
W pro gra mie im pre zy m.in.: psie za -
przę gi i ku lig, śli zgaw ka na tu ral na wraz
z wy po ży czal nią ły żew, za wo dy w jeź -
dzie na nar tach i „ja błusz ku”, wspól ne
pusz cza nie lam pio nów, kon kur sy dla
dzie ci. – Je śli wa run ki po go do we po -
zwo lą to od 14.00 do 2.00 czyn ny bę -
dzie du ży wy ciąg, a od 14.00 do 20.00
ma łe wy cią gi, któ re dla dzie ci i mło dzie -
ży bę dą bez płat ne – pod kre śla Ra fał Ły -
dek, dy rek tor MOSiR-u, któ ry ad mi ni -
stru je sto kiem. Praw dzi wa syl we stro wa
im pre za roz pocz nie się o godz. 21.00.
O opra wę mu zycz ną za dba DJ Mal funk -
tion. O pół no cy w nie bo wy strze lo ne zo -
sta ną sztucz ne ognie. – Mam na dzie ję,
że miesz kań cy mia sta licz nie zja wią się
na Gór ce Śro dul skiej i wła śnie tam po -
wi ta ją na dej ście No we go Ro ku – mó wi
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski.

Tym cza sem ama to rzy bia łe go sza -
leń stwa już od 12 grud nia mo gą ko rzy -
stać z wy cią gów na ma łym sto ku. Wy -
cią gi te ma ją  dłu gość 119 i 135 me -
trów, są oświe tlo ne, a ich prze pu sto -
wość wy no si 700 osób na go dzi -
nę. – Na chwi lę obec ną za pra sza my
na ma łe wy cią gi, ale li czy my, że już
nie ba wem bę dzie my mo gli uru cho mić
du ży wy ciąg. Aby tak się sta ło po trzeb -
na jest tem pe ra tu ra po ni żej 5 stop ni
utrzy mu ją ca się przez kil ka dni i ob fit -
sze opa dy śnie gu – pod kre śla dy rek tor
Ra fał Ły dek.

Na miej scu sko rzy stać moż na z wy -
po ży czal ni i ser wi su sprzę tu nar ciar skie -
go. Stok zo stał wy po sa żo ny w no we na -
gło śnie nie, a part ne rem zo sta ło Ra dio
Eska, któ re bę dzie umi la ło nar cia rzom
szu so wa nie po sto ku. W cią gu naj bliż -
szych dni uru cho mio ny zo sta nie tak że
pod gląd sto ku on -li ne, za rów no na stro -

nie MOSiR-u (www.mo sir.so sno wiec.pl),
jak i miej skiej stro nie in ter ne to wej
www.so snowiec.pl. Kar net na dzie sięć
wjaz dów ma ły mi wy cią ga mi kosz tu je 8 zł
w dni po wsze dnie (godz. 14-21), na to -
miast w week end (godz. 10-21) – 10 zł.

Dla osób zmo to ry zo wa nych do stęp -
ny je st bez płat ny par king (wjazd od uli -
cy Za ru skie go), usy tu owa ny nie opo dal
głów ne go bu dyn ku Ośrod ka. Na miej -
scu funk cjo nu je tak że punkt ga stro no -
micz ny. W tym se zo nie MOSiR pla nu -
je jesz cze wpro wa dze nie na sto ku elek -
tro nicz nych kart za miast pa pie ro wych

bi le tów. – Pod pa try wa li śmy atrak cyj ne
sto ki w in nych mia stach Pol ski i zde cy -
do wa li śmy, że war to za in we sto wać
w elek tro nicz ne sys te my ob słu gi go -
ści – mó wi dy rek tor Ły dek. Za elek tro -
nicz ny sys tem na gór ce MOSiR za pła -
ci 93 tys. zł. 

Gór ka to nie je dy ne miej sce w So -
snow cu gdzie moż na ko rzy stać z uro -
ków zi my. Po dob nie jak w ro ku ubie -
głym, mi ło śni cy spor tów zi mo wych,
a w tym przy pad ku jaz dy na łyż wach,
bę dą mo gli ko rzy stać z lo do wi ska na or -
li ku przy ul. 11 Li sto pa da w So snow cu.

W chwi li za my ka nia te go nu me ru KM
agre gat na lo do wi sku był już włą czo ny
i trwa ły ostat nie pra ce przy za mra ża niu
ta fli. Przy po mnij my, że w ro ku ubie -
głym z lo do wi ska w nie speł na trzy mie -
sią ce sko rzy sta ło pra wie 20 tys. lu dzi. 

Wa run ki ko rzy sta nia z lo do wi ska
i wy po ży czal ni nie zmie nia ją się i na -
dal bę dzie ono bez płat ne. W cza sie
na uki w godz. 9-15 z lo do wi ska bę dą
ko rzy stać szko ły, od godz. 16 do 21
śli zgaw ka bę dzie ogól no do stęp na.
W week en dy lo do wi sko bę dzie ogól -
no do stęp ne od 9 do 21. KP

Moc zimowych atrakcji
Po latach przerwy Sosnowiec znów organizuje Sylwestra „pod chmurką”. W tym roku Prezydent Miasta zaprasza mieszkańców miasta do przywitania Nowego Roku na
Górce Środulskiej. Początek już o godz. 14.00.
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W ten świąteczny czas
Bożego Narodzenia

życzymy Naszym Czytelnikom
rodzinnego ciepła,

życzliwości i wzajemnego
zrozumienia

oraz tego, 
by w Nowym 2013 Roku

nie zabrakło w Państwa życiu
szczęścia, dobroci i miłości

Redakcja 
„Kuriera Miejskiego”

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
składamy Mieszkańcom
Sosnowca i Zagłębia
serdeczne życzenia szczęścia,
zdrowia i wszelkiej
pomyślności. 

Spokoju i radości w gronie
najbliższych.

Niech nastrój świątecznych
dni pozwoli nam Wszystkim
zapomnieć codziennych
troskach i kłopotach.

Składamy również najlepsze
życzenia Do Siego Roku. 

Oby 2013 rok przyniósł nam
same dobre chwile. 

Amatorzy białego szaleństwa mają nadzieję na dobrą, sprzyjającą aurę tej zimy

Prezydent Miasta

Kazimierz Górski

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Mateusz Rykała                                                       



By li i obec ni pra cow ni cy gór nic twa nie tyl ko wspo mi na li
cza sy, kie dy bran ża mia ła się naj le piej, ale też przy po mnie -
li Edwar da Gier ka, I se kre ta rza KC PZPR, któ ry, jak pod -
kre śla li uczest ni cy wy jąt ko wo przy czy nił się do roz wo ju
wy do by cia wę gla, nie tyl ko te go ka mien ne go, ale i bru nat -
ne go. – Wie le się wciąż mó wi o tych słyn nych kre dy tach,
bra nych i prze ja da nych w epo ce Gier ka. Ale wy star czy
spoj rzeć na te ota cza ją ce nas za kła dy, czy miesz ka nia, by
zro zu mieć, że głów nym ce lem bra nia kre dy tów był roz wój
oraz pra ca dla mło dzie ży – mó wił prof. Adam Gie rek. 
– Spo ty ka my się by wspo mi nać, ale tak że by przy po mi nać
i edu ko wać. Tam ta epo ka dla mło dych jest od le gła, ale
war to im mó wić, że tak że i oni z niej ko rzy sta ją. Wy star -
czy wspo mnieć wciąż naj szyb szą Cen tral ną Ma gi stra lę
Ko le jo wą łą czą ca Śląsk z War sza wą. Wy star czy przy po -
mnieć słyn ną gier ków kę, z któ rej wciąż ko rzy sta my,
zwłasz cza te raz po jej re mon cie. To wła śnie wte dy bu do -
wa no, wte dy in we sto wa no, i war to o tym pa mię tać – pod -
kre ślał pre zy dent Gór ski. 
Na sa li nie mo gło za brak nąć Fran cisz ka Wszoł ka, by łe go
wi ce mi ni stra Gór nic twa i Ener ge ty ki, ale też wie lu je go
współ pra cow ni ków. Wszy scy ży czy li so bie pięk nych
świąt, ale i roz wo ju gór nic twa, któ re sta ło się naj waż niej -
szą czę ścią ich ży cia. RED
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Aga ta Ro żan kow ska, 19-let nia stu -
dent ka Aka de mii Mu zycz nej w Byd -
gosz czy, zo sta ła zwy cięż czy -
nią II Ogól no pol skie go Kon kur su
Pio sen ki AL LEGRO. TRIBUTE TO
SZPILMAN. Pod czas uro czy stej ga -
li, któ rą 3 grud nia na de skach Te atru
Za głę bia po pro wa dzi li Ja cek Fi lus
i Pa weł Sztomp ke, wo ka list ka otrzy -
ma ła 8 tys. zł oraz ode bra ła sta tu et kę
Grand Prix z rąk prze wod ni czą cego
ju ry, Jac ka Cy ga na. Wo ka list ka w fi -
na le za śpie wa ła utwór „To wła śnie
mi łość”, a jej wy ko na nie uwio dło ju -
ro rów i pu blicz ność. 

Za sko czo na i szczę śli wa zwy cięż -
czy ni bar dzo go rą co, wprost ze sce -
ny, dzię ko wa ła swo je mu pia ni ście
Ada mo wi Bie la now skie mu. – Bar -
dzo się cie szę, że mo je wy ko na nie
przy pa dło do gu stu człon kom ju ry
i pu blicz no ści. Przy znam, że wcze -
śniej nie zna łam zbyt wie lu utwo rów
Wła dy sła wa Szpil ma na, ale te raz wi -
dzę, jak du ży tkwi w nich po ten cjał.
Na pew no bę dę się gać do je go twór -
czo ści w ko lej nych swo ich wy stę -
pach – pod kre śli ła. 

Im pre zę za in au gu ro wał pre zy dent
So snow ca, Ka zi mierz Gór ski. – Cie -
szę się, że w 110. uro dzi ny mia sta
znów bę dzie my mo gli usły szeć utwo -
ry wiel kie go so sno wi cza ni na Wła dy -
sła wa Szpil ma na. Po przez ta kie ini -
cja ty wy mo że my udo wod nić, że mia -
sto zmie ni ło swój prze my sło wy cha -
rak ter na miej sce, gdzie na uka i kul -
tu ra od gry wa bar dzo waż ną ro lę.

Mam na dzie ję, że już za rok, przy or -
ga ni za cji ko lej nej edy cji, bę dzie my
mo gli Pań stwa go ścić w no wo cze snej
Sa li Kon cer to wej Ze spo łu Szkół Mu -
zycz nych – stwier dził pre zy dent. 

O głów ną na gro dę ry wa li zo wa ło
wsu mie sied miu wy ko naw ców. Oprócz
zwy cięż czy ni wy stą pi li: Agniesz ka Ma -
lisz czak, Syl wia Prze tak, Do ro ta Zy ga -
dło z ze spo łem WICHER, WALACH
AND QUARTO ARCOS, Ta tia -
na Racz kow ska i Mi chał Sza fra niec
oraz DAMA&JeanPierre. Wo ka li ści
mie li trud ne za da nie dowy ko na nia. Za -
pre zen to wa li aran ża cje i in ter pre ta cje
utwo rów Wła dy sła wa Szpil ma na. Wy -
bra li ta kie prze bo je jak: „Nie ma szczę -
ścia bez mi ło ści”, „Dowi dze nia Ted dy”
czy „Ja je stem two ja”. In ter pre ta cję
i wy ko na nie oce nia ło czte ro oso bo we
ju ry wskła dzie: Elż bie ta Ada miak, Ma -

ria Sza błow ska, Ja cek Wój cic ki i Ja cek
Cy gan, a se kre ta rzem ju ry by ła Ewa
Zug. 

Wer dykt ogło sił Ja cek Cy -
gan. – By li śmy nie zwy kle za do wo -
le ni z po zio mu ar ty stycz ne go fi na li -
stów II Ogól no pol skie go Kon kur su
Pio sen ki AL LEGRO. TRIBUTE
TO SZPILMAN. Każ dy z nich
z osob na za pre zen to wał bar dzo wy -
so ki po ziom. Osta tecz nie zde cy do -
wa li śmy, że laur kon kur su tra fi
do Aga ty Ro żan kow skiej – pod kre -
ślił. 

Ju ro rzy zgod nie orze kli, że pierw -
sze miej sce oraz 3 tys. zł na le żą się
Ta tia nie Racz kow skiej i Mi cha ło wi
Sza fra niec za pio sen kę „I tyl ko mi
żal”. Dru gie miej sce i 2 tys. zł otrzy -
ma li DAMA&JeanPierre za utwór
„Ja je stem twój”, a trze cie miej sce

i pół to ra ty sią ca zło tych tra fi ło
do Syl wii Prze tak za pio sen kę „Nie
ma szczę ścia bez mi ło ści”.

Przy zna no tak że trzy wy róż nie -
nia. Za naj lep sze wy ko na nie pio sen -
ki „Do wi dze nia Ted dy” – na gro dzo -
no Do ro tę Zy ga dło z ze spo łem su -
mą 750 zł. Tej sa mej wiel ko ści na gro -
da tra fi ła do WICHER, WALACH
AND QUARTO ARCOS za naj lep -
szą aran ża cję. Szan sę pro fe sjo nal ne -
go na gra nia dwóch pio se nek 
w „S -To ne Stu dio So sno wiec” o war -
to ści 3 tys. zł otrzy ma ła Aga ta Ma -
lisz czak z ze spo łem.

Or ga ni za to rem II Ogól no pol skie -
go Kon kur su Pio sen ki AL LEGRO.
TRIBUTE TO SZPILMAN by ła
Agen cja Ar ty stycz na „Ga ma”. Pro -
jekt zo stał sfi nan so wa ny ze środ ków
mia sta So sno wiec. mz
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Niech żyje nam
górniczy stan! 
Kilkadziesiąt górniczych rodzin, byłych
pracowników kopalń, z Zagłębia i Śląska, wzięło
udział w górniczym święcie, na które zaprosili
profesor Adam Gierek, wspólnie z prezydentem
miasta Kazimierzem Górskim

II Ogól no pol ski Kon kurs Pio sen ki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN roz strzy gnię ty!

Szpil man był by dum ny 

29 li sto pa da od by ło sięXXXI po sie dze -
nie Ra dy Miej skiej.Tuż pootwar ciu ob -
rad, rad naklu bu SLD, Ha li naSo bań ska
przed sta wi ła czte ry mło de wo lon ta -
riusz ki, któ re od wrze śnia prze by wa ją
w So snow cu. Ma ia Bel ta dze i Eka te ri -
ne Skhi la dze z Gru zji, Dam la Umut
Uzun z Tur cji i Ma rie Pa pot z Fran cji
w ra mach Eu ro pej skie go Wo lon ta ria tu
bę dą wPol sce przez9 mie się cy. Wo lon -
ta riusz ki wy bra ły na sze mia sto
w związ ku z ich za in te re so wa niem te -
ma ty ką gen der oraz rów no upraw nie -
niem ko biet i męż czyzn w ra mach pro -
jek tu re ali zo wa ne go w so sno wiec kiej
or ga ni za cji po za rzą do wej (wię cej nate -
mat po by tu wo lon ta riu szek wSo snow -
cu nastr.4).

Ko lej nym punk tem se sji by ła mul -
ti me dial na pre zen ta cja dzia łal no ści
Ho spi cjum św. To ma sza pod na zwą
„Wczo raj, dziś, przy szłość”, któ re
w paź dzier ni ku ob cho dzi ło 15-le cie
ist nie nia. Do ro bek or ga ni za cji jest im -
po nu ją cy: opie ka per ma nent na i cią gła
nad 100 pod opiecz ny mi w ca łym mie -
ście. W cią gu 15 lat by ło ich 4 ty sią ce,
a 100 tys. osób od wie dza no w do -
mach. Obec nie ho spi cjum sta ra się
o sta cjo nar ny bu dy nek dla swo ich
pod opiecz nych.

– Bę dzie to wspól ne dzie ło gmi ny
i Fun da cji. Bu do wa roz pocz nie się
praw do po dob nie w 2014 ro ku na
dział ce, prze ka za nej przez gmi nę. Do
tej po ry uda ło się po zy skać oko ło 1,5
mi lio na zło tych –po wie dział Wil helm
Zych, prze wod ni czą cy Fun da cji ds.
Bu do wy Sta cjo nar ne go Ho spi cjum.

– Wy bu do wa nie ta kie go obiek tu
roz wią za ło by wie le pro ble mów w na -

szym mie ście – do dał rad ny To masz
Bań bu ła.

Ko lej na część se sji nie by ła już tak
spo koj na. Rad ni bo wiem gło so wa li
nad od wo ła niem rad nych: To ma sza
Mę drza ka i Ada ma Wol skie go z funk -
cji prze wod ni czą cych ko mi sji.

Utra ta funk cji prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji,
przez rad ne go klu bu PiS-u To ma sza
Mę drza ka, by ła kon se kwen cją wpi sów
rad ne go na por ta lu spo łecz no ścio wym
na wo łu ją cych do roz ru chów pod czas
ob cho dów Świę ta Nie pod le gło ści. 

– Nie mam wąt pli wo ści co doprze -
bie gu gło so wa nia. Mam na dzie ję, że
nie wszyst kie sta no wi ska zo sta ną za -
wład nię te przez opo zy cję – po wie dział
To masz Mę drzak. – Je stem ostat nią
oso bą, któ ra chcia ła woj nę pol sko -pol -
ską prze nieść na na szą ra dę. Sta ło się
ina czej nie z mo jej wo li. Zro zu miem
pań stwa de cy zję w tej spra wie – do dał.

– Mia łem na dzie ję, że bę dzie pan
mil czał. Pa na wpis nas wszyst kich
kom pro mi tu je – po wie dział rad ny Ma -
ciej Or now ski, rad ny klu bu SLD.

– Jest to swo ista an ty re kla ma sa -
mo rzą du. Lu dzie o ta kich po glą dach
nie po win ni spra wo wać pew nych funk -
cji – do łą czył do dys ku sji Da niel Mi -
kla siń ski z klu bu PO.

– Tom ku, strze li łeś so bie w sto pę.
Prze wod ni czą cym ko mi sji by łeś bar -
dzo do brym – do dał rad ny Pa weł Woj -
tu siak z klu bu „Nie za leż nych”.

Głos w tej spra wie za brał tak że Ar -
ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den -
ta mia sta.

– Rad ny jest oso bą pu blicz ną przez
ca łą do bę: na tej sa li, wpra cy, wdo mu,

na Fa ce bo oku. Wszę dzie. Jest to
pierw sza kłót nia po li tycz na w hi sto rii
tej ra dy. Prze sta no mó wić oKa ta rzy nie
W. z So snow ca, te raz mó wi się o rad -
nym z So snow ca – oce nił. 

Z ko lei Ste fan Woj now ski z klu bu
PiS stwier dził: – Z pra cy To masz
Mę drzak wy wią zy wał się na le ży cie.
Uka ra ny zo sta je czło wiek, któ ry do -
brze wy ko ny wał swo ja pra cę. I za to
po win no mu się po dzię ko wać. 

Osta tecz nie wnio sek o od wo ła nie
To ma sza Mę drza ka z funk cji prze wod -
ni czą ce go Ko mi sji Kul tu ry, Sztu ki
i Re kre acji UM po par ło 19 rad nych, 7
by ło prze ciw. No wym prze wod ni czą -
cym ko mi sji zo stał Mi chał Za jąc
z Plat for my Oby wa tel skiej (17 gło sów
„za”, 1 prze ciw).

Dru gim rad nym od wo ła nym
z funk cji prze wod ni czą ce go zo stał
Adam Wol ski, prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Roz wo ju Mia sta iOchro ny Śro do wi -
ska. To sku tek de cy zji Wol skie go,
o wy stą pie niu z sze re gów so sno wiec -
kie go SLD. No wym prze wod ni czą cym

Ko mi sji Roz wo ju Mia sta i Ochro ny
Śro do wi ska zo stał To masz Nie dzie la
z SLD, do tych cza so wy za stęp ca prze -
wod ni czą ce go, na to miast wi ce prze -
wod ni czą cą wy bra no Ewę Szo tę z PO. 

Podczas listopadowej sesji przyjęto
szereg projektów uchwał m.in.
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportowych
na 2013 rok. 

Po zy tyw nie za opi nio wa no uchwa ły
do ty czą ce wie lo let nie go pro gra mu go -
spo da ro wa nia miesz ka nio wym za so -
bem gmi ny w la tach 2012-2017, za sad
oraz kry te riów wy naj mo wa nia lo ka li
wcho dzą cych wskład miesz ka nio we go
za so bu mia sta So snow ca oraz je go nie -
ru cho mo ścia mi.

Rad ni jed no gło śnie przy ję li uchwa -
łę w spra wie nada nia Gim na zjum nr 25
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi imie nia
Sta ni sła wa Sta szi ca.

Na za koń cze nie za twier dzo no ra mo -
we pla ny pra cy na I pół ro cze 2013 ro ku
ko mi sji sta łych Ra dy Miej skiej.  U

31. se sja Ra dy Miej skiej

No wi sze fo wie ko mi sji
Ma riusz Bin kie wicz

Ma ia Bel ta dze i Eka te ri ne Skhi la dze z Gru zji, Dam la Umut Uzun
z Tur cji i Ma rie Pa pot z Fran cji były gośćmi 31. sesji RM

Spro sto wa nie
W ubie głym nu me rze „KM” w tek ście „Bied ny sfi nan su je bo ga te -
go” za mie ści li śmy nie ści słą in for ma cję. Przed sta wi ciel mia sta Bę -
dzi na w Zgro ma dze niu KZK GOP, któ rym jest pre zy dent miast pan
Łu kasz Ko mo niew ski, nie uczest ni czył w ob ra dach zgro ma dze nia
i tym sa mym nie po parł uchwa ły do ty czą cej zwięk sze nia do płat
gmin do bu dże tu KZK GOP. Za błąd prze pra sza my.

Syl wia Ko sman

Mar sza łek skła da dy mi sję
13 grud nia nie był szczę śli wy ani dla mar szał ka wo je wódz twa ślą -
skie go Ada ma Ma tu sie wi cza, ani dla sze fa Ko lei Ślą skich, a już z ca -
łą pew no ścią nie był do bry dla pa sa że rów ko lei, któ rzy naj czę ściej
cze ka li na swo je po cią gi.
Ko le je Ślą skie od 9 grud nia mia ły cał ko wi cie prze jąć ruch pa sa żer ski
w re gio nie od Prze wo zów Re gio nal nych. Kło pot w tym, że, jak się
oka za ło KŚ nie by ły kom plet nie przy go to wa ne do tak od po wie dzial -
ne go za da nia. Za miast oszczęd no ści po waż ne kło po ty.
Oka za ło się tak że, że szef ko le jo wej spół ki Ma rek Wo rach ma pro ble -
my praw ne, o któ rych nie by ło wia do mo mar szał ko wi. Adam Ma tu -
sie wicz w trak cie kon fe ren cji pra so wej pod kre ślił swo ją od po wie -
dzial ność za fa tal ne przy go to wa nie spół ki ko le jo wej, i po sta no wił po -
dać się do dy mi sji. RED

Agata Różankowska zwyciężyła w konkursie AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN

Prezydent Kazimierz Górski i prof. Adam Gierek byli
jednymi z odznaczonych przez Związek Zawodowy
Górników w Polsce KWK Kazimierz Juliusz. Obok stoi
Andrzej Słowiński, przew. MZ ZZG w Polsce KWK
Juliusz

Ja ro sław Adam ski
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Jak kształtuje się przyszłoroczna
perspektywa budżetowa? 
Bu dżet to po nad 700 mi lio nów
zło tych. W su mie ogrom na su ma,
bo bar dzo sze ro ki za kres za dań
mia sta na pra wach po wia tu, mu si
ten bu dżet ob słu żyć. Przy zwy cza -
ili śmy się, że spo ro środ ków prze -
zna cza my na in we sty cje, co do tej
po ry by ło moż li we mię dzy in ny mi
dzię ki środ kom unij nym. Przy szły
rok bę dzie jesz cze fi nan so wał za -
koń cze nie daw nych in we sty cji,
a je dy nie w przy pad ku za da nia
upo rząd ko wa nia go spo dar ki od -
pa da mi, bę dzie my je pro wa dzić
do ro ku 2014. W ko lej nych la tach
wy dat ki na in we sty cje bę dą niż sze
ze wzglę du na niż sze niż do tej po -
ry unij ne środ ki, ale w dal szym
cią gu bę dzie pro wa dzić in we sty cje
w ob sza rach i dzie dzi nach, w któ -
rych bę dzie to moż li we. 
Za bez pie czy li śmy ca łą sfe rę
oświa ty, kul tu ry, spor tu, re kre acji
oraz oczy wi ście po mo cy spo łecz -
nej i zdro wia. Po pierw szym okre -
sie in we sto wa nia w za kre sie
ochro ny zdro wia, któ re ob ję ły
przede wszyst kim obiek ty do mów
po mo cy spo łecz nej, ca ły czas in -
we stu je my w szpi tal. Na in we sty -
cje w szpi ta lu wy da li śmy już po -
nad 50 mln zło tych. Bę dzie my re -
mon to wać tak że bu dy nek daw ne -
go Szpi ta la nr 2, któ ry prze ję li śmy
od Urzę du Mar szał kow skie go,
pod wa run kiem, że nie bę dzie my
tam pro wa dzić dzia łal no ści me -
dycz nej, dla te go po wsta nie tam
Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo -
łecz nej. Bar dzo za awan so wa ne są
już na sze in ne in we sty cje, ta kie jak
bu do wa Sa li Kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkół Mu zycz nych, układ
dro go wy wo kół Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz ne go czy pra ce

zwią za ne z uzbro je niem pra -
wie 100 hek ta rów in we sty cyj nych
w Macz kach. 

Ostatnio okazało się, że kilka szkół
i przedszkoli nie ubezpieczyło się
na wypadek pożaru czy zalania
obiektu. Czy nie jest to nadmierna
i źle rozumiana oszczędność? 
Ubez pie cze nie się jest ele men tem
za bez pie cze nia się i jest do bro wol -
ne. Zda ję so bie spra wę, że szko ły
mo gą czuć się bez piecz ne w tak
du żym mie ście i przy du żym bu -
dże cie. W ra zie nie szczę śli we go
wy pad ku, z pro ble mem bę dzie
mu siał so bie po ra dzić or gan za ło -
ży ciel ski, czy li gmi na. Z punk tu
wi dze nia nie zbyt wy so kich kosz -
tów ubez pie cze nia uwa żam, że
wszyst kie pla ców ki po win ny się
ubez pie czyć i wie rzę, że dy rek to -
rzy wy go spo da ru ją w swo ich bu -
dże tach środ ki na ten cel. Bo jak
mó wi mą dre pol skie przy sło wie:
„Mą dry Po lak po szko dzie”. 

Sporo kontrowersji wzbudza
ostatnio wysokość składki
do budżetu KZK GOP… 
Zga dza się. W bu dże cie zna la zła
się tak że cie ka wa po zy cja, czy li
skład ka do KZK GOP. Nie ma co
ukry wać, że jest to swo ista da ni -
na bu dże tu mia sta do wspól ne go
bu dże tu KZK KOP, któ ra jest
głów nie prze zna cza na na po kry cie
róż ni cy po mię dzy kosz ta mi a do -
cho da mi z bi le tów. Ze wzglę du
na to, że usta wy wy ma ga ją bez -
zwrot ne go re spek to wa nia ulg, ta -
kich grup jak stu den ci, ucznio wie
czy eme ry ci, zmniej sze nie do cho -
dów ze sprze da ży bi le tów jest nie -
unik nio ne. Od ubie głe go ro ku
ma my tak że no wy człon w skład -
ce zbie ra nia wspól nych pie nię dzy

na funk cjo no wa nie ko mu ni ka cji,
któ ry do ty czy in we sty cji w tram -
wa jach. Przez ostat nie 20 lat nikt
nie in we sto wał w in fra struk tu rę
tram wa jo wą. Obec nie otrzy ma li -
śmy wspar cie unij ne na pla no wa -
ne in we sty cje w wy so ko ści oko -
ło 59 pro cent, choć wal czy my
o wyż sze do fi nan so wa nie. Roz -
pocz nie my wiel ką prze bu do wę li -
nii tram wa jo wych. Po za tym re -
mon tu je my li nie, mo der ni zu je my
i ku pu je my no we tram wa je. Przy -
szło rocz na na sza skład ka do bu -
dże tu KZK GOP wy no si oko ło 70
mln zło tych, ale obej mie mię dzy
in ny mi prze bu do wę li nii nr 15, to -
ro wi ska, wia duk ty w re jo nie Bry -
ni cy, mo der ni za cję pę tli w Za gó -
rzu i za kup no wych ni sko po dło -
go wych tram wa jów. Ta kwo ta da
moż li wość sko mu ni ko wa nia So -
snow ca z Ka to wi ca mi i stwo rze -
nia szyb kiej li nii, bardz ko kon ku -
ren cyj nej do in nych środ ków ko -
mu ni ka cji. In we sty cja ma się roz -
po cząć na po cząt ku przy szłe go
ro ku, a za koń czyć pod ko -
niec 2014 r. 

Sy tu acja nie wy da je się więc
szcze gól nie kry zy so wa…
Wy mie nio ne prze ze mnie in we sty -
cje, czy li mię dzy in ny mi bu do wa
za kła du uty li za cji od pa dów, Park
Na uko wo -Tech no lo gicz ny, uzbro -
je nie te re nów w Macz kach, prze -
bu do wa li nii tram wa jo wych, bu do -
wa sa li kon cer to wej, sa li spor to wej
w Za gó rzu, bę dą słu żyć miesz kań -
com przez wie le lat. Ta ka den cja
przy go to wu je mia sto zgod nie
z prze pi sa mi unij ny mi do dzia ła nia
eko lo gicz ne go, tech nicz ne go, je -
że li nie na mia rę XXI wie ku, to
przy naj mniej na mia rę koń -
ca XX wie ku. Z te go punk tu wi -
dze nia bu dżet przy go to wa ny
na na stęp ny rok, nie wy glą da
na kry zy so wy. Ale by te wszyst kie
in we sty cje moż na by ło sfi nan so -
wać, wszy scy mu si my oszczę dzać.
Nie bę dzie roz rzut no ści. Nie bę -
dzie my więc fi nan so wać mię dzy
in ny mi jed no ra zo wych wy da rzeń
i even tów kul tu ral nych czy mu -
zycz nych, ale sku pi my się na po -
mo cy na szym uta len to wa nym
dzie ciom i mło dzie ży. Po mi mo

pro ble mów, któ re są, bu dżet jest
bar dzo am bit ny. Sku pia się na wy -
dat kach in we sty cyj nych, ale mu si -
my oszczę dzać i w mia rę po trze by
się gnąć do re zerw. 

Prowadzone są działania w celu
przekształcenia Szpitala
Miejskiego w spółkę gminną. Jaki
ma być efekt tych zmian? 
Obec nie je ste śmy naeta pie przy go -
to wy wa nia do ku men tów do tzw.
ko mer cja li za cji szpi ta la, prze -
kształ ce nia go w spół kę z ogra ni -
czo ną od po wie dzial no ścią. Aby to
moż na by ło zro bić, szpi tal trze ba
od dłu żyć, na co po trze ba 10 mi lio -
nów zło tych w go tów ce i co naj -
mniej20 mln od dłu że nia „sta rych”
dłu gów, sta no wią cych po życz kę
mia sta dla szpi ta la. Bę dzie to re wo -
lu cyj na zmia na, któ ra umoż li wi
uzy ska nie oko ło12 mln zło tych od -
dłu że nia ze stro ny Mi ni ster stwa
Zdro wia. Prze kształ ce nie szpi ta la
jest bar dzo waż ną de cy zją, któ rą
obec nie roz wa ża my. Nie ma mo wy
o pry wa ty za cji szpi ta la. Cho dzi
o to, by pod miot me dycz ny był do -
brze i spraw nie za rzą dza ny.
Po ewen tu al nym prze kształ ce niu,
szpi tal nie bę dzie miał na ce lu ge -
ne ro wa nie do cho dów, ale bę dzie
pro wa dzo ny ja ko szpi tal non pro fit,
tak sa mo jak do tej po ry. Ta ka jest
in ten cja sa mo rzą du. Gdy by się
oka za ło, że tych 12 mi lio nów zło -
tych nie moż na otrzy mać od Mi ni -
ster stwa Zdro wia, to nie wi dzę
na ra zie po wo du, by prze kształ cać
szpi tal w spół kę. 

Dość spore są oczekiwania wobec
Sosnowieckiego Parku
Naukowo-Technologicznego.
Pojawia się pytanie, czy spełni
pokładane w nim nadzieje? 

Trwa ją roz mo wy z kil ko ma fir ma -
mi, a po za tym trud na in we sty cja
dro go wa wo kół Par ku jest już pra -
wie za koń czo na, co tak że nie jest
bez zna cze nia dla pod mio tów, za -
in te re so wa nych ulo ko wa niem
swo jej dzia łal no ści w Par ku. Dwa
ostat nie mie sią ce te go ro ku, czy li
li sto pad i gru dzień bę dą mie sią ca -
mi ne go cja cji i do pie ro od stycz nia
fir my za lo gu ją się w Par ku. Tu nie
ma po śpie chu. Za le ży nam
na tym, że by to by ły sta bil ne fir -
my, któ re da dzą miej sca pra cy
i bę dą funk cjo no wa ły i roz wi ja ły
się w na szym mie ście przez wie le
lat. Jesz cze raz pod kre ślam, to nie
jest wy ścig. 

Zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok. Czego Pan
Prezydent życzy z tej okazji
mieszkańcom i czytelnikom
„Kuriera Miejskiego”?
Ży czę przede wszyst kim spo koj -
nych i ra do snych, a przede wszyst -
kim zdro wych świąt. Niech ten
świą tecz ny okres bę dzie okre sem
spo ko ju, z któ re go bę dzie my czer -
pać si ły na ko lej ny rok oraz ra do -
ści, wy ni ka ją cej ze wspól ne go
świę to wa nia i cza su spę dzo ne go
z ro dzi ną. Niech rok 2013, któ ry
jest za po wia da my ja ko rok naj bar -
dziej cięż ki i kry zy so wy, nie oka -
zał się, wbrew pro gno zom, trud ny.
Ży czę, by miesz kań ców So snow -
ca za po wia da ny kry zys omi nął
i że by śmy w spo ko ju mo gli kon ty -
nu ować za da nia, któ re ma my
przed so bą oraz wy ko rzy sty wać
moż li wo ści i po ten cjał, któ re ma -
my. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Po mi mo pro ble mów, któ re są, bu dżet jest bar dzo am bit ny, ale roz rzut no ści nie bę dzie, za po wia da pre zy dent 

Inwestycje na lata
Roz mo wa z Ka zi mie rzem Gór skim, pre zy den tem So snow ca

W po ło wie li sto pa da w Par ku Na uko -
wo – Tech no lo gicz nym spo tka li się
człon ko wie So ju szu Le wi cy De mo kra -
tycz nej. W ze bra niu uczest ni czy ło po -
nad stu dzia ła czy i sym pa ty ków SLD,
a tak że przed sta wi cie le Fe de ra cji Mło -
dych So cjal de mo kra tów i Spo łecz ne go
Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia im.
Edwar da Gier ka. Wśród przy by łych
na spo tka nie go ści na le ży wy mie nić
prze wod ni czą ce go SLD iPre zy den ta So -
snow ca – Ka zi mie rza Gór skie go, je go
za stęp cę – Ry szar da Łu kaw skie go, Se -
kre ta rza Ra dy Wo je wódz kiej i rad ne -
go – To ma sza Nie dzie lę, rad nych – Woj -
cie cha Ni twin ko, Zyg mun ta Wit kow -
skie go, To ma sza Bań bu łę i Jac ka Ka zi -
mier cza ka, pre ze sa Pol skie go Związ ku
Ho ke ja na Lo dzie – Pio tra Ha ła si ka.
W spo tka niu udział wzię li rów nież pro -
fe sor UŚ – Ma rek Ba rań ski i wie lo let ni
prze wod ni czący Ra dy Miej skiej – Bo gu -
sław Ka ba ła. FMS re pre zen to wa ła prze -
wod ni czą ca or ga ni za cji – Agniesz ka
Buc ka, jej za stęp ca – Ja kub So sul ski ise -
kre tarz Mi chał Wci sło. 

Uczest ni cy ze bra nia dys ku to wa li
o so sno wiec kiej le wi cy i jej przy szło ści.
Za sta na wia no się jak po pra wić no to wa -
nia par tii, przy cią gnąć dosie bie iprze ko -

nać do pro gra mu SLD wy bor ców. Każ -
dy z prze ma wia ją cych na kła niał do szu -
ka nia moż li wo ści sze ro kie go po ro zu mie -
nia, bo tyl ko zjed no czo na le wi ca mo że
osią gnąć suk ces wy bor czy. Pod czas spo -
tka nia prze wod ni czą ca FMS – Agniesz -
ka Buc ka ijej za stęp ca Ja kub So sul ski za -
pre zen to wa li dzia łal ność i do ko na nia
mło dzie żów ki SLD w na szym mie ście.
Uczest ni cy spo tka nia przy po mi na li po -
stać Edwar da Gier ka iw tym kon tek ście
roz ma wia no o przy pa da ją cej w przy -
szłym ro ku set nej rocz ny uro dzinISe kre -
ta rza KC PZPR. Pre zy dent i li der
SLD – Ka zi mierz Gór ski prze ko ny wał
zgro ma dzo nych, że So sno wiec i je go
miesz kań cy po ko na li wie le prze ciw no -
ści. To wła śnie na sze mia sto pod nio sło
się poupad ku ko palń ihut iprze obra zi ło
się wob szar gdzie roz wi ja ją się no wo cze -
sne tech no lo gie – cze go przy kła dem jest
choć by Park Na uko wo – Tech no lo gicz -
ny. Co waż ne, in we stu je się nie tyl ko
w mia sta, ale tak że w dziel ni cach po łu -
dnio wych mia sta,któ re rów nież za słu gu -
ją na roz wój, a ich miesz kań cy na ży cie
w bar dziej kom for to wych i przy ja znych
wa run kach. 

To masz Nie dzie la

Adam Ma tu sie wicz, mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go, ra zem z pre zy den ta -
mi So snow ca, Ja worz na, Bę dzi na oraz
bur mi strza mi Cze la dzi i Mi ko ło wa, pod -
su mo wa li pod ję te dzia ła nia i zre ali zo wa -
ne in we sty cje w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go. Spo tka nie od by ło się w So sno -
wiec kim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -
nym.

– Do suk ce sów po ło wy ka den cji
w pierw szej ko lej no ści za li czył bym bu do -
wę sa li kon cer to wej z praw dzi we go zda -
rze nia, któ rej do cze ka li śmy się po 20 la -
tach. Obiekt po wsta je przy Ze spo le Szkół
Mu zycz nych im. Ja na Kie pu ry i bę dzie słu -
żył za rów no miesz kań com, jak i uczniom
szko ły. Do sta li śmy też du że do fi nan so wa -
nie na ukoń cze nie sa li wi do wi sko wej po ki -
nie Mu za, co w po łą cze niu z dzia łal no ścią
Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry spra -
wi, że So sno wiec sta nie się praw dzi wym
Za głę biem mu zy ki. Dru gą spra wą, któ rą
wszy scy ży je my, jest go spo dar ka śmie cio -
wa. Je ste śmy jed nym z nie licz nych miast,
któ re jest go to we na wej ście w ży cie od 1

lip ca 2013 ro ku usta wy na kła da ją cej
na gmi nę od biór śmie ci. Ma my no we su -
per no wo cze sne wy sy pi sko, bu du je my za -
kład se gre go wa nia i uty li za cji od pa -
dów – wy li czał Ka zi mierz Gór ski, pre zy -
dent So snow ca. 

To wła śnie w ra mach GBŚ wy bu do wa -
no PN-T na te re nie po daw nej ko pal ni
„Niw ka -Mo drze jów”. – Wkrót ce od da my
do użyt ku no wą dro gę, ka na li za cję oraz
uzbro jo ne dział ki na te re nie po ko pal ni pia -
sku „Macz ki -Bór”, gdzie już w tej chwi li
funk cjo nu ją dwa przed się bior stwa, a nie ba -
wem po ja wią się ko lej ne. Pre zy dent wska -
zał, o co bę dzie wal czył w dal szej ko lej no -
ści. – Z pew no ścią żal nam, że do dziś nie
po wsta ło po łą cze nie z S1 na Dań dów ce.
Za nim za czę li śmy bu do wę swo jej czę ści
dro gi, mie li śmy za pew nie nia Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, że
wę zeł po wsta nie. Przed na mi wal ka o ten
wę zeł oraz skło nie nie czę ści ,,ślą skiej” wo -
je wódz twa, że po bu do wie DTŚ czas na in -
we sto wa nie w dro gi Za głę bia, bo „86” to
jed na z naj bar dziej ob cią żo nych dróg
w Pol sce – do dał. 

W in nych mia stach środ ki unij ne zo sta -
ły prze zna czo ne na re kul ty wa cję po ko pal -
nia nych lub po rol ni czych te re nów i przy go -
to wa ne dla in we sto rów. I tak w Bę dzi nie
ce lem by ło m.in. kom plek so we uzbro je nie
te re nu in we sty cyj ne go w dziel ni cy War pie,
w Cze la dzi kam pa nia pro mo cji in we sty cyj -
nej mia sta i uzbro je nie te re nów Wschod niej
Stre fy Eko no micz nej, a w Ja worz nie uru -
cho mie nie Za głę biow skiej Stre fy Go spo -
dar czej.

– Nie mam dziś obaw, by sta nąć
przedmiesz kań ca mi któ re go kol wiek zmiast.
Skok cy wi li za cyj ny, ja kie go do ko na li śmy
dzię ki tym środ kom, nie miał pra wa się wy -
da rzyć bez ich udzia łu. My ślę, że je ste śmy
efek tyw ni, ra cjo nal ni i sku tecz ni – pod kre ślił
pre zy dent Ja worz na Pa weł Sil bert.

Ostra wal ka o środ ki unij ne cze ka sa -
mo rzą dow ców w ko lej nych la tach unij ne -
go pro gra mo wa nia. Sa mo rzą dow cy nie bę -
dą już brać udzia łu w kon kur sach. Te raz
de cy zje ma ją być po dej mo wa ne w dro dze
dys ku sji. 

Syl wia Ko sman, RED

Go spo da rze miast roz ma wia li o środ kach unij nych, na ja kie moż na li czyć w naj bliż szej przy szło ści

Efek tyw ni, ra cjo nal ni i sku tecz ni
Spotkanie sosnowieckiego SLD 
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Prezydent Miasta Sosnowca
zawiadamia:

W terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2012 roku można
składać wnioski z propozycjami kandydatur do Nagród Miasta Sosnowca
w dziedzinie kultury. 

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 roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Umożliwi to
uhonorowanie m. in. 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
oraz inne podmioty działające na rzecz kultury.

Wnioski o przyznanie Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury
powinny być wypełnione na formularzach, których wzory są dostępne
na stronie internetowej Miasta Sosnowca oraz w sekretariacie Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3,
pok. 33.

Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 3, pok. 33,
tel. 32/296-06-47 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału).

MIEJ WIĘCEJ 
rusza już w styczniu
Wydział Polityki Społecznej przypomina wszystkim rodzinom
wielodzietnym (z co najmniej trójką dzieci) o składaniu
wniosku o wydanie imiennych kart Programu „MIEJ WIĘCEJ”,
który rusza od 1 stycznia 2013 r.
Wnio sek oraz in ne in for ma cje
dot. Pro gra mu „MIEJ WIĘCEJ”
do stęp ne są na stro nie in ter ne to -
wej: www.miej wie cej.so sno -
wiec.pl 
Przy po mi na my, że Pro gram
„Miej Wię cej” jest skie ro wa ny
do ro dzin wie lo dziet nych i ro -
dzin za stęp czych, za miesz ku ją -
cych na te re nie mia sta So snow ca.
Ro dzi ny wie lo dziet ne to ta kie,
któ re skła da ją się z ro dzi ców
(jed ne go ro dzi ca) oraz troj ga lub
wię cej dzie ci, bę dą cych na utrzy -
ma niu ro dzi ców. Pro gra mem są
ob ję te dzie ci do 18. ro ku ży cia
lub do 24. ro ku ży cia, je śli się
uczą lub stu diu ją. Każ dy mo że
uczest ni czyć w Pro gra mie bez
wzglę du na uzy ski wa ny do chód.
Każ dy upraw nio ny czło nek ro -
dzi ny otrzy mu je imien ną kar tę
z lo go pro gra mu, wy da ną przez
Urząd Mia sta So snow ca. Kar ta,
po oka za niu wraz z do ku men tem
toż sa mo ści, upraw nia do sko rzy -
sta nia ze zni żek, okre ślo nych

w za kład ce Part ne rzy (za kład ka
na stro nie in ter ne to wej
www.miej wie cej.so sno wiec.pl).
Z kar ty mo gą ko rzy stać nie za leż -
nie wszy scy człon ko wie upraw -
nio nych ro dzin.

Co na le ży zro bić by otrzy mać
kar tę:
Przede wszyst kim na le ży wy peł -
nić sto sow ny wnio sek. 
For mu larz wnio sku moż na po -
brać z za kład ki pli ki do po bra nia
(www. miej wie cej. so sno wiec.
pl) lub w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu przy ul. 3 Ma ja
33 – III pię tro, po kój 405, III p.
W imie niu ro dzi ny wnio sek wy -
peł nia je den z ro dzi ców lub opie -
ku nów.
Oso by nad zo ru ją ca pro jekt: 
An na Żo łędz ka oraz  Wan da Ol -
ko (Wy dział Po li ty ki Spo łecz nej
Urzę du Miej skie go w So snow cu)
e -ma il: kon takt@miej wie cej.so -
sno wiec.pl
tel.(32) 296-23-14 KP

Sty pen dia Ar ty stycz ne
wrę czo ne
W bie żą cym ro ku, w ter mi nie od 1
wrze śnia do 10 paź dzier ni ka,
do Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki
Urzę du Miej skie go w So snow cu
zo sta ło zło żo nych 38 wnio sków
o przy zna nie Miej skich Sty pen -
diów Ar ty stycz nych, w tym zgło -
szo nych by ło 20 uczniów i 18 stu -
den tów. Zgod nie z pro po zy cją Ze -
spo łu do spraw Za opi nio wa nia
Kan dy da tów doMiej skich Sty pen -
diów Ar ty stycz nych Pre zy dent
Mia sta So snow ca przy znał sty pen -
dia 11 uczniom i 11 stu den tom. 

W gro nie uczniów sty pen dia
zo sta ły przy zna ne: Kac pro wi Ben -
di go wi – ucznio wi III kla sy Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej I stop -
nia w Ze spo le Szkół Mu zycz nych
im. Ja na Kie pu ry w So snow cu
oraz IV kla sy Szko ły Pod sta wo wej
nr 39 w So snow cu; Ali cji Gie ce -
wicz – uczen ni cy IV kla sy Szko ły
Mu zycz nej II stop nia im. Ja na Kie -
pu ry w So snow cu oraz I kla -
sy II Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w So snow cu; Adzie Je lon kie -
wicz – uczen ni cy II kla sy Gim na -
zjum nr 2 w Ze spo le Szkół Ogól -
no kształ cą cych nr 9 w So snow cu;
Mi cha ło wi Kor ża ko wi – ucznio -
wi II kla sy Gim na zjum nr 2 w Ze -
spo le Szkół Ogól no kształ cą cych

nr 9 w So snow cu; Do mi ni ko wi
Lop pe – ucznio wi II kla sy Gim na -
zjum nr 16 w So snow cu; Ma cie jo -
wi Ma ło lep sze mu – ucznio -
wi V kla sy Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I stop nia w Ze spo le
Szkół Mu zycz nych im. Ja na Kie -
pu ry w So snow cu oraz V kla sy
Szko ły Pod sta wo wej nr 19 w So -
snow cu; Zu zan nie No wak –uczen -
ni cy V kla sy Szko ły Pod sta wo wej
nr 45 w Ze spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 2 w So snow cu;
Bar to szo wi Ro ki cie  - ucznio -
wi III kla sy w Ze spo le Szkół Elek -
tro nicz nych i In for ma tycz nych
w So snow cu; Ka ro lo wi Szy moń -
czy ko wi – ucznio wi I kla sy Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej II stop -
nia w Ze spo le Szkół Mu zycz nych
im. Ja na Kie pu ry w So snow cu
oraz II kla sy Gim na zjum nr 25
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi
w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 15 w So snow cu; Zie mo wi -
to wi Świ tal skie mu – ucznio -
wi V kla sy Pań stwo wej Ogól no -
kształ cą cej Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia w Ze spo le Pań stwo -
wych Szkół Mu zycz nych im. St.
Mo niusz ki w Ka to wi cach; Ju lii
Wój cic kiej - uczen ni cy VI kla sy
Szko ły Pod sta wo wej nr 45 w Ze -

spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 2 w So snow cu.

Z ko lei wśród stu den tów wy róż -
nie nia przy zna no: Klau dii Ba cy – stu -
dent ce II ro ku Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach; To ma szo wi Fer czy -
kow skie mu – stu den to wiIIIro ku Uni -
wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna -
niu; Zu zan nie Jan czak – stu dent -
ce II ro ku stu diów II stop nia Aka de -
mii Mu zycz nej w Kra ko wie; Ka ta -
rzy nie Klecz ko – stu dent ce II ro ku
Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi -
cach; Pau li nie Ma ślan ce – stu dent ce
Zürcher Hoch schu le der Künste De -
par te ment Mu sik; Ka mi li Mróz  -stu -

dent ceIro ku stu diówIIstop nia Aka -
de mii Sztuk Pięk nych  we Wro cła -
wiu; Ma cie jo wi Owczar ko wi – stu -
den to wi IV ro ku Pań stwo wej Wyż -
szej Szko ły Te atral nej wKra ko wie, fi -
lia we Wro cła wiu; Szy mo no wi Pa do -
ło wi – stu den to wiIro ku Uni wer sy te -
tu Ślą skie go w Ka to wi cach; Mo ni ce
Pa nek – stu dent ce II ro ku stu -
diówIIstop nia Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w Ka to wi cach; Han nie Roz pa -
ra – stu dent ce IV ro ku Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach; Łu -
ka szo wi Urban kie wi czo wi – stu den -
to wi I ro ku Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go wKa to wi cach. KP

28 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom Miejskiego Stypendium Artystycznego

Od wrze śnia prze by wa ją w So -
snow cu 4 mło de wo lon ta riusz ki:
Fran cuz ka Ma rie Pa pot, Tur czyn ka
Dam la Umut Uzun oraz Gru zin ki
Eka te ri ne Skhi la dze i Ma ia Bel ta -
dze. Ich po byt i pra ca w Pol sce są
ele men tem pro jek tu „Świat z pier -
wiast kiem Fem” re ali zo wa ne go
przez Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne
Ko bie ty z fun du szy po cho dzą cych
z Ko mi sji Eu ro pej skiej w ra mach
Pro gra mu „Mło dzież wdzia ła niu”,
Ak cja 2 Wo lon ta riat Eu ro pej ski. 

Eu ro pe an Vo lun ta ry Se rvi ce
(EVS) to ak cja umoż li wia ją ca wo -
lon ta riu szo wi lub gru pie wo lon ta -
riu szy pod ję cie pra cy spo łecz nej
we wszyst kich kra jach Unii Eu ro -
pej skiej i tzw. Są siedz kich Kra jach
Part ner skich. 

Ma rie, Dam la, Eka te ri na i Ma -
ia wy bra ły wo lon ta riat w Sto wa -
rzy sze niu Ak tyw ne Ko bie ty
w związ ku z ich za in te re so wa -
niem te ma ty ką gen der oraz rów -
no upraw nie niem ko biet i męż -
czyzn. – W ra mach pro jek tu re ali -

zo wa ne go w so sno wiec kiej or ga -
ni za cji po za rzą do wej, wo lon ta -
riusz ki przy go to wu ją pre zen ta cje
te ma tycz ne opi su ją ce sy tu ację ko -
biet w swo ich kra jach w sfe rze za -
wo do wej, spo łecz nej i po li tycz nej.
Kie ru ją je przede wszyst kim
do człon kiń sto wa rzy sze nia, ko -
biet z ni mi sym pa ty zu ją cych,
zwią za nych z or ga ni za cją. Wspól -
nie z człon ki nia mi Sto wa rzy sze nia
or ga ni zu ją de ba ty, wy kła dy, hap -
pe nin gi zwią za ne z oka zjo nal ny -
mi świę ta mi – mó wi Ha li na So -
bań ska, pre ze ska Sto wa rzy sze nia
Ak tyw ne Ko bie ty.

Am bi cją wo lon ta riu szek jest
za po zna nie mło dych lu dzi z So -
snow ca i oko lic z te ma ty ką rów no -
ścio wą, pra wa mi ko biet, funk cjo -
no wa niem uprze dzeń i ste reo ty -
pów zwią za nych z płcią. – Te ma -
ty ka tych za jęć wy ni ka z bra ku
edu ka cji w tym za kre sie. Już 26 li -
sto pa da ru szy ły przy go to wa ne
przez nie w ra mach pro jek tu
warsz ta ty dla uczniów. Ja ko

pierw si wzię li w nich udział
ucznio wie trze cich klas z VI Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja -
nu sza Kor cza ka z So snow -
ca – mó wi Do ro ta Gut ze Sto wa -
rzy sze nia Ak tyw ne Ko bie ty.

W ra mach pro mo cji Wo lon ta -
ria tu dziew czy ny pro wa dzą wła -
sny blog oraz pro fil na Fa ce bo -
oku, na któ rym umiesz cza ją in -
for ma cje z prze bie gu pro jek tu,
ich pra cy w Sto wa rzy sze niu, po -
by cie w So snow cu i w Pol sce,
a tak że krót kie re la cje z miej skich

im prez, w któ rych bio rą udział:
http://evsinsosnowiec.wordpress.co
http://www.facebook.com/Active
WomenInEvsPoland.

Ideę Wo lon ta ria tu Eu ro pej skie -
go oraz moż li wość wzię cia udzia -
łu wpo dob nych ini cja ty wach wca -
łej Eu ro pie wo lon ta riusz ki bę dą
upo wszech niać wśród mło dych lu -
dzi pod czas spo tkań in for ma cyj -
nych, któ re za pla no wa no m. in.:
w Cen trum In for ma cji Miej ski jak
rów nież w Wyż szej Szko le Hu ma -
ni tas. KP

Ak tyw ne wo lon ta riusz ki w So snow cu

W ka to wic kiej Ga le rii Związ ku
Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków,
wrę czo no na gro dy Okrę gu Ślą skie -
go ZPAF. W gro nie ar ty stów fo to -
gra fi ków zna lazł się so sno wi cza nin,
Je rzy Ła kom ski. Fo to graf jest za ło -
ży cie lem i wła ści cie lem za kła du
z ga le rią au tor ską FotoŁakomscy
w So snow cu, wie lo krot nie był ko -
mi sa rzem So sno wiec kich Spo tkań
Ar ty stycz nych – Ple ne ru Fo to gra -
ficz ne go izpo wo dze niem jed no czy
śro do wi sko fo to gra ficz ne So snow -

ca, na le ży doZwiąz ku Pol skich Ar -
ty stów Fo to gra fów oraz Związ ku
Rze mio sła Pol skie go. W paź dzier -
ni ku Je rzy Ła kom ski, de cy zją
Uchwa ły Za rzą du Związ ku Rze -
mio sła Pol skie go w War sza wie, ja -
ko je den z nie licz nych fo to gra fów
w Pol sce, zo stał od zna czo ny Pla ty -
no wym Me da lem im. Ja na Ki liń -
skie go wraz z od zna ką za za słu gi
dla Rze mio sła Pol skie go. 

Wśród na gro dzo nych w Ka to -
wi cach zna leź li się po nad to: Ja kub

Byr czek, Mi chał Ca ła, Ry szard
Czer now, Ha li naHo jas -Idzia ko wa,
Wal de mar Ja ma, Sła wo mir Jo dłow -
ski, An to ni Kre is, Je rzy Lew czyń -
ski, Jó zef Li gę za, Sta ni sław Mi -
chal ski, Zbi gniew Sa wicz oraz Jan
Ze gal ski.

Na gro dy wrę czał pre zy dent Ka -
to wic – Piotr Uszok.

W tym gro nie wy róż nić na le ży
dwie zna mie ni te oso by, któ re oso bi -
ście przy by ły naspo tka nie: Pa ni Ha -
li naHo jas -Idzia ko wa oraz Pan Je rzy

Lew czyń ski, po sta cie nie zwy kle
waż ne w hi sto rii fo to gra fii. Za zna -
czyć na le ży, że Pan Je rzy Lew czyń -
ski wy ko ny wał wie le zna nych fo to -
gra fii w So snow cu i z na szym mia -
stem był moc no zwią za ny.

Pod czas przyj mo wa nia gra tu la -
cji Pan Je rzy Lew czyń ski pod kre -
ślił, iż na zy wa sie bie so sno wi cza ni -
nem z wy bo ru, co nas ogrom nie
cie szy. 

Wszyst kim na gro dzo nym gra -
tu lu je my! U

Na gro da dla Je rze go Ła kom skie go
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Je że li Pań stwo czy ta cie po niż szy ar ty kuł ozna cza to,
że Ma jo wie my li li się. Koń ca świa ta nie bę dzie. Przy -
naj mniej w tym ro ku. Co oczy wi ście nie ozna cza, że
świat jest bez piecz ny, ana tu ra po ra dzi so bie zwszyst -
ki mi pro ble ma mi, któ re stwa rza jej czło wiek.
Ka ta stro fa nie gro zi rów nież na sze mu mia stu. Póź no,
mo im zda niem sta now czo zbyt póź no, wła dze So -
snow ca zro zu mia ły, że am bit ne pla ny in we sty cyj ne,
któ re tak pięk nie wy glą da ły w wie lo let nich pro gra -
mach in we sty cyj nych oraz róż nych stra te giach i stu -
diach roz wo ju, to po pro stu zbiór po boż nych ży czeń
cał ko wi cie ode rwa nych odre al nych moż li wo ści na sze -
go mia sta. Od po nad dwóch lat na stę pu je ich stop nio -
wa we ry fi ka cja ido sto so wa nie doskrom nych za so bów
bu dże to wych. Dzię ki te mu unik nie my być mo że naj -
bar dziej dra ma tycz nych de cy zji oszczęd no ścio wych
wy mu szo nych pust ka mi w miej skiej ka sie. Ale gwał -
tow ne go ogra ni cze nia in we sty cji izna czą ce go zmniej -
sze nia fi nan so wa nia wie lu dzie dzin miej skie go ży cia
unik nąć się nie da. I nie bę dzie my w tym wzglę dzie
wy jąt kiem. W wie lu mia stach, zwłasz cza tych, któ re
jesz cze donie daw nasta wia no zawzór do bre go go spo -
da ro wa nia, bę dą one o wie le dra stycz niej sze. Praw da
prę dzej czy póź niej za wsze wyj dzie na jaw. 
So sno wiec nie jest au tar kicz ną wy spą naeu ro pej skim
czy na wet pol skim mo rzu. Tym sa mym nie wszyst ko
co dzie je się wna szym mie ście, zwłasz cza wsfe rze go -
spo dar czej, za le ży wy łącz nie od nas. Dru ga fa la kry -
zy su, cho ciaż do tar ła donas zopóź nie niem, mo że do -
pro wa dzić do więk sze go spu sto sze nia niż jesz cze nie
tak daw no przy pusz cza no. Wi dać to już zresz tą wdo -
cho dach bu dże tu So snow ca (zwłasz cza w udzia łach
w po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych), któ re
wostat nich mie sią cach nie bez piecz nie ma le ją. Zbie ga
się to nie ste ty ze stop nio wym wy ga sza niem po waż ne -
go źró dła fi nan so wa nia na sze go roz wo ju ja kim by ły
środ ki unij ne z bie żą cej per spek ty wy fi nan so wej. Na -
stęp ne, wi dząc prze cią ga ją ce się ne go cja cje przy wód -
ców państw UE, nie pręd ko bę dą dowy ko rzy sta nia.
Pro jekt bu dże tu So snow ca na 2013 rok moż na uznać

za prze ło mo wy. Po raz pierw szy od wie lu lat prze sta -
nie my się za dłu żać. Ob li ga cje, któ re wy emi to wa li śmy
pod ko niec te go ro ku, bę dą naj praw do po dob niej
na dłu gie lat ostat ni mi, któ re za si lą bu dżet So snow ca.
Wy ni ka to oczy wi ście zno wych do pusz czal nych gra -
nic za dłu ża nia, któ re za czną obo wią zy wać od ro -
ku2014. Kon se kwen cją jest oczy wi ście zna czą cy spa -
dek wy dat ków ma jąt ko wych czy li in we sty cji, któ re
ma le ją pra wie dwu krot nie wpo rów na niu zro kiem bie -
żą cym. W la tach na stęp nych nie bę dzie le piej. Moż -
naoczy wi ście twier dzić, że doin we sty cji miej skich na -
le ży do dać stu mi lio no we in we sty cje spół ek miej skich
(cie ka we czy za cią gnię te przez nie na ten cel kre dy ty
rów nież do li czy my do za dłu że nia mia sta?), ale nie
zmie nia to nie ste ty smut nej kon sta ta cji, że okres wiel -
kich in we sty cji ko mu nal nych fi nan so wa nych zbu dże -
tu mia sta na le ży doprze szło ści. Wobec nej sy tu acji fi -
nan so wej So snow ca jest to nie re al ne.
Ro zu miem sta no wi sko Pre zy den ta Ka zi mie rza Gór -
skie go, któ ry pró bu je utrzy my wać urzę do wy opty -
mizm. Trud no prze cież w dzie sią tą rocz ni cę swo ich
pre zy denc kich rzą dów przy znać, że mia sto znaj du je
się w bar dzo złej sy tu acji fi nan so wej. Trud no też za -
prze czyć, że przed sta wia nie ist nie ją cej rze czy wi sto ści
w ciem nych bar wach mo że dzia łać de pre syj nie i de -
mo bi li zu ją co na miesz kań ców na sze go mia sta. Ale
pró ba pu dro wa nia smut nej rze czy wi sto ści też mo że
przy nieść ne ga tyw ne kon se kwen cje. Przedna mi trud -
ny kil ku let ni okres, w któ rym bę dzie my mu sie li po -
waż nie ogra ni czyć na sze ży cio we aspi ra cje ipo dej mo -
wać trud ne oszczęd no ścio we de cy zje. Bez te go nie bę -
dzie my w sta nie sko rzy stać z ko lej nych środ ków unij -
nych, któ re za kil ka lat po now nie da dzą nam szan se
naprzy spie sze nie roz wo ju So snow ca. Lu kro wa nie rze -
czy wi sto ści uczy ni te dzia ła nia cał ko wi cie nie zro zu -
mia ły mi. Od po wie dzial ność wpo li ty ce wy ma ga mó -
wie nia peł nej praw dy. Na wet je że li nie jest ona przy -
jem na i na krót ką me tę mo że się oka zać po li tycz nie
kosz tow na. 

Karol  Winiarski

Koń czą cy się rok to do bry czas na oce nę funk cjo no wa nia
mia sta w aspek cie re ali za cji za dań pla no wa nych przez sa -
mo rząd. Przytym oce ny spraw no ści funk cjo no wa nia mia -
sta, naktó rą sa mo rząd miał wpływ de cy du ją cy. Zwie lu po -
wo dów, uwzględ nia jąc w tym ogól no świa to wy kry zys
eko no micz ny, ma ją cy tak że wpływ na kon dy cję fi nan so -
wą mia sta, nie był to rok ła twy, cho ciaż ge ne ral nie oce nić
go na le ży po zy tyw nie. Nie wol no nam jed nak za po mi nać
otym, że funk cjo nu ją cy wmia rę spraw nie or ga nizm miej -
ski przy de cy du ją cym udzia le sa mo rzą du to tyl ko je den
zczyn ni ków wpły wa ją cych naat mos fe rę spo łecz ną wmie -
ście. Dru gim nie zmier nie istot nym czyn ni kiem, to wa run -
ki by to we miesz kań ców, naco nie ba ga tel ny wpływ ma sy -
tu acja na ryn ku pra cy. Praw dą jest, że ry nek pra cy rzą dzi
się swo imi re gu ła mi iwdu żej mie rze nie za leż ny jest na wet
od spraw nie dzia ła ją ce go sa mo rzą du, któ ry ma stwa rzać
wa run ki do lo ko wa nia się na je go te re nie pod mio tów go -
spo dar czych i to wła śnie sa mo rząd ro bi. Wi dać jed nak, że
at mos fe ra kry zy su pro wa dzi do oszczęd ne go go spo da ro -
wa nia za so ba mi ludz ki mi przez przed się bior ców, a 14,5
proc. bez ro bo cie jest te go po twier dze niem. Naj gor sze jest
chy ba to, że pro gno zy narok na stęp ny wca le nie są tu opty -
mi stycz ne ibyć mo że, cho ciaż chciał bym się my lić, re gres
na ryn ku pra cy mo że się po głę bić, a je go skut ki nie bę dą
wpro wa dzać wdo bry na strój lo kal nej spo łecz no ści, szcze -
gól nie w przy pad ku po szu ki wa nia pra cy. Nie za mie rzam
snuć pe sy mi stycz nych pro gnoz naprzy szłość, od no szę się
je dy nie do re aliów, aone wła śnie ta kie są. A ja ki był mi ja -
ją cy rok dla so sno wiec kie go sa mo rzą du, jak w tych trud -
nych cza sach roz wią zy wa no pro ble my wmie ście waspek -
cie spraw ne go je go funk cjo no wa nia na co dzień i dzia łal -
no ści roz wo jo wej? Za cho wu jąc da le ko idą cą ogól ni ko wość
mu szę stwier dzić, że po mi mo nie wąt pli wych nie do stat ków
fi nan so wych mia sto ra dzi ło so bie do brze, o czym świad -
czą wskaź ni ki wy dat ków bu dże to wych na za da nia. Ow -
szem, po ja wia ją się na rze ka nia nazbyt ma łą ilość środ ków
kie ro wa nych przy kła do wo na re mon ty ulic, kul tu rę czy
sport, o czym po dej mo wa na jest dys ku sja nie mal w każ -
dym mie sią cu i z pew no ścią spo ro w tym ra cji. Pa mię tać
na le ży otym, że de cy zje sa mo rzą dow ców nie wy ni ka ją ze

złej ich wo li, lecz są po kło siem ta kich a nie in nych moż li -
wo ści fi nan so wych. Co gor sze, pro gno zy na rok na stęp ny
są jesz cze mniej obie cu ją ce. Zu peł nie do brze na le ży oce -
nić mi ja ją cy rok dzia łal no ści napłasz czyź nie roz wo jo wej,
awięc wre ali za cji in we sty cji kon ty nu owa nych czy roz po -
czy na nych zprze nie sie niem ich kon ty nu acji narok na stęp -
ny. Sku pia jąc się je dy nie na tych sztan da ro wych na le ży
stwier dzić, że oka za le wy glą da ją bu dyn ki na te re nie by łej
ko pal ni Niw ka -Mo drze jów. Ada pta cja bu dyn ków daw ne -
go cen trum za rzą dza nia, czy BHP tej ko pal ni po pra wi ła wi -
ze ru nek te go te re nu, ale przede wszyst kim da ła szan sę za -
ist nie nia no wych pod mio tów go spo dar czych z uwzględ -
nie niem po wsta nia no wych miejsc pra cy. Oby za go spo da -
ro wa nie tych po miesz czeń na stą pi ło jak naj szyb ciej.
Wtrak cie re ali za cji lub roz po czę te zo sta ły ta kie in we sty cje
jak sa la kon cer to wa przyszko le mu zycz nej, ada pta cja po -
miesz czeń poby łym ki nie Mu za, czy ter mo mo der ni za cja
bu dyn ku Ze spo łu Szkół Elek tro nicz nych. Efek ty re ali za cji
tych za dań bę dą wi docz ne wro ku przy szłym, przytym na -
le ży za uwa żyć, że ich re ali za cja jest moż li wa ze wzglę du
nauzy ska nie znacz nych środ ków po mo co wych. Na le ża ło -
by do łą czyć jesz cze je den przy kład, mia no wi cie bu do wę
Za kła du Prze twa rza niaiUniesz ko dli wia nia Od pa dów Ko -
mu nal nych wSo snow cu. Co praw da, ta in we sty cja wimie -
niu gmi ny re ali zo wa najest przez MZSO Sp. zo.o. Ta moc -
no do in we sto wa naśrod ka mi po mo co wy mi in we sty cja jest
nie zwy kle waż na w świe tle wdra ża nia prze pi sów usta wy
outrzy ma niu czy sto ści ipo rząd ku wgmi nach. Czy tak bę -
dzie w la tach na stęp nych, trud no po wie dzieć, jed nak pro -
gno zy nie są już tak opty mi stycz ne, tym bar dziej, że uru -
cho mie nie środ ków po mo co wych nano we in we sty cje zno -
we go ko szy ka mo gą być uwzględ nia ne do pie ro w ro -
ku 2015. Po nie waż mie siąc gru dzień to nie tyl ko mie siąc
pod su mo wań, ale rów nież mie siąc skła da nia ży czeń, stąd
też ży czę ca łej spo łecz no ści mia sta te go, aby pro ble my Ich
omi ja ły, a je śli się po ja wią, by ły szyb ko po ko ny wa ne. Na -
to miast z oka zji zbli ża ją cych świąt, ży czę wszyst kim
miesz kań com Zdro wych, Szczę śli wych, Ra do snych Świąt
Bo że go Na ro dze nia. 

Tomasz Bańbuła

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

Odpowiedzialność i prawda Miasto radziło sobie dobrze

Jest afera gazowa czy jej nie ma?
Zdania radnych co do kwestii, czy
mieszkańcy płacili za gaz zaliczkę czy
opłaty, są także podzielone. Co udało
się ustalić zespołowi kontrolnemu? 
Przy czy ną kon tro li ze spo łu Ko mi -
sji Go spo dar ki Ko mu nal nej i Ko -
mu ni ka cji, wskład któ rej wcho dzi -
ło pię ciu rad nych, a ja by łem jej
prze wod ni czą cym, by ły nie pra wi -
dło wo ści do ty czą ce roz li cze nia ga -
zu. Do ty czy ły one w su mie ośmiu
bu dyn ków, któ re mia ły wspól ny
licz nik ga zu. Nie wcho dząc
w szcze gó ły, miesz kań cy tych bu -
dyn ków w la tach 2002 – 2005, za -
pła ci li za gaz za du żo, o 68 ty się cy
wię cej niż wy ni ka ło z fak tycz ne go
zu ży cia ga zu. Z ko lei w la -
tach2006 – 2010 za pła ci li o147 ty -
się cy zło tych mniej niż po win ni.
Wy ni ka to z róż nych przy czyn.
W jed nym z bu dyn ków zo sta ła
zmie nio na ta ry fa naznacz nie droż -
szą ta ry fę ga zo wą, aMZBM nie za -
re ago wał na pi smo, któ re przy szło
z ga zow ni za brzań skiej, w któ rym
in for mo wa no, że zo sta nie wpro wa -
dzo na wyż sza ta ry fa za gaz. Dru gą
klu czo wą przy czy ną, któ ra obej mu -
je wszyst kie osiem bu dyn ków, jest
to, że wprze cią gu kil ku lat pra cow -

ni cy MZZL nie roz li cza li zu ży cia
ga zu poza koń cze niu każ de go ro ku.
Przez kil ka lat lo ka to rzy, mie siąc
w mie siąc, pła ci li ty le sa mo, czy li
mniej wię cej 6,56 zł od oso by mie -
sięcz nie. Do pó ki ta za licz ka6,56zł
by ła wy star cza ją ca, nie by ło nie do -
pła ty, ale wszyst ko się bi lan so wa ło
lub by ła nie wiel ka do pła ta. Pokil ku
la tach oka za ło się, że ta za licz ka by -
ła zbyt ni ska i w koń cu ujaw ni ła się
gi gan tycz nastra ta. Pod su mo wu jąc,
naj pierw wla tach2002 – 2005 uda -
ło się wy ge ne ro wać aż 68 tys. zło -
tych do pła ty, ale po tem w la -
tach 2005 – 2010 aż oko ło 241 tys.
zł nie do pła ty. Z tym, że fak tu ry
za gaz by ły fak tycz nie pła co ne
przez MZZL ze swo ich środ ków,
aprzez la ta nikt się nie zo rien to wał,
że za licz ka, pła co na przez lo ka to -
rów, jest nie wy star cza ją ca. Zgod nie
zce na mi ryn ko wy mi pła ci li je dy nie
lo ka to rzy, któ rzy mie li wy ku pio ne
miesz ka nia i im zwięk sza no sys te -
ma tycz nie za licz kę. Do pie ro
w 2011 r., zo rien to wa no się, że
MZZL pła ci za gaz za lo ka to rów
i roz li czo no nie do pła ty na trzy la ta
do ty łu, za la ta 2009 – 2011. Prze -
cięt nie ro dzi na mu sia ła do pła cić
oko ło 400, 500 zł do ga zu. Kie dy

się za głę bi li śmy wpro blem, za czę -
li śmy się za sta na wiać, czy lo ka to -
rzy pła ci li opła tę czy za licz kę. Bo
je śli za licz kę, to fak tycz nie moż -
na do ko nać roz li czeń do trzech lat
wstecz, ale je śli by ła to opła ta, to
wstecz roz li czyć jej nie moż na. Gdy
zer k nę li śmy w re gu la mi ny,
przed ro kiem 2007, to oka za ło się,
że nie by ło żad ne go re gu la mi nu
doroz li cza nia ga zu, azgod nie zwe -
wnętrz nym re gu la mi nem MZBM
do ty czył on tyl ko lo ka li za rzą dza -
nych przez MZZL. Tym cza sem re -
gu la mi nów nie moż naby ło za sto so -

wać do na jem ców we wspól no tach
miesz ka nio wych. W no wej wer sji
re gu la mi nu z2012 r. kwe stie zo sta -
ły le piej ure gu lo wa ne, ale nie moż -
na te go re gu la mi nu sto so wać
wstecz, a po za tym w umo wach
z na jem ca mi, w od nie sie niu do ga -
zu, wid nie je na zwa opła ta, anie za -
licz ka. Po nad to na ra chun kach
za gaz do 2012 r. rów nież wid nia ła
na zwa opła ta, a do pie ro po tem
na ra chun kach po ja wi ło się sło -
wo – za licz ka. 

I co się osta tecz nie oka za ło? 
Nie ste ty, pro to kół rad nych z prze -
pro wa dzo nej kon tro li, ja ki zo stał
przy ję ty wska zu je, iż na le ży za po -
znać się z no wy mi eks per ty za mi
praw ny mi, któ re wy ja śnią, czy by ła
to opła ta czy za licz ka. Obec nie są
po waż ne wąt pli wo ści, czy nie po -
win no się jed nak od dać lo ka to rom
za pła co nych ra chun ków za gaz, bo
cho ciaż fak tycz nie gaz zu ży li, to nie
po win ni po no sić kon se kwen cji
za to, że ktoś nie wy ko ny wał swo jej
pra cy przez do brych kil ka lat. Mo -
im zda niem lo ka to rzy pła ci li opła -
tę, a nie za licz kę i w związ ku z tym
fak tem, lo ka to rom na le ża ło by od -
dać pie nią dze. 

Która, z ostatnio podjętych decyzji
RM, jest najtrudniejsza do
zaakceptowania przez Pana? 
Oso bi ście ubo le wam nad li kwi da -
cją szkół, któ ra mia ła miej sce.
Szcze gól nie bli skie jest mi Gim -
na zjum nr 10, któ re go sam je stem
ab sol wen tem, ale oczy wi ście nie
tyl ko z te go po wo du. Uwa żam, że
Śro du la ma po tęż ny po ten cjał de -
mo gra ficz ny i bę dą po trzeb ne
w tej dziel ni cy dwa gim na zja. Po -
za tym zli kwi do wa ne gim na zjum
mia ło wa run ki do pro wa dze nia
sto łów ki dla dzie ci, a te raz znacz -
nie się zmniej szy ła licz ba dzie ci
cho dzą cych na obia dy. Obec nie
dzie ci mo gą ko rzy stać z obia dów
w SP nr 16, a cho dzi na nie za le d -
wie sied mio ro dzie ci z wcze śniej -
szej pięć dzie siąt ki. Po za tym uwa -
żam, że nie któ re de cy zje in we sty -
cyj ne nie są do koń ca tra fio ne. Ja
bym nie bu do wał w mie ście
dwóch sal kon cer to wych. Ich bu -
do wa po chła nia ogrom ne kwo ty,
wie le mi lio nów zło tych, cho ciaż
ma my za pew nio ne tak że do fi nan -
so wa nie ze wnętrz ne. Po nad to dro -
gi znaj du ją się tak że w opła ka nym
sta nie, ale z dru giej stro ny zda ję
so bie spra wę z te go, w jak cięż kiej

sy tu acji fi nan so wej jest mia sto
i z te go wzglę du wie le waż nych
in we sty cji, na przy kład w mo jej
ro dzin nej Śro du li od kła da się
na póź niej, nad czym bar dzo ubo -
le wam. 

Czy radni klubu „Niezależni” mają
poczucie zmarginalizowania
i wyalienowania w Radzie Miejskiej? 
Przy sze dłem do Ra dy Miej skiej
z ideą, że pro ble my w mie ście,
dziu ry wdro gach i chod ni kach, nie
są spra wa mi le wi cy czy pra wi cy.
Nie po strze gam sie bie ja ko po li ty -
ka, ale ja ko sa mo rzą dow ca. Sa mo -
rząd mnie pa sjo nu je. Chcę dbać
o roz wój swo je go oto cze nia, bo to
dla mnie naj waż niej sze, dla te go sta -
ram się współ pra co wać z każ dym,
nie za leż nie od opcji po li tycz nej.
Oczy wi ście, w każ dym klu bie rad -
nych są rad ni roz sąd ni i nie roz sąd -
ni. Przy świe ca mi jed nak zda nie sa -
ty ry ka Krzysz to fa Dauk sze wi cza:
„Pa trio tyzm, to nie jest na zwa uli cy,
ale to co się dla tej uli cy ro bi”. I tym
mot tem sta ram się kie ro wać. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Patriotyzm, to nie jest nazwa ulicy, ale to co się dla tej ulicy robi, uważa radny Paweł Wojtusiak 

Samorząd, a nie polityka 
Rozmowa z Pawłem Wojtusiakiem, radnym klubu „Niezależni”



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

Oprócz skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne i ubez -
pie cze nie zdro wot ne, ZUS po bie ra rów nież skład -
ki na Fun dusz Pra cy (FP), Fun dusz Gwa ran to wa -

nych Świad czeń Pra cow ni czych (FGŚP) oraz na Fun dusz
Eme ry tur Po mo sto wych (FEP). Jak moż na krót ko scha rak -
te ry zo wać te fun du sze i cze mu one słu żą?

Otóż Fun dusz Pra cy i Fun dusz Gwa ran to wa nych
Świad czeń Pra cow ni czych są pań stwo wy mi fun du sza -
mi ce lo wy mi, któ rych dys po nen tem jest mi ni ster wła ści -
wy do spraw pra cy. Środ ki FGŚP prze zna cza się na fi -
nan so wa nie nie za spo ko jo nych rosz czeń pra cow ni czych
w przy pad ku nie wy pła cal no ści pra co daw cy. Na to miast
środ ki Fun du szu Pra cy, ogól nie rzecz uj mu jąc, są prze -
zna cza ne na fi nan so wa nie pro gra mów słu żą cych pro mo -
cji za trud nie nia, ła go dze nia skut ków bez ro bo cia oraz
na ak ty wi za cję za wo do wą. Z ko lei Fun dusz Eme ry tur
Po mo sto wych jest pań stwo wym fun du szem ce lo wym
po wo ła nym w ce lu fi nan so wa nia eme ry tur po mo sto -
wych. Dys po nen tem fun du szu jest Za kład Ubez pie czeń
Spo łecz nych. 

Pra co daw ca jest zo bo wią za ny opła cać za swo je go
pra cow ni ka skład ki na Fun dusz Pra cy, usta lo ne od kwot
sta no wią cych pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze -
nia eme ry tal ne i ren to we, bez sto so wa nia rocz ne go ogra -

ni cze nia, wy no szą cych w prze li cze niu na okres mie sią -
ca, co naj mniej mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę. Je -
śli pra cow nik uzy sku je kwo ty sta no wią ce pod sta wę wy -
mia ru skła dek na obo wiąz ko we ubez pie cze nia eme ry tal -
ne i ren to we u wię cej niż jed ne go płat ni ka, to bie rze się
pod uwa gę su mę pod staw. Na to miast skład ki na Fun dusz
Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych po win ny
być opła ca ne (o ile pra co daw ca jest ja ko pod miot zo bo -
wią za ny do ich opła ca nia) od kwot sta no wią cych pod sta -
wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia eme ry tal ne i ren -
to we, bez sto so wa nia rocz ne go ogra ni cze nia.

Skła dek na Fun dusz Pra cy i Fun dusz Gwa ran to wa -
nych Świad czeń Pra cow ni czych pra co daw ca nie opła ca
za pra cow ni ka, je że li:
• pra cow nik po wró cił z urlo pu ma cie rzyń skie go, do dat -

ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go lub urlo pu wy cho waw -
cze go – w okre sie 36 mie się cy po cząw szy od pierw sze -
go mie sią ca po po wro cie z urlo pu,

• pra cow nik ukoń czył 50. rok ży cia i w okre sie 30 dni
przed za trud nie niem po zo sta wał w ewi den cji bez ro bot -
nych po wia to we go urzę du pra cy – przez okres 12 mie -
się cy po cząw szy od pierw sze go mie sią ca po za war ciu
umo wy o pra cę,

• osią gnął wiek 55 lat w przy pad ku ko biet i 60 lat
w przy pad ku męż czyzn.

Te raz po zo sta je od po wie dzieć na py ta nie, ja kie pod -
sta wo we wa run ki mu szą być speł nio ne, aby pra co daw ca
opła cał skład ki na Fun dusz Eme ry tur Po mo sto wych i co
sta no wi pod sta wę wy mia ru tych skła dek? 

A więc te skład ki pra co daw ca ma obo wią zek od pro wa -
dzać, je że li pra cow nik uro dził się po 31 grud nia 1948 r.
i wy ko nu je pra cę w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze, o któ rych mo wa w usta wie
o eme ry tu rach po mo sto wych. Po dsta wę wy mia ru skła -
dek na FEP sta no wi pod sta wa wy mia ru skła dek na ubez -
pie cze nia eme ry tal ne i ren to we. Obo wią zek opła ca nia
skła dek usta je wsku tek osią gnię cia przez pra cow ni ka
rocz nej pod sta wy wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia
eme ry tal ne i ren to we.
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Znakowanie 
opon

Składki na fundusze

           reklama

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

Od 1 listopada obowiązują nowe
zasady dotyczące znakowania opon
sprzedawanych w Polsce. 

Opo ny mu szą być wy po sa żo ne
w obo wiąz ko we ozna cze nia in for -
mu ją ce o efek tyw no ści pa li wo wej,

po zio mie ha ła su to cze nia oraz przy czep no -
ści na mo krej na wierzch ni. Wy mo gi te bę dą
obo wią zy wa ły w ca łej Unii Eu ro pej skiej.
„http://uokik. gov. pl/do wn lo ad. php?
plik=12279” Ozna cze nia po win ny mieć for -
mę m.in. na le pek na bież ni ku, po dob nych
do tych, ja kie in for mu ją o kla sie ener ge tycz -
nej sprzę tu AGD np. pral ki czy lo dów ki. No -
we za sa dy od no szą się do opon, któ re wy -
pro du ko wa no po 1 lip ca 2012 r. za rów no let -
nich, jak i zi mo wych, któ re prze zna czo ne są

do użyt ku w po jaz dach oso bo wych i cię ża -
ro wych oraz przy cze pach (ty pu C1, C2
i C3). 

No we ozna ko wa nie opon po win no być sto -
so wa ne za rów no w tra dy cyj nych skle pach, jak
i in ter ne to wych. Po nad to na ra chun ku po -
twier dza ją cym sprze daż opon (lub wraz
z nim), ko niecz ne bę dzie prze ka za nie da nych
o pa ra me trach tech nicz nych znaj du ją cych się
na obo wiąz ko wej „http://uokik. gov. pl/do wn -
lo ad. php? plik=12279” na klej ce. Pro du cen ci
oraz im por te rzy opon bę dą mu sie li za pew nić,
aby opo ny ofe ro wa ne dys try bu to rom lub bez -
po śred nim użyt kow ni kom mia ły na kle jo ną
na bież ni ku „http://uokik. gov. pl/do wn lo ad.
php? plik=12279” ety kie tę okre śla ją cą kla sy
efek tyw no ści pa li wo wej, ha ła su to cze nia
i przy czep no ści na mo krej na wierzch ni. Da ne
te do staw ca po wi nien po dać tak że na dru ko -
wa nej ety kie cie w od nie sie niu do każ dej par -
tii do star czo nych opon, a tak że we wszyst kich
ma te ria łach pro mo cyj nych (np. in struk cjach,
bro szu rach, ulot kach, ka ta lo gach) i na stro -
nach in ter ne to wych. W przy pad ku za ku pu
au ta do staw ca lub dys try bu tor bę dzie miał
obo wią zek po in for mo wać kon su men ta
o wska za nych wy żej trzech pa ra me trach każ -
de go ofe ro wa ne go ro dza ju ogu mie nia. Da ne
te po win ny być po da ne co naj mniej w ma te -
ria łach pro mo cyj nych za rów no dru ko wa nych,
jak i do stęp nych w in ter ne cie. Wszel kie za -
strze że nia do ty czą ce ozna ko wa nia opon, ale
tak że ja ko ści i bez pie czeń stwa in nych pro -
duk tów moż na zgła szać w Wo je wódz kich In -
spek to ra tach „http://uokik. gov. pl/wa zne_ad -
re sy. php” \l „fa q595” In spek cji Han dlo wej. 
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rozmowa kuriera
O przyszłości
górnictwa w ZST
19 listopada w Zespole Szkół
Technicznych w Sosnowcu
odbyło się seminarium,
którego tematem była „Rola
ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych w planowaniu
ścieżek kariery w świetle
aktualnych potrzeb kadrowych
przemysłu górniczego”

W se mi na rium wzię li udział przed -
sta wi cie le władz mia sta, Ka to wic -
kie go Hol din gu Wę glo we go, ko palń
wcho dzą cych w skład KHW, Aka -
de mii Gór ni czo -Hut ni czej wKra ko -
wie, szkół po nad gim na zjal nych
współ pra cu ją cych zhol din giem iso -
sno wiec kich gim na zjów, atak że do -
rad cy za wo do wi oraz przed sta wi cie -
le in sty tu cji wspie ra ją cych edu ka cję
i za trud nie nie – MBP OHP w So -
snow cu, Po rad nia Pe da go gicz no -
-Psy cho lo gicz na, Agen cja Roz wo ju
Lo kal ne go.

– Ze spół Szkół Tech nicz nych to
szko ła od daw na kształ cą ca ka dry
gór ni cze. Po kil ku na sto let niej prze -
rwie, wy cho dząc na prze ciw za po -
trze bo wa niu ryn ku, po now nie otwo -
rzy li śmy kie ru nek tech nik gór nic -
twa pod ziem ne go. Cie szy my się, że
gór nic two w świa do mo ści spo łecz -
nej po ma łu od zy sku je na leż ną mu
ran gę, dla te go na szym ce lem jest
po wrót do tra dy cji gór ni czej – pod -
kre śla ła dy rek tor szko ły Bar ba ra Ko -
wa lik.

Z ko lei Ka zi mierz Gór ski, pre -
zy dent So snow ca z sen ty men tem
wspo mi nał cza sy kie dy sam był
uczniem dzi siej sze go ZST. 
– Do dziś pa mię tam sło wa ów cze -
sne go dy rek to ra Cze sła wa Biel skie -
go, że nie ma nic cen niej sze go niż
wie dza, bo ona po zwa la nam
w przy szło ści osią gnąć ży cio wy
suk ces.

Głos za bra li tak że spe cja li -
ści. – Ko niecz na jest współ pra ca
hol din gu ze szko ła mi po nad gim na -
zjal ny mi iwyż szy mi, kształ cą cy mi
napo trze by gór nic twa – mó wił pre -
zes ds. pra cy w KHW, Wal de mar
Mróz. – Nie zwy kle istot ne są tak że
pro gra my sty pen dial ne dla
uczniów i stu den tów re ali zo wa ne
przez KHW – do dał Eu ge niusz
Ma ło bęc ki, dy rek tor ze spo łu szko -
leń i BHP w ka to wic kim hol din gu.

Pod czas se mi na rium dr inż.
Edy ta Brzych czy, pro dzie kan ds.
kształ ce nia sta cjo nar ne go, Wy -
dzia łu Gór nic twa i Geo in ży nie rii
AGH w Kra ko wie za pre zen to wa -
ła kie run ki kształ ce nia na po trze -
by prze my słu gór ni cze go, po ru -
szy ła rów nież ak tu al ne pro ble my
do ty czą ce zmian na ryn ku pra cy
oraz po ten cjal nych za gro żeń dla
przed się biorstw gór ni czych zwią -
za nych z bra kiem wy kwa li fi ko wa -
nych kadr.

Nako niec se mi na rium dy rek to -
rzy szkół po dzie li li się swo imi do -
świad cze nia mi ze współ pra cy
z Ka to wic kim Hol din giem Wę glo -
wym. – Do ko na no pró by spoj rze -
nia na pro blem kadr dla gór nic twa
po przez pry zmat re for my szkol nic -
twa za wo do we go, a tak że in te re sów
za kła dów gór ni czych bę dą cych be -
ne fi cjen ta mi te go pro ce su – po wie -
dzia ła naza koń cze nie dy rek tor Ko -
wa lik. KP

PiS obecnie znajduje się
w politycznej ofensywie, co
zaowocowało wzmożoną
aktywnością rządu i premiera.
Które z pomysłów i planów
premiera uważa Pani za kompletnie
nierealne do spełnienia?
Przede wszyst kim pro jekt bu dże -
tu na rok 2013 – wła śnie w Sej -
mie od by ło się pierw sze czy ta nie
pro jek tu bu dże tu pań stwa, kom -
plet nie nie re al ny, z na dę ty mi
moc no wskaź ni ka mi ma kro eko -
no micz ny mi, któ re już w trak cie
ro ku trze ba bę dzie ko ry go wać. 

Ale po wra ca jąc do po my słów
pre mie ra, to przy znam się, że bar -
dzo nie po koi mnie ini cja ty wa
pod na zwą „In we sty cje Pol skie”.
W la tach dzie więć dzie sią -
tych – jak wszy scy pa mię ta -
my – po wsta ły na ba zie na sze go
na ro do we go ma jąt ku Na ro do we
Fun du sze In we sty cyj ne, wszy scy
mie li śmy w nich udział, ale skoń -
czy ło się kom plet ną plaj tą i nikt
ni gdy z te go ty tu łu nie otrzy mał
zło tów ki zy sku. NFI – przy po -
mnę – to był ta ki mon taż fi nan so -
wy, po le ga ją cy na roz par ce lo wa -
niu kil ku set, ską di nąd przed tą
ope ra cją do brze jesz cze ra dzą -
cych so bie firm Skar bu Pań stwa,
któ re prze chwy ci ły nie okre ślo ne
do dziś gru py in te re su. Oba wiam
się, że ko lej na ini cja ty wa wy pro -
wa dze nia ma jąt ku Skar bu Pań -
stwa, już zresz tą chy ba ostat nie go
w po sia da niu pań stwa, mo że
skoń czyć się po dob nie, gdyż tej
eki pie rzą dzą cych pra wie nic się
nie uda je. Kto da gwa ran cję, że
nie skoń czy się to po raz ko lej ny
roz ro stem biu ro kra cji i roz daw -
nic twem po sad ko le gom z ko ali -
cji PO-PSL?

A którą z inicjatyw klubu
parlamentarnego PiS uważa Pani
Poseł na najbardziej potrzebną,
konieczną czy najpilniejszą?
Jest kil ka ta kich spraw. Obec nie
naj waż niej szą jest utrzy ma nie
kwo ty 400 mln zł w bu dże cie
unij nym dla Pol ski. Bez tych środ -
ków jest pra wie pew ne, że nie
omi nie nas re ce sja w pol skiej go -
spo dar ce. W każ dym ra zie te
środ ki są nam bar dzo te raz po -
trzeb ne. W wal ce o te środ ki z UE
po win ny skon so li do wać swe si ły
wszyst kie ugru po wa nia par la -
men tar ne.

Bar dzo waż ną spra wą, w któ -
rą za an ga żo wa ny jest PiS, a któ ra
też jest zwią za na z na szą po li ty ką
unij ną, jest na cisk na de cy den tów
w UE, aby wy ko na nie pa kie tu kli -
ma tycz no -ener ge tycz ne go zo sta -
ło wstrzy ma ne lub przy naj mniej
za wie szo ne. Przy pusz cza się bo -
wiem, że w sku tek pod nie sie -
nia – co bę dzie bez po śred nim
skut kiem wej ścia w ży cie pa kie -
tu – wzro sną ce ny prą du o 30 %,
a ce ny cie pła o 22 %, w ko lej nych
la tach o 60 %. W naj gor szej sy tu -

acji znaj dą się przed się bior stwa
z bran ży ener go chłon nej, któ rych
kosz ty pro duk cji w Pol sce pój dą
na ty le wzwyż, iż mo gą prze stać
być kon ku ren cyj ne na świa to -
wych ryn kach, w związ ku z czym
gro zi nam upa dek nie któ rych
branż, bądź ogra ni cze nie pro duk -
cji, skut ku ją ce wzro stem bez ro -
bo cia. 

Zbli ża się re ce sja, w naj więk -
szym stop niu pro blem spad nie
na sa mo rzą dy, któ re z bra ku środ -
ków wła snych sta ją się po wo li,
wbrew idei ja ka to wa rzy szy ła re -
for mie sa mo rzą do wej z 1990 ro -
ku, ma ło wy dol ny mi or ga na mi
wła dzy ad mi ni stra cyj nej pań stwa.

W tej sy tu acji PiS pro po nu je
uprosz cze nie sys te mu po dat ko -
we go: m.in. bon na opła tę żłob ka
czy przed szko la oraz przy wró ce -
nie ulg po dat ko wych na dzie ci,
wspie ra nie ini cja tyw pań stwa,
ale tak że tych od dol nych, np. nie -
któ rych gmin, któ re sta wia ją
na wspie ra nie ro dzin wie lo dziet -
nych, pro po nu jąc in te re su ją ce
pro gra my po mo co we. Wśród
pla no wa nych za dań jest m.in.: Po -
wia to wa Kar ta Ro dzi ny, a tak że
udzie la nie, w ra mach kon kur sów,
do ta cji or ga ni za cjom po za rzą do -
wym na dzia łal ność wspie ra ją cą
ma te rial nie i pro mu ją cą ro dzi ny
wie lo dziet ne. Zda niem PiS naj -
waż niej szym wy zwa niem naj -
bliż szych lat, po win no być pod ję -
cie sze re gu dzia łań z za kre su po -
li ty ki pro ro dzin nej tak, aby prio -
ry te tem dla rzą du i po wia tów sta -
ła się po li ty ka uła twia nia mło dym
lu dziom za kła da nie ro dzin i po -
sia da nie dzie ci.

Z in nych ele men tów na sze go
pro gra mu wspo mnę o cof nię ciu
szko dli wej usta wy eme ry tal nej,
któ ra nie roz wią że pro ble mu de -
mo gra ficz ne go oraz o pro po zy cji

na pra wy sys te mu ochro ny zdro -
wia m.in. przez li kwi da cję Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia. NFZ
jest mo lo chem urzęd ni czym
utrzy my wa nym przez po dat ni -
ków, któ ry uzna nio wo po dej mu je
wie le de cy zji od no szą cych się
do ochro ny zdro wia, nie ba cząc
na praw dzi we pro ble my zdro wot -
ne i po trze by w tej sfe rze Po la ków.

Pra wo i Spra wie dli wość opo -
wia da się w swym pro gra mie tak -
że za odej ściem od po li ty ki „zwi -
ja nia pań stwa”. Je ste śmy prze -
ciw ni ogra ni cza niu od po wie -
dzial no ści pań stwa, co wy ra ża się
w de cy zjach rzą du o li kwi do wa -
niu szkół, ko mi sa ria tów, czy urzę -
dów pocz to wych. 

Prze ciw sta wia my się po li ty ce
oświa to wej rzą du PO-PSL, któ ra
de fac to de gra du je pol ską edu ka -
cję, ogra ni cza jąc na ucza nie hi sto -
rii, re li gii, czy też przy ci na jąc in -
ne pro gra my szkol ne, któ re w du -
żej mie rze skła da ją się na kształ -
to wa nie wła ści wych po staw pa -
trio tycz nych mło de go po ko le nia.

Ostatnio w Sosnowcu pojawiła się
inicjatywa radnych, by
współfinansować ze środków
gminy metodę in vitro. Jak Pani
ocenia ten pomysł?
Z te go, co mi wia do mo, mia sto jest
za dłu żo ne, a prze cież że by my śleć
o re ali za cji pro jek tów ze środ ków
unij nych, ko niecz ny jest tak zwa ny
wła sny wkład. Skąd wziąć na bu -
do wę naj po trzeb niej szej in fra -
struk tu ry dro go wej, prze my sło wej,
do koń cze nie ka na li za cji itp.? Skąd
wziąć na pen sje dla na uczy cie li,
na utrzy ma nie pla có wek oświa to -
wych, na wy ko na nie wszyst kich
za dań wła snych gmi ny?

W ta kiej sy tu acji, po mi ja jąc
wzglę dy ety ki czy mo ral no ści
z punk tu wi dze nia na uki Ko ścio -

ła Ka to lic kie go, z któ ry mi się
zga dzam, jest oczy wi stym dla
mnie, że w spra wy mo ral nie wąt -
pli we nie na le ży in we sto wać.
Środ ków na do fi na so wa nie za dań
spo łecz nych i in fra struk tu ral nych
w mie ście mu si być pod do stat -
kiem, a już na ce le zwią za ne z po -
mo cą spo łecz ną nie mo że ich za -
brak nąć. Czy w tej sy tu acji, tak
kry zy so wej, uza sad nio ne by ło by
wy da wa nie spo łecz nych środ ków
na in vi tro, me to dę za płod nie nia
wiel ce kon tro wer syj ną dla wie lu
miesz kań ców So snow ca? Po dob -
nie bul wer su ją ce są po my sły rzą -
du PO-PSL, prze zna cze nia
na pro gram re fun do wa nia in vi tro
su my 250 mln zł, w mo men cie
gdy bra ku je pie nię dzy na le cze nie
on ko lo gicz ne, któ re dla wie lu lu -
dzi sta no wi je dy ny ra tu nek ży cia,
je dy ną na dzie ję!

Jaką koncepcję obecnie forsują
posłowie PiS w sprawie ustawy
aborcyjnej i dlaczego w ogóle
potrzebna jest zmiana tej ustawy?
Pra wo i Spra wie dli wość po par ło
ostat nio w sej mo wych gło so wa -
niach pro jekt usta wy za ostrza ją cej
usta wę an ty abor cyj ną, obec nie
obo wią zu ją cą, z po praw ką do ty -
czą cą peł nej ochro ny ży cia za rod -
ków z wa da mi ge ne tycz ny mi i in -
ny mi scho rze nia mi, świad czą cy -
mi o nie peł no spraw no ści, po nie -
waż uwa ża my, że każ dy czło -
wiek, w cy wi li zo wa nym świe cie,
gdzie ce ni się war to ści hu ma ni -
stycz ne i za sa dy mo ral ne, ma peł -
ne pra wo do ochro ny ży cia, od po -
czę cia do śmier ci. 

Znam pro jekt usta wy PiS o in
vi tro, ale nie sły sza łam o ja kiejś ini -
cja ty wie klu bu par la men tar ne go
do ty czą cej usta wy an ty abor cyj nej.

Wspól ne rzą dy w mie ście spra wu je
ko ali cja klu bów SLD – PO.  Czy
prze ło ży ło się to na spraw niej sze
rzą dze nie?
Od po wiem krót ko: nie i mo im
zda niem sy tu acja w So snow cu się
po gar sza, mam na my śli szcze -
gól nie ni skie szan se na pra cę
w na szym po wie cie, nie pew ność
ju tra, brak bez pie czeń stwa i sta bi -
li za cji ma te rial nej wie lu osób.
Co raz wię cej ludzi przy cho dzi
do biur po sel skich w po szu ki wa -
niu pra cy, przy czym czu je my się
dość bez rad ni w ro li za stę po wa nia
PUP-ów. Pi szę co raz wię cej pism
do władz mia sta o cof nię cie eks -
mi sji z zaj mo wa ne go lo ka lu. Ro -
zu miem też ma le ją ce moż li wo ści
gmi ny w dzie dzi nie za pew nie nia
za stęp cze go lo kum dla osób za -
dłu żo nych, czy też eks mi to wa -
nych z in nych po wo dów, nie za leż -
nych obiek tyw nie od ich wo li.
Mi ni ster Ro stow ski pro wa dzi dziś
po li ty kę ska zy wa nia sa mo rzą dów
na za dłu ża nie się, co pro wa dzi je,
w isto cie, na ma now ce. Efek tem
te go jest uchwa la nie przez sa mo -

rząd co raz wyż szych lo kal nych
po dat ków i opłat.

Dra ma tem jest po li ty ka
oświa to wa, z uwa gi na brak w bu -
dże tach gmin środ ków na wy pła -
ty wy na gro dzeń dla na uczy cie li.
Te wszyst kie pla gi spa dły tak że
na So sno wiec. 

Co jest obecnie największą
bolączką w Sosnowcu?
W So snow cu jest pro blem zwią -
za ny z fi nan so wa niem usług me -
dycz nych, któ re świad czy naj -
waż niej sza i naj więk sza pla ców -
ka ochro ny zdro wia, ja ką jest
Szpi tal Miej ski, już bar dzo moc -
no za dłu żo na, po mi mo spo rych
do ta cji z mia sta. Praw dą jest, iż
był on w prze szło ści źle za rzą -
dza ny, a wszel kie pro gra my re -
struk tu ry za cyj ne nie by ły po -
myśl nie wdro żo ne. Jed nak naj po -
waż niej szym pro ble mem jest fakt
dys kry mi no wa nia tej pla ców ki
przez NFZ. Zdzi wie nie bu dzi
fakt, że w na szej Ra dzie Miej -
skiej du żo do po wie dze nia ma ją,
a na wet współ rzą dzą w mie ście
z SLD, człon ko wie rzą dzą cej
w ska li kra ju Plat for my Oby wa -
tel skiej. Jed nak wo bec de cy zji
ka to wic kie go NFZ wzglę dem
szpi ta la, są dziw nie nie sku tecz ni.
Uwa gę zwra ca też sy tu acja nie -
do fi nan so wa nej kul tu ry w mie -
ście i pod upa da nie pla có wek zaj -
mu ją cych się spor tem. Ta de gra -
da cja klu bów spor to wych w So -
snow cu bu dzi po waż ne za nie po -
ko je nie. Pro ble my oczy wi ście nie
bio rą się je dy nie z bra ku środ ków
na te dzie dzi ny, po zo sta ją ce
w ge stii mia sta i tyl ko w nie wiel -
kim stop niu do fi nan so wa ne przez
spon so rów.

Czy zagłębiowscy i śląscy
posłowie lobbują na rzecz swojego
regionu? Czy udało się
przeforsować jakieś działania
i zdobyć środki na realizację
ważnych projektów  w Zagłębiu
i na Śląsku?
Z przy kro ścią mu szę stwier dzić,
że choć po dej mu je my sta ra nia,
na wet na fo rum Sej mu, o środ ki
na pro jek ty dla na sze go re gio nu,
to w ob li czu po li ty ki pa na mi ni -
stra Vin cen ta  Ro stow skie go, są to
sta ra nia nie sku tecz ne. Wszyst kie
po praw ki bu dże to we, w któ rych
wy stę pu je my o po waż ne fi nan so -
we za si le nie bu dże tów za głę biow -
skich po wia tów i pró by wspie ra -
nia pro jek tów ze środ ków unij -
nych, są naj czę ściej od rzu ca ne.

Wie le mo że za le żeć od za bie -
gów po słów ko ali cji rzą dzą cej,
któ rych za wsze w ta kich spra -
wach wspie ram, ale mam wra że -
nie, że i oni są kom plet nie bez sil -
ni wo bec swo je go rzą du.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Należy odejść od polityki „zwijania państwa”, podkreśla Ewa Malik 

Recesja dopadnie
samorząd 
Rozmowa z Ewą Malik, posłanką PiS
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O przy szło ści oświa ty w So snow -
cu, po zio mie edu ka cji, szan sach
i za gro że niach, a przede wszyst -
kim o pla nach na przy szłość,
przy nie mal okrą głym sto le, roz -
ma wia li w biu rze po sła PO, Ja ro -
sła wa Pię ty, par la men ta rzy ści
Ewa Ma lik i Wi told Kle pacz, sa -
mo rzą dow cy na cze le z Agniesz -
ką Cze chow ską -Ko peć, za stęp cą
pre zy den ta So snow ca, Ma te -
uszem Ry ka łą, prze wod ni czą cym
Ra dy Miej skiej, rad nymi To -
maszem Nie dzie lą i Ste fanem
Woj now skim. Nie mo gło za brak -
nąć tak że gło sów Pio tra We so -
łow skie go, na czel ni ka Wy dzia łu
Edu ka cji, Iwo ny Za łuc kiej, pre ze -
sa Od dzia łu ZNP w So snow cu,
Mał go rza ty Po cho pień, prze wod -
ni czą cej NSZZ So li dar ność oraz
naj bar dziej za in te re so wa nych,
czy li dy rek to rów so sno wiec kich
szkół spe cjal nych. 

Uczest ni cy de ba ty wy ra zi li
swo je opi nie na te mat już prze -
pro wa dzo nych, a tak że pla no wa -
nych zmian. 

– Ko niecz ny jest plan ra to wa -
nia bu dże tu mia sta przed za pa ścią
fi nan so wą. Ostat ni okres cza su to
zmia ny w siat ce szkół w So snow -
cu. Jed na szko ła zo sta ła zli kwi do -
wa na, jed na prze nie sio na w in ne
miej sce, a trzy po łą czo ne.
W przy pad ku Gim na zjum nr 15
wi dać, że to by ła bar dzo uda -

na ope ra cja. Wa run ki, ja kie za -
pew nio no uczniom przy ul. Ja -
giel loń skiej, są bar dzo do bre. Po -
zo sta łe zmia ny tak że zo sta ły za -
ak cep to wa ne. Naj więk sze emo cje
zwią za ne są z pla no wa ną li kwi da -
cją Ze spo łu Szkół Spe cjal nych. Ta
de cy zja zo sta ła od ro czo na na rok.
Jest uchwa ła in ten cyj na w tej kwe -
stii. Ale in ten cja to jed no, a rze -
czy wi stość to dru gie – za in au gu -
ro wał dys ku sję po seł Ja ro sław Pię -
ta. 

Kom plek so wą i bar dzo kry -
tycz ną oce ną zmian za cho dzą -
cych w pol skiej edu ka cji wy ra zi -
ła po słan ka PiS, Ewa Ma lik. – Re -
for ma edu ka cji z 2008 r. by ła bar -
dzo nie tra fio na. Od kil ku lat na -
stę pu je de mon taż pol skiej oświa -
ty, bar dzo spój ne go sys te mu, któ -
ry do brze funk cjo no wał. Ob ni ża
się ja kość i po ziom na ucza nia.
Za cho dzi po dej rze nie, iż to jest
ce lo we dzia ła nie, zmie rza ją ce
w kie run ku pew ne go ro dza ju pry -
wa ty za cji oświa ty, przez od da wa -
nie szkół w rę ce sto wa rzy szeń.
Po ziom pol skiej oświa ty naj le piej
od zwier cie dla ją wy ni ki ostat nich
eg za mi nów gim na zjal nych
i w za kre sie szkół pod sta wo wych,
a nie dłu go znaj dzie od zwier cie -
dle nie w wy ni kach ma tu ral -
nych – stwier dzi ła po słan ka Ewa
Ma lik, pod kre śla jąc przy oka zji
ne ga tyw ne wy ni ki kon tro li NIK,

do ty czą cej nad zo ru nad szko ła mi,
ana li zo wa nej ostat nio w Sej -
mie. – Na sa mo rzą dach wy mu sza
się li kwi da cję szkół. Na szczę ście,
w So snow cu by ła szcze gól -
na dba łość o edu ka cję, jej ja kość,
za pew nie nie do brych wa run ków
w szko łach. Mam wra że nie, że to
się nie ste ty koń czy. Sub wen cje
pań stwo we są ca ły czas ob ci na ne,
więc nic dziw ne go, że wła dze So -
snow ca, ma ją bar dzo trud ny pro -
blem, opra co wu jąc roz wią za nia
łą cze nia czy li kwi da cji szkół. Ze
swej stro ny dzię ku ję pa nu po sło -
wi za to spo tka nie i ob ra dy okrą -
głe go sto łu, pod czas któ rych ma -
my się po chy lić nad przy szło ścią
głów nie Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych – do da ła po słan ka, któ ra za -
po wie dzia ła, że bę dzie bro nić
szko ły przed li kwi da cją. 

Na su ge stie par la men ta rzyst -
ki, że być mo że prze nie sie nie
uczniów jest ko niecz ne ze wzglę -
du na atrak cyj ne po ło że nie obiek -
tu, na tych miast za re ago wa ła
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć,
za stęp ca pre zy den ta mia sta, któ ra
za prze czy ła wszyst kim do nie sie -
niom i plot kom na ten te mat.

Wciąż jed nak nie ma po my słu,
jak po go dzić ma le ją cą sub wen cję
oświa to wą z co raz więk szy mi po -
trze ba mi oświa ty. 

– Sub wen cja pań stwo wa,
prze zna cza na na oświa tę, jest

zbyt ni ska, dla te go w po przed nim
ro ku z bu dże tu mia sta do ło ży li -
śmy 53 mln zło tych, a w na stęp -
nym ro ku za mie rza my wy dać 45
mln. Ten spa dek jest moż li wy
przez kil ka czyn ni ków, mię dzy
in ny mi przez pro wa dzo ne zmia ny
w siat ce szkół. Przy po dej mo wa -
niu tych trud nych de cy zji, ście ra -
li śmy się dłu go i ostro. Zor ga ni zo -
wa li śmy sze reg spo tkań z ro dzi -
ca mi, na uczy cie la mi, wła dza mi
szkół po to, by wy pra co wać naj -
lep sze roz wią za nia. Po prze pro -
wa dzo nych zmia nach, od po cząt -
ku te go ro ku szkol ne go, nie wpły -
nę ła do urzę du żad na skar ga ze
stro ny ro dzi ców czy na uczy cie li,

a wpro wa dzo ne przez nas zmia ny
zo sta ły za ak cep to wa ne i po zy -
tyw nie oce nio ne przez spo łecz -
ność szkol ną – prze ko ny wa ła
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć.

Czy jed nak Ze spół Szkół
Spe cjal nych nr 1 obro ni się
przed li kwi da cją? Wia do mo, że
szko ły bę dą bro nić związ ki za -
wo do we, ro dzi ce, na uczy cie le
i część rad nych. Osta tecz na de -
cy zja w tej spra wie do pie ro za -
pad nie. Wła dze mia sta na ra zie
nie wy co fu ją się z te go po my słu,
a de cy du ją ce sło wo na le żeć bę -
dzie do rad nych. 

Dy rek tor ka ZSS nr 1, Ane ta
Zim ny -Kim la, przed sta wi ła

ostat nie po dej mo wa ne przez
szko łę dzia ła nia. – W ostat nim
cza sie po wsta ło sto wa rzy sze nie,
a przy nim świe tli ca te ra peu tycz -
na, w któ rej ucznio wie, jak i ab -
sol wen ci ma ją pro wa dzo ne za ję -
cia. Otwo rzy li śmy tak że punkt
kon sul ta cyj ny dla ro dzi ców, na -
uczy cie li i uczniów z te re nu So -
snow ca. Na si spe cja li ści udzie la -
ją bez płat nych po rad. Przez ca ły
czas na uczy cie le spra wu ją kom -
plek so wą opie kę nad ucznia mi,
mo ty wu ją ich do dal szej pra cy
i kon ty nu owa nia na uki. Nie
ukry wam, że ro dzi ce i ucznio wie
są bar dzo za nie po ko je ni pla na mi
li kwi da cji szko ły – mó wi ła dy rek -
tor ka ZSS nr 1, w któ rej obec nie
uczy się po nad 140 uczniów. 

Na ra zie wszyst ko wska zu je
na to, że rad ni do wa ka cji bę dą
mu sie li zmie rzyć się z de cy zją,
czy li kwi do wać ZSS nr 1. – Nie
jest za my słem sa mo rzą du krzyw -
dze nie dzie ci. Pla no wa ne przez
nas zmia ny ma ją się od być jak
naj mniej szym kosz tem spo łecz -
nym. W każ dym za kre sie i ty pie
szkół prze pro wa dza my zmia ny,
je śli uzna my je za nie zbęd ne i ko -
niecz ne. Sta ra my się, by opra co -
wa ne przez nas roz wią za nia
zmia ny sie ci szkół by ły roz wią za -
niami opty mal ny mi – pod su mo -
wa ła Agniesz ka Cze chow ska -Ko -
peć. sk 

Co dalej z Zespołem Szkół Specjalnych nr 1? Debatowali posłowie, władze miasta, związkowcy i dyrektorzy szkół specjalnych 

Kierunek: reforma
Sylwia Kosman

           reklama           reklama
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Za byt ko we, sta re mia sta, bo ga to
zdo bio ne mo zai ka mi me cze ty,
w tle kli mat Je dwab ne go Szla ku
i ty po wo post ko mu ni stycz na spu -
ści zna ra dziec kiej my śli tech nicz -
nej oraz ory gi nal ne, re gio nal ne
przy sma ki. To do pie ro za po wiedź
Uz be ki sta nu, któ ry wio sną te go ro -
ku zje cha li wzdłuż i wszerz Grze -
gorz Kuś piel, po dróż nik, spe le -
olog, ku stosz Dzia łu Et no gra ficz -
no -Po dróż ni cze go w Mu zeum
Miej skim „Szty gar ka” w Dą bro -
wie Gór ni czej, je go syn Łu kasz
oraz ar ty sta Bar tosz Ko ko siń ski.

Leć, i drżyj...

Naj więk szym kło po tem, zwią za -
nym z wy pra wą do Uz be ki sta nu,
wy da je się, z per spek ty wy cza su,
lot sa mo lo tem. Po pierw sze, bi let
lot ni czy zwy kle nie jest ta ni,
a po dru gie pa sa że ro wie z drże -
niem ser ca wsia da ją do prze sta rza -
łych sa mo lo tów, na le żą cych do uz -
bekistańskiej i ro syj skiej flo ty.
W su mie na lot trze ba za re zer wo -
wać co naj mniej kil ka na ście go -
dzin. Z Pol ski naj ła twiej do stać się
do Bra ty sła wy, a stam tąd do Mo -
skwy, gdzie cze ka my na lot trwa ją -
cy... 8 go dzin. 

– Dzień przed na szym wy jaz -
dem prze czy ta li śmy, że do szło
do ka ta stro fy na Sy be rii, gdzie roz -
bił się ta ki sam mo del bo ein ga, na -
le żą cy do li nii UTair, któ ry mi po -

dró żo wa li śmy. Wkradł się w nas
nie po kój, ale nie mie li śmy wy bo -
ru – śmie je się Grze gorz Kuś piel,
któ ry opo wia da nam o wy pra wie. 

Cel po dró ży, ja ki ob ra li so bie
na si po dróż ni cy, to prze mie rze nie
le gen dar ne go Je dwab ne go Szla ku,
któ ry wiódł z po łu dnio wo -wschod -
niej Eu ro py aż do Azji. 

Już w pierw szej chwi li po dróż -
ni ków ude rzył kli mat. – Wręcz wy -
czu wal na jest su chość te go kli ma -
tu. W mar cu tem pe ra tu ry nie prze -
kra cza ły jesz cze pięt na stu stop ni,
ale już od ma ja trze ba li czyć się na -
wet z po nad 50-stop nio wy mi upa -
ła mi – pod kre śla dą brow ski po -
dróż nik. 

W pierw szym mo men cie każ -
de go przy by sza zachwyci ar chi tek -
tu ra, kunsz tow nie i bo ga to zdo bio -
ne bu dow le, ale tak że ol brzy mie
prze strze nie, sze ro kie uli ce, brak
drzew oraz traw ni ków, na któ re
zwy czaj nie brak wo dy. Tuż za mia -
stem za czy na się step, dro ga, któ ra
bie gnie kil ka set ki lo me trów pro sto
i gdzie nie gdzie za krę ca, wi dać nie -
licz ne jesz cze dom ki jed no ro dzin -
ne, sta re blo ki i… pu sty nię. Sło ną
pu sty nię, któ ra zo sta ła po wy -
schnię ciu czę ści Je zio ra Aral skie -
go. To ostat nie wy da rze nie ma
wie le wspól ne go z dzia ła nia mi
władz ra dziec kich, któ re zde cy do -
wa ły o upra wie na wiel ką ska lę ba -
weł ny. Wo da mia ła po cho dzić
z rzek za si la ją cych ba sen je zio ra.

W efek cie za bu rze nia eko sys te mu
wo dy bra ku je w Je zio rze Aral -
skim, bra ku je tak że na po lach
upraw nych. Na pia sku wi dać za to
sko ro do wa ne, czę ścio wo przy sy -
pa ne wiel kie stat ki, nie gdyś pły wa -
ją ce po wo dach Mo rza Aral skie go,
bo tak w Uz be ki sta nie mó wi się
o Je zio rze Aral skim.

Uwa ga! MeL dU nek! 

– Kie dy wy lą do wa li śmy w sto li cy,
Tasz kien cie, chcie li śmy się naj -
pierw ro zej rzeć. Cze ka ła nas jed nak
dro bia zgo wa i szcze gó ło wa kon tro -
la. Mie li śmy wra że nie, że wszyst -
kich przy la tu ją cych do Uz be ki sta nu
cu dzo ziem ców służ by po dej rze wa -
ją o przy wo że nie bom by. Funk cjo -
na riu sze spraw dza li, czy po sia da my
wszyst kie wy ma ga ne do ku men ty,
pasz port, wi zę oraz od po wied nią
su mę pie nię dzy. Wa lu ty nie wol no
wy mie niać na czar nym ry ku, ale
moż na omi nąć tę ba rie rę. Na po -
cząt ku trze ba mieć do ku ment po -
twier dza ją cy, iż wy mia ny wa lu ty
do ko na no le gal nie – opo wia da Kuś -
piel. – A co wię cej, każ de go cu dzo -
ziem ca obo wią zu je wła ści wie co -
dzien ny mel du nek. Czy li tak na -
praw dę, spa nie pod na mio tem czy
na pry wat nej kwa te rze nie wcho dzi
w grę. Bo trze ba ko lek cjo no wać
pie cząt ki mel dun ko we, któ re po za -
koń cze niu po by tu w Uz be ki sta nie,
na le ży po ka zać służ bom cel nym
na lot ni sku. Po zo sta je więc ho tel,
któ ry mo że przyj mo wać cu dzo -
ziem ców lub spe cjal nie wy zna czo -
ne miej sca, gdzie moż na uzy skać
mel dun ko wą pie cząt kę – do da je. 

A je śli ktoś nie ma pie czą tek, to
gro zi mu oko ło 1000 do la rów lub
eu ro ka ry oraz… de por ta cja
do gra ni cy z Ka zach sta nem lub
pro sto na lot ni sko. – Gdy zo rien to -
wa li śmy się, że nie ma my pie czą -
tek, za dzwo ni li śmy do kon su la tu
z proś bą o ra dę, i usły sze li śmy, że

ma my bar dzo po waż ny pro -
blem – mó wi po dróż nik. 

Na szczę ście nie daw no wła dze
zła go dzi ły re stryk cyj ne prze pi sy
i mel dun ko wej pie cząt ki moż -
na nie mieć przez… trzy dni z rzę -
du. Go dzi ny są jed nak re stryk cyj -
nie li czo ne. 

Wciąż bo wiem jest to pań stwo,
któ re po mi mo po zor nej de mo kra cji,
rzą dzo ne jest po li cyj nie i au to ry tar -
nie przez twar dą rę kę pre zy den ta Is -
lo ma Ka ri mo va. Nie ma wpraw dzie
go dzi ny mi li cyj nej, ale o 22.00 za -
mie ra ży cie w każ dym za kąt ku te go
kra ju, łącz nie ze sto li cą. Skle py przy -
po mi na ją na sze pol skie, zpo cząt ków
trans for ma cji ustro jo wej z lat 90.,
kie dy po ja wia ły się pierw sze za -
chod nie pro duk ty, ko lo ro we, ład nie
opa ko wa ne i przy cią ga ją ce wzrok.
Jest też np. ory gi nal na co ca co la, ale
nie ma żad ne go hi per mar ke tu, a tym
bar dziej McDonald’a. Za miast nie -
go jest re stau ra cja opo dob nej na zwie
i szyl dzie, czy li Ma ro kand, gdzie
ser wu je się ro dzi me po tra wy, głów -
nie szasz ły ki z ba ra ni ny. Do sko na łe
są wy ro by spo żyw cze te go kra ju, ta -
kie jak se ry, su szo ne po mi do ry, so ki
po mi do ro we, któ re le żą… w ką cie,
za po mnia ne i za ku rzo ne, bo jak
świe że bu łecz ki sprze da ją się spro -
wa dzo ne z za gra ni cy pro duk ty. 

Po wo li roz wi ja się ry nek, bo pre -
zy dent czuj nie kon tro lu je za rów no
eks port, jak i im port. Nie ma więc
szans na ku pie nie zie mi przez cu -
dzo ziem ców, nie ma szan sy na bu -
do wę su per mar ke tu, a tym bar dziej
hi per mar ke tu z za chod nim ka pi ta -
łem. A oby wa te le ca ły czas są prze -
strze ga ni przed zgni li zną mo ral ną
Za cho du i licz ny mi nie bez pie czeń -
stwa mi. – Wszę dzie wi szą ol brzy -
mie bil bor dy, na któ rych nie ma re -
klam, ale dzię ki któ rym wła dze pań -
stwa „pro mu ją” roz wój Uz be ki sta -
nu. Pre zen tu ją suk ce sy eko no micz -
ne, po wsta wa nie i roz wój szkół, in -
fra struk tu ry – mó wi Kuś piel. – Ko -

bie ty są prze strze ga ne przed wy jaz -
dem do Eu ro py czy Ame ry ki. Bil -
bor dy sku tecz nie stra szą, że za rów -
no ko bie tom, jak i męż czy znom
w ob cym pań stwie, od bie ra ne są
pasz por ty ipra wo dogod ne go ży cia.
Dziew czy ny są zmu sza ne dopro sty -
tu cji, a męż czyź ni do cięż kiej, ka -
torż ni czej pra cy – do da je. 

Uz be cy są go ścin ni

– Prze ży li bar dzo cięż kie, nie mal
gło do we la ta, trud ne cza sy sta li ni -
zmu, więc te raz chcą po ka zać się
z jak naj lep szej stro ny, stąd ich nie -
praw do po dob na go ścin ność i ra -
dość z te go, że jest, jak jest. Nie są
jesz cze ska że ni ko mer cyj ną tu ry -
sty ką – pod kre śla Kuś piel. 

Uz be cy gosz czą przy by szów
po kró lew sku. Eki pa pol skich po -
dróż ni ków tra fi ła na pierw szy dzień
wio sny, któ ry jest is lam skim no -
wym ro kiem. Wbrew re li gij nej
wstrze mięź li wo ści, al ko hol w tym
dniu le je się stru mie nia mi. Zresz tą
w ca łym pań stwie jest ta ni i ła two
do stęp ny. A is lam, choć jest głów ną
re li gią, to wcho dzi w fa zę przed -
wio śnia. Do pie ro te raz wspa nia łe
me cze ty ze spi chle rzy zbóż sta ją się
z po wro tem świą ty nia mi, do któ -
rych moż na przy cho dzić i się mo -
dlić. Pre zy dent Uz be ki sta nu nie jest
szcze gól nie otwar ty na is lam, a mó -
wiąc wprost, fun da men tal ni is la mi -
ści są je go śmier tel ny mi wro ga mi,
bo sta no wią je dy ną opo zy cję, któ rej
mo że się oba wiać. Boi się, że któ re -
goś dnia się gną po wła dzę. Je dy ne -
go swo je go po li tycz ne go prze ciw -
ni ka miał… ugo to wać w ka dzi
z wo dą! Oczy wi ście nie uda ło się
te go udo wod nić, ale wszy scy pre zy -
den ta o to po dej rze wa ją. 

Cen tral nym punk tem świę ta
i jed ną z atrak cji są za wo dy w za pa -
sach, któ re sta no wią na ro do wy
sport w Uz be ki sta nie. – Ser wu ją
nie zli czo ne licz by dań i przy sma -

ków. Na sza pol ska wi gi lia, choć
wspa nia ła, to nie do rów nu je
pod tym wzglę dem uz be ki stań skie -
mu świę tu – pod kre śla Kuś piel. 

Po za tym w ca łym kra ju nie bra -
ku je tzw. ja dek, wktó rych moż nasię
na jeść do sy ta. W kuch ni kró lu ją
mię sa gril lo wa ne, na ro do we po tra -
wy, czy li płow lub ina czej pi law oraz
pie ro gi. Ryż jest pod sta wo wym
skład ni kiem pło wu. Na zwa od da je
sie dem pod sta wo wych skład ni ków
pło wu: czy li ce bu li, mar chwi, mię -
sa, tłusz czu, so li, wo dy i ry żu. Co
cie ka we, go to wa ny głów nie przez
męż czyzn i do brze przy rzą dzo ny,
sta no wi du mę pa na do mu. Wbrew
po zo rom, nie jest to tłu sta potra wa,
ale zna ko mi cie przy pra wio na,
zwłasz cza zio ła mi, głów nie ko len -
drą. Spe cjal no ścią kuch ni uz be ki -
stań skiej są tak że pie roż ki, wy pie ka -
ne w spe cjal nych pie cach. Man ti to
pie ro gi z na dzie niem, go to wa ne
na pa rze, za wie ra ją ce ba ra ni nę lub
ko zi nę zodro bi ną ro soł ku wśrod ku.
In ny ro dzaj to pie roż ki gum ma,
sma żo ne nago rą cym, głę bo kim ole -
ju. Spe cjal ne ma łe uszka po da wa ne
są wro so le, wśrod ku pie roż ka znaj -
du je się ba ra ni na. In ny przy smak to
le piosz ka, któ ry jest ro dza jem chle -
ba, pie czo nym tra dy cyj nie z wo dy,
mą ki, droż dży. Ina czej się go jed nak
wy pie ka, w spe cjal nych pie cach
i zdo bi pie czę cia mi, przez co wy -
piek le pio szek to praw dzi wa sztu ka.
Moż na je ku pić wszę dzie, nie tyl ko
w skle pach, ale tak że na przy stan -
kach, tar gach itd. Sta no wi… po pu -
lar ną prze ką skę, któ rą za miast chip -
sów czy ham bur ge rów, je dzą Uz be -
cy nauli cach, wdro dze dopra cy czy
szko ły. 

kLą twa ti MU ra 

Kto do pro wa dził do woj ny po mię -
dzy nie miec ką III Rze szą a ZSRR?
Ra dziec cy ucze ni! W Sa mar kan -
dzie, jed nym z naj więk szych i naj -

McDonalda tam nie znajdziesz

Fasadowa demokracja
Uzbekistan jest republiką, w której wprowadzono autorytarne rządy
prezydenckie. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, który
w rzeczywistości nie odgrywa większej roli. Prezydentem, od 1991 r. jest Islom
Karimov, który posiada pełnię władzy wykonawczej. Powołuje skład rządu
i mianuje gubernatorów poszczególnych prowincji. Prezydent jest wybierany
w wyborach powszechnych na siedmioletnią kadencję. W ostatnich wyborach
z 23 grudnia 2007 r. prezydent Islom Karimov otrzymał według oficjalnych
danych 90,77 proc. głosów. Przeciwnikami Karimowa są nielegalne tam
ugrupowania fundamentalistów.

Łukasz Kuśpiel, Grzegorz Kuśpiel i Bartosz Kokosiński przemierzyli Uzbekistan wzdłuż i wszerz Narodową potrawą kuchni uzbeckiej jest pilaw, serwowany w jedkach i na... ulicach
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pięk niej szych miast Uz be ki sta nu,
żył Ti mur Wiel ki (zwa ny tak że ku -
la wym). I to je go sar ko fag moż -
na po dzi wiać w mau zo leum. Ol -
brzy mie im pe rium Ti mu ra, w śre -
dnio wie czu się ga ło od Chin, In dii
do Eu ro py aż po Re pu bli kę We nec -
ką. Je go wnuk, Uług Beg, któ ry wo -
lał wo jo wać umy słem, a nie mie -
czem, prze zna czał środ ki nabu do wę
iroz wój uczel ni, szkół ko ra nicz nych,
gdzie stu dio wa no me dy cy nę i na uki
ści słe. Był za pa lo nym astro no mem,
zbu do wał na wet ob ser wa to rium.
Obok Ti mu ra, w mau zo leum spo -
czy wa tak że Gur Emir, a obok in -
nych człon ków ro dzi ny, jest tam zło -
żo ny Uług Beg. Jed nak to sar ko fag
Ti mu ra, choć skrom ny, wy róż nia się
na tle in nych. Ja ko je dy ny wy ko na -
ny jest z ciem ne go ne fry tu, gdy
wszyst kie po zo sta łe ma ją ja sny ko -
lor. I tyl ko na sar ko fa gu Ti mu ra za -
miesz czo no in skryp cję w ję zy ku
arab skim, prze strze ga ją cą przed na -
ru sze niem spo ko ju wiel kie go wo -
dza, któ re wy wo ła woj nę, ja ka wy -
nisz czy na jeźdź cę i spro wa dzi za gła -
dę, któ rej świat nie wi dział. Kie -
dy III Rze sza, na pa dła na ZSRR 22
czerw ca1941 r., ra dziec cy ar che olo -
dzy wła śnie w tym pa mięt nym dniu
mie li te go do ko nać. I to oni do pro -
wa dzi li do wy bu chu woj ny...

tU bie tej ka dLa każ de go 

Cha rak te ry stycz ny ubiór uz bec ki
za wie ra obo wiąz ko wo tu bie tej kę,
czy li spe cjal nie zdo bio ną czap kę.
No szą ją star cy, do ro śli, ale i ma łe
dzie ci. Jest to lek ka czap ka, uszy ta
z czar ne go aksa mi tu, wy szy wa -
na je dwab nanit ką, zło tą lub srebr ną.
Zwłasz cza te naj bar dziej szy kow ne
są wy szy wa ne naj droż szy mi je -
dwab ny mi nit ka mi. Nie któ re szy je
się na wet kil ka ty go dni przez fa mi -
lie, któ re od pokoleń trud nią się wy -
szy wa niem. Nie któ rzy we wzo rach
do pa tru ją się sty li zo wa nych strą ków

fa so li, kie run ków czte rech stron
świa ta, a nie któ rzy wręcz ko smo lo -
gicz nych or na men tów. Dzie wi ce
no szą tu bie tej ki z roz pusz czo ny mi
ko ra li ka mi, ale są to za zwy czaj bar -
dzo mło de dziew czę ta, bo pięt na sto -
let nie, szes na sto let nie wy cho dzą
za mąż, po pod pi sa nym wcze śniej
kontr ak cie po mię dzy ro dzi ca mi.
Star szy męż czy zna (ak sa kal) obo -
wiąz ko wo wciąż no si dłu gą bia łą
bro dę, dłu gi płaszcz, czy li cza pan,
w ko lo rze gra na to wym lub czar -
nym, przy po mi na ją cy nie co ką pie -
lo wy, w ja śniej sze pa ski. Spodnie są
wpusz czo ne w się ga ją ce do ko lan
bu ty, przy po mi na ją ce ofi cer ki. Ko -
bie ty stro jem przy po mi na ją cy gan -
ki. No szą kwie ci ste ko lo ro we su -
kien ki lub spód ni ce, a cza sa mi cza -
do ry. Dłu gie wło sy naj czę ściej są
spi na ne, a twa rze czę sto po zba wio -
ne ma ki ja żu, zwłasz cza na wsiach. 

Tu ry ści miesz ka ją w cał kiem
przy zwo itych wa run kach w ho te -
lach. A miesz ka nia sa mych Uz be -
ków tro chę przy po mi na ją te eu ro pej -
skie, choć ma ją sil ne ten den cje
do„bi zan tyj skie go” prze py chu. Do -
mi nu ją tło czo ne i upstrzo ne wzo ra -
mi me ble, cięż kie, so lid ne sto ły. 

Cał ko wi cie łączą sty le, a no wo -
cze sne ga dże ty tech ni ki mie sza ją
z wy słu żo ny mi wy na laz ka mi.
Obok wi szą cej na ścia nie no wo -
cze snej pla zmy, w kuch ni po słu gu -
ją się sta rym czaj ni kiem lub uży -
wa ją ro syj skich szyb ko wa rów.
Z ko lei na wsi lu dzie ży ją bar dzo
pro sto i dość bied nie. Uży wa ją ra -
dio od bior ni ków sprzed lat i rów nie
sta rych te le wi zo rów lam po wych. 

Jed nak w Uz be ki sta nie naj -
więk sze wra że nie ro bią lu -
dzie. – Szcze rzy, ser decz ni, otwar -
ci. War to tam do trzeć, by choć
przez chwi lę od czuć du cha i kli -
mat te go nie po wta rzal ne go kra -
ju – mó wi Grze gorz Kuś piel.

Syl wia Ko sman 

McDonalda tam nie znajdziesz

W I tysiącleciu p.n.e. terytorium dzisiejszego
Uzbekistanu znajdowało się w obrębie
starożytnych królestw Baktrii i Sogdiany. Od VI w.
p.n.e. rządzili tutaj przedstawiciele perskiej
dynastii Achemenidów. Obszar ten został
następnie podbity przez Aleksandra
Macedońskiego. Po jego śmierci rządzili
tu Seleukidzi. Wielkiego znaczenia
zaczyna nabierać tzw. Jedwabny Szlak, który łączył
cywilizację Chin, Indii, Bliskiego Wschodu i Europy.
W połowie III wieku p. n. e. władzę objęły
miejscowe rody, następnie część ziem znalazła się
w imperium Kuszanów. W VIII wieku Uzbekistan
dostał się pod panowanie Arabów. Ich najazd
doprowadził do upadku rozwijającej się od czasów
Aleksandra kultury, która, odmieniona
za przyczyną głębokiej islamizacji, może odrodzić
się dopiero w IX w. W X wieku następuje
opuszczenie ziem przez wojska arabskie i objęcie

rządów przez irańską imperię Samanidów.
W latach 1220-1221 nastąpił tragiczny w skutkach
najazd wojsk Czyngis-chana, który pozostawił
po sobie wiele zniszczeń. Dopiero w XIV wieku
Mongołowie zostali wyparci przez Timura.
W kolejnych wiekach poszczególne chanaty były
stopniowo podbijane przez Rosję carską, która
o wpływy na tym terenie rywalizowała z Imperium
Brytyjskim. W 1924 r. powstała Uzbecka
Socjalistyczna Republika Radziecka, a dopiero 31
sierpnia 1991 r. ogłoszona została deklaracja
niepodległości.
Uzbekistan leży w Azji Środkowej między dwiema
wielkimi rzekami – Amu-darią i Syr-darią.
Powierzchnia kraju jest w większości równinna.
Około 20 procent jego powierzchni stanowią góry.
Na wschodzie i północnym wschodzie kraju leżą
góry Ałaj i Tienszan, gdzie znajduje się najwyższy
szczyt kraju – Khazret Sultan, o wysokości

4634 m n.p.m. Między nimi leży urodzajna,
nawadniana Kotlina Fergańska, której część należy
do Uzbekistanu. Środkową część kraju
zajmuje Nizina Turańska z rozległą
pustynią Kyzył-kum, na której terenami
osadniczymi są nieliczne oazy i doliny
rzek – Syr-darii, Zarafszanu, Kaszka-darii i Amu-dar
ii. Zachodni skraj zajmuje równie pustynny
płaskowyż Ustiurt. Do Uzbekistanu należy
południowa część dawnego Jeziora Aralskiego.
Położenie geograficzne sprawia, że w Uzbekistanie
panuje klimat kontynentalny, charakteryzujący się
krótką i bardzo mroźną zimą, wczesną wiosną,
długim gorącym latem i przyjemną, ciepłą jesienią.
Uzbekistan ma 300 dni słonecznych w roku,
średnie temperatury w lipcu wahają się od 30°
do 35°C, a temperatury powyżej 40°C nie są
rzadkością. Charakterystyczna dla tego regionu
jest również niska wilgotność powietrza.

Trochę historii

Narodową potrawą kuchni uzbeckiej jest pilaw, serwowany w jedkach i na... ulicach Praca wre. Zakład szewski „w plenerze” jest częścią miejskiego krajobrazu

Chociaż kraju nie zalewają tysiące turystów to Uzbecy słyną z produkcji pięknych i starannie wykonanych pamiątek
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Kryzys gospodarczy dotyka
sosnowieckich przedsiębiorców
już minął, czy dopiero nadejdzie?
Kry zy su w peł nym wy mia rze
oso bi ście nie ob ser wu ję. Jed nak
za cho wa nie się klien tów, któ rzy
co raz bar dziej li czą się z pie niędz -
mi wska zu je, że ma my co raz sil -
niej sze ozna ki kry zy su. Rzecz
oczy wi sta, że ma li przed się bior cy
są bar dziej ela stycz ni i ma ją więk -
sze moż li wo ści do sto so wy wa nia
się do zmien nych wa run ków niż
ci du zi, ale z dru giej stro ny nie
dys po nu ją ta ki mi za so ba mi pie -
nięż ny mi, by swo bod nie się po ru -
szać na ryn ku. 

Barier do swobodnego
prowadzenia działalności
gospodarczej nie ubywa, a ciągle
piętrzą się nowe problemy…
Wy star czy wziąć pod uwa gę pra -
wo o za mó wie niach pu blicz nych,
któ re cho ciaż jest cią gle mo dy fi -
ko wa ne, sta no wi przy czy nę upad -
ku sze re gu firm. Do sko na łym
przy kła dem jest ban kruc two wie -
lu firm, któ re by ły za an ga żo wa ne
w bu do wę au to strad. Du że fir my,
wy ko rzy stu jąc lu ki w pra wie za -
mó wień pu blicz nych, da wa ły kar -
ko łom nie ni skie ce ny, z za ło że nia
kal ku lu jąc, iż wy koń czą te fir my,
któ re pod naj mą. Gdy by ce -
na w prze tar gu nie by ła je dy nym
kry te rium, jak w in nych kra jach,
gdzie się tę naj wyż szą i naj niż szą
od rzu ca, to już był by ja kiś krok
do przo du. Ma łe i śred nie przed -
się bior stwa wła ści wie two rzą na -
szą pol ską rze czy wi stość go spo -
dar czą. Przed się bior ców za trud -
nia ją cych do 250 osób jest w Pol -
sce po wy żej pół to ra mi lio na, co
sta no wi 99,8 pro cent wszyst kich
firm. To fun da ment pol skiej go -
spo dar ki. Ma le przed się bior stwa
wy twa rza ją 67 pro cent PKP i za -
trud nia ją po nad 70 pro cent
wszyst kich pra cow ni ków. Tak na -
praw dę to mo tor pol skiej go spo -

dar ki i po wi nien być od po wied nio
do ce nia ny.

A nie jest…
Nie ste ty, w pol skiej rze czy wi sto -
ści, nie ma to po twier dze nia.
Zgod nie z ran kin giem Ban ku
Świa to we go, Pol ska znaj du je się
do pie ro na 62. miej scu na 183
pań stwa, je śli cho dzi o od po wied -
nie wa run ki i roz wią za nia, sprzy -
ja ją ce roz wo jo wi te go sek to ra go -
spo dar ki. 

Prawo zamówień publicznych to
jedna z barier, często nie
do pokonania przez małych
przedsiębiorców, ale dopiero
jedna z wielu…
Nie ste ty, ta li sta jest bar dzo dłu ga.
Z no stal gią wspo mi nam tzw. usta -
wę Wilcz ka w okre sie trans for -
ma cji, któ ra by ła jed nym z fun da -
men tów pol skie go cu du go spo -
dar cze go po upad ku ko mu ni zmu.
Z wy jąt kiem nie istot nych dro bia -
zgów, jest ona cał ko wi cie zgod -
na z obo wią zu ją cym pra wem UE.
Po se rii nie uda nych eks pe ry men -
tów po li tycz nych z pra wem go -
spo dar czym, po ra do tej usta wy
po wró cić. In ną po waż ną prze -
szko dą w roz wo ju przed się -
biorstw są tak że dłu go trwa łe pro -
ce sy są do we. Dla cze go pro ce sy
nie mo gą od by wać się dzień
po dniu, tak jak w Sta nach Zjed -
no czo nych? U nas śred nio pro ces
w są dzie go spo dar czym trwa 830
dni i kosz tu je oko ło 12 pro cent
spor nej kwo ty. Do te go do cho dzi
brak kon tro li nad de cy zja mi
urzęd ni ków skar bo wych. Każ da
de cy zja urzęd ni ka, któ ra po cią ga
za so bą utra tę choć jed ne go miej -
sca pra cy, po win na zy ski wać
klau zu lę wy ko nal no ści do pie ro
po upra wo moc nie niu się wy ro ku
są do we go. Tym cza sem te ar bi tral -
ne de cy zje fi sku sa są ła ma niem
pod sta wo wych praw czło wie ka
i po wo du ją upa dek firm.

Po dwóch, trzech la tach, po mi mo
te go, że sąd uchy li de cy zję urzęd -
ni ka skar bo we go, to jed nak fir my
już po pro stu nie ma. Po nad to sam
sys tem po dat ko wy w Pol sce jest
jed nym z naj bar dziej skom pli ko -
wa nych w po rów na niu z in ny mi
roz wią za nia mi. Po da tek po wi nien
być kosz tem dzia łal no ści go spo -
dar czej i po win no się przed pro -
wa dze niem dzia łal no ści móc
skal ku lo wać, czy opła ca się pro -
wa dzić ja kąś dzia łal ność go spo -
dar czą lub nie. U nas się te go nie
da zro bić. Sam po da tek VAT, któ -
re go staw ka wy no si 23 pro cent,
na le ży do naj wyż szych w Eu ro -
pie. W Niem czech staw ka te go
po dat ku wy no si 19, we Fran -
cji 19,6, a w Hisz pa nii 16 pro cent. 
Bar dzo wy so kie są tak że kosz ty
pra cy. Pra ca jest opo dat ko wa na jak
al ko hol i pa pie ro sy. Ma wła ści wie
osiem dzie się cio pro cen to wy na rzut.
Po wo du je to, iż pol skie fir my prze -
sta ją być kon ku ren cyj ne, że ro śnie
bez ro bo cie i roz wi ja się sza ra stre fa.
Głu po tą w pol skiej rze czy wi sto ści
jest usta na wia nie mi ni mal nej pła cy,
bo bi je to głów nie w naj bied niej -
szych lu dzi, któ rzy cho dzą inie mo -
gą zna leźć pra cy, amo że ktoś był by
bar dziej za do wo lo ny, że za ra -
bia 800 zł, niż że nie za ra bia nic? 

Czy likwidacja umów śmieciowych
uderzy w przedsiębiorców czy
pracowników?
Umo wy śmie cio we to pew ne roz -
wią za nie kom pro mi so we i nie jed -
no krot nie jest ko rzyst ne dla
przed się bior ców, któ rzy uni ka ją
du żych kosz tów pra cy, ale tak że
dla pra cow ni ków, któ rzy ma ją
szan sę za ro bić ja kie kol wiek pie -
nią dze le gal nie, a nie pra cu ją
w sza rej stre fie. 

Czy przed się bior cy ma ją po czu cie
wspar cia ze stro ny sa mo rzą du?
Po ja wia się nie ste ty ko lej na ba rie -
ra w roz wo ju przed się bior czo ści,

czy li biu ro kra cja. Ra zem z Li twą,
Gre cją na le ży my do naj bar dziej
zbiu ro kra ty zo wa nych kra jów. Po -
wo du je to, że przed się bior cy tra -
cą set ki go dzin na zbęd ne czyn -
no ści biu ro kra tycz ne, za miast
sku pić się na roz wo ju wła snych
przed się biorstw. 

Zakładanie firmy w jednym
okienku i w ciągu jednego dnia to
mit?
W rze czy wi sto ści trze ba usku -
tecz nić sześć pro ce dur i w Pol sce
trwa to na dal 32 dni. To bar dzo
dłu gi okres cza su, a to do pie ro po -
czą tek żmud nej dro gi. Nie któ rzy
już w po ło wie dro gi do za ło że nia
wła snej fir my re zy gnu ją. 

Co jesz cze drę czy pol skich przed -
się bior ców?
Rzad ko mó wi się o ba rie rze, ja ką
sta no wi brak pa trio ty zmu go spo -
dar cze go w pol skiej men tal no ści.
Po la cy wo lą ku po wać pro duk ty
za gra nicz ne, a nie na sze pol skie,
ro dzi me. Je ste śmy wciąż moc no
przy wią za ni do ar ty ku łów za gra -
nicz nych, któ ry dość moc no de -
ter mi nu je roz wój na sze go han dlu.
Za wa ży ło tak że bez kry tycz ne
przy ję cie peł ne go li be ra li zmu,
a więc po dej ścia – niech każ dy
so bie ra dzi, jak po tra fi. Kie dy do -
szło do in wa zji za gra nicz nych sie -
ci wiel ko po wierzch nio wych
w Pol sce i pró bo wa li śmy bro nić
ro dzi mych kup ców i rze mieśl ni -
ków, to nie któ rzy mó wi li: „Ale
jak to? Kon ku ruj cie z ni mi. Prze -
cież jest wol ność go spo dar cza!”.
Ale o ja kiej kon ku ren cji moż -
na mó wić, kie dy zde rzył się po -
tęż ny ka pi tał, ku mu lo wa ny przez
dzie się cio le cia z nie wiel kim
wciąż po ten cja łem? In ter wen cjo -
nizm pań stwa w spra wy go spo -
dar cze jest wska za ny, a cza sa mi
ko niecz ny. 

Jaka przyszłość czeka
gospodarkę? 
Nie da się te go prze wi dzieć. Ca ła
go spo dar ka świa to wa to obec nie
sys tem na czyń po łą czo nych, któ -
re go ją dro sta no wi go spo dar ka
Sta nów Zjed no czo nych. Je śli
Ame ry ka nie upo ra ją się ze swo im
kry zy sem, to go spo dar ka świa to -
wa nie bę dzie prze ży wa ła dru giej
fa li kry zy su. Na grun cie eu ro pej -
skim, je śli w Niem czech bę dzie
ko niunk tu ra go spo dar cza, a Gre -
cja po ra dzi so bie ze swo imi pro -
ble ma mi, stre fa Eu ro zo sta nie ura -
to wa na i wzmoc nio na, unik nie my
dru giej fa li kry zy su. Wie le czyn -
ni ków de cy du je o kry zy sie, któ re -
go w grun cie rze czy nie da się jed -
nak jed no znacz nie prze wi dzieć. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Fundament
gospodarki
Roz mo wa z Wil hel mem Zy chem, rad nym, pry wat nym przed się bior cą i twór cą  So sno wiec kiej Ra dy Sa mo rzą du Go spo dar cze go

Czy mi kro, ma ły i śred ni przed -
się bior ca z Za głę bia Dą brow skie -
go po sia da wi zję stra te gii i roz wo -
ju swo jej fir my? Czy chęt niej za -
trud nia ko bie ty czy męż czyzn?
Czy po trze bu je spe cja li sty czy
oso by w wyż szym wy kształ ce -
niem? Czy kry zys go spo dar czy
wpły nął na po trze by zmian
w przed się bior stwie? Czy przed -
się bior ca sta wia na in no wa cyj -
ność, ba da nia i roz wój, pu blic re -
la tions czy po pro stu na prze trwa -
nie? Od po wie dzi na te i dzie siąt ki
po dob nych py tań do star cza ją,
a wąt pli wo ści roz wie wa ją wy ni ki
pro jek tu pn. „Ba da nia i ana li zy
kie run ków zmian sek to ra MŚP
sub re gio nu Za głę bia Dą brow skie -
go w kon tek ście ryn ku pra cy”,
któ ry był re ali zo wa ny od grud nia
ubie głe go ro ku. Pro jekt, obej mu -
ją cy przed się bior ców w So snow -
cu, Dą bro wie Gór ni czej, Ja worz -
nie, po wia tach za wier ciań skim
i bę dziń skim, zo stał zre ali zo wa ny
przez Ot ti mę -Plus sp. z o.o. w Ka -
to wi cach i Agen cję Roz wo ju Lo -
kal ne go w So snow cu. Re zul ta ty
pro jek tu zo sta ły przed sta wio ne
pod czas spo tka nia, któ re 7 grud -
nia od by ło się w Urzę dzie Miej -
skim w So snow cu. Wy ni ki ba dań
przed sta wi li dr Adam Ja błoń ski
i dr Ma rek Ja błoń ski, któ rzy za -
rzą dza ją spół ką Ot ti ma. 

1000 przed się biorstw i 55 jed -
no stek oświa to wych z te re nu Za -
głę bia Dą brow skie go zna la zło się
pod lu pą w ra mach szcze gó ło -
wych ba dań, prze pro wa dzo nych
od lu te go do wrze śnia te go ro ku.
Trzy ba da nia, któ re zo sta ły prze -
pro wa dzo ne me to dą wy wia du po -
głę bio ne go, wy wia du on -li ne
i ana li zy stu dium przy pad ku, ob -
ję ły mi kro, ma kro i śred nie przed -
się bior stwa, któ re dzia ła ją w spe -
cja li za cjach tech no lo gicz nych. 

– Oka zu je się, iż w dal szym
cią gu przed się bior cy wo lą za trud -
niać męż czyzn, cho ciaż de kla ru ją
prze strze ga nie za sad rów no -
upraw nie nia. Je śli już za trud nia ją
ko bie ty, to naj czę ściej w wie ku
od 30 do 39 lat, ze wzglę du
na usta bi li zo wa ną ro lę ko bie ty
w ży ciu ro dzin nym. Nie ste ty,
wciąż męż czyź ni za ra bia ją sto -
sun ko wo wię cej – mó wił dr Ma -
rek Ja błoń ski. 

Przed się bior cy, za trud nia jąc
pra cow ni ków, zwra ca ją uwa gę
na umie jęt no ści i wy kształ ce nie
w da nej bran ży, a w nie wiel kim
stop niu na wy kształ ce nie, o czym
po win ny wie dzieć pla ców ki edu ka -
cyj ne i szko ły wyż sze. – Kształ ce -
nie me na dże rów to kształ ce nie bez -
ro bot nych, któ rzy ma ją sze ro ką
wie dzę z za kre su za rzą dza nia, ale
ze wzglę du na spe cy fi kę sub re gio -
nu i dzia ła ją ce na ryn ku fir my, nie
ma ją kim za rzą dzać. Pra wie wogó -
le nie ma za po trze bo wa nia naka drę
me nadżers ką, a obec nie na le ży po -
ło żyć na cisk na roz wój wie dzy
tech nicz nej. Szcze gól nie pro mo wa -
ne i pro wa dzo ne po win ny być ta kie
kie run ki jak: hut nic two czy bu dow -
nic two  – prze ko ny wał dr Adam Ja -
błoński. 

Pla ców ki oświa to we w nie -
wiel kim stop niu współ pra cu ją

z przed się bior ca mi i wbrew za -
pew nie niom, nie szcze gól nie pró -
bu ją do sto so wać swo ją ofer tę edu -
ka cyj ną do po trzeb ryn ku pra cy.
Jed no cze śnie z prze pro wa dzo -
nych ba dań wy ni ka, że sa mi
przed się bior cy nie są tak że za do -
wo le nie, z po zio mu wy kształ ce -
nia i umie jęt no ści ab sol wen tów
szkół tech nicz nych i za wo do -
wych. Wie lu przed się bior ców za -
pew nia, że zwięk szy za trud nie nie
spe cja li stów do prac fi zycz nych,
o ile znaj dą się od po wied nio wy -
kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy. 

Za głę biow scy przed się bior cy
nie in we stu ją w szko le nia pra -
cow ni ków i pod nie sie nie ich
kwa li fi ka cji, bo w więk szo ści
nie po sia da ją opra co wa nej wi zji
stra te gii roz wo ju fir my. – Jed no -
cze śnie pod kre śla ją, że bra ku je
im przede wszyst kim spe cja li -
stów. Ge ne ral nie ka dra jest nie -
do pa so wa na do po trzeb za trud -
nie nia, co pro wa dzi do spo wol -
nie nia w po szcze gól nych ob sza -
rach go spo dar ki. Przed się bior cy
bar dzo ni sko oce nia ją tak że
współ pra cę z in sty tu cja mi oto -
cze nia biz ne su i ad mi ni stra cji
pu blicz nej – stwier dził dr Ma rek
Ja błoń ski. 

Wy ma ga ją ce sze re gu dzia łań
dla funk cjo no wa nia po pra wy sek -
to ra ma łych i śred nich przed się -
biorstw wy ni ki prze pro wa dzo -
nych ba dań sko men to wał tak że
pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski. – Sa morzą dow cy w ogó le nie
by li od po wie dzial ni za go spo dar -
kę. Zo sta li po wo ła ni do ad mi ni -
stro wa nia. Ucie ka li śmy przed trud -
ny mi te ma ta mi go spo dar czy mi,
ale w dru gim kry zy sie go spo dar -
czym już nie da się uciec od te go
te ma tu. Uwa ża no po wszech nie
i błęd nie, że nie wi dzial na rę ka
ryn ku wszyst ko za ła twi, a edu ka -
cja wchło nie bez ro bot nych. Zo -
stał prze dłu żo ny cykl wcho dze -
nia na ry nek pra cy, ale obec nie
ab sol wen ci we szli na ry nek i oka -
za ło się, że wcze śniej sze de cy zje
by ły nie tra fio ne. Nie ule ga wąt -
pli wo ści, że nie ma sza cun ku dla
Za głę bia Dą brow skie go, któ re
dwu krot nie od bu do wy wa ło Pol -
skę, po od ro dze niu pań stwo wo ści
pol skiej i po II woj nie świa to wej.
Nie ma sen su ukry wać, że to czy
się ja ka kol wiek dys ku sja go spo -
dar cza. Jest pięk ne i szyb kie dzie -
le nie środków unij nych, ale nie ma
spo tkań sa mo rzą dow ców. Do
wszyst kich pro wa dzo nych dzia łań
na le ży stwo rzyć biz ne splan. A my
wszy scy ży je my za zwy czaj
z dnia na dzień, ale na szczę ście
już wie my, że nikt nam nic nie da.
Al bo od naj dzie my się w tej ka pi -
ta li stycz nej grze, al bo zo sta nie my
wy rob ni ka mi – pod su mo wał pre -
zy dent.

Ko lej ne spo tka nia upo wszech -
nia ją ce wy ni ki prze pro wa dzo -
nych ba dań od bę dą się 15 stycz nia
w Urzę dzie Miej skim w Dą bro -
wie Gór ni czej, 22 stycz nia w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Za wier -
ciu, 7 lu te go w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Bę dzi nie oraz 12 lu te go
w Urzę dzie Miej skim w Ja worz -
nie. mz

Specjalista
poszukiwany 
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           reklamaWy sta wa ka nar ków w So snow cu

Śpiew ka nar ków
opa no wał Li ceum
im. Kor cza ka

10 i 11 li sto pa da w sa lach VI LO
im. J. Kor cza ka od by ła się wy sta -
wa ka nar ków i pta ków eg zo tycz -
nych Or ni to lo gicz nych Mi -
strzostw So snow ca – Eg zo ta 2012.

Ho dow cy za pre zen to wa li nie -
mal że 400 ka nar ków w po nad 20
ra sach: har ceń skich, ko lo ro wych,
po stu ral nych oraz kil ka na ście
ama dyn ze bro wa tych, me wek ja -
poń skich oraz pa pug z alek san -
dret tą ob roż ną na cze le.

Te go rocz ny kon kurs był naj -
więk szy pod wzglę dem oce nia -
nych pta ków od or ga ni zo wa nych
przez so sno wiec kich hob by stów
Or ni to lo gicz nych Mi strzostw Pol -
ski w 2003 r. 

Pta ki wy sta wia ło łącz nie 32
ho dow ców z So snow ca, Bę dzi na,
Dą bro wy Gór ni czej, Ka to wic, Za -
wier cia, Li bią ża, Gli wic, a na wet
z War sza wy. 

Licz nie od wie dza ją cy sa le
so sno wi cza nie po dzi wia li pięk ne
ka nar ki czer wo ne in ten syw ne
i mo zai ko we, czer wo no -czar ne,
aga to we, opa lo we, to pa zo we
i wie le in nych. Na te go rocz nym
po ka zie du żą gru pę sta no wi ły
ka nar ki kształt ne, zwłasz cza glo -
ste ry i gar bu sy ja poń skie. Uwa gę
pięk ny mi „fry zu ra mi” przy ku -
wa ły ka nar ki kę dzie rza we – fio -
ri no i pół noc no ho len der skie.

Na gro dy zdo by ły pta ki ho -
dow ców Syl we stra Ja necz ka z Za -
wier cia – ka nar ki har ceń skie, An -
drze ja Ro sy z So snow ca – ka nar -
ki czer wo ne in ten syw ne, Ja -
na Ściu ka z Dą bro wy Gór ni -
czej – aga to we czer wo ne mo zai -
ko we oraz gar bu sy ja poń skie Da -
riu sza Stęp nia z So snow ca.

Wy sta wa cie szy ła się bar dzo
du żym za in te re so wa niem miesz -
kań ców miast Za głę bia i Ślą ska,
z cze go bar dzo za do wo le ni by li
ho dow cy Eg zo ty. – Te go rocz -
na wy sta wa po now nie jest wy jąt -
ko wa – mó wi Ja cek Dy bich, ho -
dow ca z So snow ca, se kre tarz
związ ku. – Po raz ko lej ny pre zen -
tu je my wię cej pta ków niż w ro ku
ubie głym, a dzię ki zna czą cej pro -
mo cji im pre zy w lo kal nych me -
diach mo że my cie szyć się re kor -
do wą fre kwen cją od wie dza ją -
cych. Dzię ki po ka zom pre zen tu -
je my miesz kań com na szą pa sję
do ho dow li pta ków, jed no cze śnie
li czy my na za in te re so wa nie zwie -
dza ją cych pro fe sjo nal ną ho dow -
lą pta ków. W dal szym cią gu da le -
ko nam do Włoch, Hisz pa nii,
Fran cji czy Nie miec, gdzie ho -
dow la pta ków jest bar dzo po pu -
lar na, a na naj więk szych, mię -
dzy na ro do wych wy sta wach moż -
na po dzi wiać na wet po nad dwa -
dzie ścia ty się cy wy sta wia nych
pta ków, w więk szo ści ka nar ków.

Na na stęp ne po ka zy w So -
snow cu, tra dy cyj nie, za pra sza my
w po ło wie li sto pa da przy szłe go
ro ku. Ho dow cy już za po wia da ją,
że pta ków bę dzie jesz cze wię -
cej. – Na si człon ko wie od wie -
dza ją naj więk sze im pre zy te go
ty pu w Eu ro pie, spro wa dza jąc
pta ki z naj lep szych ho dow li. Mo -
że my po chwa lić się, że so sno -
wiec ki zwią zek jest czo ło wym
ośrod kiem ho dow li ka nar ków
w Pol sce. Za pra sza my na stro nę
in ter ne to wą www.eg zo ta.pl oraz
na nasz pro fil na Fa ce bo -
oku – do da je Ja cek Dy bich. U

Kra ina Świe tli ków, czy li pi lo ta żo wy,
ory gi nal ny pro gram pro fi lak ty ki
prze mo cy wo bec ma łych dzie ci,
prze pro wa dzo ny w pię ciu przed -
szko lach wSo snow cu, zo stał za koń -
czo ny. Pro gram, nadktó re go re ali za -
cją czu wał Wy dział Po li ty ki Spo -
łecz nej Urzę du Miej skie go, a prze -
pro wa dza li go wprzed szko lach pro -
fe sjo na li ści, czy li te ra peu ci, pe da go -
dzy, psy cho lo dzy i wo lon ta riu sze,
zo stał ofi cjal nie za koń czo ny. Za ło że -
nia, osią gnię cia, ce le pro jek tu oraz
za le ce nia me to dycz ne zo sta ły omó -
wio ne pod czas kon fe ren cji, pro wa -
dzo nej przez Ad ria na Drdze nia, ini -

cja to ra i ko or dy na to ra pro jek tu, któ -
ra od by ła się wWyż szej Szko le Hu -
ma ni tas. 

– Pro gram Kra ina Świe tli ków
ob jął kom plek so we dzia ła nia kie ro -
wa ne dodzie ci, ro dzi ców, pra cow ni -
ków przed szko li oraz in nych in sty tu -
cji. Naj waż niej szym na rzę dziem
pro jek tu jest wpew nym sen sie baj ka
i jej te ra peu tycz ne od dzia ły wa -
nie – mó wił pod czas kon fe ren cji dr
Alek san der Mań ka, su per wi zor
i eks pert me ry to rycz ny pro jek -
tu. – Ist nie ją cy w in nym wy mia rze,
świat, czy li kra ina świe tli ków, to na -
wet nie ty le baj ka, ale opis pew nej

prze strze ni, fan ta zji, któ ra mo że
dzie ci prze pro wa dzić przez świat,
wktó rym do świad czą róż nych sy tu -
acji i róż nych emo cji. W re zul ta cie
dzie ci bę dą się uczy ły, jak szu kać
roz wią zań trud nych sy tu acji, ta me -
ta fo ra od czu wa nia już wnich zo sta -
nie, bo moc me ta fo ry po le ga na jej
dłu go wiecz no ści, do któ rej dziec ko
mo że po wró cić wkaż dym mo men -
cie, na wet po la tach – prze ko ny wał
Alek san der Mań ka. 

Ce lem pro gra mu by ła wła śnie
pro fi lak ty ka roz wo ju emo cjo nal ne -
go dziec ka, któ re mia ło szan sę na -
ucze nia się roz po zna wa nia emo cji,

na zy wa nia ich i co naj waż niej sze,
wy ra ża nia. Ini cja to rom, twór com
i re ali za to rom pro jek tu dzię ko wa li
Agniesz ka Cze chow ska Ko peć
i Zbi gniew Sza le niec, za stęp cy pre -
zy den ta mia sta.

– Je stem dum ny z te go, że ta ki
pro gram, re ali zo wa ny przez Wy -
dział Po li ty ki Spo łecz nej i Wyż szą
Szko łę Hu ma ni tas, po wstał w So -
snow cu. Sze ro kim echem od bił się
wca łym kra ju icie szył się po wo dze -
niem i wiel kim za in te re so wa niem.
Pro blem prze mo cy w ro dzi nach,
sto so wa nej wo bec naj młod szych,
wzbu dza sprze ciw ini gdy nie po wi -

nien mieć miej sca – nie ukry wał Zbi -
gniew Sza le niec, któ ry zdra dził, że
gmi na bę dzie sta rać się o ko lej ne
środ ki, by pro jekt mógł być zre ali zo -
wa ny we wszyst kich so sno wiec kich
przed szko lach w przy szłym ro ku.
Wię cej in for ma cji opro gra mie moż -
na uzy skać na stro nie: www.kra ina -
-swie tli kow.pl. Po nad to ro dzic lub

opie kun dziec ka, któ ry po trze bu je
po ra dy, mo że na pi sać ano ni mo wo
wia do mość z py ta niem na ad res:
kon sul ta cje@kra ina -swie tli kow.pl.
Na py ta nia od po wie w for mie wia -
do mo ści e -ma il kon sul tant Kra iny
Świe tli ków, czy li pe da gog, psy cho -
log lub psy cho te ra peu ta.  Po rad nic -
two jest bez płat ne. sk

Pilotażowy program profilaktyki przemocy wobec małych dzieci został zakończony  

Magia świetlików 

Jacek Dybich
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5 października w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział
wzięli przedstawiciele władz miasta: Sekretarz Miasta Michał Kondek i Zastępca Prezydenta Miasta Arkadiusz Chęciński oraz kierownik USC
Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo:

Helena i Franciszek Bajekowie,
Zofia i Tadeusz Baranowie, Alina
i Leszek Barwańcowie, Barbara
i Antoni Bielawscy, Maria
i Kazimierz Brzostowscy,
Kazimiera i Mieczysław
Ceglarzowie, Wiesława i Jan
Chrzanowie, Maria i Stefan
Czekajowie, Jadwiga i Zenon
Gara,
Władysława i Jan Gocyłowie,
Halina i Tadeusz Grycowie,
Elżbieta i Marcin Janaszkowie,
Krystyna i Stanisław Jaworscy,
Marianna i Jerzy Rogalscy. 

Teresa i Roman Kaczmarkowie,
Maria i Józef Kantorowie, Lidia
i Stefan Knapowscy,
Krystyna i Tadeusz Konarscy,
Wacława i Józef Leszczyńscy,
Franciszka i Stanisław Łasicowie,
Joanna i Karol Macurowie,
Krystyna i Mieczysław
Matysikowie, Aniela i Henryk
Miedzińscy, Irena i Antoni
Miśtowi, Janina i Zygmunt
Młodawscy, Elżbieta i Andrzej
Rożdżyńscy, Barbara i Zygmunt
Gołębiowscy, Alicja i Zenon
Toda. 

Irena i Grzegorz Stępniowie,
Jadwiga i Józef Szczepaniakowie,
Teresa i Marian Szepetowscy,
Monika i Eugeniusz
Szlendakowie, Kazimiera
i Czesław Sztylochowie,
Zofia i Stanisław Wowerowie,
Weronika i Edward Zającowie,
Teresa i Marian Ziętkowscy, 
Eliza i Henryk Ziółkowie, Alicja
i Tadeusz Żakowie, Stanisława
i Bogusław Żelezikowie,
Halina i Stanisław Markowie. 

Design Sebkam

23 listopada 101. urodziny obchodziła Pani Helena Cicio. W imieniu
prezydenta Kazimierza Górskiego życzenia wraz z upominkiem
wręczyła Pani Helenie zastępca prezydenta Agnieszka Czechowska-
Kopeć. Dostojnej Jubilatce składamy najlepsze życzenia. (U)

13 listopada odbyły się uroczystości z okazji 108. urodzin Pani Stefanii
Sokołowskiej. Pani Stefania  jest jedną z dziesięciu najstarszych osób w
Polsce i drugą w województwie śląskim. W imieniu władz
samorządowych Sosnowca  życzenia z okazji urodzin złożył i nagrodę
wręczył zastępca prezydenta Ryszard Łukawski. Serdeczne życzenia i
wiele serdeczności również od „Kuriera Miejskiego”. (U)

101 lat108 lat

04. 11. – w Ba zy li ce Ka te dral nej
przy ul. Ko ściel nej od by ły się Za dusz -
ki Jaz zo we. Zo sta ły zor ga ni zo wa ne
przez Pa ra fię Ka te dral ną NMP, Wy -
dział Kul tu ry i Sztu ki UM oraz II LO
im. E. Pla ter. Ideą Za du szek jest mo -
dli twa w in ten cji zmar łych pro fe so -
rów, na uczy cie li i pra cow ni ków so -
sno wiec kich szkół, po łą czo na z wy -
stę pem ar ty stycz nym. Pa tro nat ho -
no ro wy nad uro czy sto ścią ob ję li: ks.
bp Grze gorz Ka szak – Bi skup Die ce zji
So sno wiec kiej i Ka zi mierz Gór ski –
Pre zy dent Mia sta So snow ca.
05. 11. – w Miej skim Klu bie „Macz -
ki” od by ło się spo tka nie miesz kań -
ców dziel ni cy z wła dza mi mia sta.
Urząd Miej ski re pre zen to wał I za -
stęp ca pre zy den ta mia sta Ar ka diusz
Chę ciń ski, a Ra dę Miej ską – rad ni
z V okrę gu wy bor cze go. 
08. 11. – w związ ku z roz po czę tym
re mon tem bu dyn ku Ko mi sa ria tu Po -
li cji I przy ul. Pił sud skie go 32, funk -
cjo na riu sze te go Ko mi sa ria tu zo sta li
na okres dwóch lat prze pro wa dze ni
do bu dyn ku Ko men dy Miej skiej Po li -
cji przy ul. Pił sud skie go 2. 
09. 11. – po raz 50. Wy dział Na uk
o Zie mi Uni wer sy te tu Ślą skie go go -
ścił Wy staw ców, Ko lek cjo ne rów
i Sym pa ty ków gem mo lo gii, mi ne ra -
lo gii i pa le on to lo gii.
09. 11. – w SCS – Za mek Sie lec ki
od był się wer ni saż wy sta wy po ple ne -
ro wej „XV So sno wiec kie Spo tka nia
Ar ty stycz ne – Ple ner Fo to gra ficz ny
Śla da mi Ja na Kie pu ry”. Ko mi sa rzem
wy sta wy był Je rzy Ła kom ski.
12. 11. – w Szko le Pod sta wo wej
nr 10 od by ła się 4. edy cja tur nie ju
„Mistrz gło śne go czy ta nia”. Tur niej
na wią zy wał do ogól no pol skiej ak cji
za ty tu ło wa nej „na ro do we czy ta nie
Pa na Ta de usza”. Frag men ty epo pei
na ro do wej czy ta li uczniom m. in.:
Grze gorz Ra czek – dy rek tor De le ga -
tu ry Ku ra to rium Oświa ty w So snow -
cu, Te re sa Ka roń – in spek tor w Wy -
dzia le Edu ka cji UM, Je rzy Ko -
pel – rek tor WS Hu ma ni tas, Do ro ta
Igna tiew – dy rek tor ar ty stycz ny Te -
atru Za głę bia, An drzej Sza ra war -
ski – pre zes Sto wa rzy sze nia „Dom
Eu ro pej ski” oraz Mag da War cha -
la – dzien ni kar ka Ga ze ty Wy bor czej.
12. 11. – w By tom skich Spo tka niach
Ta necz nych so sno wiec ki Ze spół Tań -
ca No wo cze sne go i Che er le aders
„Skan dal” po raz pierw szy w swo jej
ka rie rze na jed nym tur nie ju zo stał
na gro dzo ny aż 14 ra zy. 
13. 11. – w Bi blio te ce Głów nej
przy ul. Ze ga dło wi cza od był się wer -

ni saż wy sta wy Wła dy sła wa Sza fe -
ra – In Me mo riam.
14. 11. – w Wyż szej Szko le Hu ma ni -
tas od by ły się Eu ro pej skie Dni Se nio -
ra. Spo tka nie po łą czo ne zo sta ło
z Dnia mi Otwar ty mi Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku. Go ście wzię li udział
w za ję ciach po świę co nych pro fi lak -
ty ce zdro wot nej i pro mo cji ak tyw ne -
go try bu ży cia. 
15. 11. – Zu zan na No wak, 11-let nia
so sno wi czan ka, lau re at ka Miej skie -
go Sty pen dium Ar ty stycz ne go zdo -
by ła ty tuł I wi ce mi strzy ni Pol ski
PTT I FTS w tań cach la ty no ame ry -
kań skich wraz z part ne rem ta necz -
nym Kac prem Paw łow skim z Pie kar
Ślą skich. Mi strzo stwa od by ły się
w Ka li szu. 
16. 11. – w Ener ge tycz nym Cen trum
Kul tu ry od był się fi nał So sno wiec kiej
Jat ki Ka ba re to wej. Wy stą pi ły ka ba -
re ty Fra zes i Ma ła Gran da z Kra ko wa
oraz so sno wiec ki Ka ba ret Umow ny.
Zma ga nia for ma cji oce niał Ka ba ret
LIMO. Dwa rów no rzęd ne pierw sze
miej sca zdo by ły: Ma ła Gran da i Ka ba -
ret Umow ny.
23. 11. – pod czas Mię dzy na ro do -
wych Kon fron ta cji Fo to gra ficz nych
w Ja ro sła wiu pn. „Tyl ko jed no zdję -
cie” so sno wiec ki ar ty sta fo to gra fik
Zbi gniew Pod sia dło otrzy mał pre sti -
żo wą na gro dę spe cjal ną „Best Au -
tor”.
24. 11. – ob cho dzo no 25-le cie Ru -
chu Trzeź wo ścio we go oraz 25. Rocz -
ni cę Po wsta nia Sto wa rzy sze nia
„Dro ma der. Część ofi cjal na uro czy -
sto ści od by ła się w Szko le Pod sta wo -
wej Nr 25, w któ rej oprócz człon ków
czte rech so sno wiec kich sto wa rzy -
szeń abs ty nenc kich i ich ro dzin,
udział wzię li przed sta wi cie le ślą skich
i za głę biow skich klu bów abs ty nenc -
kich, a tak że przed sta wi cie le władz
mia sta oraz Gmin nej Ko mi sji Roz wią -
zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych.
25. 11. – przy pa dła 85. rocz ni ca po -
wsta nia Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej im. Gu sta wa Da ni łow skie -
go – jed nej z naj star szych in sty tu cji
upo wszech nia nia kul tu ry w mie ście.
27. 11. – w ra mach ak cji ABC So sno -
wiec kie go Sa mo rzą du prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej Ma te usz Ry ka -
ła spo tkał się z mło dzie żą z Gim na -
zjum nr 1. W spo tka niu uczest ni czył
tak że po seł PO Ja ro sław Pię ta. Ce -
lem spo tka nia by ło przy bli że nie pra -
cy rad nych oraz zwró ce nie uwa gi
uczniów na spra wy i pro ble my zwią -
za ne z oko li cą, w któ rej za miesz ku -
ją..  U

Z „Ku rie rem” po mie ście

           reklama
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Uro dził się 10 lip ca w No wej Wsi,
w pow. ol ku skim, był sy nem Ja na,
i Ka ro li ny z Ber na siów. Od 1899 r.
miesz kał z mat ką i ro dzeń stwem
w So snow cu. Po ukoń cze niu szko -
ły lu do wej pod jął pra cę w Fa bry ce
Ko tłów Fit zner i Gam per ja ko go -
niec, po tem był po moc ni kiem biu -
ro wym wksię go wo ści. Dzię ki star -
sze mu bra tu Win cen te mu wcze -
śnie ze tknął się z ru chem so cja li -
stycz nym i w 1911 r. wstą pił
do PPS – Frak cji Re wo lu cyj nej.
W okre sie I woj ny świa to wej pro -
wa dził oży wio ną dzia łal ność nie -
pod le gło ścio wą – brał udział
w wer bo wa niu ochot ni ków do Le -
gio nów J. Pił sud skie go, był współ -
or ga ni za to rem i ko men dan tem
POW ob wo du so sno wiec kie go.
Za gro żo ny aresz to wa niem, de cy zją
władz par tyj nych w 1916 r. skie ro -
wa ny zo stał doWło cław ka. DoZa -
głę bia po wró cił wna stęp nym ro ku,
aby przy go to wać kam pa nię wy bor -
czą do Ra dy Miej skiej w So snow -
cu. W stycz niu 1918 r. kie ro wał
straj kiem po li tycz nym we Wło -
cław ku zor ga ni zo wa nym pod ha -
sła mi nie pod le gło ści i kon sty tu an -
ty. Aresz to wa ny przez Niem ców,
ska za ny zo stał na 5 lat wię zie nia.
Pouwol nie niu (11XI1918) wró cił
do Za głę bia Dą brow skie go
i uczest ni czył w od bu do wy wa niu
or ga ni za cji par tyj nej. W grud -
niu1918 r. wy bra ny zo stał doRa dy
De le ga tów Ro bot ni czych Za głę bia
Dą brow skie go – wszedł wskład jej
Ko mi te tu Wy ko naw cze go. Sprze -
ci wiał się ak cji re wo lu cyj nej, opo -
wia dał się za współ ist nie niem rad
i sej mu. Du żą wa gę przy wią zy wał
do roz wo ju ru chu za wo do we go,
uwa ża jąc go za głów ne na rzę dzie
wal ki ro bot ni ków o po pra wę wa -
run ków by to wych. Dzia łał
wZwiąz ku Ro bot ni ków Prze my słu
Gór ni cze go, był se kre ta rzem okrę -
go wym Cen tral ne go Związ ku
Gór ni ków wZa głę biu i re dak to rem
„Gór ni ka” – or ga nu związ ko we go.
Alek sy Bień brał ak tyw ny udział
wor ga ni zo wa niu po mo cy dla Gór -
ne go Ślą ska wal czą ce go o po łą -
cze nie z Ma cie rzą (1919 – 1921).
W swo im miesz ka niu uru cho mił
punkt prze rzu tu ochot ni ków
do I po wsta nia. Przed II po wsta -
niem zor ga ni zo wał w So snow cu
wy twór nię i ma ga zyn bro ni dla
od dzia łów po wstań czych. W okre -
sie III po wsta nia i ple bi scy tu kie -
ro wał utwo rzo nym w So snow cu
Ro bot ni czym Ko mi te tem Po mo cy
Po wstań com. W 1922 r. kan dy do -
wał do Sej mu RP. Po wy bo rach
po wie rzo no mu obo wiąz ki prze -
wod ni czą ce go Okrę go we go Ko -
mi te tu Ro bot ni cze go PPS; peł nił
je do 1939 r. Brał udział we
wszyst kich kon gre sach par tyj -
nych, na któ rych wy bie ra ny był
do Ra dy Na czel nej PPS. Od 1931
r. był rów nież człon kiem Cen tral -
ne go Ko mi te tu Wy ko naw cze go
PPS. W ma ju 1925 r., po zwy cię -
stwie PPS w wy bo rach mu ni cy -
pal nych, ob jął urząd pre zy den ta
mia sta, któ ry spra wo wał do koń -
ca 1928 r. Za je go pre zy den tu ry
wła dze miej skie od no to wa ły trwa -
łe osią gnię cia wgo spo dar ce ko mu -
nal nej, miesz ka nio wej oraz wdzie -
dzi nie kul tu ry i oświa ty. Zbu do wa -
no m.in. szpi tal prze ciw gruź li czy,

kil ka szkół, ko lo nię do mów miesz -
kal nych, za kła da no wo do cią gi i ka -
na li za cję, uru cho mio no pierw sze
w So snow cu tram wa je. Dwu krot -
nie był wy bie ra ny po słem na Sejm
RP (1928 i 1930). Re pre zen to wał
zde cy do wa nie opo zy cyj ne sta no -
wi sko wo bec rzą dzą cej sa na cji.
Pro pa go wał ha sło utwo rze nia rzą -
du ro bot ni czo – chłop skie go, był
jed nak prze ciw ny pro wa dze niu po -
za par la men tar nych me tod wal ki.
Odma ja1936 r. pia sto wał sta no wi -
sko dy rek to ra Ka sy Brac kiej Gór -
ni ków Za głę bia Dą brow skie go
w So snow cu. W czerw cu 1939 r.
two rzył za kon spi ro wa ne gru py sa -
bo ta żo wo – dy wer syj ne pod kryp -
to ni mem „Okrze ja – Od ra” prze wi -
dzia ne do ope ro wa nia na ty łach
wojsk nie miec kich. Po wy bu chu
woj ny na krót ko opu ścił Za głę bie.
Wpo ło wie paź dzier ni ka wró cił tu -
taj i pod jął dzia łal ność kon spi ra cyj -
ną. Wsku tek wy kry cia skła du ma -
te ria łów wy bu cho wych w Ka sie
Brac kiej (maj 1940) mu siał się
ukry wać – po cząt ko wo na te re nie
Za głę bia, po tem w Chrza no wie
i Kra ko wie. W sierp niu 1940 r.
prze do stał się do War sza wy, gdzie
po wo ła no go do cen tral ne go kie -
row nic twa kon spi ra cyj nej
PPS – „Wol ność, Rów ność, Nie -
pod le głość”. Od paź dzier ni ka te go
ro ku kie ro wał Ko mi te tem Okrę go -
wym PPS – WRN wLu bli nie, peł -
nił tu rów nież funk cję za stęp cy
okrę go we go de le ga ta rzą du lon -
dyń skie go. Po 1945 r. ruch so cja li -
stycz ny re pre zen to wać mia ła tzw.
od ro dzo na PPS, wspie ra ją ca pro -
ces zmian ustro jo wych kie ro wa -
nych przez PPR. A. Bień skłon ny
był do za war cia po ro zu mie nia z jej
kie row nic twem pod wa run kiem
za cho wa nia do tych cza so wej po zy -
cji or ga ni za cyj no – po li tycz nej
i wraz z gru pą dzia ła czy wstą pił
dood ro dzo nej PPS, któ rej za sad ni -
czą li nię pro gra mo wą ak cep to wał.
Wszedł w skład Eg ze ku ty wy Wo -
je wódz kie go Ko mi te tu PPS w Ka -
to wi cach, a w grud niu 1947 r. wy -
bra no go tak że do Cen tral nej Ko -
mi sji Re wi zyj nej. W la -
tach 1947 – 1952 był po słem
do Sej mu Usta wo daw cze go. Alek -
sy Bień miał za strze że nia do pe pe -
erow skiej kon cep cji zjed no cze nia
ru chu ro bot ni cze go. Wpaź dzier ni -
ku 1948 r. usu nię to go więc z par -
tii. Do pie ro w 1969 r. przy ję ty zo -
stał doPol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej. Wlu tym1948 r. urlo -
po wa no go z pra cy w Ka sie i prze -
nie sio no wcha rak te rze p. o. dy rek -
to ra Ubez pie czeń Spo łecz nych
w War sza wie. Wsku tek usu nię cia
z par tii zwol nio ny zo stał tak że
z pra cy. Pod jął ją do pie ro w 1951
r. – ja ko dy rek tor Ubez pie czal ni
Spo łecz nej w Byd gosz czy,
a od mar ca 1954 r. za stęp cy dy rek -
to ra Za kła du Ubez pie czeń Spo -
łecz nych w Cho rzo wie. W po ło -
wie 1960 r. prze szedł na eme ry tu -
rę. Nie mal do koń ca ży cia był ak -
tyw ny: wy stę po wał na se sjach na -
uko wych. Swy mi do świad cze nia -
mi dzie lił się ze spo łe czeń stwem
spi su jąc wspo mnie nia, z któ rych
nie któ re zo sta ły opu bli ko wa ne. Żo -
na ty był z Jó ze fą Staś ko, miał sy -
na Mi ro sła wa i cór kę Ali nę. Zmarł
w So snow cu, 8 lip ca 1977 r. MW

Bień Aleksy
(1894 – 1977), działacz socjalistyczny,
poseł na Sejm RP, prezydent Sosnowca

Naprze ło mie1882/1883 ro ku roz -
po czę ła pro duk cję w Mi lo wi cach
Wal cow nia Od le wów Że la znych
za ło żo na przez gór no ślą ski kon -
cern hut ni czy Obe rschle si sche
Eise bahn -Be darfs -A. G. („Obe rbe -
darf”) dzia ła ją cy zapo śred nic twem
spół ki fi lial nej pn. „Mi lo wi cer
Eisen werk”. Za kład, na zwa ny na -
stęp nie hu tą „Alek san der”, obej -
mo wał sta low nię, mło tow nię iwal -
cow nię. Z pół pro duk tów wy twa -
rza no tu stal mar te now ską i Mil -
bors, któ re prze ra bia no na róż ne
ga tun ki że la za i sta li. W koń -
cu XIX w. hu ta za trud nia ła 562 ro -
bot ni ków, 3 in ży nie rów i 5 maj -
strów. Funk cje dy rek to ra spra wo -
wał Gu staw Ger hard. We dług in -
for ma cji z lat 1910-1912 pro du ko -
wa no że la zo, blo ki że la zne i sta lo -
we, szy ny ko le jo we i wszel kie ele -
men ty dla ko lei że la znych pod jaz -
do wych, a tak że ni ty, śru by, sie kie -
ry, mło ty, ki lo fy, mu try, ha ki, dru ty
cią gnio ne i in. Hu ta po sia da ła
wów czas8 wy dzia łów – pu dlin gar -
nię, sta low nię, wal cow nię, dru ciar -
nię, gwoź dziar nię, kuź nię, od dział
wy ro bów ko wal sko – wy tła cza -
nych oraz pod jaz do wych wktó rych
za trud nio nych by ło 1480 ro bot ni -
ków. Rocz na pro duk cja z prze ło -
muXIXiXXw. – 1350 tys. pu dów
wzro sła w 1910 r. do 2727 tys. pu -
dów. Fir ma mia ła przed sta wi ciel -
stwa w 16 mia stach, m.in. w War -
sza wie, Ode ssie, Mo skwie, Ry dze
i Pe ters bur gu.

Po 1918 r. hu ta otrzy ma ła na -
zwę „Mi lo wi ce” i sta ła się wła -

sno ścią (w 1920 r.) Spół ki Ak -
cyj nej pn. Mo drze jow skie Za kła -
dy Gór ni czo – Hut ni cze
(od 1934 r. Zjed no czo ne Za kła dy
Gór ni czo – Hut ni cze Mo drze -
jów – B. Hant ke). No wi wła ści -
cie le od bu do wa li zde wa sto wa ną
pod czas piew szej woj ny świa to -
wej hu tę. W 1921 r. po wsta ły
dwie wal cow nie i dwa 25 to no we
pie ce mar te now skie, a w 1927 r.
ko lej ne dwa, 45 to no we. Waż ną
in we sty cję sta no wi ła wy bu do wa -
na w 1924 r. pra sow nia do wy ro -
bu bu tli dla ga zów sprę żo nych.
W wy ro bach pra sow ni – je dy nej
w Pol sce – za kład spe cja li zo wał
się. Pro du ko wał jed no cze śnie,

jak po przed nio, że la zo, stal, szy -
ny, śru by, ni ty, drut itp. 

W cza sie oku pa cji ma ją tek
hu ty prze jął nie miec ki kon cern
Berghütte. Nie któ re wy dzia ły,
m.in. wal cow nie zli kwi do wa no
wów czas, a in ne przy sto so wa no
do pro duk cji wo jen nej.

W 1945 r. znisz czo ną, po zba -
wio ną czę ści ma szyn hu tę prze ję ła
pol ska ad mi ni stra cja. Po cząt ko wo
no si ła ona na zwę hu ty „Mi lo wi ce”,
a na stęp nie Za kła dów Wy ro bów
Ku tych. W cią gu kil ku na stu lat
park ma szy no wy zo stał w po ło wie
wy mie nio ny. Wy bu do wa no m.in.
ha lę fa brycz ną z no wo cze sną pra -
sow nią bu tli doga zów sprę żo nych.

W la tach 70. XX w. daw na hu -
ta wy stę po wa ła pn. Za kła dów
Prze my słu Pre cy zyj ne go „Pre -
ma – Mil met” i pro du ko wa ła bu -
tle do ga zów tech nicz nych ni skie -
go i wy so kie go ci śnie nia, bu tle tu -
ry stycz ne, ło ży ska tocz ne, czę ści
ma szyn dla prze my słu włó kien ni -
cze go. Po mo der ni za cji i roz bu do -
wie za kład prze kształ cił się w Fa -
bry kę Ło żysk Tocz nych „Pre -
ma – Mil met”. Część fa bry ki wy -
ku pi ła po 1989 r. fir ma TIMKEN
ze Sta nów Zjed no czo nych przej -
mu jąc pro duk cję ło żysk. Dru gi
po po dzia le „Pre my” za kład przy -
jął na zwę Fa bry ki Bu tli Tech nicz -
nych „Mil met” S.A. Michał Węcel 

HUTA MILOWICE

Roz wi ja ją ce się nie zwy kle dy na -
micz nie pod wzglę dem eko no -
micz nym mia sto nie dys po no wa -
ło jed nak bi blio te ką, któ ra
pod wzglę dem za sob no ści i po -
zio mu me ry to rycz ne go księ go -
zbio ru mo gła by spro stać roz bu -
dzo nym aspi ra cjom in te lek tu al -
nym so sno wiec kie go spo łe czeń -
stwa po od zy ska niu przez kraj
nie pod le gło ści. Do strze ga jąc za -
ist nia łą sy tu ację ów cze sna Ra da
Miej ska, na wnio sek pre zy den ta
Alek se go Bie nia, pod ję ła
w dniu 25 li sto pa da 1927 r.
uchwa łę o po wo ła niu Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej im. Gu sta -
wa Da ni łow skie go. 

W osiem dzie sią tym pią tym
ro ku funk cjo no wa nia Bi blio te ki
jej czy tel ni cy ma ją do dys po zy cji
sze ro ką ga mę li te ra tu ry pięk nej
pol skiej, ob cej i ob co ję zycz nej,
książ ki na uko we i po pu lar no nau -
ko we z wszyst kich dzie dzin wie -
dzy, pra sę, cza so pi sma i bi blio -
gra fie udo stęp nia ne w for mie tra -
dy cyj nej i elek tro nicz nej oraz

za po śred nic twem e -ka ta lo gu.
W jej zbio rach znaj du je się naj -
ob szer niej sze ar chi wum pi śmien -
nic twa re gio nu Za głę bia Dą brow -
skie go. Bi blio te ka jest rów nież
or ga ni za to rem róż no rod nych
przed się wzięć o cha rak te rze kul -
tu ral nym. Na le żą do nich wy sta -
wy te ma tycz ne, wer ni sa że pla -
stycz ne, spo tka nia au tor skie, wy -
kła dy, pre lek cje, pre zen ta cje mul -
ti me dial ne, pro jek cje fil mo we,
a tak że sze ro ka ofer ta edu ka cyj -
na dla dzie ci i mło dzie ży przy go -
to wa ne we współ pra cy z licz ny mi
in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi
dzia ła ją cy mi w mie ście i re gio -
nie.

W la tach 2002-2011 so sno -
wiec ka Bi blio te ka, we współ pra -
cy z In sty tu tem Na uk o Li te ra tu -
rze Pol skiej Uni wer sy te tu Ślą -
skie go oraz Pra cow nią Ży cia Li -
te rac kie go na Gór nym Ślą sku
i w Za głę biu Dą brow skim Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, zor ga ni zo -
wa ła m.in. 10 edy cji Se sji Za głę -
biow skich: „Li te ra tu ra Za głę bia”,

„Bio gra fie z Za głę bia: lu dzie –
zda rze nia – sym bo le”; „O Ja nie
Pierz cha le”; „Mo zai ka kul tur
w Za głę biu Dą brow skim”;
„Sym bo le Za głę bia”; „Ro dy Za -
głę biow skie”; „Ar ty ści z Za głę -
bia”, „Ar chi tek tu ra Za głę bia”
oraz „Przy ro da Za głę bia”, ma ją -
ce na ce lu po pu la ry za cję oraz do -
ku men ta cję dzie dzic twa kul tu ro -
we go Za głę bia Dą brow skie go.
Ich po kło siem jest se ria wy daw -
ni cza za wie ra ją ca tek sty wy gło -
szo ne pod czas kon fe ren cji.
Do suk ce sów Bi blio te ki za li czyć
rów nież na le ży re ali za cję przed -
się wzię cia na uko wo -wy daw ni -
cze go w po sta ci 3-to mo we go
słow ni ka bi bi blio gra ficz ne go
„Pi sa rze i ba da cze li te ra tu ry
w Za głę biu Dą brow skim”.

Od 2005 ro ku Bi blio te ka jest
ini cja to rem i go spo da rzem So -
sno wiec kich Dni Li te ra tu -
ry – jed nej z naj waż niej szych im -
prez li te rac kich w re gio nie. Wy -
kła dom, pa ne lom dys ku syj nym
oraz spo tka niom z twór ca mi to -

wa rzy szą pre zen ta cje no wo ści
pol skie go ryn ku wy daw ni cze go.
W gro nie po nad 100 do tych czas
za pro szo nych go ści znaj du ją się
naj wy bit niej si pol scy pi sa rze i li -
te ra tu ro znaw cy zwią za ni za rów -
no z ogól no pol skim, jak i re gio -
nal nym śro do wi skiem lu dzi pió -
ra.

Od kwiet nia 2011 r. z Bi blio -
te ka or ga ni zu je co ty go dnio we
prze glą dy i pro jek cje fil mo we
w ra mach pro jek tu „Ki no w Bi -
blio te ce -Li te ra tu ra w Ki nie”, pre -
zen tu ją ce go war to ścio we do ko -
na nia pol skiej i świa to wej ki ne -
ma to gra fii, a tak że syl wet ki ich
twór ców. Co ty go dnio we se an se
w Au li Bi blio te ki Głów nej, opa -
trzo ne ko men ta rzem fil mo znaw -
cy, sku pia ją kom ple ty wi dzów.

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w So snow cu w mi nio nych la -
tach zo sta ła uho no ro wa na od zna -
ką „Za słu żo ny dla Mia sta So -
snow ca”, me da lem, Bi blio the ca
Ma gna -Pe ren ni sque oraz Na gro -
dą Hu ma ni tas. Oprac. KP

Sprostowanie
W artykule „Sosnowieckie epizody Marii Krystyny Habsburg”, który pojawił się na łamach „Kuriera Miejskiego” w listopadzie 2012 wkradła się pewna nieścisłość, otóż
cytowana w tekście Krystyna Kalemba nie była słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale jego założycielką. Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszam. KP

Jubileusz sosnowieckiej Biblioteki

85 lat MBP w Sosnowcu 
25 listopada przypadła 85. rocznica powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu - jednej z najstarszych
instytucji upowszechniania kultury w mieście. Jej korzenie sięgają historii Sosnowca z przełomu wieków, już bowiem w 1899 roku
funkcjonowała na jego terenie Wypożyczalnia Książek „Wiedza” - pierwsza sosnowiecka książnica o charakterze powszechnym



24 li sto pa da wEner ge tycz nym Cen trum Kul -
tu ry przy ul. Bę dziń skiej w So snow cu od był
się fi na ło wy kon kurs V Ogól no pol skie go Fe -
sti wa lu KIEPURAFEST So sno wiec 2012. 

Ce lem kon kur su by ła pro mo cja do rob -
ku mu zycz ne go i upo wszech nia nie po sta ci
Ja na Kie pu ry, pro pa go wa nie twór czo ści
wła snej oraz pre zen ta cja do ko nań ar ty stycz -

nych so li stów i ze spo łów mu zycz nych,
a tak że przy bli że nie młod sze mu po ko le niu
pięk na mu zy ki po waż nej w no wych aran ża -
cjach.

Każ dy z uczest ni ków miał do wy ko na nia
dwa utwo ry. Je den mu siał po cho dzić z re per -
tu aru Ja na Kie pu ry (we wła snej aran ża cji).
Pre zen ta cja nie mo gła prze kro czyć 10 mi nut.

Ju ry w skła dzie: Mie czy sław Szcze śniak
prze wod ni czą cy, Ka sia Pu ma Pia sec ka, To -
mek Kał wak iGrze gorz Maj zel przy zna ło na -
stę pu ją ce na gro dy: 

Imiej sce i4 tys. zł zdo był so sno wiec ki ze -
spół Ani ma tors, któ ry za śpie wał utwo ry pt.
„Flo wers” i „Usta mil czą, du sza śpie -
wa”; II miej sce i 2,5 tys. zł otrzy mał ze spół
Mniam Mniam (za pio sen kę wła snej kom po -
zy cji „Co my ślisz o wan da li zmie”). Trze cie
miej sce zdo by li ex aequo (po 1,5 tys. zł) ze -
spo ły Wi cher, Wa lach and Qu atro Ar cos (za -
śpie wa li O so le mio) oraz Re aching For The
Sun (wy ko nu jąc wła sny utwór Mass Efect).

Wy róż nie nie otrzy mał ze spół Ar ty kuł '43
zCze la dzi zapio sen kę Ja naKie pu ry „Nes sun
Do rma”.

Po kon cer cie lau re atów ze swo im re ci ta -
lem wy stą pił Mie tek Szcze śniak. mz

grudzień 2012 nr 11

miasto

16

W dniach 9 i 11 listopada odbyły
się w Sosnowcu miejskie
obchody 94. rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości

9 li sto pa da uro czy sto ści roz po czę ły
się przy Trój ką cie Trzech Ce sa rzy.
Na stęp nie w ko ście le p.w. św. Jac ka
od by ła msza świę ta w in ten cji Żoł -
nie rzy Wy klę tych, za mó wio na z ini -
cja ty wy Świa to we go Związ ku Żoł -
nie rzy AK Od dział So sno wiec, skąd
ze bra ni uda li się na uro czy sto ści
nada nia imie nia Ron da im. Żoł nie -
rzy Wy klę tych. Wią zan ki kwia tów
zło żo no tak że przy ta bli cy upa mięt -
nia ją cej roz strze la nie 20 Po la ków
przez nie miec kich na zi stów 4 wrze -
śnia 1939 i 8 sierp nia 1940 przy ul.
Mo ścic kie go. Na za koń cze nie uro -
czy sto ści przed sta wi cie le władz
mia sta, pocz ty sztan da ro we, Związ -
ki Kom ba tanc kie, przed sta wi cie le
PTTK, Stra ży Miej skiej oraz or kie -
stra dę ta z Cze la dzi, a tak że ucznio -

wie klas mun du ro wych VII LO im.
K. K. Ba czyń skie go oraz miesz kań -
cy ze bra li się na pla cu szkol nym Ze -
spo łu Szkół Ga stro no micz no -Ho te -
lar skich przy ul. Wa wel, gdzie mło -
dzież kla sy II TH przed sta wi ła przy -
go to wa ne pod okiem Ali cji Pa ru zel
i ks. Pio tra Szczę sne go pro gram
słow no -mu zycz ny. W re per tu arze
re cy to wa nym przez uczniów zna la -
zły się utwo ry po etów pol skich,
a tak że pio sen ki współ cze snych wy -
ko naw ców: Ire ny San tor „Po wró cisz
tu”, Elż bie ty Ziół kow skiej „Oj czy -
zna” i An drze ja Ro sie wi cza „Py tasz
mnie (o Pol skę)”. Zło żo no też kwia -
ty pod ta bli cą upa mięt nia ją cą wy -
marsz Le gio nów. 

11 li sto pa da uro czy sto ści nie -
pod le gło ścio we roz po czę ły się
od mszy świę tej w in ten cji Oj czy -
zny w ko ście le św. Pio tra i Paw ła
w So snow cu -Macz kach, na stęp nie
zło żo no kwia ty pod po pier siem Ta -
de usza Ko ściusz ki i Krzy żem Wol -
no ści. Z ko lei w Ka te drze Wnie bo -
wzię cia NMP od by ła się msza św.
w in ten cji Oj czy zny. KP, U 

Na te go rocz ny tur niej na pły nę ły 282
zgło sze nia (280 z Pol ski i 2 ze Sta nów
Zjed no czo nych). Do fi na łu wy ty po wa -
no 32 wier sze. Fi na li ści re pre zen to wa li:
Wro cław, Czer wion kę -Lesz czy ny, Wa do -
wi ce Dol ne k. Miel ca, Strzy żo wi ce, Je żo -
we k. Rze szo wa, Lu bli niec, Czę sto cho -
wę, Bia ły stok, Łom żę, Sie cie bo rzy ce k.
Ża ga nia, Bie ru tów k. Wro cła wia, Peł czy -
ce k. Choszcz na, Je le nią Gó rę, Su lę cin,
Dą bro wę Gór ni czą, Gło gów, Ryb nik,
Kra so cin k. Włosz czo wej, Wał brzych, Ja -
ro cin, Płock, Kra ków, Ny sę oraz So sno -
wiec. Wie lu spo śród nich przy je cha ło
na wie czór fi na ło wy, by oso bi ście za pre -
zen to wać swój wiersz przed ju ry i pu -
blicz no ścią. 

W skład Ko mi sji kon kur so wej we szli:
prof. dr hab. 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 – prze wod ni czą cy; dr hab. Pa weł

Ma jer ski z Za kła du Li te ra tu ry Współ cze -
snej Uni wer sy te tu Ślą skie go; dr Mag da -
le na Bocz kow ska z Za kła du Li te ra tu ry
Współ cze snej Uni wer sy te tu Ślą skie go,
ab sol went ka II LO im. E. Pla ter w So -

snow cu; mgr Mi chał Wa liń ski – po my -
sło daw ca Tur nie ju Jed ne go Wier sza
o Laur Pla te ran ki, eme ry to wa ny po lo ni -
sta z II LO im. E. Pla ter w So snow cu oraz
Dże si ka No wak z kl. 3B – se kre tarz. 

Ju ry przy zna ło na stę pu ją ce na gro dy
głów ne: I na gro da i Laur Pla te ran ki
otrzy ma ła Mag da le na Za wil ska (go dło
Gło wa Gri szy) z I LO im. A. Mic kie wi -
cza w Lu bliń cu za wiersz „Z li stów
do mró wek”, II na gro dę zdo by ła Mar ta
Zy gar lic ka (go dło Iza bel la) z II LO im. H.
Koł łą ta ja w Wał brzy chu za wiersz ***
Ota czasz mnie..., na to miast III na gro da
przy pa dła Mag da le nie Bia lik (go dło Pi -
no kio) z Ze spo łu Szkół Cen trum Edu ka -
cji im. Igna ce go Łu ka sze wi cza w Płoc ku
za wiersz „Nie chcę być pta kiem” i Mo -
ni ce Sko czek (go dło Moj ra) z I LO im.
Ge ne ra ła Si kor skie go we Włosz czo wej
za wiersz „Ogło sze nia drob ne”.

Przy zna no tak że na gro dy do dat ko we:
na gro dę ab sol wen ta Pla ter Pa na Łu ka sza
Sim la ta przy zna na zo sta ła Mag da le nie
Bia lik (go dło Pi no kio) z Ze spo łu Szkół
Cen trum Edu ka cji im. Igna ce go Łu ka -
sze wi cza w Płoc ku za wiersz „Nie chcę
być pta kiem”; 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
otrzy ma ła Ka ta rzy na Ziach (go dło La
Ka tri na) z II LO im. E. Pla ter w So snow -
cu za wiersz „Ko bie ta” oraz Na gro dę Pu -
blicz no ści za wiersz „Ero tyk mil czą cy”
na pi sa ny przez Mo ni kę Le gut (go dło
Caf fy) z II LO im. E. Pla ter w So snow cu. 

Wie czór fi na ło wy – po zapre zen ta cja mi
wier szy – wy peł ni ły spek ta kle te atral ne
przy go to wa ne przez szkol ny „Te atr Nasz”.
Pu blicz ność obej rza ła „Wma łym dwor ku”
S. I. Wit kie wi cza. Prze rwę prze zna czo ną
naob ra dy ju ry umi li ły wy stę py ar ty stycz ne
uczniów II LO im. E. Pla ter w So snow cu. 

Na gro dy ufun do wa li: Urząd Mia sta
w So snow cu, Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas
w So snow cu, Fun da cja Roz wo ju Edu ka -
cji i Szkol nic twa Wyż sze go, Pan Bo gu -
sław Ka ba ła oraz Ko mi tet Ro dzi ciel -
ski II LO i Sa mo rząd Uczniow ski Li ceum
(na gro dę pu blicz no ści). 

Ob słu gę or ga ni za cyj ną im pre zy za -
pew ni ły bi blio te ka szkol na i Sa mo rząd
Uczniow ski. (U)

23 listopada odbył się finał XX Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który zorganizowany został przez II Liceum Ogólnokształcące 
im. Emilii Plater w Sosnowcu. 

XX Tur niej Jed ne go Wier sza
o Laur Pla te ran ki

Laureaci XX Turnieju o Laur Plateranki

Świętowano odzyskanie Niepodległości

Już po raz 5. bry dży ści Za głę bia
i Ślą ska wal czy li w za gór skiej ha li
opu char pre zy den ta So snow ca. Im -
pre za to au tor ski po mysł so sno -
wiec kich rad nych: Ada ma Bę dzie -
sza ka iAlek san dra Ka lań skie go, re -
ali zo wa ny cy klicz nie z oka zji rocz -
ni cy Świę ta Od zy ska nia Nie pod le -
gło ści wspól nie z TKKF Za gó rze 
i so sno wiec kim MOSiR-em. 
Wte go rocz nych za wo dach wy star -
to wa ły 44 oso by. Pierw sze miej sce
zdo by ła pa ra z So snow ca Ro man
Cie plak, Ja cek Mo len da, któ ra mo -
gła po chwa lić się 62-pro cen to wą
sku tecz no ścią. Dru gą po zy cję za ję li
bry dży ści Ka zi mierz Paw łow ski,
Alek san der Drab czyk, na trze cim

miej scu upla so wał się du et Pa weł
Du da, Mi ro sław So cha. 
Za wo dy sły ną tak że z fak tu, że nie -
za leż nie od otwar te go cha rak te ru
im pre zy, pro wa dzo na jest tak że  do -
dat ko wa kla sy fi ka cja rad nych ipra -
cow ni ków sa mo rzą do wych. Wtym
ro ku na pierw szej po zy cji upla so -
wa li się so sno wi cza nie Alek san der
Ka lań ski i Piotr Orzoł, tuż za nim
zna la zła się pa ra Adam Bę dzie szak,
Zbi gniew Kli kie wicz, na trze cim
miej scu Wie sław Ope racz, Jan
Jusz cze. 
Naj lep sze pa ry uho no ro wa ne zo -
sta ły pa miąt ko wy mi sta tu et ka mi
oraz upo min ka mi pro mu ją cy mi
mia sto. ARC

Sosnowiec najlepszy 

Animators laureatem KiepuraFest

Zespół Animators odbiera nagrodę z rąk Agnieszki Czechowskiej-Kopeć,
zastępcy prezydenta miasta

Kon cert „W krę gu Szy ma now skie -
go” w wy ko na niu uczniów i na -
uczy cie li Ze spo łu Szkół Mu zycz -
nych w So snow cu, za in au gu ro wał
uro czy ste otwar cie wy sta wy „Sza lo -
ne lat 20/30”, któ rej wer ni saż od był
się 22 li sto pa da w Mu zeum w So -
snow cu. Du cha sza lo nych i nie spo -
koj nych lat 20. i 30 ubie głe go ro ku
od da ją zgro ma dzo ne na wy sta wie
eks po na ty. W su mie uda ło się zgro -
ma dzić oko ło 200 eks po na tów, któ -
re ilu stru ją kul tu rę okre su mię dzy -
wo jen ne go. Wy sta wa do ku men tu je
tak że do ko na nia II Rzecz po spo li tej
od od zy ska nia nie pod le gło ści, wal -
ki o jej prze trwa nie, po bu do wę
prze my słu i roz wój ar ty stycz ny

i kul tu ral ny kra ju. Nie spo sób po mi -
nąć wal ki o od zy ska nie nie pod le -
gło ści i póź niej szej obro ny kru chej
jesz cze pań stwo wo ści, woj nę pol -
sko -bol sze wic ką, a tak że głów nych
przy wód ców Pol ski w tam tym
okre sie. Eks po zy cja pre zen tu je nie
tyl ko kie run ki ar ty stycz ne, któ re do -
mi no wa ły w ma lar stwie, rzeź bie
i gra fi ce, ale od sła nia tak że pra ce ta -
kich twór ców awan gar do wych jak
np. Ty tu sa Czy żew skie go, Eu ge niu -
sza Za ka, Ra fa ła Mal czew skie go
i Zbi gnie wa Pro nasz kę. 

Eks po zy cja przed sta wia tak że
rze mio sło ar ty stycz ne. Moż na po -
dzi wiać ce ra mi kę użyt ko wą i ar ty -
stycz ną, szkło, tka ni nę oraz bi żu te -

rię. Wśród ce ra mi ki bry lu ją wy ro by
z Ćmie lo wa, Pa cy ko wa i Cho dzie -
ży, a pre zen to wa ne szkło po cho dzi
z ta kich hut jak „Za wier cie”, „Nie -
men”, czy „Hor ten sja”. Moż na zo -
ba czyć tak że, jaka pa no wa ła wów -
czas mo da, jak pre zen to wa ły się
tka ni ny użyt ko we oraz wy glą da ły
no wo cze sne zdo by cze tech ni ki, ta -
kie jak ra dio od bior ni ki, pa te fon,
pral ka, od ku rzacz czy że laz ko. Pre -
zen to wa ne eks po na ty po cho dzą
z kil ku na stu pol skich mu ze ów i ko -
lek cji pry wat nych. Au tor ką sce na -
riu sza i ko mi sa rzem wy sta wy jest
Ewa Chmie lew ska. Eks po zy cja
będzie czyn na do 17 lu te go przy -
szłe go ro ku. mz

To by ły sza lo ne la ta 

LO Plater
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Naj lep szy wy nik spo śród za wod -
ni czek TMS Za głę bie, a za ra zem
wszyst kich pol skich za wod ni czek
za no to wa ła Kin ga Dróżdż, któ ra
ukoń czy ła za wo dy na 14 miej -
scu. – Na pew no li czy li śmy
na lep szy wy nik, ale ta ki już jest
sport, nie za wsze jest tak jak so bie
za ma rzy my. Szko da, że Syl wia
Bi jak i Ka ro li na Wal czak nie wy -
trzy ma ły koń có wek swo ich walk
bo mo gło być róż nie. Z ko lei An -
ge li ka Wą tor tra fi ła na moc ną Wę -
gier kę Ka te We rhe leyi – mó wił
An drzej Bil, tre ner TMS Za głę bie.

Osta tecz nie ry wa li za cję pań
wy gra ła Wę gier ka An na Mar ton.

Po zo sta łe na sze za wod nicz ki za -
ję ły na stę pu ją ce lo ka ty: 30
byłaKarolina Wal czak, 37 An ge -
li ka Wą tor, 40 Syl wia Bi jak, 46
Ka ro li na Cie ślar, 47 Nad ia Kró li -
kow ska, 67 An na Cios, 70 Jo an -
na Wą tor, 83 Pau li na Wi de ra, a 87
Pa me la War szaw ska.

Od le głe miej sca za ję li tak że
na si za wod ni cy, któ rych trój ka
ry wa li zo wa ła na plan szach w So -
snow cu. 23 był Mi chał Ko -
chan, 57 Ka mil Ma rzec, a 115
Ma te usz Ka wa li ło. – Szko da wal -
ki Ka mi la, któ ry prze grał po je dy -
nek o wej ście do naj lep szej 32.
Wi dać by ło, że nie czuł się naj le -

piej, po nad to nie po trzeb nie sku -
pił się na roz mo wie z sę dzią. Mi -
chał z ko lei tra fił na Ro sja ni na,
któ ry przy mie rza ny jest do se -
nior skiej re pre zen ta cji Sbor -
nej – do dał Bil.

Wśród męż czyzn naj lep szy
oka zał się Olek sy Stat sen ko
z Ukra iny.

– Ran ga im pre zy ro śnie. Cie -
szy się ona na praw dę wiel kim po -
wo dze niem. Świad czy o tym fakt,
że w tur nie ju uczest ni czy ły po raz
pierw szy dru ży ny z: Au stra lii,
Por tu ga lii, Moł da wii i Mek sy ku.
Po raz ko lej ny zebra li śmy gra tu la -
cje za or ga ni za cję im pre zy

i szcze rze po wiem, że my śla mi je -
ste śmy już przy ju bi le uszo -
wym, X Pu cha rze Świa ta, któ ry
bę dzie my or ga ni zo wać w przy -
szłym ro ku – po wie dzia ła
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć,
za stęp ca pre zy den ta So snow ca
od po wie dzial na m.in. za sport,
któ ra wspól nie z pre zy den tem
Ka zi mie rzem Gór skim oraz Ra fa -
łem Łyd kiem, dy rek to rem
MOSiR-u zo sta ła od zna czo na pa -
miąt ko wym me da lem Pol skie go
Związ ku Szer mier cze go Za słu żo -
ne go dla Pol skiej Szer mier ki.

Krzysz to f Po lacz kie wicz

– Ka ro li na prze gra ła tyl ko jed ną wal kę
pod czas tur nie ju w fa zie gru po wej
w pierw szej tu rze, a po tem już tyl ko
wy gry wa ła swo je po je dyn ki. Ania z ko -
lei nie prze gra ła w tur nie ju ani jed ne go
po je dyn ku, lecz w naj waż niej szym star -
ciu nie wy star czy ło już sił. Tak du żo
kosz to wa ła ją wal ka pół fi na ło wa z Sa rą

Cie siel ską, któ rą szczę śli wie roz strzy -
gnę ła na swo ją ko rzyść. Na wy róż nie nie
za słu ży ły jesz cze dwie za wod nicz ki,
któ ra upla so wa ły się w naj lep szej ósem -
ce. Nad ia Kró li kow ska po bar dzo wy -
rów na nym po je dyn ku z Cie ślar prze -
gra ła 14:15 i zna la zła się na miej scu 6,
na to miast Jo an na Wą tor prze gra -

ła 13:15 z war sza wian ką Ka ro li ną Ka -
le tą i upla so wa ła się na 8 miej scu – po -
wie dział tre ner TMS Za głę bie Da wid
Ada mow ski.

Dziew czę ta zdą ży ły nas już przy zwy -
cza ić do do brych star tów, na to miast mi -
łą nie spo dzian kę spra wi li so sno wiec cy
sza bli ści. – Krzysz tof Kacz kow ski był

bar dzo moc no zmo ty wo wa ny do osią -
gnię cia do bre go wy ni ku i za owo co wa ło
to wy gra ną w ca łym tur nie ju. Więk szość
je go walk by ła bar dzo emo cjo nu ją ca
i ner wo wa, na zmia nę sę dzio wie co fa li
tra fie nia i da wa li czer wo ne kart ki, czy li
kar ne tra fie nia. Nie zła ma ło to jed nak
na sze go za wod ni ka, a wręcz po mo gło

wejść do fi na łu i w ostat nim po je dyn ku
po ko nać Mi chał Ró życ kie go z UKS Go -
cław 75 War sza wa 15:14. W ósem ce
zna lazł się jesz cze in ny re pre zen tant
TMS-u, Ka mil Gro niec ki, któ ry po prze -
gra nym po je dyn ku z Pa try kiem Okrój
z KKSz Ko nin 13:15 ukoń czył za wo dy
na szó stej po zy cji. KP

IX Puchar Świata w szabli za nami

Sosnowiec gościł światową
czołówkę
Już po raz dziewiąty Sosnowiec był gospodarzem zawodów Pucharu Świata juniorów w szabli kobiet i mężczyzn do lat 20. Tradycyjnie impreza współorganizowana przez miasto i Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji stała na bardzo wysokim poziomie. Do pełni szczęścia zabrakło sukcesów sosnowieckich szablistów.

************************************************

Sukcesy w Pucharze Polski
Nie udało się w Pucharze Świata, powiodło się w zmaganiach II Pucharu Polski. Podczas zawodów rozegranych w Łodzi finał zmagań pań był wewnętrzną sprawą sosnowiczanek. Spotkały się w nim
Karolina Cieślar i Anna Cios. Ta pierwsza zrewanżowała się koleżance klubowej za porażkę podczas pierwszego Pucharu Polski w Katowicach.

Mo ni ka Do bko oraz Da mian Sło ciń -
ski, ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych nr 1 w So snow cu, zdo by li 10
me da li pod czas ro ze gra nych we Fran -
cji Mi strzo stwach Eu ro py w te ni sie
sto ło wym. 

Mo ni ka Do bko zdo by ła zło ty me -
dal w ka te go rii de bel Eu ro pa, dwa
srebr ne krąż ki w de bel open i dru ży -
na open oraz trzy brą zo we me da le
w sin giel open, sin giel Eu ro pa i mixt
Eu ro pa.

Da mian Sło ciń ski wy wal czył
trzy srebr ne me da le w ka te go riach
dru ży na open, mixt Eu ro pa, de bel
Eu ro pa oraz brą zo wy w ka te go rii de -
bel open. KP

Zgod nie z prze wi dy wa nia mi
z koń cem run dy je sien nej pra -
cę w Za głę biu stra cił do tych -
cza so wy szko le nio wiec Je rzy
Wy ro bek. Je go miej sce tym -
cza so wo za jął asy stent szko le -
niow ca, by ły pił karz so sno wi -
czan Mi ro sław Kmieć. De cy -
zja o tym czy po zo sta nie on
na tym sta no wi sku za pad nie
do koń ca grud nia.

Kmieć pro wa dził już Za -
głę bie w ostat nim me czu
w Ja ro ci nie, ale wów czas
w pro to ko le me czo wym wid -
nia ło jesz cze na zwi sko tre ne -
ra Wy rob ka, któ ry na spo tka -
nie z Ja ro tą, wy gra nej przez
nasz klub 4:0, nie po je chał bo
był cho ry. Kmieć ma two rzyć
sztab szko le nio wy wspól nie
z Ar tu rem Der bi nem, a tak że
Ro ber tem Stan kiem, któ ry tak
jak do tych czas bę dzie od po -
wia dał za szko le nie bram ka -
rzy. 

Run dę je sien ną Za głę bie
za koń czy ło na 12 miej scu
w ta be li z do rob kiem 23
punk tów. So sno wi cza nie 7 raz
wy gra li, 2 ra zy zre mi so wa li
i po nie śli 8 po ra żek, z cze go
aż 6 na wła snym bo isku! Bi -
lans bram ko wy wy no -
si 20: 17. KP

Za wod nicz ki JAS-FBG So sno wiec wy wal czy ły Mi strzo -
stwo Ślą ska U -20. Ze spół Jac ka Dy ji do ko nał te go nie od -
no to wu jąc w dro dze po ty tuł ani jed nej po raż ki! W stycz -
niu roz pocz nie się ry wa li za cja o ty tuł Mi strza Pol ski tej ka -
te go rii wie ko wej. 

W wo je wódz twie ślą skim za koń czy ły się roz gryw ki
dziew cząt w naj star szej ka te go rii mło dzie żo wej do lat 20.
W se zo nie za sad ni czym so sno wi czan ki po ko na ły wszyst -
kie ry wal ki no tu jąc na kon cie sześć zwy cięstw. To nie wy -
star czy ło jed nak do się gnię cia po ty tuł naj lep szej dru ży ny
w wo je wódz twie. Ku rio zal ne prze pi sy Ślą skie go Związ -
ku Ko szy ków ki w Ka to wi cach spra wi ły, że so sno wi czan -
ki, aby zo stać mi strzem, mu siały ro ze grać jesz cze dwu -
mecz z ze spo łem MKS MOS Ka to wi ce, któ ry za jął dru -
gie miej sce po se zo nie za sad ni czym. 

W Ka to wi cach JAS-FBG wy grał 87:58, a re wan żo we
spo tka nie w So snow cu za koń czy ło się wy gra ną na szej
dru ży ny  79:62. Dzię ki te mu w stycz niu na sze ko szy kar ki
za gra ją w pół fi na łach Mi strzostw Pol ski U -20 dla rocz ni -
ka 1993 (i młod sze). 

– Co war te pod kre śle nia, dziew czy ny te w swo im rocz -
ni ku nie prze gra ły na Ślą sku żad ne go me czu od mo men tu
przy stą pie nia do roz gry wek, czy li w ka te go riach mło dzi -
czek U -14, ka de tek U -16, ju nio rek U -18 i ju nio rek star szych
U -20 – nie kry je du my tre ner JAS-FBG Ja cek Dy ja.

Skład zwy cię skie go ze spo łu: Ju sty na Ja wor ska, Klau -
dia Rut kow ska, Pa try cja Ka czor, Klau dia Si ko ra, Ka ta rzy -
na Ko sał ka, Mar le na De ko, Agniesz ka Cwill, Ewa Ryb -
czyk, Pau li na Kraw czew ska, Ewe li na Naj duch, Ka ta rzy -
na An drasz, Mag da le na Ba ła zy. KP

Pol ski Zwią zek Lek kiej Atle ty ki ogło sił skład ka dry na ro do wej
na rok 2013. W tym gro nie zna la zła się sió dem ka za wod ni ków
tre nu ją cych na co dzień w MKS-MOS Pło mień So sno wiec.

No mi na cje wśród se nio rów otrzy ma li Ur szu la Nęc ka, Da -
wid Że brow ski, Łu kasz Gurt kie wicz – ca ła trój ka to bie ga cze
na dy stan sach śred nich i dłu gich oraz ku lo miot Krzysz tof Brzo -
zow ski. Na to miast do ka dry ju nior skiej po wo ła no: ku lo miot kę
Jo an nę Ki jan kę, sprin te ra Jac ka Ka ba ciń skie go oraz skocz ka
w dal, Mar ka Brze ziń skie go. Wszyst kim ser decz nie gra tu lu je -
my i ży czy my suk ce sów w stro jach z orzeł kiem na pier si. KP

Mar cel Rudz ki, za wod nik So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te wy -
wal czył zło ty me dal w ku mi te pod czas XXIX Pu cha ru Pol ski
Se nio rów w Ka ra te Ky oku shin w Ko sza li nie.

Do ry wa li za cji sta nę ło bli sko 70 za wod ni ków re pre zen tu ją -
cych ośrod ki z ca łej Pol ski. – Był to bar dzo dobry wy stęp na -
sze go za wod ni ka – pod kre ślał shi han Eu ge niusz Da dzi bug, tre -
ner ka dry na ro do wej oraz So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te. KP

Mar cel Rudz ki z Pu cha rem Pol ski

Marcel Rudzki prezentuje wywalczone trofeum.
Obok Eugeniusz Dadzibug

Szczę śli wa, re pre zen ta cyj na sió dem ka

Koszykarki JAS-FBG najlepsze w województwie Kmieć 
za Wy rob ka

10 me da li uczniów ZSS nr 1

Monika oraz Damian prezentują wywalczone medale
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WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

KINO

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych w pra wym
dol nym ro gu da dzą roz wią za nie, któ re pro si my prze -
słać pod ad re sem re dak cji do 7 stycz nia 2013 r. Wśród
au to rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku -
po nem „Krzy żów ka nr 10”) roz lo so wa ne zo sta ną na -
gro dy, któ re pro si my od bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Po zio mo: 1 – jej po ra gdy kwit ną kasz ta ny, 5 – z nie go wy -
dmy, 8 – pra cu je de gu stu jąc trun ki, 9 – akt praw -
ny, 10 – Bot nic ka lub Mek sy kań ska, 11 – sztucz ne lub ben -
gal skie, 12 – nie ży ją cy za ło ży ciel Sa mo obro ny, 14 – prze -
moc, gwałt, 16 – sztyw ny ma te riał do ha fto wa nia, 17 – de -
ba ta, 19 – ka ba re to wy ta niec, 21 – słyn ny ar gen tyń ski pił -
karz, 22 – szkol na, po sel ska lub przy się głych, 25 – nie -
zbęd ny do ele ganc kiej ko szu li, 28 – pier wia stek che micz -
ny, 29 – mo że być z kre mem, 30 – par ko we drze -
wo, 32 – koń o nie jed no li tej ma ści, 34 – ptak lub
grzyb, 35 – spro wa dza nie to wa ru z za gra ni cy, 36 – ro dzaj
śred niej szko ły, 37 – pech, gdy „po szło” w poń czo -
sze, 38 – skła da róż ne urzą dze nia, 39 – wdzięk, urok.

Pio no wo: 1 – moż na z niej ro bić brosz ki, fi gur ki
itp., 2 – wrzą tek, 3 – Rak sa lub Bryl ska, 4 – gó ry w Ita -
lii, 5 – ro dzaj si ta, 6 – mę skie imię, 7 – 15 mi nut, 13 – słyn -
na z Mi śni, 15 – ne go cja cje, 18 – spo sób od ży wia -
nia, 20 – śli ska, błysz czą ca tka ni na, 23 – do mek ry -
bek, 24 – na uka o bu do wie or ga ni zmu, 26 – cią -
gnik, 27 – ro dzaj se ra owcze go, 28 – wy da wa ny np. przez
dom sprze da ży wy sył ko wej, 31 – dia beł, 33 – słusz ność. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 10/2012: PAUL AUSTER „SUNSET PARK”
Nagrody otrzymują: JERZY JĘDRUSIK, JANINA KUNDEK i MARIUSZ WIECHA.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  11

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

14.12.2012– 20.12.2012 r.
POKAZY PRZEDPREMIEROWE:
„STRAŻNICY MARZEŃ” 14.00*. ani ma cja, b/o,
USA, 97 min., „STRAŻNICY MARZEŃ” 3D
17.00*.
ani ma cja, b/o, USA, 97 min.
KINO KONESERA: „WHISKY DLA ANIOŁÓW”
WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK, 17.12. ko me -
dia, od 15 lat, USA, 101 min. GODZ. 18.30 
POZOSTAŁE TYTUŁY: „OPERACJA ARGO”
21.15**, 20.30****. dra mat, od 15 lat, USA, 120 min.
„ATLAS CHMUR” 18.00, 21.15., scien ce -fic -
tion/dra mat, od 15 lat, Niem cy/USA/ Hong kong/Sin -
ga pur, 163 min.,  „MÓJ ROWER” 17.30, 19.45,

22.00., dra mat, od 15 lat, Pol ska, 90 min.,
„POKŁOSIE” 11.00., dra mat, od 15 lat, Pol ska, 102
min., „SAGA ZMIERZCH: PRZED ŚWITEM
CZ.2” 16.00, 21.00. dra mat/fan ta sy, od 15 lat, USA,
132 min., „SKYFALL” 13.15, 18.30**., ak cja, od 12
lat, USA/Wiel ka Bry ta nia, 143 min 
FILMY DLA DZIECI: „FRANKENWEENIE” 3D
10.00*, 12.00, 14.00***, 16.00., ani ma cja/hor ror, od
12 lat, USA, 87 min. dub bing, „FRANKENWEENIE”
3D 19.00., ani ma cja/hor ror, od 12 lat, USA, 87 min. na -
pi sy, „DINO MAMA” 9.00*, 13.00, 17.00***., ani ma -
cja, b/o, Ko rea Po łu dnio wa/USA, 86 min., „DINO
MAMA” 3D 11.00., ani ma cja, b/o, Ko rea Po łu dnio -
wa/USA, 86 min., „HOTEL TRANSYLWANIA”
15.00.
ani ma cja, b/o, USA, 91 min., „ASTERIX I OBELIX:
W SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI” 9.15*.,
ko me dia, od 7 lat, Fran cja/Hisz pa nia/Wę gry/Wło chy,
109 min., „RENIFER NIKO RATUJE BRATA”

9.15*, 13.30. ani ma cja/przy go do wy, b/o, Fin lan dia,
75 min.
„RENIFER NIKO RATUJE BRATA” 3D 11.30,
15.30.
ani ma cja/przy go do wy, b/o, Fin lan dia, 75 min. 
* tylko w sobotę i niedzielę, ** z wyjątkiem
poniedziałku, *** z wyjątkiem soboty i niedzieli,
**** wyłącznie w poniedziałek
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM

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

Gru dnio we Ki no w Bi blio te ce – w śro do we wie czo ry grud nia Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na
za pra sza do Ki na w Bi blio te ce na pro jek cje fil mo wych ada pta cji li te ra tu ry. Wzru sza ją ce ba śnie,
za baw ne ko me die, za pie ra ją ce dech w pier si dra ma ty psy cho lo gicz ne i wie le in nych fil mo wych
nie spo dzia nek. Se an se od by wać się bę dą tra dy cyj nie w Au li Bi blio te ki Głów nej przy ul. Ko ściel -
nej 11 w każ dą śro dę o godz. 18.00. Każ dy film po prze dzać bę dzie krót kie sło wo wstęp ne.
Szcze gó ło wy re per tu ar na pla ka tach we wszyst kich pla ców kach MBP na te re nie ca łe go mia -
sta. Wstęp wol ny. Ma ciej For tu na

16-22 grud nia Tra dy cyj nie przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia w So snow cu przy ul. War szaw -
skiej (Plac Stu le cia) od bę dzie się "Jar mark Świą tecz ny".

Dzia łal ność han dlo wa oraz ga stro no micz na w trak cie „Jar mar ku Świą tecz ne go” od by wać się
bę dzie od po nie dział ku do piąt ku w godz. od 10 do 17 oraz w so bo tę w godz. od 9 do 13 w ob -
rę bie pa sa dro go we go przy ul. War szaw skiej (od ci nek na dłu go ści Pla cu Stu le cia). Pod czas Jar -
mar ku m.in.: bę dzie moż na się za opa trzyć w świą tecz ne ozdo by, po czuć at mos fe rę świąt, za -
po znać z bo ga tą ofer tą rę ko dziel ni ków. Nie za brak nie tak że wy stę pów ar ty stycz nych. (U)

Lew Tołstoj 

Anna Karenina
Tłumaczenie: Kazimiera Iłłakowiczówna
Wyd. ZNAK

Ponadczasowa powieść o uczuciu, które od początku było skazane
na potępienie.
Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie u boku
dużo starszego męża. Piękna młoda kobieta spełnia się jako matka, ale
nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na petersburskich salonach. 
Powieść Tołstoja po raz kolejny inspiruje Hollywood. Reżyser Joe
Wright tworzy pełen rozmachu pejzaż rosyjskich elit. Keira
Knightley jako Anna Karenina i Jude Law w roli jej
męża – megagwiazdorska obsada pozwala na nowo odkryć
najpiękniejszą rosyjską historię miłosną. 
Keira Knightley mówi, że udział w ekranizacji powieści był
najtrudniejszą, ale równocześnie najbardziej niesamowitą
i fantastyczną rzeczą, jaką robiła w życiu.
Sophie Marceau sądzi, że wszystkie kobiety, które czytają Annę
Kareninę, w postaci głównej bohaterki rozpoznają same siebie.
Oprah Winfrey nazwała tę powieść jedną z największych love stories
naszych czasów

co? gdzie? kiedy?

HELIOS SOSNOWIEC  ul. Modrzejowska 32b,  41-219 Sosnowiec
Rezerwacja telefoniczna: 32 363 14 14,  Rezerwacja on – line: www.helios.pl

TANIE WTORKI W NASZYM KINIE!

www.helios.pl
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Marcin Gutowski 

Trójka z dżemem - palce lizać!
Biografia pewnego radia
Wyd. ZNAK

Jej pierwszy krzyk w prima aprilis roku 1962 słyszy cała
Polska. Już w wieku przedszkolnym niepokornym
charakterem zjednuje sobie tysiące przyjaciół. Egzamin
dojrzałości zdaje ze świetnymi wynikami wiosną 1981
roku, ale prawdziwy test czeka ją dopiero kilka miesięcy
później. Bój o niezależność i rzetelność toczy także po
przełomie roku 1989.

Dzięki rozmowom z ponad setką byłych i obecnych
współpracowników oraz kilometrom taśm archiwalnych
Marcin Gutowski stworzył niezwykły portret rodzinny.
Biografia Trójki to nie tylko historia radiostacji. To także
opowieść o znanych i kochanych dziennikarzach, którzy
każdego dnia udowadniają milionom wielbicieli Trójki,
że w zmieniającym się świecie jej jednej mogą być pewni.

           reklama
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HOROSKOP

BARAN (21.03.-19.04.) – Nie za po mi naj, że
zbli ża ją się świę ta. Du żą ra dość spra wi ci ob -
my śla nie de ko ra cji do mu isto łu oraz wę drów -
ka poskle pach. Je steś sa mot ny? Naza ku pach
mo żesz spo tkać ko goś in te re su ją ce go! Je śli Ci
się po do ba to nie bój się na wią zać zna jo mość.
Syl we stro we po my sły przy nio są po sze rze nie
to wa rzy skich zna jo mo ści.
BYK (20.04.-20.05.) – Nie unik niesz spię trze -
nia obo wiąz ków, ale po ko nasz je z ła two ścią.
Po myśl oatrak cyj nej opra wie świąt, tym bar -
dziej, że im bli żej gwiazd ki tym waż niej sze sta -
ną się spra wy ro dzin ne. Być mo że za pra gniesz
zgro ma dzić przywi gi lij nym sto le naj bliż szych
krew nych? To do bry po mysł! Tak rzad ko się wi -
du je cie. 
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)– Uczu cia, mi mo
sen ty men tal nej, świą tecz nej at mos fe ry, odłóż
nadal szy plan. I tak przedni mi nie uciek niesz.
Wi gi lia upły nie ci spo koj nie. Je śli czu jesz się
zmę czo ny, wświę ta po czy taj książ kę, po zwól
so bie nape łen luz. No wy Rok przy nie sie ocze -
ki wa ne zmia ny. Syl we stro wy bal za po wia da
się atrak cyj nie. 
RAK (22.06.-22.07.)– PrzedTo bą mę czą cy
okres. Nado da tek oka zu je się, że im bli żej
świąt, tym wię cej obo wiąz ków. Mo że nie któ re
spra wy uda się nara zie odło żyć nabok? Za -
kończ mi ja ją cy rok ro biąc to, naco masz ocho -
tę! Wświę ta po zwól so bie nare laks. Mo że te -
go rocz ne go Syl we stra tak że war to spę dzić
spo koj niej ibar dziej ka me ral nie. 
LEW (23.07.-22.08.)– Czas dzie lą cy Cię
doświąt po sta raj się pre cy zyj nie za pla no wać,
spra wie dli wie roz dzie la jąc obo wiąz ki po mię -
dzy naj bliż szych. Świę ta spędź z ro dzi ną, Syl -
we stra za pla nuj wgro nie spraw dzo nych osób.
Wszyst ko się uda. PoNo wym Ro ku wTwo im
związ ku na stą pią dia me tral ne zmia ny. Oczy wi -
ście nako rzyść. 
PANNA (23.08.-22.09.)– Pla nu jąc świą tecz -
ny wy po czy nek nie za po mi naj oso bie. Wy rę -
cza jąc wszyst kich wo kół tyl ko Ty bę dziesz
zmę czo ny. Obo wiąz ki przed świą tecz ne po dziel
nawszyst kich do mow ni ków. Nie martw się
o fi nan se. Nawszyst ko wy star czy. Przedkoń -
cem ro ku do trą doCie bie do bre wia do mo ści.
Syl we ster bę dzie wtym ro ku bar dzo uda ny. 
WAGA (23.09.-22.10.) – Zkoń cem ro ku jak
zwy kle masz wie le spraw doure gu lo wa nia,
doza ła twie nia, wie le pra cy. Stan fi nan sów po -
zwo li naświą tecz ne sza leń stwo. Dzie ciąt ko
oka że się wtym ro ku wy jąt ko wo szczo dre,
asyl we stro wy wie czór spę dzo ny z fan ta zją
i roz ma chem. Ktoś po zna ny wgrud niu zro bi
naTo bie du że wra że nie. 
SKORPION (23.10.-21.11.) – Uwa żaj by przed -
świą tecz ny okres nie za mie nił się wy łącz nie
wprze sad ne za ku po we sza leń stwo. Nie za po -
mnij odrob nych upo min kach dla naj bliż szych.
Pobar dzo pra co wi tym ro ku na le ży Ci się odro -
bi na luk su su. Mo że po my ślisz oSyl we strze
wgó rach? Ku lig, ogni sko. Wy po czy waj i zbie raj
si ły nano we dwa na ście mie się cy.
STRZELEC (22.11.-20.12.) – Wgrud niu Two je
de cy zje po win ny być wy jąt ko wo da le ko -
wzrocz ne. Je że li coś się nie uda ło, nie przy nio -
sło spo dzie wa nych re zul ta tów to znak, że trze -
ba zmie nić me to dy dzia ła nia nabar dziej efek -
tyw ne. Licz pie nią dze, na wet je śli wy da jesz je
naświą tecz ne za ku py. Świę ta iNo wy Rok
spędź spo koj nie. 
KOZIOROŻEC (21.12.-20.01.)– Wor ga ni za cji
świą tecz nych dni oka żesz się jak zwy kle prak -
tycz ny i za po bie gli wy. Na wet je śli po przed nie
ty go dnie wca le te go nie za po wia da ły, te go rocz -
nagwiazd ka przy nie sie Ci speł nie nie ma rzeń.
Coś waż ne go się wy ja śni, coś do bre go się zda -
rzy. Syl we stra, na wet wnaj więk szym tło ku,
spę dzi cie tyl ko we dwo je. 
WODNIK (21.01.-20.02.) – Mi ja ją cy rok za -
koń czysz suk ce sem. Bę dziesz też pe łen po my -
słów, otwar ty naświat i lu dzi. Two im man ka -
men tem jest skłon ność doprze sad nych za ku -
pów. Świę ta to świet ny pre tekst dowy dat ków,
więc za bierz ze so bą ko goś kto wy da je się bar -
dziej od por ny nagwiazd ko we sza leń stwa. Syl -
we ster bę dzie nie po wta rzal ny. 
RYBY (21.02.-20.03.)– Nic nie zdo ła przy -
ćmić ro man tycz nej at mos fe ry i ra do ści z nad -
cho dzą cych świąt. Bę dziesz świet nym or ga ni -
za to rem wi gi lij ne go wie czo ru, po żą da nym
i mi le wi dzia nym go ściem, a po mysł spę dze -
nia gwiazd ki na nar tach tak że wy pa li!
Przed Syl we strem war to po cho dzić po skle -
pach z ciu cha mi i spra wić, aby ta noc na le ża ła
do cie bie!  VENA

Milena Kindziuk 

Matka Świętego. Poruszające świadectwo
Marianny Popiełuszko
Wyd. ZNAK

Opowieść o miłości, która jest silniejsza od śmierci 
Marianna Popiełuszko nigdy nie szukała rozgłosu. Nie planowała, że stanie się bohaterką telewizyjnych dzienników, a jej
zdjęcia obiegną prasę na całym świecie. Nie chciała sławy, której początkiem było brutalne zabójstwo jej ukochanego
dziecka. Po wielu latach od tych wydarzeń postanowiła opowiedzieć o swoim synu, o miłości do niego, o tym, jak był
wychowywany, o wartościach, które wyniósł z rodzinnego domu. Opowiada też o wydarzeniach, które na zawsze zmieniły jej
życie. Z bólem wspomina dzień, w którym świat się dla niej zatrzymał. Wypowiada najważniejsze i najtrudniejsze dla siebie
zdanie: „Przebaczyłam mordercom mojego syna”. 

„Matka Świętego” to niezwykłe i poruszające świadectwo rodzicielskiej miłości, wiary w Bożą opatrzność i nadziei na
to, że dobro zawsze zwycięży. Książka zawiera liczne fotografie z rodzinnego archiwum oraz niepublikowane dotąd
zeznania z procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki.
Książka zawiera niepublikowane dotąd zeznania Marianny Popiełuszko z procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego
oraz liczne fotografie z rodzinnego archiwum.
Milena Kindziuk – dziennikarka, publicystka, szefowa warszawskiej edycji tygodnika „Niedziela”, wykładowca w Instytucie
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka  licznych
książek, m.in.  biografii ks. Jerzego Popiełuszki Świadek prawdy oraz  biografii kardynała Józefa Glempa Ostatni taki prymas.

13.12. godz. 09:00  ALICJA W KRAINIE
CZARÓW / Lewis Carroll
godz. 11:30 ALICJA W KRAINIE CZARÓW /
Lewis Carroll
14.12. godz. 19:00 PRYWATNA KLINIKA /
John Chapman, Dave Freeman
15.12. godz. 18:00  RECITAL – piosenki lat
70.,80. -  Mała Scena /Miejski Klub im. J.
Kiepury
15.12. godz. 18:00  ZAMIANA NA

WAKACJE | Jan Oglivy - gościnnie Teatr
Nowy z Zabrza 
16.12. godz. 12:00 WSPÓLNE
KOLĘDOWANIE
godz. 17:00  ŚLUBY PANIEŃSKIE /
Aleksander Fredro 
31.12. godz. 18:00  SYLWESTER W
TEATRZE ZAGŁĘBIA
godz. 21:00  SYLWESTER W TEATRZE
ZAGŁĘBIA

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

Dla naszych Czytelników mamy do wylosowania: 2 podwójne zaproszenia na
spektakl „Śluby panieńskie” w dniu 16 grudnia o godz. 17.00.

Pierwsze osoby, która przyjdą znajnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr10 donaszej redakcji
(Sosnowiec, ul.3 Maja, pokój nr9), podadzą swoje imię inazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie doodebrania wkasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

„Ko rze niec” znów trium fu je. Po wieść oSo snow cu, któ -
ra przez Te atr Za głę bia zo sta ła za pre zen to wa na na de -
skach te atral nych od nio sła suk ces w Wał brzy chu. Sztu -
ka wre ży se rii Re mi giu sza Brzy ka wy sta wia naprzez so -
sno wiec ki te atr Za głę bia zwy cię ży ła wXWał brzy skich
Fa na be riach Te atral nych.

Wał brzy skie Fa na be rie Te atral ne (naj więk szy wtym
ro ku fe sti wal te atral ny na Dol nym Ślą sku) za koń czy ły
się 24 li sto pa da. Wi dzo wie przez ca ły czas trwa nia Fa -
na be rii mo gli od da wać gło sy naswo ich fa wo ry tów.

Pro gram im pre zy zo stał po dzie lo ny na trzy nur ty,
istot ne dla pol skie go te atru ostat nich lat: te atr ko biet, te -

atr hi sto rii – wspól no ty i te atr hi sto rii – in dy wi du al no -
ści. Spek takl Re mi giu sza Brzy ka, któ ry stwo rzył wSo -
snow cu no wa tor ską opo wieść o lo kal nych wspól no tach
uwi kła nych whi sto rię, zo sta ł za pre zen to wa ny wnur cie
dru gim, w któ rym nie miał so bie rów nych.

Pod sta wo wym za ło że niem twór ców fe sti wa lu by ło
przy bli że nie wał brzy skim te atro ma nom naj cie kaw szych
zja wisk te atral nych wPol sce. Ich za da niem by ło ijest pre -
zen to wa nie spek ta kli, któ re cie szą się uzna niem, uwo dzą
atrak cyj no ścią iprzy cią gnę ły uwa gę kry ty ków. Za da niem
fe sti wa lu, je go mi sją sta ło się spro wa dze nie do Wał brzy -
cha spek ta kli, októ rych „mó wi się” wca łym kra ju. KP

16 li sto pa da wBi blio te ce Ślą skiej wKa to wi cach poraz
ko lej ny od by ły się Ka to wic kie Pre zen ta cje Bi blio tecz -
ne, pod czas któ rych swo je osią gnię cia, ofer ty ipla ny mo -
gły przed sta wić zwie dza ją cym wy bra ne bi blio te ki zna -
sze go wo je wódz twa. Jak co ro ku po wo ła nako mi sja wy -
bie ra ła naj cie kaw sze i naj bar dziej ory gi nal ne sto isko.
Tym ra zem rów nych so bie nie mia ła Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz nawSo snow cu!

– Przy go to wa ne przez re pre zen tant ki na szej bi blio -
te ki sto isko w ca ło ści opie ra ło się na wy bra nym przez
nas ha śle prze wod nim: „Ki no w Bi blio te ce -Li te ra tu ra
w Ki nie”. Stąd sty li za cja wy stro ju sto iska na sta re ki no,
peł ne gwiazd pol skiej i świa to wej ki ne ma to gra fii. Dla
oży wie nia pre zen ta cji na sze ko le żan ki rów nież po sta no -
wi ły dać się wcią gnąć w za ba wę w sta re ki no, prze bie -
ra jąc się za fil mo we oso bo wo ści – pod kre śla Kin ga Ba -

ra now ska, spe cja li sta ds. pro mo cji imar ke tin gu wso sno -
wiec kiej bi blio te ce.

Dla te go też przy so sno wiec kim sto isku moż na by ło
zro bić so bie zdję cie nie tyl ko na czer wo nym dy wa nie
z wiel ką sta tuą zło te go Osca ra w tle, ale rów nież z Ma -
ri lyn Mon roe, uwo dzi ciel ską Po lą Ne gri inie śmia łą Au -
drey Hep burn. Nazwie dza ją cych oprócz rze tel nej in for -
ma cji na te mat dzia łal no ści bi blio te ki, świet nej za ba wy
i przy go to wa nych ma te ria łów pro mo cyj nych cze kał
przy smak iście ki no wy – świe ży ipach ną cy po pcorn!

– Na szą kre atyw ność do ce ni ła ko mi sja, w któ rej
skład wcho dzi li nie tyl ko pra cow ni cy Bi blio te ki Ślą skiej,
ale tak że za pro sze ni go ście (w tym Re na ta Piąt kow ska
iAgniesz ka Tysz ka), zaco je ste śmy ogrom nie wdzięcz -
ni. Choć do ko lej nych pre zen ta cji okrą gły rok – już ob -
my śla my no wą stra te gię – do da ła Ba ra now ska. KP

Korzeniec nagrodzony w Wałbrzychu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu najlepsza w województwie

Dla na szych Czy tel ni ków ma my za pro sze nia do kręgielni.

Naj bar dziej uta len to wa ni śpie wa cy
z No we go Jor ku ru sza ją w ko lej ne
to urnée z no wym re per tu arem,
któ ry po wstał ku czci Whit ney Ho -
uston. Te go rocz ne wy stę py bę dą
więc wy jąt ko we – po raz pierw szy
bę dzie my mie li oka zję, usły szeć
naj więk sze hi ty jed nej z naj lep -
szych wo ka li stek świa ta w go spe -
lo wych aran ża cjach. Nie da się
opo wie dzieć jak brzmią I Will Al -
ways Lo ve You, Sa ving All My
Lo ve for You czy I Wan na Dan ce
with So me bo dy wwy ko na niu czo -
ło we go chó ru go spel świa ta – Har -
lem Go spel Cho ir. To trze ba usły -
szeć na ży wo! 

Prę dzej, czy póź niej za cznie
tań czyć, kla skać i śpie wać. To już
ko lej na tra sa kon cer to wa Har lem
Go spel Cho ir po Pol sce. Ar ty ści
by li tak za chwy ce ni wcze śniej szy -
mi wy stę pa mi w na szym kra ju, że

z wiel kim en tu zja zmem zgo dzi li
się do nas po wró cić. Pol skie
gwiaz dy ta kie jak Na ta lia Ku kul -
ska, ze spół Si stars, czy Mie czy -
sław Szcze śniak mie li oka zję to -
wa rzy szyć chó ro wi na sce nie
i zgod nie twier dzi li, że ta kich prze -
żyć pod czas wy stę pu do świad czy li
po raz pierw szy w ka rie rze. 

Tym ra zem Anio ły z Har le mu
za gwa ran tu ją ich znacz nie wię cej,
a to za spra wą utwo rów, któ re
wszy scy zna my i ko cha my, któ re
na sta łe za pi sa ły się na kar tach hi -
sto rii mu zy ki pop, i z któ rych
wciąż in spi ra cje czer pie wie lu ar -
ty stów – wiel kich hi tów nie za po -
mnia nej Whit ney Ho uston.

Dla na szych Czy tel ni ków ma -
my za pro sze nie na kon cert ze spo -
łu 18 grud nia do Do mu Mu zy ki
i Tań ca w Za brzu. Ser decz nie za -
pra sza my. U

HARLEM GOSPEL CHOIR 

„Remembering Whitney”

ks. Józef Tischner, Wojciech Bonowicz 

Alfabet Tischnera
Wyd. ZNAK

Mądrość, która daje nadzieję
Alfabet Tischnera to kolejna zachęta do spotkania z wciąż żywą i inspirującą myślą księdza i filozofa.
Miłość i cierpienie, sumienie i wolność, krzyż i nadzieja, góry i górale, komunizm i demokracja – to
tylko niektóre z haseł, jakie się w nim znalazły. Można je czytać jako komentarz do otaczającej nas rzeczywistości lub
uniwersalne refleksje wybitnego kapłana. 

Alfabet... to jednak przede wszystkim książka, która pokazuje, jak iść przez życie, i skłania do rozmowy o tym, co
naprawdę ważne. 
Wybór niniejszy bierze poduwagę sytuację, wjakiej się znajdujemy. Nasze czasy nazywane są niekiedy czasami przełomowymi.
Wtej „godzinie przełomu” istotną rolę – przynajmniej wnaszej części świata – odgrywa chrześcijaństwo iwpisana weń nadzieja.
Chodzi o to, by popatrzeć naświat i spróbować go zrozumieć wperspektywie tej nadziei. Czy wolno nam mieć jeszcze „nadzieję
nanadzieję”? Tischner był przekonany, że nie tylko wolno, ale że wręcz nie ma innego wyjścia – tylko ta nadzieja może
„powiązać” inne, które są wnaszym zasięgu. Czy miał rację? Czy byłby dziś wstanie nas o tym przekonać?
(ze wstępu Wojciecha Bonowicza)
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Fryzury, nie tylko
na sylwestra

Wiel ki fe sti wal fry zjer ski Ha ir Fa ir
oraz ko sme tycz ny Be au ty Fa ir go -
ścił w so sno wiec kim cen trum wy -
sta wien ni czo -tar go wym w So -
snow cu w dniach 24-25 li sto pa -
da. 12. edy cja im pre zy prze ro sła
ocze ki wa nia wszyst kich; uczest ni -
ków, zwie dza ją cych, jak i wy staw -
ców – by ło bo ga to, ko lo ro wo
i spek ta ku lar nie.

Te go rocz na ofer ta tar gów ob -
fi to wa ła w wie le atrak cji. Na sce -
nie głów niej od by wa ły się po ka zy
i pre zen ta cje fry zjer skich tren -
dów. Moż na by ło obej rzeć tak że
ry wa li zu ją cych ze so bą uczest ni -
ków kon kur sów bran żo wych ta -
kich jak m.in. za wo dy o Pu char
Ślą ska w Mi strzo stwach w Zdo -
bie niu Pa znok ci Fan ta sma go rie,
kre atyw ne kon kur sy Top Ci ty
i Top Ci ty Ju nior, czy Me ta mor fo -
zy, gdzie oce nia no pra cę ze spo łu
sty list ki pa znok ci, wi za żyst ki
i fry zjer ki. 

– Naj bar dziej za in te re so wał
mnie po kaz za pla ta nia war ko czy
na wło sach dłu gich, nie spo dzie -
wa łam się, że je dy nie po przez za -
pla ta nie wło sów moż na uzy skać
tak im po nu ją ce efek ty. Nie sa mo -
wi te by ły po ka zy, choć by spek -
takl fry zjer ski „An gel” Ro ber ta
Wy py cha & Eu phy tos – mó wi Jo -
an na Żmi grodz ka, po dzi wia ją ca
nie dziel ne po ka zy.

– Mnie, ja ko przy szłą sty list kę
pa znok ci, naj bar dziej za in te re so -

wa ły zma ga nia uczest ni ków Mi -
strzostw w Fan ta zyj nym Zdo bie -
niu Pa znok ci Fan ta sma go rie
NailArt „W ryt mie di sco”. Cze go
tam nie by ło! Ce ki ny, bro kat, ku -
le di sco, fe eria barw, a na wet po -
sta ci mi nia tu ro wych tan ce rzy –
wspa nia ły po kaz – do da je Na ta lia
Ję dru sik.

Nie za wie dli wy staw cy, któ rzy
przed sta wi li swo ją ofer tę ko sme ty -
ków dopie lę gna cji, farb ko lo ry zu ją -
cych, bran żo wych cza so pism, ak ce -
so riów do wło sów i pa znok ci, czy
warsz ta tów wzbo ga ca ją cych fry -
zjer skie iko sme tycz ne umie jęt no ści. 

– Mia łam wpaść na tar gi tyl ko
na chwi lę, a za sie dzia łam się już 4
go dzi ny – śmie je się Mal wi -

na Kwie cień – dże ty, ce ki ny, piór -
ka i tiu le, spin ki, wsów ki, pro fe -
sjo nal ne szczot ki, ko lo ry zu ją ce
far by, no życz ki fry zjer skie, jak
ma łe dzie ła sztu ki, tak szyb ko się
stąd nie wy cho dzi – do da je.

Fe sti wa lo wi asy sto wał pro gram
im prez. Zor ga ni zo wa no m.in. pa nel
se mi na ryj ny, kon gres ko sme tycz ny
Be au ty Fa ir oraz tzw. Warsz ta ty
z gwiaz dą – pod czas te go rocz nej
edy cji by li to Be ata Be ren do wicz
i Sła wek Ku blin, sły ną cy z per fek -
cyj nych strzy żeń. Po nad to na tar -
gach wy stą pi ła rów nież Mi strzy ni
Świa ta Fry zjer stwa – Ma ria Ko rze -
niow ska oraz kre atyw ny, nie tu zin -
ko wy ar ty sta – fry zjer To masz Mig -
dal. MZ

MZ
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