych w Eu ro pie
nie ma. Tyl ko część jest do pusz czo -
na do ma so wej pro duk cji. Wie lość
i róż no rod ność win jest ol brzy mia,
zwłasz cza że wkaż dym do mu znaj -
dzie się wi no oin nym sma ku – pod -
kre śla Grze gorz Kuś piel. We dług ar -
che olo gów to wła śnie wGru zji wy -
na le zio no wi no. Wi no w ka dziach
by ło gro ma dzo ne oko ło sze ściu ty -
się cy lat przed na szą erą, co zna czy
że już oko ło 8 ty się cy lat te mu Gru -
zi ni wy twa rza li wi no. Stam tąd pro -
wa dzą szla ki win nej la to ro śli do in -
nych państw, mię dzy in ny mi doGre -
cji iWłoch. Prze ma wia ją zatym od -
kry cia ar che olo gicz ne z oko lic Szu -
la we ri we wschod niej Gru zji. 

Przy pusz cza się, że sło wo
grec kie „oj nos” i ła ciń skie „vi -
num” wpraw dzie da ły po czą tek
na zwie wi na w in nych ję zy kach,
lecz sa me po cho dzą być mo że
od gru ziń skie go sło wa „ghwi no”.

Gdy uczta zmie rza ku koń co -
wi na sto le po ja wia ją się słod kie
kon fi tu ry, su szo ne i świe że owo -
ce, np. fi gi, ar bu zy, me lo ny, man -
da ryn ki, wi no gro na, jabł ka, po -
ma rań cze. Nie bra ku je też sło dy -
czy. Jed ną z bar dziej ory gi nal nych
słod ko ści jest czurcz che la. Przy -
po mi na ona dłu gie so ple. Są to
na wle czo ne na sznu rek   la sko we
lub wło skie, za to pio ne w ma sie
mio do wej, na stęp nie za pusz czo ne
pap ką ze słod kich wi no gron. Po -
wsta je z te go pa cio rek o bar dzo
cie ka wym słod kim sma ku. 

pOrwania nie byłO,
pOlicjanci na medal

W Gru zji zda rza ły się ostat ni mi
la ty ak ty prze mo cy i pró by upro -

wa dzeń, zwłasz cza pod czas ro -
syj skiej in wa zji, w cza sach za mę -
tu, nie po ko ju i wiel kiej po li tycz -
nej nie wia do mej. Obec ny pre zy -
dent po ra dził so bie z pro ble mem
za pew nie nia bez pie czeń stwa bar -
dzo do brze. Zre or ga ni zo wał ca ły
sys tem, sta wia jąc na sil ne upraw -
nie nia po li cji i... znacz ną licz bę
po li cjan tów. – To bar dzo czę sty
wi dok.. Ma ła wio ska, w któ rej
znaj du je się za le d wie pięć cha łup.
A na obrze żu wio ski stoi prze -
szklo ny, no wo cze sny po ste ru nek,
a przed nim dwa te re no we sa mo -
cho dy, a nie rzad ko i he li kop -
ter – mó wi Kuś piel. Po li cjan ci
bar dzo do brze za ra bia ją, że by nie
przy szło im do gło wy bra nie ła pó -
wek. Rów nie wy so kie wy ma ga -
nia są sta wia ne przy szłym po li -
cjan tom i cięż ko się do stać
do służ by w po li cji. 

sta li na nie Od da my!

Gru zi ni, po za jed nym mia stem,
czy li Go ri, gdzie uro dził się i wy -
cho wał Jó zef Wis sa rio no wicz Sta -
lin, po tę pia ją Sta li na i uwa ża ją go
za naj więk sze go zbrod nia rza
na świe cie. Jed nak w Go ri Sta li -
nasię popro stu ce ni, ko cha i sza nu -
je. Być mo że dla te go, że miesz kań -
cy ży ją, sprze da jąc pa miąt ki zwią -
za ne ze Sta li nem, za pew nia jąc noc -
le gi i po sił ki tu ry stom, pod kre śla -
jąc przy tym na każ dym kro ku, że
Sta lin uro dził się wła śnie u nich.
Sym pa tia do Sta li na, po łą czo -
na z fi nan so wą kal ku la cją, by ła tak
sil na, iż jesz cze w 2010 r. star si lu -
dzie za cie kle bro ni li po mni ka Sta -
li na i sta li w szczel nym łań cu chu,
by bro nić ostat nie go w Gru zji po -
mni ka zbrod nia rza. Wo bec sil nych
pro te stów po mnik po pro stu no cą
zo stał przez spe cjal ne służ by wy -
rwa ny z zie mi. Bi let do słyn ne go
mu zeum Sta li na kosz tu je oko ło 10
eu ro. W wiel kim sku pie niu tu ry ści
oglą da ją od la ną z brą zu twarz Sta -
li na. Od la no go ta kie go, ja kie go
po ło żo no w trum nie. Wszę dzie
uno si się duch wiel kie go wo dza,
na ścia nach wi szą zdję cia, ob ra zy
przed sta wia ją ce je go dzie ciń stwo
i mło dość. Są tak że pla ka ty pro pa -
gan do we, do ku men ty, wy cin ki
zga zet zcza sów so wiec kich. Zgro -
ma dzo no tak że spo rą ko lek cję
rze czy oso bi stych Sta li na, me ble
biu ro we, pre zen ty, ja kie otrzy my -
wał, przy bo ry to a le to we, faj ki,
za sta wę sto ło wą i wie le wie le in -
nych dro bia zgów. Spo rą i za ska -
ku ją cą atrak cją jest tak że dom ro -
dzin ny Sta li na, wktó rym Sta lin, syn
ubo gie go inie wy le wa ją ce go zakoł -

nierz szew ca, się uro dził i wy cho -
wał. Dom zo stał bo wiem zre kon -
stru owa ny iza bu do wa ny. „Chro nio -
ny” jest in nym so cre ali stycz nym
bu dyn kiem. Po nad to przed mu -
zeum zo ba czyć moż na tak że opan -
ce rzo ny wa gon po cią gu, któ rym
po dró żo wał Sta lin od 1941 ro ku.
Do je chał nim m.in. na kon fe ren cje
w Jał cie i w Te he ra nie. Po ciąg wa -

ży 83 to ny, a do mu zeum tra fił
w 1985 ro ku.

dzięki bOgu, jeszcze nie
eurOpa

Co raz szyb ciej Gru zja go ni Eu ro -
pę. Ale nie za po mi na przy tym
o wła snej kul tu rze, tra dy cji, sil nej
du cho wo ści i re li gij no ści. Nie od -

trą ca te go, co naj cen niej -
sze. – Uczest ni czy łem w dwóch
mszach od pra wio nych wob rząd ku
pra wo sław nych. War to wspo -
mnieć, że nie któ rzy idą do ko ścio -
ła na wet kil ka go dzin, by się po mo -
dlić. Wszę dzie czuć wiel ką,
ogrom ną i żar li wą wia rę tych lu dzi.
Nie kła ma ną więź zBo giem – pod -
kre śla Grze gorz Kuś piel. 

Te ty sią ce zdjęć, któ re przy -
wieź li ze so bą uczest ni cy wy -
pra wy i wspo mnie nia, bę dą im
do koń ca ży cia przy po mi nać,
ja ki mi ludź mi są Gru zi ni. A są
go ścin ni, wy lew ni, ser decz ni
oraz nie sły cha nie do bó lu
szcze rzy i hoj ni. 

Syl�wia�Ko�sman
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Dom Jó zefa Wis sa rio no wicza Sta lina Podróż gruzińskimi drogami to także niespodzianki
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Wy bu do wa na zo sta ła w Dę bo wej Gó rze
w la tach 1901 – 1905 przez nie miec ko -
-fran cu ski ka pi tał Gwa rec twa „Hra bia
Re nard”. Po wy ku pie niu ak cji nie miec -
kich przez Fran cu zów fir ma na le ża ła
do kon cer nu So cie te Ano ny me For ges et
Acier cies a Pa ris. Za kład po sia dał dwa
wy dzia ły: Wal cow nię Rur pro du ku ją cą
ru ry bez i ze szwem oraz Wal cow nię
Dru tu i Że la za Pro fi lo we go. Zdol ność
pro duk cyj na wy no si ła oko ło 8 tys. ton
mie sięcz nie, a za trud nie nie oko ło 1000
osób. Za kład roz wi jał pro duk cję zwięk -
sza jąc jed no cze śnie za trud nie nie.
W 1914 r. wy no si ło ono 1700 osób.
Głów nym ryn kiem zby tu rur by ła Ro sja.

Po wy bu chu I woj ny świa to wej nie -
miec cy oku pan ci unie ru cho mi li Wal -
cow nię, a zde mon to wa ne ma szy ny
i urzą dze nia wy wieź li w głąb Nie miec.
Na prze ło mie 1915/1916 r. czę ścio wo
wzno wio no pra cę w od dzia le od lew ni.
Za kład za trud niał wów czas 114 osób.

W 1922 r. hu ta od zy ska ła wy wie zio -
ne do Nie miec ma szy ny, sprzęt, ka ble itp.
Wal cow nię uru cho mio no po wtór nie
w 1924 r. Nie wiel ka po cząt ko wo pro duk -
cja rur i wy ro bów wal co wa nych zwięk -
sza ła się sys te ma tycz nie aż do ro ku 1928,
kie dy osią gnę ła po ziom naj wyż szy
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym.
Po cząw szy od 1929 r. na stę po wa ło ogra -
ni cze nie pro duk cji i re du ko wa nie za trud -
nie nia. W 1932 r. kry zys osią gnął
dno – unie ru cho mio no wal cow nię rur
oraz od dzia ły bez po śred nio z nią zwią za -
ne (od lew nia że li wa, cią gar nia rur i in.).
Zwol nio no kil ku set pra cow ni ków. Wal -
cow nię pró bo wa no uru cho mić, bez po -
wo dze nia jed nak, w 1935 r. Pro duk cji rur
w za kła dzie już nie wzno wio no. Głów -
nym je go wy dzia łem by ła wal cow nia
dru tu i że la za. W 1938 r. stan za ło gi wal -
cow ni wy no sił 814 osób. Od 1935 r. za -
kład dzier ża wi ło To wa rzy stwo Ak cyj ne

Za kła dów Hut ni czych „Hu ta Ban ko wa”.
W okre sie oku pa cji hi tle row skiej

Wal cow nię prze ję ła nie miec ka fir ma
OSMAG, a na stęp nie Spół ka o na zwie
Ost – Ma schi nen bau Ge sel l schaft mit be -
schränker Ha ftung (Wschod nie Za kła dy
Bu do wy Ma szyn Sp. z o.o.). Za kład
przy sto so wa no do pro duk cji zbro je nio -
wej – sta li ty pu „Istag” i luf do dział prze -
ciw pan cer nych. Na po cząt ku 1943 r. za -
trud nie nie wy no si ło 789 osób, a pod ko -
niec te go ro ku 3.200. Pra co wa li tu taj m.
in. ro bot ni cy fran cu scy i więź nio wie
„Ra do chy”. Od 1944 r. za trud nia no tak -
że więź niów obo zu oświę cim skie go (KL
Au schwitz), dla któ rych na te re nie Wal -
cow ni utwo rzo no pod obóz (Ar be it sla ger

So sno witz). Pod ko niec 1944 r. stan obo -
zu wy no sił ok. 900 więź niów róż nych
na ro do wo ści, głów nie Ży dów.

Po wy zwo le niu za kład od bu do wa no
i upań stwo wio no. W czerw cu 1945 r.
uru cho mio no wal cow nię bruz do wą dru -
tu i że la za pro fi lo we go, w 1947 – od lew -
nię, a w 1957 r. wy dział taśm wal co wa -
nych na zim no. Od wrze śnia 1949 r. za -
kład no sił na zwę „Hu ta im. Ed mun da
Ce dle ra” w So snow cu.

W 1951 r. za ło ga hu ty li czy ła 1500
pra cow ni ków. W okre sie Pol ski Lu do wej
za kład mo der ni zo wa no i po sze rza no
o no we dzia ły. Zbu do wa na w 1973 r. wal -
cow nia wal ców ki sta li ja ko ścio wej sta ła
się głów nym wy dzia łem hu ty.

Po 1989 r. hu ta Ce dle ra by ła jed ną
z nie licz nych hut, któ re pro wa dzi ły mo -
der ni za cję. Obec nie spe cja li zu je się
w pro duk cji wal ców ki oraz mat bu dow -
la nych. Wy twa rza się tu taj tak że drut
zim no wal co wa ny w krę gach, drut spa -
wal ni czy, ta śmę zim no wal co wa ną oraz
ener gię ciepl ną i elek trycz ną. 1 wrze -
śnia 1998 r. prze kształ co no hu tę w Jed -
no oso bo wą Spół kę Skar bu Pań stwa o na -
zwie Hu ta Ce dler S.A., na stęp nie no si ła
na zwę Pol skie Hu ty Sta li. Od dział Hu ta
Ce dler. Obec nie jest jed nym z od dzia łów
fir my Ar ce lor Mit tal Po land S.A. Do dnia
dzi siej sze go w świa do mo ści star szych
miesz kań ców So snow ca oko li ce daw nej
hu ty funk cjo nu ją ja ko Wal cow nia. 

WalcowniaNIEMOJEWSKI
Andrzej 
ps. Lambro, Rokita 
(1864 – 1921), pi sarz, pu bli cy sta

Uro dził się 24 stycz nia 1864 r. we wsi
Ro kit ni ca na zie mi płoc kiej, w ro dzi -
nie zie miań skiej Fe lik sa i Jó ze fy z No -
skow skich. Uczył się po cząt ko wo
w do mu, a na stęp nie w Brod ni cy, Kra -
ko wie i No wym Są czu, gdzie w 1885 r.
zdał ma tu rę. Pod czas po by tu w szko le
za przy jaź nił się z Fran cisz kiem No -
wic kim, z któ rym wy dał póź niej de -
biu tanc ki to mik wier szy. Stu dio wał
na Wy dzia le Pra wa Uni wer sy te tu
w Do rpa cie (1885 – 1888). Od 1889 r.
miesz kał w War sza wie, a po tem
(1890 – 1891) w Kra ko wie, gdzie
zwią zał się z ru chem so cja li stycz nym.
Swo je wier sze, no we le, opo wia da nia
dru ko wał w „Prze glą dzie Li te rac kim”,
„Ty go dni ku Ilu stro wa nym” i „Wę -
drow cu”. W 1892 r. osie dlił się w So -
snow cu, gdzie ob jął sta no wi sko se kre -
ta rza w So sno wiec kim To wa rzy stwie
Ko palń i Za kła dów Hut ni czych. Tu taj
po wstał cykl utwo rów po etyc kich Nie -
mo jew skie go za ty tu ło wa ny Po lo nia ir -
re den ta skła da ją cy się z 5 czę ści: Pod -
zie mie, Łu ny, Zie mia obie ca na, W ci -
szy wiej skiej i Sto li ca – pta ki bu rzy.
Przed sta wił w nich przej mu ją cy ob raz
ży cia i pra cy ro bot ni ków Za głę bia Dą -
brow skie go. W okre sie so sno wiec kim
uka za ły się tak że: Po ezje se ria dru ga,
cykl ob raz ków Li sto pad, ob ra zek sce -
nicz ny Baj ka i dra mat z ży cia ro dzi ny
chłop skiej Fa mi lia. Nie mo jew ski pa -
tro no wał bu do wie gma chu te atru,
a na in au gu ra cję je go dzia łal no ści
(6 II 1897) na pi sał Pro log, w któ rym
na tle zna nych sym bo li i po sta ci li te -
rac kich przed sta wił swój sto su nek
do lu do wych war to ści w sztu ce. W po -
ło wie 1897 r. opu ścił So sno wiec
i osiadł w War sza wie, gdzie kon ty nu -
ował dzia łal ność li te rac ką. Współ pra -
co wał z Pol ską Par tią So cja li stycz ną,
brał udział w pra cy agi ta cyj nej
na rzecz re wo lu cji 1905-07 r. W la tach
fa li re wo lu cyj nej przy jeż dżał do So -
snow ca aby wy gła szać od czy ty.
Po 1905 r. po świę cił się krze wie niu
wol no my śli ciel stwa i re li gio znaw stwa.
W Pol sce nie pod le głej re pre zen to wał
kie ru nek zbli żo ny do en de cji. Zmarł
na gle w War sza wie, 3 li sto pa da 1921 r.
W So snow cu jest pa tro nem nie wiel kiej
ulicz ki na za gór skim Jó ze fo wie.

Kolumnę�opracował:�Michał�Węcel

Uro dził się 23 grud nia 1886 r. w Wo li
Prze my ko wej, w ro dzi nie ma ło rol ne go
chło pa Szy mo na i Ma rii z Goln ków.
Ukoń czył 4 kla sy szko ły lu do wej,
po czym uczył się za wo du ślu sa rza.
Pra co wał ja ko ślu sarz w fa bry ce me ta -
lo wej w Lip sku i ko pal niach Ślą ska
oraz West fa lii. Od 1904 r. na le żał
do Pol skiej Par tii So cja li stycz nej (PPS)
za bo ru pru skie go. Pod czas I woj ny
świa to wej za trud nio ny był w za kła dach
zbro je nio wych „Sko da” w Pilź nie,
gdzie zwią zał się z cze ską so cjal de mo -
kra cją. Po za koń cze niu woj ny pod jął
dzia łal ność w Pol skiej Par tii So cjal no -
-De mo kra tycz nej. Skie ro wa ny w grud -
niu 1918 r. do So snow ca, wszedł
w skład Eg ze ku ty wy Okrę go we go Ko -
mi te tu Ro bot ni cze go (OKR) PPS Za -
głę bia Dą brow skie go i re pre zen to wał
par tię w Ko mi te cie Wy ko naw czym
Rad De le ga tów Ro bot ni czych.
Od 1919 r. (do 1939) był człon kiem
Ra dy Na czel nej PPS. Z ra mie nia PPS
ak tyw nie uczest ni czył w or ga ni zo wa -
niu po mo cy dla Gór ne go Ślą ska (1919-
22). W 1922 r. otrzy mał man dat po sel -
ski z okrę gu bę dziń skie go. Bez po śred -
nio po od zy ska niu nie pod le gło ści za -
an ga żo wał się rów nież w dzia łal ność

związ ko wą. W stycz niu 1919 r. ob jął
sta no wi sko se kre ta rza okrę go we go
Związ ku Ro bot ni ków Prze my słu Gór ni -
cze go (ZRPG) w Za głę biu Dą brow skim,
a w mar cu wy bra ny zo stał do Ko mi sji
Cen tral nej Związ ków Za wo do wych
(KCZZ). Po zjed no cze niu kla so we go
ru chu za wo do we go (VII 1919), zo stał
człon kiem jed no li tej KCZZ – Związ ku
Sto wa rzy szeń Za wo do wych (ZSZ).
W la tach 1919-20 kie ro wał wiel ki mi ak -
cja mi straj ko wy mi na te re nie Za głę bia
Dą brow skie go i Chrza now skie go, któ re
prze pro wa dził ZRPG. J. Stań czyk wy -
dat nie przy czy nił się do utwo rze nia
w 1923 r. Cen tral ne go Związ ku Gór ni -
ków w Pol sce (CZG), obej mu ją ce go
wszyst kie za głę bia wę glo we, naf to we
oraz ko pal nie so li. Zo stał se kre ta rzem
ge ne ral nym CZG, a sta no wi sko to pia -
sto wał do wy bu chu II woj ny świa to wej.
Peł nił jed no cze śnie funk cję człon ka
Za rzą du Głów ne go i Wy dzia łu Wy ko -
naw cze go CZG. W 1928 r. po now nie
wszedł do Sej mu. Kan dy do wał rów -
nież w 1930 r. lecz po słem nie zo stał
wy bra ny. Prze niósł się na Śląsk, gdzie
w la tach 1934-1939 był człon kiem
Gór no ślą skie go OKR PPS, a od 1935
r. tak że Okrę go wej Ko mi sji Związ ków

Za wo do wych w Ka to wi cach. W 1937 r.
wszedł do Cen tral ne go Ko mi te tu Wy -
ko naw cze go (CKW) PPS. Od pierw -
szych lat nie pod le gło ści J. Stań czyk
współ pra co wał z pra są so cja li stycz ną
i związ ko wą („Gór nik”, „Wia do mo ści
Za głę bia”, „Ro bot nik”, „Ga ze ta Ro -
bot ni cza” i in.). Po wy bu chu II woj ny
świa to wej wy je chał do Fran cji, gdzie
w paź dzier ni ku 1939 r. ob jął te kę mi ni -
stra pra cy i opie ki spo łecz nej w rzą dzie
Wła dy sła wa Si kor skie go. Sta no wi sko
to za cho wał tak że w ga bi ne cie Sta ni -
sła wa Mi ko łaj czy ka. Jed no cze śnie
do 1941 r. wcho dził w skład Ko mi te tu
Mi ni strów ds. Kra ju. Po pie rał układ Si -
kor ski -Maj ski i pró by na wią za nia do -
brych sto sun ków z ZSRR. Ja ko czło -
nek Ko mi te tu Za gra nicz ne go PPS,
utrzy my wał kon tak ty z le wi cą so cja li -
stycz ną w kra ju. Był rów nież prze wod -
ni czą cym Re pre zen ta cji Za gra nicz nej
Kla so wych Związ ków Za wo do wych
Pol ski. W czerw cu 1945 r. uczest ni czył
w kon fe ren cji mo skiew skiej w spra wie
utwo rze nia Tym cza so we go Rzą du Jed -
no ści Na ro do wej. Wszedł w je go skład
ja ko mi ni ster pra cy i opie ki spo łecz nej.
Po po wro cie do kra ju brał udział w ob -
ra dach XXVI Kon gre su PPS, któ ry po -

wo łał go na człon ka Ra dy Na czel nej.
W li sto pa dzie 1945 r. do ko op to wa no
go rów nież do CKW PPS. Opo wia dał
się za jed no ścią dzia ła nia ru chu ro bot -
ni cze go. Uczest ni czył w Kon gre sie Zjed -
no cze nio wym PPR i PPS (XII 1948);
wstą pił do Pol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej (PZPR). Od czerw ca 1947 r.
pia sto wał sta no wi sko dy rek to ra Ra dy
Spo łecz no-Go spo dar czej Or ga ni za cji
Na ro dów Zjed no czo nych. W 1949 r.
zo stał pre ze sem Ra dy Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych. Zmarł 7 sierp -
nia 1953 r. w War sza wie. W So snow cu
je go imie niem na zwa no nie wiel ką
ulicz kę w dziel ni cy Za gó rze.

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



Fa ni pił ki noż nej i ho ke ja mo gą
przez naj bliż sze mie sią ce ode -
tchnąć z ulgą. Nie za brak nie pie -
nię dzy na dzia łal ność i bie żą cą
spła tę dłu gów dla klu bu pił kar skie -
go „Za głę bie” S.A. i klu bu ho ke jo -
we go „Za głę bie” So sno wiec S.A.
Ale nie wia do mo, czy nie za brak -
nie si ły i de ter mi na cji, by na do bre
wyjść z dłu gów, po zy skać spon so -
rów i dojść do mi strzow skiej for -
my. Na ra zie wła dze mia sta pod ję -
ły de cy zję o za pi sa niu w pro jek cie
przy szło rocz ne go bu dże tu 2
mln 400 tys. zł dla obu spół ek.
Rad ni obec ni pod czas Ko mi sji
Bu dże to wej RM są skłon ni po -
przeć to roz wią za nie, choć uwa ża -
ją, że dłu gi po win ny być cał ko wi -
cie spła co ne, by spół ki mo gły za -
cząć się efek tyw nie roz wi jać. Rad -
ni za mie rza ją czuj nie ob ser wo wać
wyj ście z fi nan so wej za pa ści
dwóch spół ek. Wła dze mia sta li -
czą na to, że klu by po zy ska ją spon -

so rów. Je że li w cią gu naj bliż szych
mie się cy, po mi mo do pły wu miej -
skich pie nię dzy, spół ki da lej bę dą
ge ne ro wać po waż ne dłu gi, nie wy -
klu czo ne, iż mia sto za krę ci ku rek
z pie niędz mi. – Utrzy ma nie
dwóch klu bów spor to wych to bar -
dzo du że ob cią że nie dla bu dże tu
mia sta – nie ukry wa ła Agniesz ka
Cze chow ska-Kopeć, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta pod czas po łą czo -
nych prac Ko mi sji Bu dże to wej
i Kul tu ry. – Na szym ce lem jest
utrzy ma nie do ta cji na sta łym po -
zio mie, ale nie fi nan so wa nie w ca -
ło ści dwóch spół ek. Bę dzie my ob -
ser wo wać obie spół ki i oce niać, jak
funk cjo nu ją klu by oraz ja kie przy -
no szą spor to we wy ni ki. Wstęp nie
da je my so bie czas do mar ca, a po -
tem bę dzie my się za sta na wia li, co
do lej – do da ła. 

Rad ni ana li zo wa li do kład nie
sy tu ację fi nan so wą dwóch spół ek
i cią żą ce na nich zo bo wią za nia. 

Na py ta nia od po wia dał pre zes
spół ki pił kar skiej Le szek Ba czyń -
ski oraz pre zes spół ki ho ke jo wej,
Mar cin Fall. Zwłasz cza ten ostat ni
był za sko czo ny i zdu mio ny, że od -
py ty wa ny jest szcze gó ło wo przez
rad ne go Ka ro la Wi niar skie go
o każ dą po zy cję w roz li cze niu fi -
nan so wym klu bu. Rad ny Wi niar -
ski py tał m.in. o to, dla ko go i poco
ku pił pre zes 14 bi le tów na me cze
Wi sły Kra ków za 840 zł i dla cze go
na rzecz spół ki uży cza swo je go
pry wat ne go sa mo cho du. W koń cu
pre zes Fall zo stał upo mnia ny przez
Agniesz kę Cze chow ską -Ko peć
izmu szo ny doudzie le nia od po wie -
dzi, gdy nie za mie rzał od po wie -
dzieć na ko lej ne py ta nia rad ne go
Wi niar skie go. – W koń cu wy da je
pu blicz ne pie nią dze, to dla cze go
tak się dzi wi – szep ta li zbul wer so -
wa ni rad ni.

At mos fe rę pod czas po sie dze -
nia ko mi sji do dat ko wo pod grza ło
krót kie przy zna nie Ada ma Ber na -
ta, że Cen tral ne Biu ro An ty ko rup -
cyj ne za ję ło się spra wą do ta cji dla
sto wa rzy sze nia Klub Ho ke jo wy
„Za głę bie” So sno wiec. Obec nie
wia do mo, że Urząd Miej ski w So -
snow cu na pod sta wie sfał szo wa -
nych do ku men tów o bra ku za le -
gło ści w ZUS i Urzę dzie Skar bo -
wym udzie lił sto wa rzy sze niu KH
„Za głę bie” So sno wiec do ta cję.
Jed nak część tej kwo ty za jął ko -

mor nik, a część po szła na wy pła -
ty dla za wo do wych ho ke istów, za -
miast na współ za wod nic two spor -
to we, sprzęt spor to wy czy le kar -
stwa. 

Obec nie dług klu bu pił kar skie -
go „Za głę bia” S.A. wy no si ok. 3
mln 606 tys. zł. W tym ro ku z bu -
dże tu mia sta klub otrzy mał 700 tys.
zł po życz ki i 1 mln 180 tys. zł
napod nie sie nie ka pi ta łu ak cyj ne go.
No wy pre zes klu bu Le szek Ba czyń -
ski, tnąc mie sięcz ne wy dat ki i szu -

ka jąc oszczęd no ści, zmniej szył ka -
drę dru ży ny iza trud nie nie współ ce,
co po zwo li ło namie sięcz ne ob ni że -
nie kosz tów utrzy ma nia klu bu z250
tys. zł na150 tys. zł. Zbu dże tu mia -
sta do koń ca ro ku pre zes mo że li -
czyć na 1 mln zł, a w przy szłym ro -
ku po trze bu je co naj mniej 4 mln zł,
co ma mu po zwo lić na spła tę za le -
gło ści idal sze funk cjo no wa nie spół -
ki. Z ko lei klub ho ke jo wy „Za głę -
bie” So sno wiec S.A. spła cił już
znacz ną część za le gło ści, ja kie po -

wsta ły pod czas funk cjo no wa nia KH
„Za głę bie” So sno wiec, czy li 300
tys. zł na rzecz za wod ni ków i tre ne -
rów, kon trak ty za wod ni ków w wy -
so ko ści360 tys. zł iza le gło ści wsto -
sun ku do PZHL w wy so ko ści 80
tys. zł. Zbu dże tu mia sta klub otrzy -
mał 500 tys. zł ja ko ka pi tał po cząt -
ko wy,552 tys. zł napod nie sie nie ka -
pi ta łu ak cyj ne go iko lej ne300 tys. zł
za bez pie czo no wbu dże cie mia sta. 

Tekst�i�foto:�Sylwia�Kosman
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Czy dwie spół ki spor to we od bi ją się od dna i wyj dą na pro stą…

Za miast fal star tu bę dzie zwy cię ski fi nisz? 

Obrady komisji były dość burzliwe
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Nie bój się mó wić. Żyj wol -
naodstra chu. To moc ne ha sło re kla -
mo we spo łecz nej kam pa nii re kla -
mo wej „Wol ność odStra chu – prze -
ciw prze mo cy w ro dzi nie”, któ ra
z po cząt kiem li sto pa da ru szy ła
w So snow cu. Bil bor dy i pla ka ty są
wi docz ne na uli cach, skle pach, in -
sty tu cjach, urzę dach oraz środ kach
ko mu ni ka cji miej skiej. Są tak że tzw.
po ty ka cze. Kam pa nii to wa rzy szą
tak że spot ra dio wy, film te le wi zyj ny
oraz sze reg ga dże tów iulo tek, któ re
ma ją uświa da miać, że prze moc
w ro dzi nie to bar dzo po waż ny pro -
blem i wska zać, jak moż na z nim
wal czyć. 

W pra sie i in ter ne cie uka za ły
się ar ty ku ły o tym, co moż na zro -
bić, że by po móc oso bie po krzyw -
dzo nej. Po nad to 8 grud nia w Wyż -
szej Szko le Hu ma ni tas od by ła się
kon fe ren cja po świę co na prze ciw -
dzia ła niu prze mo cy, a dzień póź -
niej w Art Ca fe Mu za przez ca ły
dzień moż na by ło po słu chać mu -
zy ki, otrzy mać pre zen ty kam pa -
nij ne i po ka zać swo ją so li dar ność
z ofia ra mi prze mo cy.

– Po raz pierw szy pro wa dzi my
ta ką kam pa nię w So snow cu. Oce -
na wy ni ków kam pa nii zo sta nie
do pie ro prze pro wa dzo na, ale już

te raz wi dać, że pro wa dzo ne dzia -
ła nia przy no szą efek ty. Otrzy mu -
je my co raz wię cej ma ili oraz zgła -
sza się do nas co raz wię cej osób
z proś bą o udzie le nie po mo cy
psy cho lo gicz nej i praw nej – mó wi
Mo ni ka So bań ska, spe cja list ka
ds. pro mo cji kam pa nii „Wol ność
od stra chu”. 

Kam pa nia jest skie ro wa -
na do osób, któ re są ofia ra mi
prze mo cy w ro dzi nie, sto su ją
prze moc w ro dzi nie, czy są
świad ka mi tej prze mo cy. Prze -
moc w ro dzi nie to po waż na pa to -
lo gia spo łecz na, któ ra wy ma ga
sku tecz ne go roz wią za nia. Z prze -
pro wa dzo nych ba dań ogól no pol -
skich, któ re ob ję ły spo rzą dze nie
diagno zy zja wi ska prze mo cy wro -
dzi nie w Pol sce wo bec ko biet i wo -
bec męż czyzn, oka za ło się, że aż60
pro cent ba da nych zna – w swo im
oto cze niu – przy naj mniej jed ną ro -
dzi nę, w któ rej do cho dzi do prze -
mo cy wo bec ko biet, a 32 pro cent
wo bec męż czyzn. Zgod nie z da -
ny mi Ko men dy Miej skiej Po li cji
w So snow cu, opra co wa ny mi
na pod sta wie „Nie bie skiej Kar -
ty”, licz ba osób po krzyw dzo nych
prze mo cą do mo wą w So snow cu
zwięk sza się każ de go ro ku.

W 2009 ro ku od no to wa no 509 ta -
kich przy pad ków, ale rok póź niej
już 653. Jed nak tyl ko część przy -
pad ków roz po zna nych przez po li -
cję, ja ko prze moc do mo wa znaj -
du je swój fi nał w są dzie i spraw -
cy są ści ga ni za po peł nie nie
prze stęp stwa. Po li cja, pro ku ra -
tu ra, sąd, pla ców ki po mo co we
i oświa to we oraz or ga ni za cje
po za rzą do we z te re nu So snow ca
utwo rzy ły Lo kal ną Ko ali cję
na rzecz prze ciw dzia ła nia prze -
mo cy w ro dzi nie, sta jąc się
w ten spo sób part ne rem w re ali -
za cji lo kal nej kam pa nii „Wol -
ność od stra chu”. For mal nie ko -
ali cja zo sta ła za wią za na 3 paź -
dzier ni ka pod czas II re gio nal nej
kon fe ren cji do ty czą cej prze mo cy
w ro dzi nie, zor ga ni zo wa nej w au li
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas w So -
snow cu. Or ga ni za to ra mi kon fe -
ren cji by li Wy dział Po li ty ki Spo -
łecz nej UM w So snow cu i WSH.
Do Lo kal nej Ko ali cji na Rzecz
Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy przy -
stą pi ła Ko men da Miej ska Po li cji

w So snow cu, Pro ku ra tu ra Re jo -
no wa – Po łu dnie w So snow cu,
Pro ku ra tu ra Re jo no wa – Pół noc
w So snow cu, Miej ski Ośro dek
Po mo cy Spo łecz nej, Cen trum
Usług So cjal nych i Wspar cia, pla -
ców ki oświa to we i or ga ni za cje
po za rzą do we z te re nu So snow ca,
w tym Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne
Ko bie ty i Ko mi tet Ochro ny Praw
Dziec ka.

Cał ko wi ty koszt kam pa nii wy -
nie sie pra wie 300 tys. zł. Na re ali -
za cję kam pa nii Urząd Mia sta po -
zy skał do fi nan so wa nie z Mi ni -
ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej, a wkład mia sta wy niósł pra -
wie 80 tys. zł. Pod wy ko naw cą
kam pa nii jest Sto wa rzy sze nie Ak -
tyw ne Ko bie ty. 

Wię cej in for ma cji na stro nie
kam pa nii: www.wol no scod stra -
chu.pl. sk

Se�nio�rzy�ba�lo�wa�li
W szam pań skich na stro jach i wy -
śmie ni tej for mie ba wi li się pod -
opiecz ni Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej nr 1 i DPS nr 2 pod czas ba lu
se nio ra. Pod czas za ba wy, któ ra
od by ła się z oka zji an drze jek
w DPS nr 2 przy ul. Ja giel loń -
skiej, se nio rzy nie tyl ko bie sia do -
wa li przy su to za sta wio nych sto -
łach, ale jesz cze do dat ko wo śpie -
wa li, re cy to wa li wier sze i wró ży li
so bie z wo sku. 

– Bal jest dla na szych se nio -
rów wiel kim wy da rze niem. Przy -
go to wu ją się do za ba wy przez
wie le dni. Jed na z na szych pod -
opiecz nych spe cjal nie z tej oka zji
po far bo wa ła so bie wło sy, na wet
mia ła prób ny ma ki jaż. Wszy scy
przy go to wa li ele ganc kie ubra -
nia – pod kre śla Da nu ta Du dek,

dy rek tor ka Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej nr 2. 

Se nio rzy ba wi li się przez
kil ka go dzin od ra na do obia du.
Nie wi dać by ło wi dać ani śla du

zmę cze nia. – Śred nia wie ku
na szych se nio rów to oko -
ło 80 – 85 lat. Ra zem z na szy mi
pra cow ni ka mi ba wią się wy -
śmie ni cie. Pre zen tu ją wspa nia -

łą for mę i kon dy cję. Zresz tą ta -
ka za ba wa, jak i in ne im pre zy,
któ re or ga ni zu ją, sta no wią tak -
że waż ną for mę te ra pii – mó wi
Elż bie ta Ma tusz czyk, dy rek tor -
ka Do mu Po mo cy Spo łecz nej
nr 1. 

Za ba wę se nio rom zor ga ni zo -
wa li pra cow ni cy obu pla có wek,
któ rzy nie tyl ko przy go to wa li róż -
ne da nia, cia sta, sło dy cze i na po je,
ale tak że ba wi li się ra zem z pod -
opiecz ny mi, za aran żo wa li mu zy -
kę, ro bi li zdję cia i krę ci li film z za -
ba wy. Te raz se nio rzy przy go to wu -
ją się po wo li do wspól ne go bie sia -
do wa nia pod czas wie cze rzy wi gi -
lij nej, któ ra te raz od bę dzie się
w DPS nr 1. 

Tekst�i�foto:�Sylwia�Kosman

Pięk�na Ita�lia�
Spo tka nie pt. „Kul tu ro wa mo zai ka
Włoch” za in au gu ro wa ło no wy
wło ski cykl „Bel la Ita lia” w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej. Wy -
kład na te mat kul tu ry re gio nal nej
Włoch, po łą czo ny z pre zen ta cją
mul ti me dial ną i po ka zem fo to gra -
fii, wy gło sił 22 li sto pa da wy kła -
dow ca uni wer sy tec ki, Gu ido Lau -
ro Pa ri si, pre zes So cietà Dan te Ali -
ghie ri. To wła śnie człon ko wie te go
dzia ła ją ce go w Pol sce, w Kra ko -
wie i Ka to wi cach, sto wa rzy sze nia,
za pro po no wa li no wy cykl spo tkań
w bi blio te ce. Z ży wym za in te re so -
wa niem wy kła du wy słu cha ło po -
nad 70 osób, w więk szo ści mi ło -
śni ków te go sło necz ne go kra -
ju. – Po wy kła dzie pa dło wie le py -
tań: o kuch nię, pił kę noż ną, li te ra -
tu rę, film aż po ma fię sy cy lij -
ską – przy zna je Ane ta Wci sło, kie -
row nicz ka Dzia łu Ob słu gi Sie ci

w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
w So snow cu. Spo tka nia w ra mach
cy klu „Bel la Ita lia” ma ją przy bli -
żyć miesz kań com hi sto rię, kul tu rę,
sztu kę oraz geo gra fię Włoch
i po czę ści od po wie dzieć na py ta -
nia, jak wy glą da ła pięk na Ita lia
w cza sach sta ro żyt nych i jak zmie -
nia ła się przez wie ki, a czym te raz
cza ru je miesz kań ców i tu ry stów
z ca łe go świa ta. – Bę dzie my pro -
wa dzić cykl tak dłu go, jak dłu go
bę dzie trwać za in te re so wa nie spo -
tka nia mi. Nie wy klu czo ne, iż po łą -
czy my na sze spo tka nia z po ka za -
mi ki na wło skie go – do da je A.
Wci sło. Ko lej ne spo tka nie na te -
mat tra dy cji świą ty ecz nych od bę -
dzie się 19 grud nia o godz. 18.00
w au li Bi blio te ki Głów nej przy ul.
Ko ściel nej 11. Wy kład, po dob nie
jak po przed ni, bę dzie tłu ma czo ny
przez Ali cję Ma cią żek. sk

Ja ką szko łę wy brać? Czy li nie
cze kaj na ostat ni dzwo nek
Wy bór szko ły po nad gim na zjal nej
to jed na z naj waż niej szych de cy zji
za rów no dla ucznia, jak i dla je go
ro dzi ców. Wy bór szko ły po nad -
gim na zjal nej po wi nien iść w pa rze
z za in te re so wa nia mi, ży cio wy mi
ce la mi i za wo do wy mi am bi cja mi
mło de go czło wie ka. Z ta kim wła -
śnie ha słem „Twój za wód – Two ja
przy szłość” star tu je w ro ku szkol -
nym 2012/2013 no wa so sno wiec -
ka szko ła – Nie pu blicz ne Tech ni -
kum „AS”.

Tech ni kum sta wia na za wo dy
po trzeb ne i po szu ki wa ne na ryn -
ku pra cy, ta kie jak: tech nik geo de -
ta, tech nik cy fro wych pro ce sów
gra ficz nych, tech nik or ga ni za cji
re kla my oraz tech nik lo gi styk.

Tech ni kum „AS” to szko ła
nie pu blicz na, w któ rej nie jest po -
bie ra ne cze sne. Rów no cze śnie
no we tech ni kum gwa ran tu je stan -
dar dy ty po wej pry wat nej szko ły,
przede wszyst kim so lid ne przy -
go to wa nie do ma tu ry i eg za mi nu
za wo do we go. Klu czem do suk ce -

su są lu dzie – bar dzo do brze wy -
kwa li fi ko wa na ka dra na uczy ciel -
ska. Ha sło szko ły brzmi: „Da jąc
Ci do bry za wód, in we stu je my
w Two ją przy szłość!”.

Nie pu blicz ne Tech ni kum „AS”
po wo ła no w ra mach struk tu ry Ze -
spo łu Szkół „AS” w So snow cu,
dzia ła ją ce go od 15 lat w na szym
mie ście. W skład Ze spo łu wcho -
dzą: Nie pu blicz ne Ogól no kształ -
cące Li ceum Po li cyj ne „AS”
(pierw sza w Pol sce te go ty pu
szko ła), Po li ce al na Szko ła Far ma -
ceu tycz na, Po li ce al na Szko ła Po -
li cyj na, Po li ce al na Szko ła Za wo -
do wa.

Wszyst kie szko ły na le żą ce
do Ze spo łu po sia da ją upraw nie -
nia szkół pu blicz nych. Wszel kich
in for ma cji udzie la Dy rek cja i se kre -
ta riat szko ły wjej sie dzi bie, tj. ul. Ja -
giel loń ska 13, bu dy nek Ze spo łu
Szkół Elek tro nicz nych i In for ma -
tycz nych w So snow cu, tel.
(32)2632575,501725533, e -ma -
il: aslp@op.pl, as@zse.edu.pl. U

Ule czą dźwię kiem 
2 grud nia w Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych Nr4 wSo snow cu przyul. Fran -
cisz kań skiej 5a otwar to spe cja li -
stycz ną pra cow nię te ra pii dźwię -
kiem. 

Wy ko rzy sta nie dźwię ków du że -
go mia sta do kształ ce nia orien ta cji
prze strzen nej to me to da opra co wa -
napodkie row nic twem prof. dra hab.
Edwar da Ho ja na z UAM w Po zna -
niu, któ ry był ho no ro wym go ściem
spo tka nia. Part ne rem pro jek tu jest
Fun da cja Ar ce lor Mit tal Po land. So -
sno wiec ka sa la zo sta ła opra co wa -
na i wy ko na na przez na ukow ców
z Po li tech ni ki Po znań skiej pod kie -
run kiem dra hab. inż. prof. Fran cisz -
ka To ma szew skie go. Pra cow nia bę -
dzie słu ży ła nie peł no spraw nym
uczniom szko ły z wa da mi wzro ku,
słu chu, sprzę że nia mi oraz dzie ciom
ob ję tymi wcze snym wspo ma ga -
niem roz wo ju. 

– Aby móc zro zu mieć ota cza ją -
cy świat, dziec ko mu si na uczyć się
roz po zna wać je go dźwię ki. Dźwięk
za wsze jest trak to wa ny ja ko coś
mniej waż ne go niż do tyk czy też

spo strze ga nie wzro ko we, ja ko za le -
d wie ich uzu peł nie nie. Tym cza sem
do tyk i słuch do sko na le się uzu peł -
nia ją, słuch jest prze cież zmy słem
da le ko sięż nym (te le re cep to rem),
okól nym (od bie ra bodź ce ze wszyst -
kich stron) i po dob nie jak zmysł
wzro ku od bie ra wra że nia w spo sób
per ma nent ny. Po tęż na bi blio te ka
dźwię ków po słu ży do za ba wy i na -
uki – pod kre śla Iwo naDu rek -Sy pek,
dy rek tor ZSS nr4. 

Dzie ci otrzy ma ją za rów no pro -
ste sy gna ły dźwię ko we, jak rów nież
skom pli ko wa ne pa no ra my dźwię -
ko we. Po ich zro zu mie niu i utrwa -
le niu ła twiej bę dzie przejść dona uki
funk cjo no wa nia i orien to wa nia się
wota cza ją cej rze czy wi sto ści iprze -
strze ni.  Głów nym ce lem pro jek tu
jest prze ka za nie na uczy cie lom pro -
fe sjo nal ne go i kom plet ne go na rzę -
dzia dopra cy zdziec kiem ze zło żo -
ną nie peł no spraw no ścią, z nie do -
słu chem oraz nie wi do me go do na -
uki per cep cji ota cza ją ce go świa ta,
a tak że do na uki orien ta cji prze -
strzen nej. KP

Gdzie szukać pomocy
w Sosnowcu? 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Szymanowskiego 5a – Tel.
(32) 298 93 87
Ul. Kraszewskiego 21 – Tel.
(32) 298 00 49
Czynne całodobowo
Komenda Miejska Policji
Ul. Piłsudskiego 2
Tel. (32) 296 12 00, (32) 296 12 66,
(32) 296 12 55
Czynne całodobowo

Stowarzyszenie Aktywne
Kobiety
Ul. 3 maja 11 (wejście
od podwórka)
Tel. 32 266 16 72
biuro.akt@gmail.com
www.aktywnekobiety.org.pl
Czynne do godz. 17.00

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Ul. Mościckiego 14
Tel. (32) 368 06 01, (32) 266 14 87,
(32) 266 19 11
www.mopssosnowiec.pl
Czynne do godz. 15.30 

Warto zajrzeć:
www.wolnoscodstrachu.pl

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy
rozpoczęła spotkania z dniem 1
marca 2011r. o godzinie 17.30.
Spotkania odbywają się raz
w tygodniu. Przewiduje się około 12
spotkań. Grupa przeznaczona jest
dla kobiet doświadczających
przemocy ze strony członków
rodziny lub bliskich bez określonej
granicy wieku

Głównym celem Grupy Wsparcia
jest zmiana dotychczasowej
sytuacji kobiet dotkniętych
problemem przemocy w rodzinie.
Grupa pozwala na spotkanie osób
doświadczających podobnych,
wzajemne udzielanie sobie
wsparcia, dzielenie się
doświadczeniami, szukanie
wspólnych rozwiązań,
doskonalenie swojego
psychicznego funkcjonowania
i zwiększania skuteczności swoich
działań. Źródłem tej pomocy jest
wzajemny wysiłek, umiejętność
i wiedza członków o podobnych
doświadczeniach życiowych.

Kobiety zainteresowane udziałem
w Grupie mogą się kontaktować
osobiście lub telefonicznie
codziennie w godz. 8-20
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
przy ul. Szymanowskiego 5a, tel.
(32) 298-93-87.

Uwol nij się
od stra chu 



grudzień 2011 nr 11

sport

13

Mło dzi przed sta wi cie le so sno wiec kie go ju -jit su w czo łów ce MŚ

Pięć me da li Bu dow la nych
Pięć me da li, trzy zło te oraz dwa
brą zo we zdo by li za wod ni cy Bu -
dow la nych So sno wiec pod czas
ro ze gra nych w bel gij skim Gent
Mi strzo stwa Świa ta Ju nio rów
do lat 18 i Mło dzie ży do lat 21
w Ju -Jit su.

Zło te me da le zdo by li  Agniesz -
ka Ber gier kat.  49 kg –mło dzież
do lat 21, Pa tryk Ka ra kosz kat. +81
kg ju nior do lat 18, Agniesz ka Ja -
ku biec kat. +70 kg - ju nior ka
do lat 18. Na naj niż szym stop niu
po dium upla so wa li się na to miast
Mo ni ka So ko łow ska kat. 52 kg - ju -
nior ka do lat 18, oraz An drzej Hru -
by kat. 50 kg, ju nior do lat 18.

W su mie re pre zen ta cja Pol ski
wy wal czyła 11 me da li, z cze go 5
zdo by li mło dzie żow cy do lat 21
(1 zło ty, 1 srebr ny i 3 brą zo we), 6
ju nio rzy do lat 18 (2 zło te, 4 brą -
zo we).

– Bar dzo bli sko zdo by cia me -
da lu by li za wod ni cy, któ rzy prze -
gra li swo je po je dyn ki o trze cie
miej sce i upla so wa li się na wy so -
kim, punk to wa nym V miej scu.  To
Woj ciech Gron kie wicz kat. 60 kg -
ju nior do lat 18, Mi chał Wi śniew -
ski kat. 50 kg - ju nior do la t 18, To -

masz Do brzyń ski kat. 77 kg - mło -
dzież do la t 21, Ka ro li na Choj -
now ska kat. 49 kg - mło dzież
do la t 21 i Ka ro li na Rak kat. +70
kg –mło dzież do lat 21. Na miej -
scu VII - punk to wa nym  upla so wa -
li się Ma te usz Spo rys kat. 69 kg
mło dzież do lat 21 i Ma te usz Du -
ran kat. 85 kg –mło dzież
do lat 21 – wy li cza Ma rian Ja siń -
ski, tre ner Bu dow la nych. – Udział
za wod ni ków w tych mi strzo -
stwach świa ta był po prze dzo ny
czte ro mie sięcz nym przy go to wa -
niem star to wym.  W ra mach tych
przy go to wań za wod ni cy, któ rzy
uzy ska li kwa li fi ka cję prze rzu ci li
„dzie siąt ki ton” ćwi cząc na spe -
cja li stycz nych si łow niach klu bu
Bu dow la ni uczęsz cza li przez 6
dni w ty go dniu na za ję cia na ma -
cie pro wa dzo ne przez wy kwa li fi -
ko wa nych tre ne rów i in struk to rów
spor tu, ana li zo wa li po je dyn ki
swo ich prze ciw ni ków opra co wu -
jąc tak ty kę walk. Okres star to wy
w Ju -jit su trwa ca ły rok, na któ ry
skła da ją się   za wo dy kra jo we
o ran dze Pu cha rów Pol ski i Mi -
strzostw Pol ski, a tak że tur nie je
Mię dzy na ro do we kat A i B, któ re

ra zem wzię te sta no wią sys tem
kwa li fi ka cji do Mi strzostw Eu ro -
py i Świa ta każ dej gru py wie ko -
wej – przy bli żył spe cy fi kę za wo -

dów i przy go to wa nia do nich Ja -
siń ski.

Klub Bu do wal ni  So sno wiec  po -
sia da 10 ośrod ków, w któ rych pro -

wa dzi za ję cia spor to wo -re kre acyj -
ne (ju do i ju -jit su) we wszyst kich
eta pach wie ko wych,  w któ rych
po sia da wy so kie wy ni ki spor to we
za rów no wśród dzie ci, mło dzi -
ków, ju nio rów młod szych, ju nio -
rów, mło dzie żow ców i se nio rów.  

– Dla wszyst kich  za wod ni -
ków  sport jest pa sją i przy jem -
no ścią,   dla te go po świę ca ją
swój wol ny czas  an ga żu jąc się
w tre ning, jak rów nież w pra cę
na rzecz klu bu i młod szych za -
wod ni ków. Prze pi sem na suk ces
jest wła ści wy do bór i se lek cja
za wod ni ków, któ rzy chcą cięż -
ko pra co wać oraz po ziom wy -
szko le nia tre ne rów o wy so kiej
wie dzy i kwa li fi ka cjach, jak
rów nież od po wied nia ba -
za szko le nio wa i chęć współ pra -
cy za wod ni ków z tre ne ra -
mi – do da je Ja siń ski.

Przy po mnij my, że nie tak
daw no se nio rzy Bu dow la nych
zdo by li czte ry me da le na Mi strzo -
stwach Świa ta Se nio rów w miej -
sco wo ści Ca li w Ko lum bii (2 zło -
te, 1 srebr ny i 1 brą zo wy).

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Reprezentanci Budowalnych: Wojciech Gronkiewicz oraz
Monika Sokołowska wraz z trenerką Martyną Bierońską 

PŚ w Cali 2011 –
Eugenia Bujak
szósta
i z rekordem Polski 

Eu ge nia Bu jak za ję ła szó ste miej -
sce w wy ści gu na 3 km pod czas
roz gry wa nych w ko lum bij skim
Ca li za wo dów Pu cha ru Świa ta
w ko lar stwie to ro wym. Uzy ska ła
czas 3:39.736, któ ry jest no wym
re kor dem Pol ski na tym dy stan sie.
Po przed ni czas na le żał do Mał go -
rza ty Woj ty ry i był wol niej szy
o po nad dwie se kun dy. RED

Sła biej niż zwy kle 

Po raz ósmy So sno wiec go ścił
uczest ni ków Pu cha ru Świa ta
ju nio rów w sza bli. Nie ste ty,
tym ra zem go spo da rze im pre -
zy, re pre zen tan ci TMS Za głę bie
zaj mo wa li od le głe lo ka ty.

Na dzie je na do bry wy nik da wa ły
re zul ta ty osią ga ne w fa zie gru po -
wej. Pa me la War szaw ska, Syl wia
Bi jak i An ge li ka Wą tor za ję ły dru -
gie miej sce i z opty mi zmem przy -
stę po wa ły do play -off, któ ry zwe -
ry fi ko wał na sze szan se. Naj lep sza
z so sno wi cza nek, Syl wia Bi jak
za ję ła 28 miej sce. 36 by ła An ge li -
ka Wą tor, 37 Pa me la War szaw -
ska, 53 Kin ga Drożdż, 59 An -
na Cios, 72 Ka ro li na Cie ślar, 79
Jo an na Wą tor, a 87 Ka ro li na Wal -
czak. Naj lep sza z Po lek, Mar ty -
na Wą tor (AZS AWF War sza wa)
by ła 9. Wy gra ła Ro sjan ka Yana
Ego rian, któ ra w fi na le pokonała
Ca mil lę Fon di (Wło chy). Trze cie
miej sce za ję ła Wę gier ka An -
na Mar ton.

Jesz cze go rzej wy pa dli na si
sza bli ści. 98 miej sce za jął Bar tło -
miej Ły sik, 122 był Ka mil Ma -
rzec, a 134 Mi chał Ko chan. Ry -
wa li za cja za koń czy ła się wy gra ną
Ma xi mi lia na Kin dler z Nie miec.
W fi na le po ko nał on An dra sa
Szat ma rie go (Wę gry), a trze ci był
Ka mil Ibra gi mov (Ro sja). Spo -
śród Po la ków naj wy żej skla sy fi -
ko wa ny zo stał Adam Sę czek
(Vic tor War sza wa). Za jął 21 miej -
sce. KP

Drążkiewicz 
za Falla
Z końcem listopada z fotelem prezesa
hokejowego „Zagłębia” rozstał się dotychczasowy
sternik sosnowieckiego klubu Marcin Fall, który
na ręce członków Rady Nadzorczej złożył swoją
rezygnację. Jego następcą został Zbigniew
Drążkiewicz, dotychczasowy dyrektor MOSiR-u,
a zarazem dyrektor sosnowieckiej, hokejowej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Fall po ja wił się w So snow cu w czerw cu, gdy mia sto
po wo ła ło doży cia ho ke jo wą spół kę. Ta prze ję ła sche -
dę po sto wa rzy sze niu, na cze le któ re go stał Adam
Ber nat. Miał zni we lo wać za dłu że nie, ścią gnąć spon -
so rów iwy pro wa dzić klub napro stą.  – Od cho dzę, bo
nie chcę po wo do wać na pięć mo gą cych zni we lo wać
trud wie lu osób oraz za prze pa ścić in we sty cje gmi ny.
Część dłu gu zo sta ła zni we lo wa na, wy wal czy li śmy li -
cen cję na grę w eks tra li dze i to są fak ty – mó wi Fall,
któ ry nie za skar bił so bie jed nak przy chyl no ści so sno -
wiec kie go śro do wi ska ho ke jo we go. 

– Je stem z Kra ko wa i dla wie lu to był za rzut, że
za rzad ko je stem wklu bie, że mnie nie ma. Nie zgo -
dzę się z tym. W dzi siej szych cza sach moż na dzia -
łać bę dąc w te re nie i ja tak dzia ła łem. Od po cząt ku
mó wi łem, że mo gę być tu taj na chwi lę z kon kret -
nym dzia ła niem do wy ko na nia. Czas po ka że czy te
mie sią ce by ły do bre czy też nie – do da je Fall.

Je go na stęp ca przez 15 lat za rzą dzał so sno -
wiec kim MO SiR -em, dzia łał tak że we wła dzach
PZHL. Drąż kie wicz to tak że dy rek tor SMS So -
sno wiec. – Otrzy ma łem sy gnał od władz mia sta,
że jest wo la abym po kie ro wał ho ke jo wym klu bem.
Za da nie naj waż niej sze to obec nie zin te gro wać ho -
ke jo we śro do wi sko. O per so na liach na ra zie mó -
wić za wcze śnie, mu szę się te raz w to wszyst ko
wgryźć. Je dy ne co mo gę po wie dzieć to fakt, iż nie
za mie rzam re zy gno wać z usług tre ne ra Kie cy, któ -
re mu po przed ni pre zes wrę czył wy po wie dze -
nie – mó wi Drąż kie wicz, któ ry obo wiąz ki pre ze -
sa klu bu łą czył bę dzie ze sta no wi skiem wi ce dy -
rek tora MO SiR-u. Sze fem so sno wiec kie go MO -
SiR-u został Ra fał Ły dek. KP

Pamiętali o Jerzym
Klocu
W niedzielę w hali MOSiR „Niwka” odbył
się III Piłkarski Memoriał im. Jerzego Kloca
trampkarzy młodszych. Tym samym po raz
kolejny przyjaciele i koledzy z boiska uczcili
pamięć byłego piłkarza AKS Niwka.

W zma ga niach tramp ka rzy uczest ni czy li pił ka rze
z rocz ni ka 1999 i młod si. Za gra ły eki py AKS Niw -
ka So sno wiec, AKS II Niw ka So sno wiec, „Za głę -
bie” So sno wiec, MUKP Dą bro wa Gór ni cza, APN
Cze ladź, Gór nik Ja worz no, Gór nik So sno wiec
i GKS Ka to wi ce.

W gru pie A naj lep sza oka za ła się eki pa AKS Niw -
ka, a w gru pie B MUKP Dą bro wa Gór ni cza. W fi na le
im pre zy lep sza oka za ła się eki pa z So snow ca, któ ra po -
ko na ła dą bro wian 1:0. Trze cie miej sca wy wal czy ła eki -
pa Za głę bia, któ ra w se rii rzu tów kar nych po ko na ła
GKS Ka to wi ce 5:4. W re gu la mi no wym cza sie by -
ło 1:1. Ko lej ne miej sca za ję ły ze spo ły APN Cze ladź,
Gór nik So sno wiec, Gór nik Ja worz no i AKS II Niw ka.

Naj lep szym za wod ni kiem wy bra no Kac pra Ste fań -
skie go (AKS Niw ka), naj lep szym strzel cem zo stał Łu -
kasz Pe roń (MUKP DG), a naj lep szym bram ka rzem
Bar tosz Mer da (AKS Niw ka).

Na par kiet wy szły tak że by łe gwiaz dy ni wec kie go
klu bu, któ re zmie rzy ły się z old boy ami Za głę bie 95 So -
sno wiec. W bar wach AKS -u za gra li m.in.: Ma rek He -
po, Ro bert Chu dy, Je rzy Gra ba ra, Da riusz Wro na i Ar -
ka diusz Kloc, syn Je rze go Klo ca. Spo tka nie za koń czy -
ło się wy gra ną niw czan 2:1. Bram ki zdo by li Chu dy
oraz Sła wo mir Knap. Je dy ną bram kę dla „Za głę bia”
zdo był Ar tur Der bin.

Jak co ro ku na try bu nach nie za bra kło żo ny Je rze -
go, Ge no we fy Kloc. – Je stem bar dzo szczę śli wa, że
mo gę być świad kiem te go wspa nia łe go wy da rze nia,
któ re ma miej sce w mo im uko cha nym klu bie – pod kre -
śla ła wdo wa po zmar łym pił ka rzu.

Je rzy Kloc uro dził się 17 czerw ca 1942 ro ku w Ka -
to wi cach -Ko stuch nie, zmarł 26 kwiet nia 2001 ro ku.
Był jed nym z naj lep szych za wod ni ków, a na stęp nie tre -
ne rów klu bu AKS Niw ka So sno wiec. Był ka pi ta nem
dru ży ny, w 1965 ro ku wraz z ko le ga mi z ze spo łu wy -
wal czył awans do II li gi. Grał na za ple czu eks tra kla sy,
to naj więk szy suk ces w hi sto rii klu bu z Niw ki. KP

11 li sto pa da w So snow cu zo stał
zor ga ni zo wa ny 3. Rajd Nie pod le -
gło ści. Or ga ni za to rzy wy ko na li ka -
wał do brej ro bo ty – 12 prób spor -
to wych, w trzech mia stach: So -
snow cu, Ja worz nie i My sło wi cach
mo gło przy paść do gu sty każ de mu
z fa nów spor tów mo to ro wych.
„Ku rier Miej ski” zo stał pa tro na -
tem za ło gi KR -TE AM Ma riusz
Ka czo row ski i Sit ko Fran ci szek. 

– Cie szę się bar dzo nie tyl ko
zmoż li wo ści star tu, ale i zpo mo cy
spon so rów dla KR -TE AM. Chcie -
li by śmy przy tej oka zji po dzię ko -
wać życz li wym fir mom zSo snow -
ca ioko lic. – Pol skie Au to Cen trum
ZYCH – Ro ver car – NA XA – Au -
to drom ka ting – Dru kar nia GRA -
PH NET – Klub Mu zycz ny Far ma -
kon – Me ga piz za. Dzie ki nim mo -
gli śmy speł nić na sze ma rze -
nia – mó wi Ma riusz Ka czo row ski.
Start i me ta 3. Raj du Nie pod le gło -
ści by ła zlo ka li zo wa na pod Urzę -
dem Miej skim wSo snow cu. Punk -
tu al nie o godz. 10:47 za ło ga KR -
-TE AM z nu me rem star to wym 34
wy ru szy ła na pró by spraw no ścio -

we. Nie ste ty zła pra ca do bra nych
wcze śniej opon znacz nie utrud nia -
ła ry wa li za cję. To nie ostat nie złe
wia do mo ści dla za ło gi – te go dnia.
W My sło wi cach, do słow nie
po prze je cha niu 150 me trów pra cy
od mó wił układ prze nie sie nia na pę -
du. – Nie by ło już szans i cza su, aby
na pra wić au to – mó wi Ma riusz Ka -
czo row ski. – Mi mo te go chciał bym
po dzię ko wać za nie sa mo wi tą pra -
ce ja ką wy ko nał świet ny pi lot Fran -
ci szek Sit ko – do da je kie row ca KR -
-TE AM. 

3. Rajd Nie pod le gło ści był
ostat nią, czwar ta run dą Ral ly
Chal len ge 2011 – cy klu or ga ni zo -
wa ne go przez S4. Zwy cięz ca mi
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej zo sta ła
pa ra Wi told Bi łek i Ka ta rzy na Bi -
łek (pi lot) w Mit su bi shi Lan cer
Evo IX z cza sem 14:09,4, tuż
za ni mi upla so wa li się Mi chał Ró -
życ ki i Pa weł Sła boń (pi lot) – Ci -
tro en Sa xo, z cza sem 14:31,9;
ostat nie miej sce na po dium za ję li
Piotr Ob rącz ka i Grze gorz Wal -
czak (pi lot) w Ci tro enie Sa xo,
z cza sem 14:51,7. RED, ARC

3. Rajd Nie pod le gło ści
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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 9 stycznia 2012 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.

Poziomo: 1 – drapieżny ptak w Andach, 5 – odgłos oręża, 8
– wynik, 9 – z niego samogon, 10 – narwaniec, 11 –
wypływa z Gór Izerskich, 12 – najważniejszy w westernie,
14 – poręczyciel, 16 – tarcza Zeusa, 17 – wiekowy mędrzec,
19 – przedstawiciel jakiegoś państwa za granicą, 21 – ogół
duchowieństwa, 22 – lina do unieruchomienia statku przy
nabrzeżu, 25 – silnie pachnąca roślina o żółtych kwiatach,
28 – gatunek kawy brazylijskiej, 29 – w parze z pętelką, 30
– okrycie muzułmańskich kobiet, 32 – imitacja, 34 – jeden
z gwiazdozbiorów lub myśliwy zabity przez Artemidę, 35
– zawilec, 36 – słynny zakopiański gawędziarz, 37 –
japońska bogini szczęścia, 38 – list bez nadawcy, 39 –
przyroda.

Pionowo: 1 – szybki, góralski taniec, 2 – straż, inspekcja, 3
– niejeden w zaprzęgu św. Mikołaja, 4 – przedstawienie na
rzecz jednego aktora, 5 – jest nim sikawkowy, 6 – dla górala
ktoś z nizin, 7 – gatunek jabłka, 13 – wybuch, 15 – ozdobna
wstążeczka lub kwiatek, 18 – zbiorowisko drzew i krzewów,
20 – drzewo liściaste, 23 – wyprawa krzyżowa, 24 –
ryzykowna wyprawa, 26 – wyszkolony rolnik, 27 –
placówka służby zdrowia, 28 – muzeum pod gołym niebem,
31 – potwór, 33 – upust.

Rozwiązanie krzyżówki numer 10/2011: SANDRA BROWN „LOKATOR”
Nagrody otrzymują: Paweł Duda, Tadeusz Jagoda i Ryszard Wójcik.

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

krzyżówka nr  11

KONKURS
WYDAWNICTWA
„ZNAK”�KM
NR 11/2011:

W którym�roku
umarła�Marylin
Monroe?

Pierwsze 4 osoby, które

przyjdą do naszej redakcji

(Sosnowiec, ul. 3 Maja, 22

pokój nr 9) z aktualnym

wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 11

i prawidłowo odpowiedzą

na zadane pytanie

otrzymają nagrodę

książkową.

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

09.12. – 15.12.2011 R.

PRE MIE RA: „SYL WE STER
W NO WYM JOR KU”9.15, 13.00,
15.15, 19.30, 21.45.ko me dia, od 15
lat, USA, 115 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: 
„WY ŚCIG Z CZA SEM”
11.30, 16.15, 20.30, 22.45.
thril ler, od 15 lat, USA, 110 min.
„JAK ONA TO RO BI?”
17.30. ko me dia, od 15 lat, USA,
89 min. 

„SA GA ZMIERZCH. PRZED
ŚWI TEM” CZ. 1 21.00. thril ler/ro -
mans, od 15 lat, USA, 120 min.
„LI STY DO M.” 10.30, 13.45,
18.00, 20.45. ko me dia, od 15 lat,
Pol ska, 120 min. 
„AR TUR RA TU JE GWIAZD -
KĘ” 3D 9.00, 13.00, 17.00, 19.00.
dzie ci, b/o, DUB BING, USA/
Wiel ka Bry ta nia, 97 min.
„AR TUR RA TU JE GWIAZD -
KĘ” 11.00, 15.00. dzie ci, b/o,
DUB BING, USA/Wiel ka Bry ta -
nia, 97 min.
„HAPPY FEET: TUPOT
MAŁYCH STÓP 2” 3D 10.00,
12.00, 16.00, 18.30.dzieci, b/o,
DUBBING, Australia, 99 min.
„HAP PY FE ET: TU POT MA -
ŁYCH STÓP 2” 14.00. dzie ci, b/o,

DUB BING, Au stra lia, 99 min.

W TYM TYGODNIU REPER-
TUAROWYMI FILMAMI ZA-
STRZEŻONYMI SĄ: „ARTUR
RATUJE GWIAZDKĘ” 3D,
„HAPPY FEET: TUPOT MA-
ŁYCH STÓP 2” 3D, „SYLWE-
STER W NOWYM JORKU”.

UWAGA! Dla naszych
Czytelników mamy
do wygrania 14
pojedynczych biletów
do kina. Zapraszamy
do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja 22,
pok. 9) z najnowszym
wydaniem „Kuriera
Miejskiego” Nr 11.

12 grudnia godz. 18.00 – Energetyczne
Centrum Kultury, ul. Będzińska 65 – pokaz
filmów Kabaretu DNO z udziałem kabaretu.
Bilety w cenie: 10 zł (normalny) i 8 zł (ulgowy).
16 grudnia godz. 20.00 – Miejski Dom Kultury
„Kazimierz” – koncert zespołu Vavamuffin. 
16 grudnia godz. 18.00 – SCS Zamek
Sielecki – XIV Sosnowieckie Spotkania
Artystyczne: plener artystów plastyków. 
19 grudnia godz. 18.00 – Energetyczne
Centrum Kultury ul. Będzińska 65 – Mieczysław
Szcześniak, koncert kolędowo – noworoczny
oraz promocja nowego albumu pt. Signs, który
ukazał się 11 listopada br. Bilety w cenie 30 zł
(normalny) i 20 zł (ulgowy).
05-07 stycznia - XVIII Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek - Będzin 2012. Koncert galowy
odbędzie się 8 stycznia o godz. 16.00 w kościele
pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny na Syberce.

Ksiądz Adam Boniecki 
ma głos... 
Wyd. ZNAK

Ten głos wybrzmiewa co
tydzień na drugiej stronie
„Tygodnika
Powszechnego”. Głos
o sprawach
najważniejszych dla
Polski i Kościoła, ale też
głos o sprawach, które
zwyczajnie zaprzątają
głowę Redaktora
Seniora. Można na tę książkę spojrzeć właśnie w ten
sposób: jest to zapis myśli, które akurat nachodzą księdza
Adama Bonieckiego. Jest to więc również zapis intymny.

Z przyjemnością zapraszam do spotkania z nim – może
przerodzi się w nałóg?
Piotr Mucharski, redaktor naczelny „Tygodnika
Powszechnego”

Michael
Gruber – Dobry Syn
Świat Książki

Wojownicy dżihadu, szpiedzy
Waszyngtonu – kto jest kim?
W Pakistanie mudżahedini uprowadzają
grupę uczestników konferencji. Wśród
nich znajduje się Sonia Bailey, na którą muzułmańska
społeczność wydała niegdyś wyrok śmierci. Syn Soni, służący
w USA, postanawia za wszelką cenę uwolnić matkę.
Tymczasem w Waszyngtonie pracowniczka Agencji
Bezpieczeństwa Narodowego, Cynthia Lam, podsłuchuje pewną
rozmowę. W Pakistanie dokonano kradzieży materiału
nuklearnego do produkcji bomby. Kobieta postanawia nie
dopuścić do tragedii… Ta książka to coś więcej
niż dobra powieść akcji. Autor pod płaszczykiem sensacyjnej
fabuły snuje refleksje na temat szaleństwa ogarniającego
współczesny świat.

co? gdzie? kiedy?
           reklama

Nieznane twarze Marilyn
Monroe
Wyd. ZNAK

Od nieśmiałej dziewczyny z fabryki
samolotów do ikony popkultury
i symbolu seksu. 
Norma Jeane miała wiele
twarzy – wystarczał jej ułamek
sekundy, żeby stać się kimś
zupełnie innym. Tak stworzyła
Marilyn Monroe, zapewniając
sobie przepustkę
do nieśmiertelności. 
Metamorfozy to fotograficzny zapis tych niezwykłych
przemian, nietypowa biografia kobiety, której całe życie było
filmem, serią zdjęć i obrazów.
Metamorfozy. Marilyn Monroe to niezwykle mocne,
międzynarodowe otwarcie obchodów przypadającej w 2012
roku 50. rocznicy śmierci Marilyn Monroe. Ta przepięknie
wydana książka będzie idealnym prezentem w przystępnej
cenie. 



Z „Ku rie rem” po mie ście

05. 11. – 100-lecie urodzin obchodziła
mieszkanka Sosnowca Weronika
Stasikowska. Z tej okazji 4 listopada odbyło
się uroczyste wręczenie nagrody
jubileuszowej wraz z dyplomem.
06. 11. – w Bazylice Katedralnej odbyły się
Zaduszki Jazzowe. Ideą Zaduszek jest
modlitwa w intencji zmarłych profesorów,
nauczycieli i pracowników sosnowieckich
szkół, połączona z występem artystycznym. 
09. 11. w gmachu Muzeum przy ul.
Chemicznej odbyły się obchody 80-lecia
działalności Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Zagłębiu Dąbrowskim.
Przedstawiono prezentację multimedialną
himalaisty Krzysztofa Wielickiego – droga
do „Korony Himalajów”, wystąpiła kapela
góralska „Hyr” z Zakopanego. Z wykładami
wystąpili: Krzysztof Czesak, wiceprezes
Oddziału PTT w Sosnowcu („Z dziejów
PTT – 1873-1950”) oraz Zbigniew Jaskiernia

(„80 lat pracy PTT w Zagłębiu Dąbrowskim”).
W części artystycznej wystąpił Robert
Marcinkowski, gitara klasyczna.
Na zakończenie odbył się wernisaż wystawy
„80 lat PTT w Zagłębiu Dąbrowskim” oraz
„Tatry i Zakopane w czasach Tytusa
Chałubińskiego” (ze zbiorów TPN). Władze
samorządowe miasta reprezentowali:
przewodniczący RM Mateusz Rykała,
wiceprzewodniczący RM – Przemysław
Wydra i Wilhelm Zych. 
10. 11. – w Teatrze Zagłębia w ramach
Festiwalu Ars Cameralis wystąpiła Jane Birkin
w programie „Jane Birkin sings Serge
Gainsbourg Via Japan”.
10. 11. – w Energetycznym Centrum Kultury
przy ul. Będzińskiej 65 odbył się koncert
muzyki polskiej z okazji Święta
Niepodległości. Gościem specjalnym był
kompozytor prof. Sławomir Czarnecki
(Warszawa).
10 i 11. 11. – z okazji Święta Narodowego
przygotowano następujące uroczystości:
spotkanie w Trójkącie Trzech Cesarzy,

pod tablicą przy ul. Mościckiego
upamiętniającą rozstrzelanie 20 Polaków
przez niemieckich nazistów w dniu 4.09.1939
oraz w dniu 8.08.1940 oraz przy tablicy
na budynku Zespołu szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich przy ul. Wawel 1, gdzie mieściła
się siedziba wojsk legionowych. W Maczkach
odbyła się msza św. w Kościele św. Piotra
i Pawła oraz spotkanie przy pomniku
Tadeusza Kościuszki i przy Krzyżu Wolności.
Odprawiono uroczystości przy zbiegu ul.
Floriańskiej, Ciepłej i Kopernika w miejscu
kaźni mieszkańców Sosnowca przez
nazistów, a w sosnowieckiej Katedrze – mszę
świętą za Ojczyznę. W II LO im. E. Plater
zorganizowano ognisko połączone ze
śpiewaniem pieśni patriotycznych oraz quiz
niepodległościowy. 
12-13. 11. – w salach VI LO im. J. Korczaka
przy ul. Czeladzkiej 58 odbyła się wystawa
kanarków i innych ptaków egzotycznych.
Organizatorem wystawy był sosnowiecki
Związek Hodowców Kanarków EGZOTA.
13. 11. – marszałek województwa śląskiego

przyznał nagrody za rok 2011. Prof. Jacek
Rykała otrzymał Nagrodę Artystyczną
w dziedzinie plastyki.
16. 11. – w Auli Biblioteki Głównej przy ul.
Zegadłowicza odbyło się spotkanie z Markiem
Krajewskim, najgłośniejszym dziś polskim
autorem kryminałów. Spotkanie poprowadził
prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński 
14. 11. – odbyły się uroczystości z okazji 107.
urodzin Pani Stefanii Sokołowskiej.
W uroczystości udział wzięli: rodzina oraz
przedstawiciele sosnowieckich władz miasta.
Pani Stefanii składamy serdeczne życzenia.
25. 11. – 100. urodziny obchodziła
sosnowiczanka Helena Cicio. Z tej okazji
w imieniu sosnowieckich władz
samorządowych nagrodę jubileuszową
wręczył zastępca przewodniczącego RM
Wilhelm Zych. Dostojnej Jubilatce składamy
serdeczne życzenia.
26. 11. – Sosnowieckie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich „Dromader”
w Sosnowcu zorganizowało uroczyste
obchody XXIV rocznicy powstania. U
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BARAN (21.03. – 19.04.)– To będzie
zwykły, meczący okres. Nie spodziewaj się
przed świętami większego przypływu
gotówki. Przełom jednak się zbliża. Uwaga.
Ślisko. Poruszaj się ostrożnie, gdyż możesz
być narażony na kontuzje. 
BYK (20.04. – 20.05.)– Możliwe, że
nawiążesz pod koniec roku cenne kontakty
lub sfinalizujesz ważną transakcję. Nie musisz
więc uważać na pieniądze. Uważaj na apetyt.
Święta mogą sprawić, że gdzieniegdzie
przybędzie Ci parę kilo. 
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.)– Nie martw
się. Do końca roku problem się rozwiąże.
W sprawach sercowych miłe niespodzianki.
Możliwe zaręczyny, oświadczyny, decyzja
o wspólnym życiu, powiększeniu rodziny albo
budowie domu. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Niczego nie
ponaglaj. Tych spraw i tak nie zdążysz
załatwić przed końcem roku. Uważaj
na pogodę, teraz łatwo o przeziębienie.
Poprawią się Twoje relacje z partnerem.
Znajdziesz też czas, by zadbać o siebie
przed sylwestrem.
LEW (23.07. – 22.08.) – Prezent pod koniec
roku: awans, podwyżka lub premia. Jeżeli
działasz na własną rękę, pomyśl o nowych
rynkach zbytu i ogranicz wydatki. Nie
zapomnij do końca roku o badaniach
kontrolnych. W uczu ciach – nu da. 
PANNA (23.08. – 22.09.)– Przed Tobą
natłok pilnych spraw. Będziesz musiał być
w ciągłej gotowości. Szef to doceni. Twoja
pozycja jest bezpieczna. Jedynie możesz źle
sypiać. W układach z partnerem wszystko
w porządku, a nawet lepiej.
WAGA (23.09. – 22.10.)– Bądź otwarty
na zmiany, jednak wszelkie ryzykowne
propozycje przełóż na przyszły rok. Nie
przesadzaj z wydawaniem pieniędzy. Uważaj.
Grozi Ci grypa. Zakochane Wagi bardzo zbliżą
się do swoich partnerów. Będzie cudnie.
SKORPION (23.10. – 21.11.)– Chociaż
poprzeczkę stawiasz, to uda Ci się
zrealizować to, co zamierzałeś. Ale niestety
już nie w tym roku. W finansach
zdecydowana poprawa. Zwolnij trochę tempo
bo, niestety, wiek już nie ten. Sporo nowych
znajomości.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Snując plany
na przyszły rok, staraj się bardziej trzymać
realiów. Zacznij w końcu oszczędzać!
Będziesz w dobrej kondycji. Szczęśliwie
zakochane Strzelce być może się zaręczą,
samotne – mają szanse na romans.
KO ZIO RO ŻEC (21.12. – 20.01.)– Po nowym
roku zobaczysz przed sobą możliwości, które
dotąd wydawały Ci się mało realne.
Powodzenie czeka Cię równocześnie
w miłości, pracy i interesach. Wszystko będzie
w zasięgu Twojej ręki. 
WODNIK (21.01. – 20.02.)– Od przyszłego
roku przestaniesz narzekać na brak gotówki.
Okaże się, że tu gdzie jesteś, czeka Cię wiele
satysfakcji. W razie przeziębienia nie próbuj
leczyć się sam. Witaminy w nadmiarze też
mogą szkodzić. W miłości – super. 
RYBY (21.02. – 20.03.) – Po świętach
czeka Cię sporo poważnych wydatków, np.
kupna samochodu albo komputera. Nie top
chandry w alkoholu. Możesz przeżywać
rozterki duchowe, ale z czasem wszystko się
unormuje. Trochę cierpliwości. VENA

KONKURS�WYDAWNICTWA
„ŚWIAT�KSIĄŻKI”�–�KM�NR
11/2011

Gdzie�rozgrywa�się�akcja
powieści�„Dobry�syn”?

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do

naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3

Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym

wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 11

i prawidłowo odpowiedzą na zadane

pytanie otrzymają nagrodę

książkową.

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr.tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/266-04-94, TEATR
13. 12. godz. 10.00 „Kró lew na Śnież ka”
wg ba śni bra ci Grimm
16. 12. godz. 19.00 Zbi gniew Ksią żek
„Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla do ro -
słych”
17. 12. godz. 18.00 Do ro ta Ma słow ska
„Mię dzy na mi do brze jest” abon. waż ne
18. 12. godz. 12.00 Wspól ne ko lę do wa nie
Wstęp wol ny

godz. 18.00 Do ro ta Ma słow ska „Mię dzy
na mi do brze jest” abon. waż ne
31. 12. godz. 18.00 i 21.00 Wie czór Syl -
we stro wy

UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania:
1 podwójne zaproszenie na spektakl pt.

„Między nami dobrze jest” w dniu 17
grudnia (sobota) o godz. 18.00.
1 podwójne zaproszenie na spektakl pt.
„Między nami dobrze jest” w dniu 18
grudnia (niedziela) o godz. 18.00.

Pierwsza osoba, która przyjdzie
z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 11 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.

Wiersz „Pokój numer 17”,
targnął najmocniej uczuciami
jurorów XIX Ogólnopolskiego
Turnieju Jednego Wiersza
o Laur Plateranki dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych

W kon kur sie, zor ga ni zo wa nym
przez II Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. Emi lii Pla ter w So snow cu,
zwy cię ży ła Mag da le na Bia lik
z Ze spo łu Szkół Cen trum Edu ka -
cji im. Igna ce go Łu ka sze wi cza
w Płoc ku, któ rej przy zna no I na -
gro dę i Laur Pla te ran ki. Fi nał od -
był się 25 li sto pa da. 

Na te go rocz ny tur niej na -
pły nę ło 205 zgło szeń z Pol ski
i jed no… z Gre cji. Ju ro rzy
w osta tecz nej run dzie fi na ło wej
oce ni li 21 wier szy mło dych po -
etów z róż nych za kąt ków kra ju.

Sze fem ko mi sji kon kur so wej
zo stał  Ma rian Ki siel – po eta,
kry tyk li te rac ki, ba dacz li te ra -
tu ry pol skiej XX wie ku, kie -
row nik Za kła du Li te ra tu ry
Współ cze snej, pro dzie kan Wy -
dzia łu Fi lo lo gicz ne go Uni wer -
sy te tu Ślą skie go. W ko mi sji za -
sie dli tak że:  prof. UŚ Elż bie ta
Dut ka z Za kła du Li te ra tu ry
Współ cze snej, Pa weł Ma jer ski
z Za kła du Li te ra tu ry Współ -
cze snej UŚ, Dże si ka No wak
z kl. 2B w ro li se kre ta rza  i Kin -
ga Ko sy larz z kl. 2A, tak że ja -
ko se kre tarz. Na gro dy ufun do -
wa li: Urząd Mia sta w So snow -
cu, Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas,
po seł Ja ro sław Pię ta, Bo gu sław
Ka ba ła (na gro dy wła sne i wy -
róż nie nia) oraz Ko mi tet Ro dzi -
ciel ski II LO i Sa mo rząd
Uczniow ski li ceum (na gro da
pu blicz no ści). sk

Na gro dze ni: 

• I na gro da i Laur Pla te ran ki: 
Mag da le na Bia lik (go dło Mag da)
z Ze spo łu Szkół Cen trum Edu ka cji
im. Igna ce go Łu ka sze wi cza
w Płoc ku za wiersz „Po kój nu -
mer 17” 
• II na gro da 
Mał go rza ta Szwa ja (go dło Gro -
szek) z V LO im. Kanc le rza Ja -
na Za moy skie go w Dą bro wie Gór -
ni czej za wiersz „Pem ber ley Sky”,
wiersz otrzy mał tak że na gro dę
dłu go let nie go na uczy cie la Pla ter
Pa na Bo gu sła wa Ka ba ły za naj lep -
szy wiersz po ety z Za głę bia.
• III na gro da 
An na Ada mo wicz (go dło Ma ria
Mor ska) z I LO im. M. Ko per ni ka
w Lu bli nie za wiersz „Po zwól mi
usiąść na księ ży cu…”
• Wy róż nie nia
Ka ro li na Szew czyk (go dło Ca rol la)
z Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Je żo wem za wiersz „Opro wadź
mnie tę dy” i Jo an na No wak (go -
dło Jo an na) z Gim na zjum nr 6 im.
prof. Sza fe ra 
w Płoc ku za wiersz „Ha szysz”
Na gro dy do dat ko we:
• Na gro da Wyż szej Szko ły Hu ma -
ni tas w So snow cu dla wier sza
„Ro sja” au tor stwa Clau dii van
Ges sel (go dło: Ske le ton Smi le)
z I LO im. M. Skło dow skiej -Cu rie
w Szcze ci nie
• Na gro da Pu blicz no ści przy zna -
na zo sta ła wier szo wi „Pol ski kicz”
na pi sa ne mu przez Ja ku ba Ter lec -
kie go z V LO im. Kanc le rza Ja -
na Za moy skie go w Dą bro wie Gór -
ni czej.

Pu bli ka cja bi blio te ki
Naj now sze wy daw nic two Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej im. Gu sta wa Da ni -
łow skie go w So snow cu – „Ar chi tek tu ra
Za głę bia – Ma te ria ły IX Se sji Za głę -
biow skiej, So sno wiec 16-17 wrze -
śnia 2010 ro ku” pod red. Ma ria na Ki sie -
la i Paw ła Ma jer skie go – sta no wi zbiór
tek stów po wsta łych w opar ciu o re fe ra -
ty przed sta wio ne pod czas ubie gło rocz -
nej Se sji Za głę biow skiej po świę co nej
ar chi tek tu rze Za głę bia Dą brow skie go.
Opra co wa ne przez prof. Ma ria na Ki sie la i dra Paw ła Ma jer skie -
go ma te ria ły, zło ży ły się na in te re su ją cą i ilu stro wa ną po zy cję
o te ma ty ce re gio nal nej, ad re so wa ną do sze ro kie go gro na od bior -
ców, mi ło śni ków kul tu ry za głę biow skiej, wzbo ga ca ją cą źró dła
po moc ne w edu ka cji re gio nal nej. Nie do ce nia ne za byt ki ar chi tek -
to nicz ne oko licz nych miast, pa mięć prze szło ści za klę ta w bu dyn -
kach, agre sja no wo cze sno ści wi docz na w ar chi tek tu rze i urba ni -
sty ce Za głę bia – to tyl ko część za gad nień ana li zo wa nych przez
au to rów szki ców. 

Ce na eg zem pla rza pro mo cyj ne go wy no si 18 zł. Za ku pu ksią -
żek moż na do ko nać w:
Dy rek cji Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w So snow cu przy ul.
War szaw skiej 6, tel./fax 32 266-46-59, Bi blio te ce Głów nej
przy ul. Ze ga dło wi cza 2/1, tel. 32 266-64-72 oraz wszyst kich pla -
ców kach MBP na te re nie mia sta. U

Nie ta kie zno wu zwy kłe Mi ko łaj ki
w SP nr 29
Tra dy cyj nie już, jak co ro ku, tak i tym ra zem do Szko ły Pod -
sta wo wej nr 29 w So snow cu, 6 grud nia na spe cjal ne za pro sze -
nie, przy był  Mi ko łaj. Był to do bry znak, świad czą cy o tym,
że wszy scy by li grzecz ni i za słu ży li na pre zen ty. Przy wi ta no
go nie spo dzian ką, przy go to wa ną spe cjal nie na tę oka -
zję – przed sta wie niu mi ko łaj ko wym pt. „W ocze ki wa niu
na Świę te go Mi ko ła ja”. Udział wzię li wszy scy wy cho waw cy
klas 0 – 3 (Syl wia Cza pla, Mi ro sła wa Bocz kow ska, Ma rio la
Ja wień, Ur szu la Dzio pa, Ewa Wę grzyń ska, Te re sa Ber nat, An -
na Bie rzyń ska, Be ata No wak – Dziu dzi), któ rzy w tym dniu
wcie li li się w po sta ci dzie ci, skrza ta i do brej wróż ki. Po krót -
kim przed sta wie niu Mi ko łaj wrę czył dzie ciom sym bo licz ne
słod kie upo min ki. Uśmie chom i okrzy kom ra do ści nie by ło
koń ca. Mi ko łaj ko we przed sta wie nia, w któ rych udział bio rą
na uczy cie le, już na do bre wpi sa ły się w co rocz ny ka len darz
uro czy sto ści szkol nych. U

Mło�dzi�po�eci�wal�czy�li
o rząd�dusz

II LO
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Mi�ne�ral�nagrat�ka

Wy sta wa oraz gieł da mi ne ra łów,
skał i ska mie nia ło ści po raz ko lej -
ny od by ła się na te re nie na sze go
mia sta. To już 48. spo tka nie
w Wy dzia le Na uk o Zie mi w So -
snow cu, któ re zgro ma dzi ło set ki
miesz kań ców na sze go re gio nu.

Po dob nie, jak w po przed nich edy -
cjach uczest ni cy mie li moż li wość
po dzi wia nia wy ro bów ju bi ler -
skich, a tak że za ku pie nia nie któ -
rych oka zów mi ne ra łów, skał,
ska mie nia ło ści, współ cze snych
musz li oraz wy ro bów bi żu te ryj -

nych. – Na so sno wiec kiej gieł dzie
mi ne ra łów by wa my re gu lar nie już
od kil ku lat. Przy jeż dża my ca łą ro -
dzi ną, po pro duk ty do two rze nia
wła snej ory gi nal nej bi żu te rii. Syn
to wa rzy szy nam z ko lei, by po -
więk szać ko lek cję mi ne ra łów
o na stęp ne eks po na ty. Tu taj mo gą
roz wi nąć swo je pa sje i za in te re so -
wa nia, zdo by wać wie dzę i jed no -
cze śnie do brze się ba wić. Sa ma
przy by łam tu z przy jem no ścią, bo
szu kam in te re su ją cej bi żu te rii. Je -
dy ny pro blem tkwi w tym, że wy -
bór jest za du ży i cięż ko mi się
zde cy do wać – mó wi Mar ce li -
na Ja rosz, miesz kan ka So snow ca.

Wy sta wie, jak co ro ku, to wa -
rzy szy ły wy kła dy se sji po pu lar -
no- nau ko wej. Pod czas ostat niej
edy cji przed sta wio no re fe ra ty do -
ty czą ce m. in. wpły wu mi ne ra łów
na zdro wie, to mo gra fii w gem mo -
lo gii oraz no wo cze snych ba dań di -
no zau rów. 

Tekst�i fo�to:�Ga�brie�la�Ko�la�no

11. edycja festiwalu Hair Fair &
Beauty Fair już
za nami – miejscem spotkania
była sosnowiecka hala
wystawienniczo-targowa
Expo Silesia. Sosnowiec
odwiedziło ponad 8 tysięcy
gości, w tym ponad 150 to
uczestnicy konkursów.
Na wystawienniczym pasażu
swoje produkty uczestnikom
imprezy zaprezentowało
ponad 90 firm działających
w branży fryzjerskiej,
kosmetycznej oraz stylizacji
paznokci, a harmonogram
imprezy był tak napięty, że nie
sposób było się nudzić

Nie za bra kło licz nych, wi do wi -
sko wych kon kur sów. Wy ło nio no
zwy cięz cę Top Ci ty – pre sti żo we -
go kon kur su sztu ki fry zjer skiej,
któ re go uczest ni ka mi są naj lep si
wi zjo ne rzy, ko lo ry ści, tech ni cy
i kre ato rzy. O pu char wal czą co
ro ku mło dzi, zdol ni sty li ści po sia -
da ją cy po nad prze cięt ny zmysł ar -
ty stycz ny, wy czu cie sma ku oraz

bar wy. Pod czas te go rocz nej edy -
cji nie po ko na na w tej dzie dzi nie
oka za ła się Ka ta rzy na Woź niak.

Nie mniej emo cjo nu ją cy był
wy stęp uczest ni ków kon kur su
o fry zjer ski Pu char Ślą ska, któ ry
roz strzy ga ny był w dwóch ka te go -
riach: fry zjer stwa dam skie go (war -
ko cze i ple cion ki na wło sach dłu -
gich oraz fry zu ra kar na wa ło -
wa – wło sy spię te do gó ry) i mę -
skie go (mod ne strzy że nie i mo de -
lo wa nie oraz mo de lo wa nie wło -
sów dłu gich). Tu taj ko lej no zwy -
cięz ca mi oka za li się: Ewe li -
na Łycz ko, Na ta lia Prze spo lew ska,
Ga briel Gła zow ski i Ja cek Ka nia. 

Nie la da atrak cją dla fa nów
fry zjer stwa by ło spo tka nie z Je an
Pier re Re, po cho dzą cym z Fran cji
świa to wej sła wy sty li stą fry zur.

Im pre za nie krę ci ła się wy -
łącz nie wo kół fry zjer stwa. Cie ka -
wym wi do wi skiem był kon kur so -
wy po kaz Grand Prix Bo dy pa in -
tin gu (ma lo wa nia na cie le) „Ma -
lar stwo mi strzów” in spi ro wa ne
ma lar stwem m.in. Sa lva do ra Da -
li, Edwar da Mun ka, czy Ja na Ma -
tej ki. Ob raz na cie le in spi ro wa ny
„Stań czy kiem” ostat nie go z ar ty -
stów w wy ko na niu Ma ria na Fol -
gi oka zał się zresz tą pra cą zwy -
cię ską i otrzy mał I miej sce Grand
Prix.

Po nad to pre zen to wa no m.in. syl -
we stro wą sty li sty kę pa znok ci, awan -
gar do we cię cia, fry zjer skie me ta -
mor fo zy, ko lo ro we ma ki ja że oraz
po ka zy grup ar ty stycz nych ze szkół
m.in. Po li ce al nej Szko ły Awan gar -
da, Szko ły Pro fe sja zSo snow ca, czy
Łódz kiej Szko ły Mo dy Ko sme to lo -
gii iFry zjer stwa Ana gra.

Tar gom to wa rzy szył kon gres
ko sme to lo gicz ny z pa ne lem se mi -
na ryj nym, któ re go za kres obej mo -
wał m.in. te ma ty kę za sto so wa nia
ajur we dy w ga bi ne cie ko sme tycz -
nym, współ pra cę ko sme tycz ki i le -
ka rza me dy cy ny es te tycz nej, ro lę
ma ki ja żu w XXI wie ku oraz ma ki -
ja żu per ma nent ne go.
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Wielki fryzjerski
festiwal

           reklama


