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Syl wia Ko sman

Ka mil Fran czak, 24-la tek z Ny sy, zdo -
był Grand Prix III Ogól no pol skie go
Kon kur su Pio sen ki AL LE GRO. TRI -
BU TE TO SZPIL MAN oraz czek,
opie wa ją cy na 6 ty się cy zł. Ga lo wy kon -
cert od był się 8 grud nia w Sa li Kon cer -
to wej Ze spo łu Szkół Mu zycz nych im. J.
Kie pu ry w So snow cu, a wy stę py sze -
ściu fi na li stów po dzi wia ło pra wie pół
ty sią ca osób! Kon cert za in au gu ro wa ła
Ha li na Szpil man, żo na Wła dy sła wa
Szpil ma na, któ rą w imie niu or ga ni za to -
rów i miesz kań ców po wi ta li Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent mia sta oraz Ma te usz
Ry ka ła, prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej. – Nie zmier nie się cie szy my, że
znów mo że my pa nią go ścić w So snow -
cu, w tej pięk nej Sa li Kon cer to -
wej  – stwier dził  Ka zi mierz Gór -
ski. – Hi sto ria na sze go mia sta jest nie ro -
ze rwal nie złą czo na z Wła dy sła wem
Szpil ma nem, co udo wad nia my, or ga ni -
zu jąc już po raz trze ci kon kurs AL LE -
GRO. Wszyst kim go ściom ży czę jak
naj lep szych wra żeń mu zycz nych – do -
dał pre zy dent. 

Do kon kur su w tym ro ku zgło si ło
się 34 wy ko naw ców. Z tej gru py wy ło -
nio no pięt na stu, a na stęp nie sze ściu,
któ rzy za pre zen to wa li się pu blicz no -
ści. Ju ro rzy nie mie li ła twe go za da nia.

Osta tecz nie Kry sty na Proń ko, Ku ba Ba -
dach, Pa weł Sztomp ke  oraz  Ewa
Zug za de cy do wa li, że aran ża cja i in ter -
pre ta cja utwo ru „Tych lat nie od da nikt”
w wy ko na niu Ka mi la Fran cza ka za słu -
gu je na zwy cię stwo. 

– Jest mi bar dzo mi ło, że uda ło mi się
zdo być tę na gro dę. Przy zna ję, że utwo -
rów Wła dy sła wa Szpil ma na nie zna łem
wcze śniej sze rzej, ale z cza sem, gdy
przy go to wy wa łem się do kon kur su,
prze ko na łem się, ja ki tkwi w nich mu -
zycz ny po ten cjał. To wspa nia łe uczu cie
być lau re atem AL LE GRO. Na dal bu -
zu ją we mnie emo cje. Nie wiem jesz -
cze, na co prze zna czę na gro dę – stwier -

dził wzru szo ny Ka mil Fran czak, od bie -
ra jąc na gro dę. 

Lau re at te go rocz nej na gro dy Grand
Prix po cho dzi wpraw dzie z Ny sy, ale
obec nie miesz ka w Cho rzo wie, gdzie
śpie wa w Te atrze Roz ryw ki. Jest wo ka -
li stą, pre zen te rem i au to rem tek stów.
Śpie wa w ze spo le roc ko wym Ze ro Pro -
cent, z któ rym za grał kil ka set kon cer -
tów w ca łej Pol sce. 

Ju ro rzy przy zna li Grand Prix, ale nie
wy bra li zwy cięz cy pierw sze go miej sca.
Dru gie miej sce ex aequo za ję li Man go
Col lec ti ve z utwo rem „Nie ma szczę ścia
bez mi ło ści” oraz Jo an na Re czyń ska,
któ ra za śpie wa ła „W ma łym ki nie”.

Lau re aci otrzy ma li po 2 tys. zł. Trze cie
miej sce i na gro da w wy so ko ści ty sią ca
zło tych przy pa dła w udzia le Mal wi nie
Ka liń skiej, któ ra za pre zen to wa ła utwór
„Au to bus czer wo ny” oraz Mi cha ło wi
Sza frań co wi za utwór „Do wi dze nia
Ted dy”. Wo ka li sta do dat ko wo otrzy mał
na gro dę w wy so ko ści 2 tys. 400 zł
za naj bar dziej jaz zo we wy ko na nie pio -
sen ki Wła dy sła wa Szpil ma na, ufun do -
wa ną przez Bank Za chod ni WBK 2 od -
dział w So snow cu. Wy róż nie nie
za aran ża cję „Tych lat nie od da nikt”
otrzy ma ła An na Ros sa. 

Go ście mie li tak że nie po wta rzal ną
oka zję zo ba czyć wy stęp Kry sty ny Proń -
ko, Ka si Stan kow skiej, Ku by Ba da cha,
Woj cie cha Ka ro la ka i Ma cie ja Si ka -
ły oraz ze spo łów Ka sia Stan kow ska Qu -
ar tet oraz Cra zy band. 

Ga lę po pro wa dzi li Zbi gniew Le ra -
czyk, dy rek tor Te atru Za głę bia i Pa weł
Sztomp ke, dzien ni karz i re cen zent mu -
zycz ny.

Or ga ni za to rem oraz fun da to rem
kon kur su by ła gmi na So sno wiec. Pa tro -
nat nad przed się wzię ciem ob ję li Ka zi -
mierz Gór ski,  pre zy dent So snow ca
oraz Ma te usz Ry ka ła, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej. Ho no ro wy pa tro nat
nad kon kur sem spra wo wa ła  Ha li -
na Szpil man, a biu ro kon kur su pro wa -
dzi ła Agen cja Ar ty stycz na „Ga ma”.

III Ogólnopolski Konkurs Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN rozstrzygnięty!

Szpilman byłby dumny

Budżet musi być dobrze przygotowany,
aby zabezpieczyć kolejną perspektywę
unijną na lata 2014- 2020. To bardzo
trudne i złożone zadanie. Ale podołamy
i dobrze wykorzystamy wszystkie
możliwości rozwoju miasta 
– zapewnia Kazimierz Górski, 
prezydent Sosnowca. 

Zanim książki Zbigniewa Białasa
obrócą się w pył, każdy
w Sosnowcu będzie wiedział, 
kto zabił Alojzego Korzeńca 
i komu ślubowała Pola Negri.
Co więcej, reszta Polaków 
zobaczy tę historię 
w polskiej telewizji.

z okazji zbliżających się Świąt Bożego
narodzenia składamy Mieszkańcom Sosnowca

i zagłębia serdeczne życzenia szczęścia,
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

niechaj nastrój tych świątecznych dni, tak
mocno zakorzenionych w polskiej tradycji

pozwoli nam wszystkim zapomnieć
o codziennych troskach i kłopotach.

Już teraz składamy również najlepsze życzenia
Do Siego roku. 

oby 2014 rok upłynął nam wszystkim
pod znakiem spokoju i pomyślności.

Prezydent 
Miasta

Kazimierz Górski

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mateusz Rykała

DroDzy CzytelniCy,
Życzymy Wam, 

aby nadchodzące Święta Bożego narodzenia 
były czasem spokoju i odpoczynku od codziennego pośpiechu.

Sylwestrowa noc niech stanie się fantastyczną zabawą, 
a nowy rok podaruje Wam więcej czasu na marzenia i ich realizację.

redakcja „Kuriera Miejskiego”133



grudzeń 2013 nr 122

miasto

Redaktor Naczelny: Hanna Michta;
Sekretarz Redakcji: Urszula Piszczek; 
tel. 32 733 22 99, 600 676 194 
Reklama: Beata Dudek, tel. 660 515 999 - reklama@kuriermiejski.com.pl
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW” Sp. z o.o.
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl
www.kuriermiejski.com.pl (w budowie)
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam

KURIER MIEJSKI
Adres redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11 (wejście od ul. Warszawskiej);

Izby Tra dy cji Ko mu ni ka cji w Bę dzi nie.
Tym ra zem chce my przy bli żyć czy tel ni -
kom te raź niej szość i pla ny na przy szłość
te go naj więk sze go w re gio nie prze woź -
ni ka.

Czym w ostat nich kil ku la tach Spół ka
mo że się po chwa lić?

W ro ku 2011 od da no do użyt ku no wo -
cze sną myj nię au to bu so wą do po to ko we -
go my cia po jaz dów. Myj nia po tra fi umyć
au to bus prze gu bo wy w cią gu dwóch mi -
nut. Jest w peł ni zauto ma ty zo wa na, a je -
dy ną oso bą ko niecz ną w cy klu tech no lo -
gicz nym jest kie row ca au to bu su.

W ro ku 2012 za ku pio no po jazd po mo -
cy i ra tow nic twa dro go we go za bu do wa -
ny na pod wo ziu MAN. Jest to su per no -
wo cze sna kon struk cja po zwa la ją ca
na bez piecz ne i efek tyw ne li kwi do wa nie
skut ków zda rzeń dro go wych z udzia łem
au to bu sów.

Na po cząt ku 2012 ro ku Ko mi sja Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Ko mu ni ka cji Ra -
dy Miej skiej wSo snow cu wy ra zi ła ak cep -
ta cję dla od bu do wy przez Spół kę ta bo ru
po przez za ku py au to bu sów uży wa nych.
Do ko na no za ku pów – w ro ku 2012 dwu -
dzie stu ośmiu, a w ro ku 2013 – dwu dzie -
stu czte rech sztuk. Au to bu sy te są w sta nie
tech nicz nym dla prze cięt ne go pa sa że ra
nie do od róż nie nia od no wych. Po cho dzą
z lat 2002 -2008. To wła śnie te za ku py po -
zwo li ły na wy co fa nie we wrze śniu2013
ro ku ostat nich sta rych Ika ru sów.

Dzię ki m.in. mo der ni za cji ta bo ru oraz
dzia ła niom or ga ni za cyj nym spół ka przy -

go to wy wa ła się do za pew nie nia so bie za -
dań prze wo zo wych na la ta 2014 i dal sze.
Na po cząt ku sierp nia bie żą ce go ro ku
KZK GOP ogło sił prze targ na wy ko ny -
wa nie usług au to bu so we go trans por tu pu -
blicz ne go na 181 li niach ko mu ni ka cji
miej skiej w za chod niej, cen tral nej
i wschod niej czę ści aglo me ra cji ka to wic -
kiej.

Wy da rze niem dla Spół ki fun da men -
tal nym by ło pod pi sa nie w dniu 31 paź -
dzier ni ka umo wy prze wo zo wej z KZK
GOP na okres ośmiu lat – od 01 mar -
ca 2014 r. do 28 lu te go 2022 r. Umo wę
tę Spół ka pod pi sa ła ja ko li der kon sor -
cjum utwo rzo ne go z PKM Ka to wi ce

i PKM Gli wi ce, ofer ta któ re go zo sta ła
wy bra na ja ko naj ko rzyst niej sza w po stę -
po wa niu prze tar go wym ogło szo nym
przez or ga ni za to ra ko mu ni ka cji. Ten
suk ces był moż li wy mię dzy in ny mi
dzię ki po mo cy i zaangaźowaniupod czas
ne go cja cji przy po wsta wa niu kon sor -
cjum Pre zy den tów So snow ca i Dą bro wy
Gór ni czej.

Dłu go ter mi no wa umo wa po zwo li
na lep sze pla no wa nie, umoż li wi roz wój
przed się bior stwa i za pew ni sta bi li za cję
dla za ło gi.

Nie moż na po zwo lić so bie na zwol nie -
nie tem pa mo der ni za cji ta bo ru – Spół ka
ma już za kon trak to wa ne umo wy na za -

kup ko lej nych 21 uży wa nych Mer ce de -
sów Ci ta ro. Bio rąc pod uwa gę, że po wy -
co fa niu z eks plo ata cji w sierp niu ostat nie -
go Ika ru sa po zo sta ło w Spół ce tyl -
ko 31au to bu sów z wy so ką pod ło gą,
bar dzo bli ski wy da je się czas, kie -
dy 100% ta bo ru bę dzie ta bo rem ni sko po -
dło go wym.

Pla ny na naj bliż szy rok obej mu ją tak -
że za kup no wych, a nie tyl ko uży wa nych
au to bu sów.

Jest to nie zbęd ne, raz aby zmniej szyć
ra dy kal nie śred ni wiek ta bo ru, dwa aby
kie dyś w przy szło ści Spół ka nie sta nę ła
przed ko niecz no ścią wy mia ny du żej czę -
ści au to bu sóww cią gu 1 – 2 lat.

To czą się roz mo wy w spra wie uzy -
ska nia na pre fe ren cyj nych wa run kach
kre dy tu na przed się wzię cia ob ni ża ją ce
emi sję CO2, z prze zna cze niem na za -
kup no wych au to bu sów. Wa run ki te
ma ją po le gać na tym, że je że li Spół ka
wy ka że po za ku pie au to bu sów rze czy -
wi sty spa dek emi sji dwu tlen ku wę gla,
ist nie je moż li wość umo rze nia 10% su -
my kre dy tu. Po nad to za po śred nic -
twem i we współ pra cy z Urzę dem Mia -
sta w So snow cu ist nie je szan sa na po -
zy ska nie w la tach 2015 – 2016
ko lej nych środ ków unij nych prze zna -
czo nych na in we sty cje w dzie dzi nie
ko mu ni ka cji.

reklama

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy o pożegnaniu ostatniego Ikarusa i o otwarciu przez PKMIzby Tradycji Komunikacji 
w Będzinie. Tym razem chcemy przybliżyć czytelnikom teraźniejszość i plany na przyszłość tego największego w regionie przewoźnika.

Co nowego w PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu?

W dniach 20-23 grudnia
restauracja Magiel
Kulinarny zaprasza
na świąteczny jarmark
wyrobów  kulinarnych.
Jarmarku pozwoli
zaopatrzyć się
w tradycyjne
świąteczne potrawy,
przygotowane przez
kuchnię Magla oraz
zaproszonych
producentów
produktów
regionalnych. Będzie

można kupić zakwas buraczany na świąteczny barszcz,
gotowy barszcz czerwony, zupę grzybową, karpie w różnych
postaciach (panierowane, pieczone z pieczarkami, w galarecie,
opiekane i marynowane w occie), będą pierogi z kapustą
i grzybami, knysze, krokiety, kapusty z grochem i grzybami,
śledzie w kilkunastu postaciach. Znajdą się również przetwory
i wędliny  zaprzyjaźnionych producentów. Podczas trwania
całego jarmarku będzie można kupić również prezenty dla
najbliższych. Magiel Kulinarny przygotował specjalne bony
podarunkowe oraz zaproszenia na kolację sylwestrową i obiad
noworoczny.  Już od 6 grudnia bar Magla Kulinarnego serwuje
oryginalne grzane wino jak z wiedeńskiego jarmarku
adwentowego. 
Wśród kupujących rozlosowane zostaną  upominki
ufundowane przez Magiel Kulinarny. U

Syl wia Ko sman

Wy jąt ko wo spo koj nie prze bie ga ły ob ra dy li sto pa -
do wej se sji Ra dy Miej skiej. Rad ni roz pa trzy li sze -
reg uchwał, ale ża den z punk tów ob rad nie wzbu -
dził więk szej dys ku sji. Człon ko wie Ra dy roz pa -
trzy li uchwa łę w spra wie okre śle nia wy so ko ści sta -
wek po dat ku od nie ru cho mo ści na 2014 r., któ re
bę dą obo wią zy wać na te re nie mia sta oraz okre śli li
wy so kość sta wek po dat ku od środ ków trans por to -
wych. No we staw ki bę dą obo wią zy wać od 1 stycz -
nia. Staw ki po dat ku wy nio są rocz nie od grun tów,
zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo -
dar czej – 0,89 zł od 1 m kw. po wierzch ni, a za ję -
tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal -
no ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po -
żyt ku pu blicz ne go – 0,46 zł od 1 m kw. po wierzch -
ni. W przy pad ków bu dyn ków lub ich czę ści po dat -
ni cy za pła cą, w przy pad ku bu dyn ków miesz kal -
nych – 0,74 zł od 1 m kw. po wierzch ni użyt ko wej,
w przy pad ku bu dyn ków lub ich czę ści, zwią za nych
z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej – 23,03
od 1 m kw. po wierzch ni użyt ko wej. W przy pad ku
bu dyn ków zwią za nych z udzie la niem świad czeń
zdro wot nych po da tek wy nie sie 4,68 od 1 m kw. po -
wierzch ni. W przy pad ku bu dow li na le ży li czyć się
z po dat kiem w wy so ko ści 2 pro cent ich war to ści,

okre ślo nej na pod sta wie prze pi sów od ręb nych. 
Rad ni przy ję li tak że Gmin ny Pro gram Pro fi lak ty ki

i Roz wią zy wa nia Pro ble mów al ko ho lo wych oraz
Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii na 2014 r., ak tu ali za cję
„Pro gra mu Ochro ny Śro do wi ska dla mia sta So snow ca
na la ta 2013 – 2016 z per spek ty wą na la -
ta2017 – 2020” oraz za de cy do wa li, czym bę dą się zaj -
mo wać w pierw szym pół ro czu na stęp ne go ra ku, pod -
czas prac Ra dy Miej skiej, jak i sta łych ko mi sji. 

Pod czas se sji z ini cja ty wy rad ne go Ja na Bo sa ka
zo sta ła wsz czę ta pro ce du ra zmie rza ją ca do przy ję -
cia w przy szło ści pro gra mu zdro wot ne go pn. „Pro -
gram le cze nia nie płod no ści w mie ście So sno wiec”.
Część rad nych po par ła po mysł rad ne go, za mie rza -
ją ce go wpro wa dzić pro gram, któ re go ce lem by ło by
fi nan so wa nie le cze nia far ma ko lo gicz ne go, któ re nie
jest uję te ani w rzą do wym pro gra mie, ani nie jest re -
fun do wa ne przez NFZ. Do ta cja dla ta kich par mia ła -
by wy nieść 3 tys. zł. Gru pa rad nych by ła jed nak zde -
cy do wa nym prze ciw ni kiem przy ję cia tej ini cja ty wy,
wska zu jąc, że rad ni kil ka ty go dni wcze śniej za gło -
so wa li za pro gra mem le cze nia nie płod no ści, w któ -
rym każ da z par ma moż li wość pod ję cia de cy zji, czy
środ ki z bu dże tu gmi ny prze zna czy na sfi nan so wa -
nie me to dy in vi tro, czy też na le cze nie far ma ko lo -
gicz ne. Stwo rze nie dru gie go pro gra mu le cze nia nie -
płod no ści w mie ście w czę ści du blo wa ło by przy ję -

te już roz wią za nia i wpro wa dza ło za mie sza nie
w tym te ma cie. 

– Wie le osób, ze wzglę du na wy zna wa ne war to -
ści, nie przy stą pi do pierw sze go pro gra mu, wska zu -
jąc na swój sprze ciw wo bec pro ce du ry in vi tro. Pro -
gram pro po no wa ny prze ze mnie da je im moż li wość
prze zna cze nia do ta cji na le cze nie tyl ko i wy łącz nie
far ma ko lo gicz ne – ar gu men to wał rad ny Jan Bo sak. 

Pod ko niec li sto pa da do mia sta przy je cha ła tak że
de le ga cja władz gru ziń skie go mia sta Go ri, któ ra
uczest ni czy ła tak że w ob ra dach se sji Ra dy. Miesz -
kań ców Go ri re pre zen to wa li Da vit Ra zma dze, prze -
wod ni czą cy Ra dy Mia sta Go ri/pre zy dent mia sta, Pa -
pu na Ko be ri dze, dy rek tor Urzę du Miej skie go w Go ri,
Tsit si no Or jo ki ni dze, kie ru ją ca Wy dzia łem Ad mi ni -
stra cyj nym Mia sta oraz Da vit Gu da dze, za stęp ca dy -
rek to ra Urzę du Miej skie go w Go ri. Przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych mia sta So sno wiec oraz gru -
ziń skie go mia sta Go ri pod pi sa li list in ten cyj ny
o współ pra cy, któ ra za kła da wy mia nę po mię dzy
miesz kań ca mi, wspie ra nie bez po śred nich kon tak tów
po mię dzy in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi w dzie dzi nie
kul tu ry i sztu ki, spor tu i re kre acji, edu ka cji i na uki,
go spo dar ki, a tak że wy mia nę do świad czeń z za kre su
or ga ni za cji i funk cjo no wa nia służb miej skich w ob -
sza rze sys te mu szkol nic twa, ochro ny zdro wia i zrów -
no wa żo ne go roz wo ju. SK

Stawki podatków uchwalone
50. sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy do Magla
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Art. 6.
1. Upraw nio ny mi do udzia łu we wspól no cie grun to wej są oso by fi -

zycz ne lub praw ne po sia da ją ce go spo dar stwa rol ne, je że li w cią -
gu ostat nie go ro ku przed wej ściem w ży cie usta wy fak tycz nie ko -
rzy sta ły z tej wspól no ty.

2. Je że li wspól no tą grun to wą są la sy, grun ty le śne al bo nie użyt ki
prze zna czo ne do za le sie nia, upraw nio ny mi do udzia łu w ta kiej
wspól no cie są oso by fi zycz ne lub praw ne za miesz ku ją ce lub ma -
ją ce sie dzi bę na te re nie miej sco wo ści, w któ rej znaj du ją się grun -
ty sta no wią ce wspól no tę, lub oso by za miesz ku ją ce na te re nie in -
nej miej sco wo ści, a pro wa dzą ce go spo dar stwo rol ne, chy ba że
w okre sie 5 lat przed wej ściem w ży cie usta wy oso by te fak tycz -
nie ze wspól no ty nie ko rzy sta ły.

3. Nie ko rzy sta nie ze wspól no ty grun to wej w okre sie wy mie nio nym

w ust. 1 bądź w ust. 2 nie po wo du je utra ty upraw nień, je że li spo -
wo do wa ne to by ło klę ską ży wio ło wą, wy pad ka mi lo so wy mi lub
in ny mi szcze gól ny mi wzglę da mi.

Art. 28.
1. W ra zie zby cia wszyst kich grun tów rol nych go spo dar stwa rol ne go

przez upraw nio ne go do udzia łu we wspól no cie grun to wej udział
w tej wspól no cie prze cho dzi na na byw cę te go go spo dar stwa.

2. W ra zie zby cia czę ści grun tów okre ślo nych w ust. 1, udział we
wspól no cie grun to wej za cho wu je do tych cza so wy wła ści ciel, chy ba
że na pod sta wie umo wy od stą pi swe upraw nie nia na byw cy. Je że li
jed nak zbyw ca po zo sta wia so bie ob szar użyt ków rol nych nie więk -
szy niż 0,1 ha, udział we wspól no cie grun to wej prze cho dzi na na -
byw cę.

Art. 29. 
Je że li go spo dar stwo rol ne z któ re go po sia da niem by ły zwią za ne
udzia ły we wspól no cie grun to wej, zo sta ło po dzie lo ne na czę ści w dro -
dze dzia łu spad ku lub wyj ścia ze współ wła sno ści, udział we wspól -
no cie ule ga po dzia ło wi pro por cjo nal nie do ob sza ru tych czę ści.

Wnio ski o usta le nie upraw nień do udzia łu we Wspól no cie Grun to -
wej w So snow cu na le ży skła dać w sie dzi bie Wspól no ty Grun to wej
So sno wiec -Po rąb ka (Dom Gro madz ki) ul. Za gór ska 3 w śro dy
od go dzi ny 16.00 do 18.00 lub w Urzę dzie Miej skim w So snow cu 
al. Zwy cię stwa 20, Wy dział Geo de zji i Kar to gra fii, pok. nr 402,
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 7.30 do 15.30 w ter mi -
nie do dnia 28.02.2014 r.

Pre zy dent So snow ca Ka zi mierz Gór ski

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ujawnienia osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 roku Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) proszę osoby uprawnione do udziału we
wspólnocie gruntowej w Sosnowcu o ujawnienie swojego uprawnienia do ww. udziału.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wspólnoty Gruntowej Sosnowiec-Porąbka (Dom Gromadzki) ul. Zagórska 3 oraz Urzędzie Miejskim w Sosnowcu (Al. Zwycięstwa 20, Wydział Geodezji
i Kartografii pok. Nr 402) oraz na stronie internetowej bip.um.sosnowiec.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z w/w ustawą:

Nie jesteśmy w okresie walki, ale budowania, dlatego ważna jest wyważona ocena tego, co się dzieje w naszym mieście i poza jego granicami, podkreśla Kazimierz Górski 

Wykorzystam wszystkie
szanse rozwoju
Rozmowa z Kazimierzem Górskim, prezydentem Sosnowca 

Koniec roku to jak zawsze czas
podsumowań. Czy to był dobry rok dla
Sosnowca? 
Prze cho dzi my obec nie na pew no bar -
dzo waż ny okres go spo dar czy i spo łecz -
ny, ale nie ukry wam, że jest on trud ny
i wią że się z ko niecz no ścią roz wią za nia
wie lu pro ble mów. Z jed nej stro ny do -
my ka my na sze pro jek ty z po przed niej
fi nan so wej per spek ty wy unij nej na la -
ta 2007-2013, rów no cze śnie bar dzo in -
ten syw nie pra cu je my nad ko lej ną, zwią -
za ną z prze mo de lo wa niem struk tu ry or -
ga ni za cyj nej i in nym me cha ni zmem
po zy ski wa nia środ ków unij nych. So sno -
wiec jest mia stem, mo że nie zbyt bo ga -
tym, ale ma jęt nym w pod mio ty go spo -
dar cze i miej skie spół ki, któ re wspól nie
z na mi dźwi ga ją i roz wią zu ją pro ble my
go spo dar cze i ko mu nal ne mia sta.
Od kil ku lat na na szym te re nie nie funk -
cjo nu je żad na spół ka Skar bu Pań stwa.
Roz wój na sze go mia sta za wdzię cza my
cięż kiej pra cy miesz kań ców, in we sto -
rom ze wnętrz nym tak kra jo wym jak
i za gra nicz nym. 

Naj więk sze wy zwa nie in we sty cyj ne ostat -
nich mie się cy? 
Re ali zu je my ol brzy mie pro jek ty, czy li
po rząd ku je my go spo dar kę od pa da mi
i go spo dar kę wod no -ście ko wą. Sa ma
usta wa do ty czą ca za go spo da ro wa nia
od pa dów, jest pu stym do ku men tem,
któ ry mu si być wy peł nio ny pra cą ty się -
cy lu dzi. W przy pad ku So snow ca bu du -
je my je den z naj więk szych za kła dów
uty li za cji od pa dów, któ ry bę dzie kosz -
to wał po nad 80 mln zło tych. Po wa dzo -
na przy uli cy Gre na die rów in we sty cja
roz wią że nam pro blem prze twa rza nia
i uty li za cji od pa dów na ko lej ne 50 lat.
Nie zwy kle waż nym za da niem jest upo -
rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko -
wej. Nie tyl ko zbu do wa li śmy ko lek tor
„Bo brek”, któ ry umoż li wi ska na li zo wa -
nie po zo sta łej czę ści mia sta, ale rów nież
ca ły czas pra cu je my nad prze bu do wą
sie ci ście ko wo -ka na li za cyj nej. W ko lej -
nych la tach mia sto po przez RPWiK

prze zna czy po nad 170 mln zło tych
na ko lej ne in we sty cje. Sa mo rząd pro wa -
dzi po zo sta łe za da nia in we sty cyj ne we
współ pra cy z na szy mi spół ka mi. Ja ko
współ wła ści ciel PKM So sno wiec, kon -
ty nu uje my mo der ni za cję ta bo ru au to bu -
so we go. W naj bliż szym okre sie za ku pi -
my ko lej ne au to bu sy. Od kil ku lat je ste -
śmy tak że udzia łow ca mi spół ki
Tram wa je Ślą skie, co skut ku je tym, że
po 20 la tach kom plet nej de gren go la dy
i bra ku in we sty cji, są i bę dą pro wa dzo -
ne waż ne pro jek ty, opie wa ją ce na kil ka
mi liar dów zło tych. Część tych in we sty -
cji jest już re ali zo wa na w na szym mie -
ście. Bę dzie kon ty nu owa na prze bu do wa
obec nej li nii tram wa jo wej nr 15, prze -
dłu żo na przez ca łe Za gó rze, aż do Dań -
dów ki. 
Nie moż na za po mnieć o za koń cze niu
bu do wy Sa li Kon cer to wej przy Ze spo le
Szkół Mu zycz nych. Wresz cie to ma rze -
nie, czy li wspa nia ła sa la na pra wie pół
ty sią ca miejsc się speł ni ło. Sa la tęt ni ży -
ciem, od by wa ją się tam pięk ne kon cer -
ty i wi do wi ska. Otrzy ma li śmy tak że
środ ki, któ re prze zna czy my na bu do wę
mniej szej sa li kon cer to wej w daw nym
ki nie „Mu za”. W ten spo sób two rzy my
trzy moc ne fi la ry pro jek tu kul tu ral ne go
mia sta, któ ry mi są Ener ge tycz ne Cen -
trum Kul tu ry, Sa la Kon cer to wa
przy szko le mu zycz nej i no wa sa la kon -
cer to wa w śród mie ściu w klu bie „Mu -
za”. 
Wbrew nie któ rym opi niom nie za nie -
dbu je my spor to wej sfe ry mia sta. Pił kar -
skie Za głę bie, pra wie w ca ło ści do to wa -
ne przez mia sto, wy cho dzi na pro stą.
Li czy my, że wio sną ze spół po wal czy
o awans na za ple cze eks tra kla sy, a to bę -
dzie skut ko wa ło dal szy mi in we sty cja mi
w ba zę, z któ rej ko rzy sta ją nie tyl ko za -
wo dow cy, ale tak że spo ra gru pa uta len -
to wa nej mło dzie ży. Pa mię ta my tak że
o ho ke ju. Gru py mło dzie żo we ma ją za -
pew nio ną przy szłość, dzia ła cze wal czą
tak że o po wrót se nior skiej dru ży ny, ale
na zdro wych za sa dach. Mło dzież ma
gdzie tre no wać, wa run ki są co raz lep -

sze, na bie żą co po pra wia my kom fort
upra wia nia spor tu, tak że tym, dla któ -
rych jest on trak to wa ny ja ko hob by,
a nie sfe ra za rob ko wa nia. Od nie daw -
na mo że my się prze cież po chwa lić
w peł ni pro fe sjo nal nym ska te par kiem
w par ku w Ka zi mie rzu, któ re go ob li cze
na dal bę dzie my zmie niać. Oczy wi ście
na lep sze.
Był to w koń cu do bry rok dla szkol nic -
twa wyż sze go. Od da li śmy no wy kam -
pus Uni wer sy te tu Me dycz ne go przy ul.
Jed no ści, a in ter nau ci już do ce ni li ten
bu dy nek, uzna jąc go za naj lep szą prze -
strzeń pu blicz ną wo je wódz twa ślą skie -
go.
Przy po mi nam, że od kil ku lat pro wa dzi -
my pro jekt Go spo dar czej Bra my Ślą ska,
któ ra wraz z te re na mi po ko pal niach
Niw ka Mo drze jów i Macz ki Bór, da ła
per spek ty wę po zy ska nia po nad 150 ha
no wych te re nów, w któ re za in we sto wa -
li śmy już kil ka dzie siąt mi lio nów zło -
tych. Po wstał Park Na uko wo -Tech no lo -
gicz ny i no we pod mio ty go spo dar cze.
Po ja wi li się in we sto rzy, któ rzy ku pi li
lub przy go to wu ją się do za ku pu nie ru -
cho mo ści. Te raz po za go spo da ro wa niu
te re nów po by łych ko pal niach za mie -

rzy my wła śnie roz wi jać wschod nie
dziel ni ce mia sta. 

Jak kształtuje się nowa perspektywa
budżetowa?
W prze ci wień stwie do in nych miast,
któ re ma ją pro ble my z za bez pie cze niem
wkła du wła sne go na pla no wa ne in we -
sty cje, nas to nie do ty czy. Mu si my zda -
wać so bie jed nak spra wę, że bu dżet mu -
si być oszczęd nie przy go to wa ny, by wy -
ge ne ro wał wkład wła sny na ko lej ną
per spek ty wę unij ną na la ta 2014-2020.
To bar dzo trud ne i zło żo ne za da nie.
Więk szość rad nych to ro zu mie. Na sze
za dłu że nie jest sto sun ko wo nie wiel kie.
Nie po peł ni li śmy błę dów po le ga ją cych
na re ali zo wa niu in we sty cji „po mni ko -
wych”, czy li np. mu ze ów czy par ków
wod nych, któ rych nie spo sób cza sem
utrzy mać i któ re nie ge ne ru ją ani zy -
sków, ani miejsc pra cy. 

Zmienia się mechanizm dzielenia środków
unijnych. Na czym zmiana będzie polegać? 
Obec nie bę dą przy go to wy wa ne tzw.
ZIT -y, czy li pro gra my Zin te gro wa nych
In we sty cji Te ry to rial nych. Pod ję li śmy
de cy zję o stwo rze niu no we go, spraw ne -

go or ga ni zmu, czy li sto wa rzy sze nia
gmin sub re gio nu cen tral ne go, obej mu -
ją ce go po nad 80 gmin. Umoż li wi nam
to ko rzy sta nie z tzw. ZIT -u re gio nal ne -
go, czy li pie nię dzy prze zna czo nych dla
wo je wódz twa ślą skie go, ja ki i ZIT -
-u cen tral ne go, któ ry po cho dzi z do dat -
ko wej pu li, prze zna czo nej dla naj więk -
szych aglo me ra cji w Pol sce. ZIT cen -
tral ny ma za pew nić in te gra cję i sca le nie
or ga ni za cyj ne, lo gi stycz ne i ko mu ni ka -
cyj ne, obej mu ją ce naj więk sze mia sta.
W ra mach sub re gio nu cen tral ne go
i ZIT -u re gio nal ne go bę dzie my dys po -
no wać okre ślo ną su mą pie nię dzy, któ re
prze zna czy my na wska za ne in we sty cje,
od po wia da ją ce po trze bom miesz kań -
ców, a nie na rzu co nym prio ry te tom ze -
wnętrz nym. W na szym przy pad ku, nie -
wąt pli wie część tych środ ków zo sta nie
prze zna czo na na re kul ty wa cję i re wi ta -
li za cję te re nów czy nisz cze ją cych
obiek tów. Do brze wy ko rzy sta li śmy
środ ki z po przed nie go okre su fi nan so -
wa nia unij ne go i mam na dzie ję, że ko -
lej ne pie nią dze zo sta ną rów nie do brze
za go spo da ro wa ne. 

Zbli ża ją się Świę ta Bo że go Na ro dze nia
i No wy Rok. Cze go ży czy Pan pre zy dent
miesz kań com? 
W pierw szej ko lej no ści ży czę te go, co
naj waż niej sze, czy li zdro wia oraz szczę -
ścia, spo ko ju i od po czyn ku w ro dzin -
nym gro nie. Ży czę tak że miesz kań com
spo ko ju spo łecz ne go, go spo dar cze go
i po li tycz ne go. Nie je ste śmy w okre sie
wal ki, ale bu do wa nia, dla te go waż -
na jest wy wa żo na oce na te go, co się
dzie je w na szym mie ście i po za je go
gra ni ca mi. Zo sta nie my roz li cze ni z te -
go, jak wy ko rzy sta li śmy na sze moż li -
wo ści bu do wa nia nie tyl ko spo łecz no ści
lo kal nej, ale i na sze go pań stwa. Za sia -
du jąc do świą tecz nych sto łów, prze każ -
my so bie znak po ko ju, bez fał szu,
szcze rze i praw dzi wie. 
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 
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Do bie gła koń ca mo der ni za cja
pły wal ni w ZSO nr 3, w skład
któ re go wcho dzi LO im. B. Pru -
sa oraz Gim na zjum nr 18. Po -
dzie lo ny na dwa eta py re mont
kosz to wał gmi nę po nad mi lion
zło tych. Co waż ne pod kre śle nia
naj głęb szy w mie ście ba sen (3,6

m) jest w wy zna czo nych go dzi -
nach ogól no do stęp ny.

W pierw szym eta pie prac, któ -
ry miał miej sce w ubie głym ro ku,
m. in.: fo lio wa no niec kę ba se nu,
któ ra zo sta ła wy ło żo na spe cjal -
nym ma te ria łem, któ ry zna lazł się
tak że na pla ży wo kół niec ki. Od -

no wio no wów czas tak że za ple cze
sa ni tar ne. W dru gim eta pie z ko -
lei za in sta lo wa no no wo cze sną,
ste ro wa ną kom pu te ro wo in sta la cję
uzdat nia nia wo dy, wy mie nio no
oświe tle nie, pod wie szo no su fit
oraz na ło żo no no wej tzw. pla ży
wo kół niec ki ba se nu. KP

W dNiAch 8 oRAz 11 liStopAdA
NA teReNie NASzego miAStA
śWiętoWANo 95. RoczNicę
odzySkANiA pRzez polSkę
Niepodległości.

Uro czy sto ści roz po czę ły się
przy Trój ką cie Trzech Ce sa rzy.
Kwia ty zło ży li tam m. in.: I za -
stęp ca pre zy den ta An drzej Ma dej
i wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Wil helm Zych. Na stęp -
nie uro czy sto ści prze nio sły się
pod ta bli cę przy ul. Mo ścic kie go

upa mięt nia ją ca roz strze la nie 20
Po la ków przez nie miec kich na zi -
stów dn. 04.09.1939 r. oraz
08.08.1940 r. Przed sta wi cie lom
władz mia sta z za stęp cą pre zy -
den ta mia sta Ry szar da Łu kaw -
skie go oraz kom ba tan tom to wa -
rzy szy ły dzie cia ki z Przed szko la
Miej skie go nr 12. Ostat nim ak -
cen tem piąt ko wych ob cho dów
by ły uro czy sto ści pod ta bli cą
przy Ze spo le Szkół Ga stro no -
micz no -Ho te lar skich przy ul. Wa -
wel 1.

11 li sto pa da od by ła się msza
świę ta w in ten cji Oj czy zny w ko -
ście le św. Pio tra i Paw ła w So -
snow cu -Macz kach, a na stęp nie
wła dze sa mo rzą do we, mło dzież
szkol na oraz człon ko wie To wa -
rzy stwa Przy ja ciół Ma czek „Gra -
ni ca” zło ży li wią zan ki kwia tów
pod po pier siem Ta de usza Ko -
ściusz ki. W sa mo po łu dnie z ko lei
od by ły się uro czy sto ści w Ka te -
drze Wnie bo wzię cia NMP gdzie
mia ła miej sce msza św. za oj czy -
znę. KP

W So snow cu trwa ją pra ce ma ją -
ce na ce lu wdro że nie w ży cie bu -
dże tu oby wa tel skie go. Dzię ki nie -
mu miesz kań cy ak tyw nie współ -
two rzyć bę dą bu dżet mia sta,
współ de cy du jąc o roz dzia le okre -
ślo nej pu li środ ków pu blicz nych.

– Je go ce lem jest za an ga żo wa -
nie miesz kań ców So snow ca
w pro ces re al ne go wy dat ko wa nia
środ ków z bu dże tu mia sta. Mó -
wiąc wprost, so sno wi cza nie sa mi
za de cy du ją na co wy dać kil ka mi -
lio nów zło tych – pod kre śla pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski.

Obec nie trwa ją pra ce nad pro -
jek to wa niem mo de lu funk cjo no -
wa nia bu dże tu oraz od po wied nich
ak tów praw nych. Głów ne za ło że -
nia do koń ca ro ku zo sta ną przed -
sta wio ne miesz kań com i pod da ne
pod kon sul ta cje spo łecz ne.
W stycz niu 2014 ro ku od bę dą się
spo tka nia z miesz kań ca mi, na któ -
rych przed sta wio na zo sta nie idea
bu dże tu oby wa tel skie go.

– Bę dzie my zbie rać uwa gi
od miesz kań ców na co ich zda niem
po win ny zo stać prze ka za ne pie nią -
dze – do da je pre zy dent Gór ski.

O bu dże cie oby wa tel skim so -
sno wi cza nie do wie dzą się tak że ze
spe cjal nej stro ny in ter ne to wej, któ -
ra ru szy z po cząt kiem ro ku.

Na chwi lę obec ną nie jest jesz -
cze zna na do kład na kwo ta, któ ra
zo sta nie „od da na” do dys po zy cji
miesz kań ców. Naj praw do po dob -
niej bę dzie to oko ło 3 mln zł.

– Wnio ski pro jek to we bę dzie
mógł zgło sić miesz ka niec mia sta,
któ ry zbie rze 15 pod pi sów na li -
ście po par cia swo je go pro jek tu.
Z za strze że niem, że do ty czyć one
mu szą drob nych in we sty cji struk -
tu ral nych i nie mo gą prze kro czyć
okre ślo nej pu li środ ków. Dla te go
spo dzie wać się moż na że wnio ski
do ty czyć bę dą ta kich spraw jak np.
na pra wa chod ni ków, bu do wa pla -
cu za baw, si łow ni ze wnętrz ne czy
spra wy do ty czą ce oświe tle -
nia – mó wi Mi chał Sta rzyń ski
z Wy dzia łu In for ma cji i Pro mo cji
UM w So snow cu.

Wnio ski spraw dzo ne for mal -
nie i wy se lek cjo no wa ne przez spe -
cjal nie po wo ła ny ze spół kon sul ta -
cyj ny zo sta ną przed sta wio ne
miesz kań com mia sta pod gło so -
wa nie. Je że li wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem i bu dże tu oby -
wa tel ski zo sta nie wdro żo ny w ży -
cie w przy szłym ro ku, pierw szych
in we sty cji o któ rych za de cy du ją
miesz kań cy spo dzie wać się moż -
na z po cząt kiem 2015 ro ku. KP

Mieszkańcy
zadecydują

Po wsta ną bo iska zpraw dzi we go zda rze nia 

Naj głęb szy ba sen w mie ście jak no wy

So sno wiec kie ob cho dy 95. rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści

So sno wi cza nie mo gą już skła dać wnio ski
o ob ję cie do fi nan so wa niem le cze nia nie płod -
no ści me to dą za płod nie nia po za ustro jo we go.
W tym ro ku na pi lo ta żo wy pro gram, któ ry ru -
szył 13 li sto pa da, mia sto prze zna czy 60 ty się -
cy zło tych, co po zwo li ob jąć pro jek tem 20 par.

– Wszyst kich tych, któ rzy speł nia ją wy -
ma ga nia, za pra sza my do wzię cia udzia łu
w pro gra mie. Zda je my so bie spra wę, że kwo -
ta któ rą mo że my wspo móc pa ry sta ra ją ce się
o wła sne po tom stwo, to kro pla w mo rzu po -
trzeb, ale być mo że środ ki te w pe wien spo -
sób je od cią żą. Po raz pierw szy gmi na So -
sno wiec wspo ma ga w ten spo sób pa ry, któ re
nie mo gą mieć dzie ci. Zo ba czy my ja kim za -
in te re so wa niem bę dzie cie szył się ten pro -
jekt – pod kre śla Ka zi mierz Gór ski, pre zy -
dent So snow ca.

Uczest ni kom pro gra mu przy słu gu je moż -
li wość jed no krot ne go do fi nan so wa nia do le -
cze nia far ma ko lo gicz ne go wy ko rzy sty wa ne -
go do sty mu la cji mno gie go ja jecz ko wa nia
lub jed nej pro ce du ry za płod nie nia po za ustro -
jo we go, obej mu ją cej przy naj mniej prze pro -
wa dze nie na stę pu ją cych ele men tów: wy ko -
na nie punk cji pę che rzy ków ja jo wych, znie -
czu le nie ogól ne pod czas punk cji,
po za ustro jo we za płod nie nie i nad zór nad roz -
wo jem za rod ków in vi tro, trans fer za rod ków
do ja my ma ci cy.

W okre sie trwa nia pro gra mu, tj. w la -
tach 2013 – 2015, mo gą otrzy mać łącz nie nie
wię cej niż 3 tys. zł brut to. Po zo sta łe kosz ty
pro ce du ry po no szą pa cjen ci.

Wnio ski o ob ję cie do fi nan so wa nia wraz
z oświad cze nia mi moż na skła dać w Wy dzia -
le Zdro wia Urzę du Miej skie go w So snow cu
przyul. 3 Ma ja 33 (bu dy nek daw ne go Szpi ta -
la Nr 2) – III pię tro, po kój nr 433. De cy du je
ko lej ność zgło szeń, gdyż wy so kość środ ków
za gwa ran to wa na w bu dże cie po zwa la na po -
moc 20 pa rom.

Do dat ko we in for ma cje do ty czą ce re ali za -
cji Pro gra mu moż na uzy skać w Wy dzia le
Zdro wia Urzę du Miej skie go w So snow cu tel.
/32/ 296-23-03 i na stro nie in ter ne to wej
www.so sno wiec.pl, gdzie znaj du ją się wnio -
ski do po bra nia. KP

Ru szył pro gram in vi tro

Do programu zostaną zakwalifikowane pary,
które spełniają następujące kryteria:wiek kobiety
mieści się w przedziale do 37 lat wg rocznika
urodzenia, zostały zakwalifikowane do leczenia
niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego przez Realizatora Programu,
zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rozrodu, poddały się wcześniej
leczeniu niższego rzędu (przez okres co
najmniej 24 m-cy), które zakończyło się
niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie
wskazania do zapłodnienia
pozaustrojowego,pozostają w związku
małżeńskim,zamieszkują w Sosnowcu, mogą
ubiegać się o dofinansowanie z programu miasta
Sosnowca w zakresie nieobjętym programem
Ministerstwa Zdrowia, tj. kosztów stymulacji
mnogiego jajeczkowania.

W przy szłym ro ku przy ul. Ja giel loń -
skiej do użyt ku od da ny zo sta nie kom -
pleks dwóch bo isk wie lo funk cyj nych.
Ko rzy stać bę dą z nie go ucznio wie
„Elek tro ni ka”, a po za ję ciach lek cyj -
nych wszy scy chęt ni. Bo iska po wsta ną
na te re nach, któ re w od le głej prze szło -
ści by ły ba za spor to wą dla Szko ły Pod -
sta wo wej nr 14, a na stęp nie Gim na -
zjum nr 15 i po pu lar ne go Elek tro ni ka.

W ra mach miej skiej in we sty cji po -
wsta ną dwa bo iska o wy mia rach 40
na 30 m o po li ure ta no wej na wierzch -
ni. Jed no do pił ki ręcz nej i ko szy ków -

ki, dru gie do pił ki ręcz nej, ko szy ków -
ki i siat ków ki. 

– In we sty cję po dzie lo no na dwa
eta py: w pierw szym po wsta ną bo iska,
a te ren zo sta nie oświe tlo ny. Za mon to -
wa nych zo sta nie tak że 20 ła wek.
W dru gim eta pie z ko lei wy bu do wa -
ny bę dzie par king, a ca ły te ren zo sta -
nie ogro dzo ny – mó wi Da riusz Piecz -
ka z Wy dzia łu In we sty cji UM.

Wstęp nie koszt prac roz biór ko -
wych, bu do wy bo isk z oświe tle niem
i ele men ta mi ma łej ar chi tek tu ry wy -
ce nio no na 900 tys. zł. KP

Wy kła dy, warsz ta ty, de ba ta oks fordz ka, lek cje przed się bior -
czo ści i kier masz szkol ny, wy peł ni ły Świa to wy Ty dzień
Przed się bior czo ści, któ ry w dniach od 18 do 22 li sto pa da
od był się w VI Li ceum Ogól no kształ cą cym im. J. Kor cza -
ka w So snow cu. 

Ucznio wie wy słu cha li m. in. wy kła dów  dr An ny De -
wal skiej -Opi tek, dzie kan Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych
i Tech nicz nych w ŚWSZ im. gen. Je rze go Zięt ka w Ka to wi -
cach i go ści li Ad rian nę Peć, Miej skie go Rzecz ni ka Praw
Kon su men ta. Wzię li tak że udział w de ba cie oks fordz kiej
na te mat „In we sto wa nie przez przed się bior stwa to uciecz ka
przed skut ka mi kry zy su go spo dar cze go”, któ ra od by ła się
w Wyż szej Szko le Biz ne su w Dą bro wie Gór ni czej. Od wie -
dzi li tak że Gór no ślą ską Wyż szą Szko łę Za rzą dza nia, gdzie
uczest ni czy li w lek cji przed się bior czo ści oraz w warsz ta -
tach „Ma ki jaż w Biz ne sie” i „Pra ca w Śro do wi sku Mię dzy -
na ro do wym”. 

Na by tą wie dzę ucznio wie wszyst kich klas mo gli wy ko -
rzy stać w trak cie or ga ni za cji kier ma szu szkol ne go. Każ da
kla sa przy go to wa ła swój biz ne splan, któ ry za wie rał plan
dzia łań, stra te gie mar ke tin go wą, opis pro duk tów ofe ro wa -
nych do sprze da ży oraz sy mu la cję zy sków. Wy gry wa ła kla -
sa, któ ra by ła naj bar dziej kre atyw na i uzy ska ła naj więk szy
zysk, któ ry ucznio wie prze ka za li na ce le cha ry ta tyw ne. 

– Ty dzień przed się bior czo ści to bar dzo do bra ini cja ty wa,
zwłasz cza że ze bra ne środ ki prze zna czy li śmy na szczyt ny
cel – przy zna ją Ju sty na Gil i Piotr Sa dow ski, ucznio -
wie II a. – Na sze sto isko w jed nym dniu „za ro bi ło” aż 450 zł.
Dzię ku je my oczy wi ście uczniom pod sta wów ki, któ ry bar dzo
chęt nie włą czy li się do ak cji i ku po wa li przy go to wa ne przez
nas cia sta, de se ry, ka nap ki czy sa łat ki – do da ją. 

Świa to wy Ty dzień Przed się bior czo ści to mię dzy na ro do -
wy pro jekt, któ re go głów nym ce lem jest wspie ra nie po staw
przed się bior czych mło dych lu dzi. SK

Ty dzień przed się bio czo ści

II Li ceum im. Emi lii Pla ter
w So snow cu, jed na z dwóch
naj bar dziej re no mo wa nych
szkół po nad gim na zjal nych
w mie ście, ob cho dzi swo -
je 105. uro dzi ny. Z tej  oka -
zji 23 li sto pa da w Sa li Kon cer -
to wej przy Ze spo le Szkół Mu -
zycz nych od by ła się uro czy sta
aka de mia. Wcze śniej, pod czas
mszy świę tej w so sno wiec kiej
ka te drze pw. Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny, po -
świę co no no wy sztan dar szko -
ły, wzo ro wa ny na tym z 1933
ro ku. 

Pod czas uro czy sto ści nie za -
bra kło by łych na uczy cie li i ab -
sol wen tów szko ły. Każ dy z

uczest ni ków mógł zwie dzić
szko łę, zaj rzeć do klas i przy wo -
łać wspo mnie nia z daw nych lat.
Spo tka nia z na uczy cie la mi i ko -
le ga mi z cza sów szkol nych by ły
też nie la da prze ży ciem. Mi łym
ak cen tem dla uczest ni ków był
po czę stu nek oraz drob ne pa -
miąt ki. Szko łę wspo mi nam
wspa nia le. Na uczy cie le by li wy -
ma ga ją cy, ale spra wie dli wi.
Przy jaź nie ze szkol nej ła wy
trwa ją do dnia dzi siej sze go, a ja
w li ceum... zna la złam mi łość
mo je go ży cia i wspa nia łe go mę -
żą – mó wi Han na Pierz chal ska,
ab sol went ka Pla ter z ro ku 1984. 

II Li ceum Ogól no kształ cą ce
swo je ko rze nie wy wo dzi od za -

ło żo nej w 1908 r. sied mio kla so -
wej pen sji żeń skiej W. Moj kow -
skiej, któ rej prze ło żo ną zo sta ła
Jó ze fa Si wi ko wa. Szko ła roz po -
czę ła swo ją dzia łal ność w bu -
dyn ku przy ul. Mo drze jow -
skiej 22, a po dwóch la tach zo -
sta ła prze nie sio na na ul.
Fa brycz ną 7 (dzi siaj Ma ła chow -
skie go 5). 

W 1921 r. szko łę upań stwo -
wio no i nada no imię Emi lii Pla -
ter. W 1934 r. uczen ni ce prze -
nio sły się do obec ne go bu dyn ku
przy ul. Par ko wej 1. W cza sie
oku pa cji na uczy cie le uczest ni -
czy li w taj nym na ucza niu.
Od 1956 r. II LO funk cjo nu je ja -
ko szko ła ko edu ka cyj na. red

105 lat minęło!



Ja kie są naj więk sze wy zwa nie naj -
bliż szych lat w po li ty ce spo łecz -
nej? 
Bar dzo ni ski wskaź nik dziet no -
ści i wy dłu ża ją ca się dłu go ści
ży cia. W koń cu 2011 r. (Eu ro -
stat) oso by star sze sta no wi ły
w kra jach eu ro pej skich ok. 27
pro cent lud no ści, w Pol sce
w 2010 r. ok. 20 pro cent, co
ozna cza przy rost o pra wie 2 mln.
w sto sun ku do ro ku 1988. Gra -
ni cą pro gu de mo gra ficz nej sta -
ro ści jest prze kro cze nie 12 pro -
cent udzia łu osób 60+ w ogól nej
licz bie lud no ści. Ma my więc sta -
rze ją ce się spo łe czeń stwo.

Jak ta sy tu acja kształ tu je się
w So snow cu? 
Nie od bie ga od śred niej kra jo -
wej. Na ko niec 2012 r., by ło
w mie ście za le d wie 25 tys.
miesz kań ców w wie ku przed -
pro duk cyj nym, w wie ku pro duk -
cyj nym 144 tys., a w wie ku po -
pro duk cyj nym 44 tys. Do 2035
ro ku licz ba so sno wi czan zmniej -
szy się jesz cze o 46 ty się cy. 

Co z te go wy ni ka? Ja kie dzia ła nia
na le ży pod jąć i jak pro wa dzić po li -
ty kę mia sta?
Po trzeb na jest stra te gia za trzy -
my wa nia lu dzi w mie ście. Naj -
waż niej sza jest pra ca. Du że za -
po trze bo wa nie na pra cę bę dzie

w opie ce spo łecz nej. Po la cy wy -
jeż dża ją za gra ni cę by opie ko -
wać się ludź mi star szy mi, a tym -
cza sem u nas ro dzi się ogrom -
na ni sza w za kre sie świad cze nia
usług opie kuń czych w miej scu
za miesz ka nia, w do mach po mo -
cy spo łecz nej, gdzie pen sjo na -
riu sze po trze bu ją nie tyl ko opie -
ki, po sił ków, re ha bi li ta cji ale
i za jęć do sto so wa nych do wie ku
i umie jęt no ści. Nie zbęd ne jest
wspie ra nie ak tyw no ści fi zycz nej
i psy chicz nej osób star szych,
dzien nej opie ki ge ria trycz nej,
pod mio tów lecz ni czych re ali zu -
ją cych opie kę pa lia tyw ną i ho -
spi cyj ną czy li kwi da cja ba rier
ar chi tek to nicz nych. 
Ko lej ne, waż ne ele men ty wspo -
mnia nej stra te gii to fi nan so we
wspar cie le cze nia nie płod no ści,
oraz opie ka przed szkol na i żłob -
ko wa do stęp na dla każ de go
dziec ka.

Od kwietnia 2013 r.
Stowarzyszenie prowadzi projekt
„Seniorzy decyzją”. W ramach
projektu zorganizowano bal
seniorów, odbyły się warsztaty,
wykłady i powołano Radę Seniorek
i Seniorów. To sukces? 
Tak. W ba lu uczest ni czy ło 320
osób. Dj Wi ka gra ła świet nie.
Po ka za ła, że sta rość mo że być
ak tyw na. Swo im przy kła dem

mó wi: „Zo bacz cie, mam 75 lat
i to nie jest ko niec świa ta”. W li -
sto pa dzie pre zy dent K. Gór ski
po wo łał Ra dę Se nio rek i Se nio -
rów zło żo ną z 36 osób: 14 se nio -
rek i 12 se nio rów. Je stem jej po -
my sło daw czy nią. To naj więk sza
Ra da Se nio rek i Se nio rów
w Pol sce i je dy na z po dzia łem
na płeć. Człon ko wie Ra dy bę dą
wy po wia dać się w spra wach
istot nych dla se nio rów. Za chę ce -
ni do ak tyw no ści se nio rzy już
przy go to wa li ko lę do wa nie
na rzecz pa cjen tów w Za kła dzie
Opie kuń czo -Lecz ni czym w Za -
gó rzu. Ob ser wu ję erup cję ich
ak tyw no ści, wy zwo lo ną m. in.
przez uczest nic two w pro jek cie.
Nie wol no te go zmar no wać.

Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko -
bie ty pro wa dzi sze reg pro jek tów.
Któ ry naj bar dziej Pa nią sa tys -
fak cjo nu je? 

Pro jekt „Se nio rzy de cy du ją”
to cie ka we do świad cze nie, to
nasz pierw szy pro jekt skie ro wa -
ny do se nio rek i se nio rów. Je stem
je go au tor ką. Dru gi pro jekt, „Ko -
bie ca twarz po li ty ki – wspar cie
dzia ła czek spo łecz nych w wo je -
wódz twie ślą skim” wzmac nia
pu blicz ne umie jęt no ści dzia ła -
czek i po li ty czek. Spraw dza się
tak że pro jekt Cen trum In for ma -
cji Praw Ro dzin – bez płat ne po -
rad nic two praw ne i psy cho lo -
gicz ne dla osób do świad cza ją -
cych prze mo cy do mo wej,
re ali zo wa ny przy wspar ciu Gmi -
ny. Pro jekt „Wo lon ta riat Eu ro pej -
ski” z ko lei upo wszech nia eu ro -
pej ską ak tyw ność wo lon ta riac ką
wśród mło dzie ży. Każ dy jest
więc istot ny.

W Ra dzie Miej skiej jest wię cej po li -
ty ki czy dzia ła nia na rzecz spo łecz -
no ści lo kal nej?
Wszę dzie gdzie po dej mu je się
de cy zje nie ma uciecz ki od po li -
ty ki. Cho dzi tyl ko o to, by wy -
wa żyć pro por cje. Zbó jec kim
pra wem opo zy cji jest ne go wa nie
wszyst kie go, co pro po nu je ko ali -
cja czy par tia rzą dzą ca, bez
wzglę du na ra cję. Kry ty ka jest

waż na, pod wa run kiem, że jest
kon struk tyw na. Na le ży pa mię -
tać, że kry ty ku jąc roz wią za nie,
trze ba za pro po no wać lep sze. Łą -
czy my wów czas po li ty kę i sen -
sow ne dzia ła nie. Nie zbu du je my
ni cze go na ne ga cji. Nie tę dy dro -
ga.

Zo sta ła Pa ni no mi no wa ła do ty tu łu
„Ko bie ta Suk ce su Ślą ska”…
Od czy tu ję to ja ko uzna nie dla
mo jej dzia łal no ści. Wpraw dzie
nie bu du ję mo stów, do mów ale
my ślę, że zmie niam świa do -
mość miesz kań ców re gio nu.
Se nio rom mó wię: „Je ste ście
waż ni bez wzglę du na wiek i
po win ni ście być tam, gdzie po -
dej mo wa ne są de cy zje Was do -
ty czą ce”; ko bie tom przy po mi -
nam: „W Pol sce jest wię cej ko -
biet niż męż czyzn, cze mu więc
nie ma nas tam, gdzie po dej mu -
je się de cy zje do ty czą ce edu ka -
cji na szych dzie ci, bu dże tu mia -
sta, kra ju,?”; oso by do świad -
cza ją ce prze mo cy do mo wej
wzmac niam sło wa mi: „Masz
pra wo do god no ści. Nikt nie ma
pra wa Cię bić i po ni żać, a my
po mo że my Ci wal czyć o Two je
pra wa”. 

Czego życzy Pani sobie z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i
nadchodzącego Nowego Roku?  

Świąt spę dzo nych z ro dzi ną i ko -
lę do wa nia, a w No wym Ro ku
daw no nie od no to wa ne go urlo -
pu. Miesz kań com do brze zor ga -
ni zo wa nej opie ki me dycz nej,
wie lu moż li wo ści roz wo ju, bo -
ga tej ofer ty w za kre sie kul tu ry,
spor tu czy edu ka cji, za an ga żo -
wa nia przy two rze niu bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go na rok 2015
oraz ak tyw no ści. 

Dzię ku ję za roz mo wę

artykuł sponsorowany
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Ty tuł „Au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej” otrzy mał
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So snow ca. To wy róż nie nie dla osób in -
dy wi du al nych – za szcze gól ne osią gnię cia w dzia łal no ści za wo do -
wej oraz wkład w roz wój re gio nu, zo sta ło przy zna ne przez ka pi tu -
łę III edy cji kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie – 2013”. Szcze gól ne wy -
róż nie nie, bo Ślą ską Wiel ką Na gro dę Bu dow nic twa, przy zna wa ną
dla pod mio tów go spo dar czych i sa mo rzą dów te ry to rial nych, otrzy -
ma ło Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji S.A.
w So snow cu. Lau re aci ode bra li na gro dy pod czas XVI Wiel kiej Ga li
Bu dow nic twa, któ ra w po ło wie li sto pa da, już tra dy cyj nie od by ła się
w Ope rze Ślą skiej w By to miu.

Po raz ko lej ny pod czas ga li spo tka li się bran żo wi przed się bior cy,
któ rych dzia łal ność współ two rzy kra jo braz bu dow nic twa, za rów no

w sa mym re gio nie, jak i po za nim. Wy da rze nie zo sta -
ło zor ga ni zo wa ne we współ pra cy m.in. ze zna czą cy -
mi kra jo wy mi pro du cen ta mi i wy ko naw ca mi ze Ślą -

ska. Uro czy sta ga la z udzia łem
przed sta wi cie li władz cen tral -

nych by ła oka zją do wy róż nie nia
za słu żo nych osób, firm i in sty tu cji

spe cjal ny mi bran żo wy mi ty tu ła -
mi. Uho no ro wa no przed sta wi -

cie li in sty tu cji, przed się biorstw, sa mo rzą dów te -
ry to rial nych oraz wy bit ne oso by za an ga żo wa ne
w roz wój bu dow nic twa ślą skie go. Ce lem kon kur -
su jest pro mo cja atrak cyj no ści in we sty cyj nej i go -
spo dar czej wo je wódz twa ślą skie go. Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, Ta de usz Wnuk, po -
dzię ko wał wszyst kim człon kom za ogrom ny

wkład w dzia łal ność ślą skie go sa mo rzą du go -
spo dar cze go. Swo ją obec no ścią XVI Ga lę
Bu dow nic twa uświet ni li pod se kre tarz sta nu
Mi ni ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Mor skiej Ja nusz Żbik, mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go, Mi ro sław Se ku ła,
wi ce wo je wo da An drzej Pi lot, po sło wie oraz
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych. 

In we sty cje I roz wój 

Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu
Spół ka Ak cyj na to od lat pręż nie dzia ła ją ca fir ma, po sia da ją ca no -
wo cze sny sprzęt, ofe ru ją ca wy so ką ja kość usług, któ rej głów nym za -
da niem jest zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza -
nie ście ków na te re nie Gmi ny So sno wiec. 

Spół ka za trud nia wy kwa li fi ko wa ną ka drę li czą cą 350 pra cow ni -
ków. 

W za kre sie do staw wo dy ob słu gu je po nad 200 000 miesz kań ców,
a w za kre sie oczysz cza nia ście ków ok. 300 000 miesz kań ców.

Dzia ła nia po dej mo wa ne w ce lu opty ma li za cji kosz tów po no szo -
nych na eks plo ata cję od kil ku lat kon cen tru ją się m.in. na wy so kim
po zio mie na kła dów in we sty cyj nych i re mon to wych, skie ro wa nych
głów nie na od bu do wę naj bar dziej awa ryj nych od cin ków sie ci wod -
no -ka na li za cyj nej. 

W la tach 2003 – 2013 Spół ka:
– prze bu do wa ła łącz nie po nad 182  km sie ci wo do cią go wej 

za kwo tę 74 153 tys. zł
– do ko na ła prze bu do wy po nad 41 km sie ci ka na li za cyj nej. 

Koszt mo der ni za cji wy niósł 54 286 tys. zł
– po nio sła łącz ne na kła dy na mo der ni za cję oczysz czal ni, 

któ re wy nio sły 35 027 tys. zł. 
Dzię ki swo im dzia ła niom po le ga ją cym na prze bu do wie i mo der -

ni za cji sie ci i obiek tów uzy sku je wy mier ne efek ty w za kre sie ochro -
ny śro do wi ska m.in. po przez ogra ni cze nie strat wo dy z 32 % na 8 %
zmniej sze niu ule ga zu ży cie na tu ral nych źró deł wo dy.

Uzy sku jąc zgod nie z wy mo ga mi dy rek tyw unij nych bar dzo wy -
so ki wskaź nik w za kre sie oczysz cza nia ście ków, ma udział w po pra -
wie ja ko ści wód w pol skich rze kach.

W la tach 2014-2015 Spół ka bę dzie kon ty nu owa ła dzia łal ność in -
we sty cyj ną. Za pla no wa no prze bu do wę po nad 38 km sie ci wo do cią -
go wych i 51 km sie ci ka na li za cyj nych oraz mo der ni za cję go spo dar -
ki ener ge tycz nej i osa do wej Oczysz czal ni Ście ków Ra do cha II. 

Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So -
snow cu Spół ka Ak cyj na jest lau re atem wie lu na gród, otrzy mu je też

licz ne cer ty fi ka ty m.in. Ga ze le Biz ne su za la ta 2009 – 2012 oraz
Zło ty Cer ty fi kat Wia ry god no ści Biz ne so wej w ro ku 2012.

RPWiK So sno wiec S.A. jest fir mą z wie lo let nią tra dy cją, któ ra
dą ży do za pew nie nia naj wyż szej ja ko ści usług dla swo ich od bior ców.

Pre zy dent mia sta, Ka zi mierz Gór ski oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w So snow cu zo sta li lau re ata mi XVI Wiel kiej Ga li Bu dow nic twa

Pre sti żo wy ty tuł i wiel ka na gro da bu dow nic twa
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Jo an na Bi niec ka, Rzecz nik Pra so wy ZUS

Zbli ża ją ce się świę ta Bo że go Na ro dze nia
po wo du ją, że pra gnie my my śleć po zy -
tyw nie i przy naj mniej przez ten pięk ny
czas za po mnieć o nur tu ją cych nas tro -
skach. Jed nak od rze czy wi sto ści uciec
się nie da. Oto mał żeń stwo do tknię te bez -
ro bo ciem. Ko bie ta wpraw dzie jest za -
trud nio na, ale tyl ko na pół eta tu, a jej mąż
po bez sku tecz nym po szu ki wa niu pra cy
utra cił pra wo do za sił ku. Ozna cza to
uszczer bek w do mo wym bu dże cie, ale
też ro dzi się py ta nie, co bę dzie w przy -
pad ku, gdy do pad nie go np. czę sta o tej
po rze ro ku gry pa? Czy le karz ro dzin ny go
przyj mie? Od po wiedź brzmi – tak, ale żo -
na mu si do peł nić wcze śniej pew nych for -
mal no ści.

Sy tu acje, kie dy w ro dzi nie pra cu je tyl -
ko jed nak oso ba, nie na le żą do rzad ko ści.
Wśród pro ble mów spo wo do wa nych ta -
kim sta nem rze czy, jest tak że ten zwią -
za ny z opie ką me dycz ną. A więc, czy gdy
ktoś z człon ków ro dzi ny za cho ru je, czy
mo że nie od płat nie sko rzy stać ze świad -
czeń opie ki zdro wot nej? Otóż tak, ale
pod wa run kiem, że zo sta nie zgło szo ny
do ubez pie cze nia zdro wot ne go. 

Naj pierw spre cy zuj my, kto mo że być
zgło szo ny do ubez pie cze nia zdro wot ne -
go ja ko czło nek ro dzi ny?

otóż moż na zgło sić:
– dziec ko wła sne, dziec ko mał żon ka,

dziec ko przy spo so bio ne, wnu ka, al bo
dziec ko ob ce, dla któ re go usta no wio no
opie kę, al bo dziec ko w ra mach ro dzi ny
za stęp czej, do ukoń cze nia przez nie 18
lat, a je że li kształ ci się da lej – do ukoń -
cze nia 26 lat, na to miast je że li po sia da
orze cze nie o znacz nym stop niu nie peł -
no spraw no ści lub in ne trak to wa ne
na rów ni – bez ogra ni cze nia wie ku,

– mał żon ka,
– wstęp nych (tj. ro dzi ców, dziad ków itp.),

któ rzy ży ją z ubez pie czo nym we wspól -
nym go spo dar stwie do mo wym. 

Trze ba jed nak pa mię tać, że do ubez -
pie cze nia zdro wot ne go moż na zgło sić
człon ka ro dzi ny tyl ko wte dy, je śli nie pod -
le ga on ubez pie cze niu zdro wot ne mu z in -
ne go ty tu łu – np. ja ko pra cow nik, zle ce -
nio bior ca, oso ba pro wa dzą ca po za rol ni -
czą dzia łal ność, bez ro bot ny itd.

Mo że zda rzyć się, że oso ba zgła sza ją -
ca człon ka ro dzi ny do ubez pie cze nia
zdro wot ne go stra ci pra cę czy nie zo sta -
nie z nią pod pi sa na ko lej na umo wa zle ce -
nie itd., co się wią że z wy re je stro wa niem
z ubez pie cze nia zdro wot ne go, to na le ży
wy re je stro wać tak że człon ka ro dzi ny. 

Spo sób, w ja ki na le ży do peł nić for mal -
no ści zwią za ne ze zgło sze niem człon ka
ro dzi ny do ubez pie cze nia zdro wot ne go,
za le żą od te go, czy zgła sza ją cy jest płat ni -
kiem skła dek, czy li np. pro wa dzi po za rol -
ni czą dzia łal ność go spo dar czą, czy jest
np. pra cow ni kiem, zle ce nio bior cą itd.

W pierw szym przy pad ku do ubez pie -
cze nia oso ba zgła sza się sa ma w ZUS -ie,
a tym sa mym człon ków ro dzi ny zgła sza
i wy re je stro wu je rów nież sa ma w cią gu
sied miu dni od za ist nie nia oko licz no ści
po wo du ją cych ko niecz ność ich zgło sze -
nia lub wy re je stro wa nia.

W dru gim przy pad ku do ubez pie cze -
nia zdro wot ne go oso bę za in te re so wa ną
zgła sza płat nik skła dek, czy li pra co daw -
ca, zle ce nio bior ca itp. Ozna cza to, że rów -
nież pra co daw ca do ko nu je re je stra cji

do ubez pie cze nia zdro wot ne go człon -
ków ro dzi ny swo je go pra cow ni ka, któ ry
w związ ku z tym mu si po in for mo wać go
o człon kach ro dzi ny, któ rych trze ba zgło -
sić do te go ubez pie cze nia. Tak że na le ży

prze ka zać in for ma cję do ty czą cą wy re je -
stro wa nia człon ka ro dzi ny, je śli zaj dą oko -
licz no ści, wsku tek któ rych nie ma on już
sta tu su człon ka ro dzi ny dla ce lów ubez -
pie cze nia. 

In for ma cje te na le ży prze ka zać w cią -
gu sied miu dni od za ist nie nia oko licz no -
ści, któ re spo wo do wa ły ko niecz ność
zgło sze nia lub wy re je stro wa nia człon ków
ro dzi ny. 

Dla swojej rodziny
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Syl wia Ko sman

Gro to ła zi z „Ave nu”, czy li
człon ko wie Klu bu Spe le olo -
gicz ne go w So snow cu, a tak że
fa scy na ci wy praw i przy ja cie le
klu bu, wy zna czy li so bie od le -
gły kie ru nek. Pod ko niec stycz -
nia, na pra wie pięć ty go dni, po -
le cie li do… Tan za nii. Na eks -
plo ra cję ja skiń zde cy do wa ło się
ośmiu gro to ła zów, a trzy po zo -
sta łe oso by od pu ści ły ba da nie
ja skiń, sku pia jąc się bar dziej
na wa lo rach tu ry stycz nych te go
afry kań skie go kra ju.

Dla cze go Tan za nia? Od po -
wiedź jest pro sta. – Ze wzglę dy
na to, że uda ło się zna leźć… ta ni
bi let lot ni czy – przy zna je Grze -
gorz Kuś piel, za pa lo ny po dróż -
nik, gro to łaz, czło nek so sno wiec -
kie go klu by „Aven” i jed no cze śnie
szef Dzia łu Et no gra ficz no -Po -
dróż nicze go w Mu zeum Miej -
skim „Szty gar ka” w Dą bro wie
Gór ni czej. 

W Tan za nii, co waż ne dla
gro to ła zów, nie bra ku je im po nu -
ją cych i wciąż nie od kry tych ja -
skiń. Punkt obo wiąz ko wy to
ory gi nal ne, bo po wsta łe w kwar -
cy tach, głów nie w wy ni ku pro -
ce sów tek to nicz nych, ja ski nie,
któ re przy po mi na ją sa le, po -
prze dzie la ne sy me trycz ny mi ko -
ry ta rza mi. Jed na z ta kich ja skiń
pro wa dzi do tzw. „je zio ra bez
po wro tu”. Na zwa nie jest na wy -
rost, po nie waż z te go miej sca
jesz cze kil ka dzie siąt lat te mu
po wro tu nie by ło. W tym miej -
scu tu byl cy skła da li ry tu al ną
i krwa wą ofia rę, po świę ca jąc
ży cie mło dych lu dzi. Dru gi

znacz nie cie kaw szy i nie mal
dzie wi czy re jon ja skiń, znaj du je
się w po bli żu gra ni cy z Mo zam -
bi kiem. Do te go miej sca
w ostat nich la tach do tar ły je dy -
nie dwie wy pra wy, nie miec ka
i wło sko -nie miec ka. Oraz te raz
na po cząt ku te go ro ku, pol ska
wy pra wa w So snow ca. 

ArkA Noego i homo hAbilis,
czyli prAdziAdek
prAdziAdkA

Na ro do wy Park Se ren ge ti i ol -
brzy mi wy ga sły wul kan, przy po -
mi na ją cy ar kę No ego, czy li Ngo -
ron go ro, to dwa miej sca, któ re
trze ba zo ba czyć w Tan za nii. 

– W Par ku Na ro do wym od by -
wa się ol brzy mia wę drów ka zwie -
rząt. Jed nak na wet naj lep szy film
do ku men tal ny nie od da te go, co
się tam dzie je. Zna leź li śmy się

w środ ku ogrom ne go po to ku
zwie rząt. Zo ba czy li śmy nie wy -
obra żal ny tłum ży raf, an ty lop,
gnu, zebr, stru siów. Nie sa mo wi te
od czu cia – przy zna je Grze gorz
Kuś piel. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Park jest oczy wi ście obec nie
chro nio ny. Na wet do te go stop nia,
że Ma sa jo wie, któ rzy miesz ka li
na obrze żach par ku, zo sta li wy -
sie dle ni z je go te re nu i mo gą da -
lej po lo wać, ale już po za je go gra -
ni ca mi. Do dnia dzi siej sze go Ma -
sa jo wie po lu ją, po słu gu jąc się
spe cjal ny mi pał ka mi, któ ry mi
naj pierw ogłu sza ją zwie rzę ta.
Tra dy cją by ło, że mło dy męż czy -
zna mu si upo lo wać lwa i ta tra dy -

cja jest w dal szym cią gu pod trzy -
my wa na. Ale sam lew w Se ren -
ge ti wy da je się cał kiem… oswo -
jo ny. 

– Bar dzo czę sty jest wi dok,
kie dy lew od po czy wa kil ka dzie -
siąt me trów od swo jej po ten cjal -
nej ofia ry al bo po wo li prze cha dza
się po mię dzy prze jeż dża ją cy mi
sa mo cho da mi. Róż ne ga tun ki
zwie rząt ży ją w peł niej sym bio -
zie, ale wy ni ka to tyl ko z te go, że
zwie rząt jest bar dzo du żo i dra -
pież ni ki nie ma ją żad nych pro ble -
mów… z po sił ka mi. Ze wzglę du
na ol brzy mią licz bę tu ry stów, sa -
me lwy trak tu ją sa mo cho dy i lu -
dzi jak in ny ga tu nek zwie rzę cia,
któ ry stał się czę ścią par ku. Obo -
wią zu je oczy wi ście za kaz opusz -
cza nia sa mo cho dów, a za zła ma -
nie te go za ka zu prze woź ni kom
gro żą sank cje fi nan so we – pod -
kre śla po dróż nik. 

Nie za po mnia ne wra że nie, wy -
wie ra Ngo ron go ro, czy li kra ter
wy ga słe go wul ka nu, po ło żo ny
w pół noc nej Tan za nii, oto czo ny
od po łu dnia je zio ra mi Ey asi i Ma -
ny ara, a od pół no cy je zio rem Na -
tron. Na dno kra te ru pro wa dzi
dro ga wy bu do wa na w 1959 r.
o dłu go ści 3200 me trów, po któ -
rej mo gą po ru szać się je dy nie po -
jaz dy z na pę dem na czte ry ko ła,
po sia da ją ce spe cjal ne po zwo le nie.
Po wierzch nia Ngo ron go ro wy no -
si ok. 8300 km, śred ni ca
ok. 18 km, a głę bo kość ok. 600 m.
Ngo ron go ro wcho dzi w skład kra -
jo bra zo wo -zwie rzę ce go Re zer wa -
tu Ngo ron go ro, któ ry zo stał wpi -
sa ny, po dob nie jak Park Na ro do -
wy Se ren ge ti, na li stę świa to we go
dzie dzic twa UNE SCO. Sku pi sko
zwie rząt w Ngo ron go ro jest im -
po nu ją ce. Tak wła śnie mu sia ła
wy glą dać ar ka No ego, a zwie rzę -

ta na sta tek mógł pro wa dzić…
ho mo ha bi lis. 

Po raz pierw szy ho mo ha bi -
lis  zo stał od kry ty w 1959  ro ku
przez mał żon ków Lo uisa i Ma ry
Le akey  w wą wo zie Ol du vai
na gra ni cy Ke nii i Tan za nii. To ko -
pal ny ga tu nek czło wie ka z Afry ki
Wschod niej, któ ry żył 2,5-1 mln
lat te mu. Ho mo ha bi lis sta no wi
pierw szy etap w roz wo ju ro dza ju
ho mo i jest pra przod kiem ga tun ku
ho mo sa piens. Ho mo ha bi lis miał
oko ło 110 cm wzro stu, mak sy -
mal nie nie wię cej niż 135 cm,
a wa żył oko ło 45 kg. To nie je dy -
ne od kry cie Ma ry La ekey. W ska -
łach wul ka nicz nych „wy dłu ba ła”
ob raz, przed sta wia ją cy do ro słe go
osob ni ka, któ ry cią gnie lub trzy -
ma za rę kę ko goś mniej sze -
go. – Ma my do czy nie nia z osob -
ni kiem, któ ry cho dzi już wy pro -
sto wa ny. Ten zresz tą frag ment

W Tanzanii każdy znajdzie to, czego szuka. Lwa na wyciągnięcie ręki, niebiańskich plaż Zanzibaru, emocji, przy zdobywaniu Kilimandżaro i pierścionka zaręczynowego z tanzanitem

Tak właśnie musiał 
wyglądać rajski Eden 

Kiedyś kolonie, 
dziś państwo
tANzANiA, a poprawnie
Zjednoczona Republika
Tanzanii  – państwo we
wschodniej Afryce, powstałe z połączenia
w 1964 r. dawnych kolonii:
niemieckiej Tanganiki oraz
brytyjskiego Zanzibaru, co symbolizowała
nazwa utworzona z pierwszych sylab nazw
obu krajów – TAN+ZAN. Większą część
powierzchni Tanzanii zajmuje
rozległy płaskowyż Unyamwezi
(wys. 900–1500 m n. p. m.),
rozcięty rowami tektonicznymi, należącymi
do systemu Wielkich Rowów Afrykańskich.
Środkową część kraju przecina z południa
na północ Wielki Rów Wschodni, wzdłuż
zachodniej granicy biegnie Wielki Rów
Zachodni. W północno-zachodniej części
kraju, na pograniczu
tanzańsko-ugandyjsko-kenijskim, znajduje
się Jezioro Wiktorii. Ma powierzchnię 68,8
tys. km kw., co sprawia, że jest to
największe jezioro Afryki, największe
tropikalne jezioro świata, drugie jezioro
słodkowodne świata. Na północy
zlokalizowany jest Park Narodowy
Serengeti. To właśnie na terenie Tanzanii,
a nie Kenii, znajduje się najwyższy szczyt
Afryki – Kilimandżaro (5895 m n.p.m)
Oprócz Kilimandżaro bardzo atrakcyjny
turystycznie jest rejon krateru Ngorongoro
oraz jezioro Tanganika. 
Tanzania to jeden z biedniejszych krajów
Afryki, utrzymujący się głównie z rolnictwa.
Główne uprawy to: kawa, herbata,
bawełna, nanercz zachodni, agawa
sizalowa i goździki. Spośród wielu bogactw
naturalnych kraju wydobywa się: diamenty,
rubiny i szafiry, złoto, tanzanity,
sól, gips, kaolin, fosforyty, rudy cyny, żelaza,
węgiel kamienny. Tanzania posiada
nieeksploatowane złoża rud ołowiu,
kobaltu, niklu, uranu, niobu, miedzi, tytanu,
wanadu oraz gazu ziemnego. 
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zo stał umiesz czo ny w Aru szy
w Mu zeum Na ro do wym, a w sa -
mym wą wo zie znaj du je się re kon -
struk cja te go sta no wi ska – wy ja -
śnia Grze gorz Kuś piel. 

od wrót i mi sjA w ki pA ti mo

Po wy na ję ciu sa mo cho du w Aru -
szy gro to ła zi zde cy do wa li się po -
je chać nie mal na ko niec świa ta,
czy li do mi sji w Ki pa ti mo. W tym
miej scu w 1995 r. zor ga ni zo wa no
wy pra wę nie miec ką, a w 2002 ro -
ku nie miec ko -wło ską. Od kry to
w pia skow cach sys tem ja skiń
Nan dem bo, z któ rych jed na ma
oko ło 7300 me trów dłu go ści i bar -
dzo skom pli ko wa ny sys tem z pod -
ziem ny mi prze pły wa mi wo dy. 

Punk tem wy pa do wym sta ła się
sie dzi ba mi sji, za ło żo na w 1908 r.
przez nie miec kich mi sjo na rzy.
Pró bo wa no wy pro mo wać tu ry -
stycz nie ten re jon, więc wy pusz -
czo no na wet li mi to wa ną wer sję
znacz ka z otwo rem ja ski ni. – Szan -
sy na od kry cie cze goś no we go
w tak krót kim cza sie by ły bar dzo
nie wiel kie, więc po sta no wi li śmy
przejść tę naj dłuż szą ja ski nię – mó -
wi Grze gorz Kuś piel. – W środ ku
by ło bar dzo go rą co, bo oko ło 18
stop ni. We wnątrz za sko czy ła nas
ol brzy mia ilość wo dy, w więk szo -
ści za sto jo wej, mi mo pa nu ją cej ol -
brzy miej su szy na ze wnątrz – do -
da je. Ogrom ne ilo ści roz kła da ją -
cych się szcząt ków zwie rząt
i ro ślin, spo wo do wa ły, że wo da
mia ła bor do wy ko lor, a gro to ła zi,
w nie to pe rzo wych od cho dach bro -
dzi li na wet po szy ję. Miej sco wi
prze wod ni cy, któ rzy we szli do ja -
skiń, od pu ści li eks plo ra cję du żo
wcze śniej. – Nam uda ło się przejść
więk szość ko ry ta rzy. Kie dy wra ca -
li śmy, zgar nę li śmy prze wod ni ków.
Je den z nich miał bli skie spo tka nie

z nie to pe rzem, któ ry ude rzył
w prze wod ni ka, a sam nie to perz
wpadł do wo dy. Oka za ło się, że
nie to pe rze po tra fią świet nie pły -
wać, co też uwiecz ni li śmy na fil -
mie – opo wia da gro to łaz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

W tej czę ści Tan za nii cu dzo ziem -
ców, prócz Po la ków, nie by ło.
Trzech ciem no skó rych mi sjo na rzy
pro wa dzi mi sję od lat. Bia łe nie -
gdyś suk man ny, ma ją sza re i po ła -
ta ne. Oprócz bie dy i cięż kie go co -
dzien ne go ży cia, cier pią nie tyl ko
na de fi cyt tu ry stów, ale przede
wszyst kim na brak czy stej wo dy,
któ rą trze ba ku pić. Człon ko wie
pol skiej wy pra wy w po dzię ko wa -
niu za go ści nę, i moż li wość roz bi -
cia na mio tów na ter nie mi sji, ku pi -
li im i do star czy li 200 li trów wo dy. 

NA plA żAch być zAN zi bA ru

Trze cia część wy pra wy so sno -
wiec kich gro to ła zów obo wiąz ko -
wo wio dła do Zan zi ba ru. Człon ko -
wie wy pra wy nie mo gli od pu ścić
wspa nia łych plaż i bez tro skie go
wy po czyn ku. Zgod nie z tym, co
śpie wał Grze gorz Tur nau „Bo
na pla żach Zan zi ba ru, kie dy nad -
miar wód, ta ki nad miar wód ob -
sza ru dla chwil pa ru.

Gdzie po wie trza woń nek ta ru,
a nie ba ru, ach, na pla żach, być
na pla żach Zan zi ba ru”, mu sie li
się prze ko nać, czy to praw da. 

– Pla że Zan zi ba ru przy cią ga ją
ty sią ce tu ry stów z ca łe go świa ta.
Ce ny w nie któ rych luk su so wych
ho te lach szy bu ją w gó rę i w tych
naj bar dziej kom for to wych do cho -
dzą do pół to rej ty sią ca za noc.

Moż na oczy wi ście zna leźć tań szy
noc leg. My zna leź li śmy w bar dzo
do brej ce nie sło mia ną cha łu pę,
z na try ska mi oraz cie płą i zim ną
wo dą, za le d wie 50 me trów od pla -
ży – mó wi Grze gorz Kuś piel. 

W Zan zi ba rze są tak że Po la -
cy, któ rzy po sta no wi li opu ścić
Pol skę na do bre, osiąść w tym
miej scu i za ło żyć wła sny in te res,
czy li np. miej sco wą re stau ra cję.
Zan zi bar to nie tyl ko sło necz ne
pla że, do bre je dze nie, ale tak że
nie sa mo wi ty kli mat hi sto rycz ne -
go mia sta Sto ne Town o pięk nej,
nie mal baj ko wej ar chi tek tu rze,
wą skich ma low ni czych ulicz -
kach, w któ rych nie miesz czą się

sa mo cho dy i ukry tych pu bach,
w któ rych gra się na stro jo wy
jazz. Cha rak te ry stycz ny mi ele -
men ta mi ar chi tek tu ry są drzwi,
wzmoc nio ne ćwie ka mi, bo ga to
zdo bio ne, któ re dziś ma ją cha rak -
ter przede wszyst kim ozdob ny.
A wcze śniej obo wiąz ko wy ze
wzglę du na to, że drzwi do wspa -
nia łych po sia dło ści zło dzie je wła -
my wa li się za po mo cą… sło ni. 

W prze szło ści mia sto by ło
cen trum wschod nio afry kań skie -
go  han dlu nie wol ni ka mi  mię -
dzy Azją i Afry ką. W 1946 ro ku
w miej skim szpi ta lu w Sto ne
Town przy szedł na świat Far rokh
Bul sa ra, wo ka li sta gru py  Qu -

een, zna ny ja ko Fred die Mer cu ry.
Te raz kil ka do mów uzur pu je so -
bie pra wa do mia na do mu ro dzin -
ne go li de ra Qu een i sprze da je pa -
miąt ki, za ra bia jąc na po pu lar no -
ści nie śmier tel ne go Fred di’ego. 

W tej czę ści kra ju po ja wia się
co raz wię cej Po la ków, cze go do -
wo dzi bar dzo do bra zna jo mość
ję zy ka pol skie go na far mach
w Zan zi ba rze. Afry ka ne rzy ma ją
pre dys po zy cje do na uki ję zy ków
ob cych. – Mó wią świet nie po ro -
syj sku, po pol sku a tak że, zda rza
się, że i po ru muń sku. Oczy wi ście
bez pro ble mów ra dzą so bie z an -
giel skim, fran cu skim czy nie -
miec kim – pod kre śla po dróż nik.

Nie zwy kle cen ną i pięk ną pa -
miąt ką, ja ką moż na przy wieźć
z Tan za nii, jest tan za nit, ka mień
o pięk nym, nie bie ska wym od cie -
niu. Ak tor ka Liz Tay lor uwiel bia ła
bi żu te rię z tan za ni ta mi. Dziś jest to
dość rzad ki ka mień i wie lo krot nie
droż szy od… dia men tów. Mi ne rał
zo stał od kry ty w wła śnie w tym
kra ju, a ka mień zo stał wpro wa dzo -
ny na ry nek przez fir mę ju bi ler -
ską Tif fa ny z No we go Jor ku.

Człon ko wie wy pra wy, mi mo
naj lep szych chę ci, bi żu te rii z tan -
za ni ta mi nie ku pi li, ale przy wieź li
in ne pa miąt ki. Część z nich moż -
na zo ba czyć w „Szty gar ce” w Dą -
bro wie Gór ni czej. 

Grotołazi czekają 

Stowarzyszenie Klub Speleologiczny Aven Sosnowiec. Siedziba: Energetyczny
Klubu Kultury, ul. Będzińska 65.
Dwa lata temu klub świętował 50-lecie istnienia. W tym roku rekordowa liczba, bo
aż 20 osób, zapisało się na kurs taternika jaskiniowego. Kolejny kurs ruszy w maju
w przyszłym roku. Większość zajęć zaplanowano na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. W ramach kursu odbędzie się także obóz w Tatrach
latem i w zimie, a po nim kursanci przystąpią do egzaminu. W przyszłym roku
uczestnicy klubu planują kolejną wyprawę do Albanii, a druga grupa planuje
eksplorować jaskinie we Włoszech. 
Zebrania klubowe odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00 w siedzibie klubu.
e-mail: speleoklubaven@gmail.com. Informacje o klubie można znaleźć także
na stronie: www.ksaven.pl
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rozmowa kuriera

Syl wia Ko sman 

Pro fe sor Zbi gniew Bia łas 5 li sto -
pa da go ścił w Cen trum In for ma cji
Miej skiej w So snow cu. Spo tka nie
z pi sa rzem pro wa dzi li Ewa Ga jew -
ska (z ra mie nia so sno wiec kie go
CIM) oraz Pa weł Gra ja z ra mie nia
CKK). Czy tel ni cy mie li oka zję po -
znać nie tyl ko pla ny li te rac kie au -
to ra „Ko rzeń ca” i „Pu dru i py łu”,
ale i te atral ne oraz do wie dzieć się,
jak ra dzi so bie z opi nia mi kry ty -
ków i czy tel ni ków, co my śli
o „kon flik cie” ślą sko -za głę biow -
skim i czy po wsta nie ko lej ny, trze -
ci tom tzw. „kro nik so sno wiec -
kich”. 

Co skłoniło Pana profesora, by
napisać książkę? 
Jed nym im pul sem, któ ry mnie
spro wo ko wał do na pi sa nia „Ko -
rzeń ca” był ten przy pad ko wy spa -
cer, na ul. Żyt niej w So snow cu.
Zo ba czy łem kul to wy już ka fe lek,
na pi sa łem pierw szą sce ną, a póź -
niej zo sta łem przez si ły wyż sze
i nad przy ro dzo ne zmu szo ny do te -
go, by to kon ty nu ować. Tak da le -
ko za rzu ci łem sie ci, że nie uda ło
się skoń czyć opo wie ści w pierw -
szym to mie, stąd wziął się dru gi
tom. Uwa żam, że So sno wiec za -
słu gu je na cykl opo wie ści epic -
kich o swo jej hi sto rii. Hi sto ria
mia sta mo że jest i krót ka, ale bar -
dzo cie ka wa. Czy ja się ta kiej sa gi
po dej mę, nie umiem od po wie -
dzieć na to py ta nie. W mo im przy -
pad ku wszyst ko roz po czę ło się
przy pad ko wo i rów nie przy pad ko -
wo mo że się skoń czyć lub rów nie
przy pad ko wo mo że być po wieść
kon ty nu owa na w nie skoń czo ność.
Tro chę je stem sa my win ny, bo
mó wi łem, że na pi szę dwa, trzy to -
my. Te raz jed nak mu szę od mo ich
bo ha te rów, z któ ry mi prze by wam
od sied miu lat, od po cząć. 

Pojawił się Pan podczas targów
w Katowicach w 2011 roku po raz
pierwszy i ostatnio we w wrześniu
tego roku. Co się zmieniło od tamtego
czasu? O co najczęściej pytali
czytelnicy?
W tym cza sie zmie ni ło się wszyst -
ko. Dwa la ta te mu, kie dy po ja wi -
łem się na tar gach, co lu dzie mi już
zresz tą wy po mnie li, sie dzia łem

skrom nie w ro gu ka na py i czu łem,
jak bym zna lazł się na nie swo im
miej scu. By łem de biu tan tem. Nie
przy szli wów czas moi czy tel ni cy,
ale lu dzie po ten cjal nie za in te re so -
wa ni mo ją książ kę. Za in te re so wa -
nie zresz tą by ło nie wiel kie. Te raz
oka za ło się, że by łem jed ną z waż -
niej szych gwiazd tar gów, bo…
na tar gi nie przy je chał nikt zna ny.
Ja na to miast by łem na tar gach
przez trzy dni. Wra ca łem do do mu
i le d wo sta łem na no gach. Wcze -
śniej lu dzie py ta li: „Po pa trz cie,
a co tu Bia łas ro bi? Prze cież
na uczel ni wy kła da.”. A te raz mó -
wi li, że przy szli spe cjal nie z mo je -
go po wo du. Pod wzglę dem roz po -
zna wal no ści za szła ko lo sal na róż -
ni ca. Pra cy mia łem wię cej,
na sta łem się du żo wię cej, ale sa tys -
fak cji oczy wi ście mia łem o ca łe
oce any wię cej. Przy cho dzi li lu dzie
i mó wi li: „To mi się po do ba ło lub
to mi się nie po do ba ło al bo co na -
le ży zmie nić. Al bo „Pisz pan szyb -
ciej al bo pisz pan wol niej”. 

Dla wielu osób było to spore
zaskoczenie, że udało się Panu
odnaleźć w tym mieście źródło
inspiracji literackich. Książka okazała
się wielki sukcesem… Czy dotknął
Pana syndrom „drugiego dziecka”,
czyli w tym wypadku, że trzeba
przynajmniej dorównać pierwszemu
tomowi?

„Syn drom dru gie go dziec ka” al -
bo „syn drom dru giej książ ki”.
Czę sto się tak zda rza, że pierw sza
książ ka jest lep sza, dru ga gor sza,
a trze cia jest naj lep sza. Wca le
bym się nie zdzi wił, gdy by tak by -
ło w mo im przy pad ku. W przy -
pad ku pierw szej książ ki nikt nie
po pę dza, nikt nie ma żad nych
ocze ki wań. W ten spo sób moż -
na spo koj nie pi sać i nikt nie wi si
nad gło wą. Pod tym wzglę dem
swo bo da jest więk sza, choć nie -
pew ność więk sza, zwią za -
na z tym, czy książ ka w ogó le zo -
sta nie opu bli ko wa na. Nie mo gę
po wie dzieć, by „Pu der i pył” był
be ne fi cjen tem spo koj ne go pi sa -
nia. Cza su mia łem mniej. Nie któ -
rzy czy tel ni cy i re cen zen ci na rze -
ka ją, że książ ka jest za krót ka i nie
ma ta kie go epic kie go roz ma chu,
ja ki miał „Ko rze niec”. Nie zga -
dzam się, że jest za krót ka. Nie
mo że mieć ta kie go epic kie go roz -
ma chu jak „Ko rze niec”, po nie waż
pe wien świat zo stał już zbu do wa -
ny. Nie ma sen su bu do wać te go
świa ta po raz dru gi. Stres pi sa nia
jest du żo więk szy. Pod wzglę dem
od „Ko rzeń ca” nikt nie ocze ki wał
ni cze go, więc je śli prze czy ta co -
kol wiek do bre go, to by ła po zy -
tyw na nie spo dzian ka. „Pu der
i pył” jest oce nia ny z per spek ty -
wy „Ko rzeń ca” i wszyst kich w ja -
kimś sen sie roz cza ru je. By łem

jed nak przy go to wa ny na to, że je -
śli „Pu der i pył” wszyst kich roz -
cza ru je lek ko, to nie bę dzie źle
świad czy ło o książ ce, tyl ko jesz -
cze le piej o „Ko rzeń cu”. Cie szę
się, je śli sły szę gło sy, że to rów nie
do bra książ ka. Na wet je śli ktoś mi
mó wi, że wo li „Ko rzeń ca”, to cie -
szę się w imie niu „Ko rzeń ca”,
a nie smu cę z po wo du „Pu dru
i py łu”. Nie mo gę na rze kać. Te raz
w dru gim pro gra mie Pol skie go
Ra dia Da mian Da mięc ki czy ta
„Pu der i pył”. Jest tak że szan sa, że
„Ko rze niec” zo sta nie wy sta wio ny
w Te atrze Te le wi zji. Je śli jed nak
ktoś od czu wa ja kiś nie do syt, to
tak że to ro zu miem.

Jak po to czą się lo sy bo ha te rów w no -
wym to mie?
11 li sto pa da 1918 r. roz po czy -
na się ak cja „Pu dru i Py łu” sce ną

w Urzę dzie Mia sta w So snow cu.
Idea by ła tak że, że nie uda ło mi się
skoń czyć wszyst kie go w „Ko rzeń -
cu”, oszu ka łem czy tel ni ków, że
wą tek kry mi nal ny się za koń czył.
Sta ra łem się na pi sać dru gi tom
w ta ki spo sób, by stał się lu strza -
nym od bi ciem pierw sze go. Pierw -
szy tom za czy na się od ma ka -
brycz ne go mor der stwa, a wą tek
sen sa cyj no -kry mi nal ny się roz my -
wa na rzecz po wie ści oby cza jo wo -
-ro man so wo -hi sto rycz nej, a dru gi
tom jest zbu do wa ny od wrot nie.
Roz po czy na się od po li tycz no -
-spo łecz no -oby cza jo wej i bar dziej
ro man so wej stro ny i do pie ro
na koń cu na bie ra przy spie sza nia.
Koń czy się dwa dni po ślu bie Po li
Ne gri, 7 li sto pa da 1919 r. Mo gę
jed nak za pew nić, że spra wa śmier -
ci „Ko rzeń ca” zo sta ła osta tecz nie
roz wią za na.

Oprócz losów książkowych
bohaterów, jaki temat najczęściej
pojawia się w Pana rozmowach
z czytelnikami? 
Pod czas tar gów książ ki mo ja wy -
daw czy ni, Do ro ta Gru piń ska słu -

cha ła roz mów, któ re pro wa dzi łem
z czy tel ni ka mi. Te roz mo wy do -
ty czy ły tyl ko jed nak na szych
spraw. Śląsk – Za głę bie, Za głę -
bie – Śląsk, Bry ni ca, ję zyk.
Po dwóch dniach za py ta ła mnie
wprost: „Słu chaj, czy wy ma cie
ja kąś ob se sję?” Dla ca łej resz ty
Pol ski ten wasz „kon flikt” jest
kom plet nie nie czy tel ny. Czy o ni -
czym in nym nie mo że cie roz ma -
wiać? Punk tem wyj ścia był Śląsk
i Za głę bie. Dla niej to był do wód,
że my się tak ko cha my z tym na -
szym „kon flik tem”, że o ni czym
in nym nie chce my i nie po tra fi my
roz ma wiać. W za sa dzie ca ła Pol -
ska zaj mu je się róż ny mi spra wa -
mi, ale jak się Ślą zak spo tka z Za -
głę bia kiem, to bę dą się upa jać się
ta swo ją za głę bio wo sko ścią i ślą -
sko ścią i tym, ja ki jest mię dzy ni -
mi kon flikt. A ci lu dzie od daw -
na wy glą da ją tak sa mo, w tych
sa mych miej scach pra cu ją, cho -
dzą do tych sa mych ko ścio -
łów. I to nie jest ja kaś na sza
wspa nia ła ce cha, ale ja kaś ob se -
sja, któ rej nikt po za na mi nie ro -
zu mie. War to to prze my śleć. 

zbigNieW biAłAS – jest literaturoznawcą, anglistą, profesorem nauk
humanistycznych, prozaikiem i tłumaczem, wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego.
Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim.
Od grudnia 1984 do czerwca 1985 służył w wojskach ONZ na Bliskim Wschodzie.
Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu, a habilitację na Uniwersytecie w Essen w Niemczech.
Prowadził wykłady gościnne na uniwersytetach w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Republice Południowej
Afryki, Szwecji, Finlandii, Grecji, Turcji i Maroku.
Powieść „Korzeniec”  zdobyła Śląski Wawrzyn Literacki 2011 – nagrodę
przyznawaną przez Bibliotekę Śląską w Katowicach oraz „Zagłębiowską Nagrodę
„Humanitas”. Powieść została ponadto uhonorowana Specjalną Nagrodą
Artystyczną Miasta Sosnowca i wywalczyła tytuły „Najlepszej Książki Roku 2011”
oraz „Najlepszej Książki na Jesień” w kategorii „proza polska” w plebiscytach
organizowanych przez wortal literacki granice. pl. Książka uzyskała także
nominację do Nagrody Literackiej Srebrny Kałamarz 2011, przyznawanej przez
Fundację im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  i jako jedyny utwór
beletrystyczny zdobyła nominację do nagrody „Historia zebrana” (edycja 2011)
w konkursie organizowanym przez wortal historyczny histmag. org.
„Korzeniec” jest pierwszym tomem „kronik sosnowieckich”. Bezpośrednią
kontynuacją jest powieść „Puder i pył”, która ukazała się we wrześniu tego roku.

„koRzeNiec” W polSkim teAtRze teleWizji 
Wiosną 2014 roku sosnowiecki spektakl „Korzeniec” zostanie pokazany w Telewizji Polskiej. Pod koniec listopada
ruszyły zdjęcia do telewizyjnej realizacji spektaklu „Korzeniec”. Telewizyjną adaptację przedstawienia Teatru Zagłębia
w Sosnowcu przygotowują reżyser Remigiusz Brzyk i operator filmowy, reżyser Marcin Koszałka. Zdjęcia będą
realizowane w studio TVP w Katowicach, w Teatrze Zagłębia oraz w plenerach Sosnowca. Realizacja nagrania nie
byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta w Sosnowcu, spółki Tauron Wytwarzanie S.A. oraz
Fundacji Tauron i Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu. Produkcja jest kooperacją Teatru Zagłębia
w Sosnowcu i TVP Katowice.
Wcześniej, w dniach 28 listopada – 2 grudnia oraz 5 – 9 grudnia 2011 dziesięć fragmentów powieści wyemitował
program drugi Polskiego Radia w interpretacji Mariana Opani. Wersję teatralną powieści przygotował Teatr
Zagłębia w Sosnowcu. Prapremiera odbyła się 26 maja 2012. Fragmenty drugiego tomu są obecnie czytane na antenie
Polskiego Radia w programie drugim przez Damiana Damięckiego. 

Zanim książki Zbigniewa Białasa obrócą się w pył, każdy w Sosnowcu będzie wiedział, kto zabił Alojzego Korzeńca i komu ślubowała Pola Negri

Zarzucił sieci, wyłowił miasto
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Mi chał Wę cel 

W 1930 r. Piotr Ma kow ski na uczy ciel ry -
sun ków, miesz ka ją cy od nie daw na w So -
snow cu, zor ga ni zo wał przy ul. Ki lin skie -
go Kur sy Do kształ ca ją ce Prze my słu Ar -
ty stycz ne go. Stwo rzy ły one pod sta wę
do za ło że nia szko ły o pro fi lu pla stycz -
nym. W 1936 r. w bu dyn ku przy ul. 1
Ma ja 25 roz po czę ło dzia łal ność Gim na -
zjum Prze my słu Ar ty stycz ne go im. Sta -
ni sła wa Wit kie wi cza. By ła to jed -
na z pierw szych szkół te go ty pu na te re -
nie Gór ne go Ślą ska i Za głę bia
Dą brow skie go. Kie ro wał nią jej za ło ży -
ciel, P. Ma kow ski. Gim na zjum po sia da -
ło sta tus szko ły pry wat nej, mia sto do to -
wa ło go tyl ko w nie wiel kim stop niu.
Kształ ci ła się w nim mło dzież nie za moż -
na, po cho dzą ca głów nie ze śro do wisk ro -
bot ni czych i rze mieśl ni czych. Część
środ ków na utrzy ma nie szko ły wy pra co -
wy wa li sa mi ucznio wie po dej mu ją cy
róż ne pra ce: od na wia nie po li chro mii
w ko ścio łach, ma lo wa nie wnętrz, usłu gi
in tro li ga tor skie i dru kar skie, wy ko ny wa -
nie szyl dów, re klam i in. Z po wo du trud -
no ści fi nan so wych szko ły nie rzad ko
do prac usłu go wych an ga żo wa li się rów -
nież na uczy cie le. Szko ła uczy ła pod staw
sztu ki i przy go to wy wa ła mło dzież
do pod ję cia stu diów pla stycz nych. Za -

trud nia ła kil ku na sto oso bo wy ze spół pe -
da go gów wśród któ rych by li ma la rze,
rzeź bia rze, gra fi cy. Teo rię per spek ty wy
i teo rię bar wy wy kła dał dy rek tor P. Ma -
kow ski, Wa cław Pi lec ki i Jó zef Szyl ler
uczy li ma lar stwa, Aloj zy Maj cher ma lar -
stwa i ry sun ku, Ma rian Pfe if fer – tech nik

gra ficz nych, Adolf Knopp – tech nik ma -
lar skich i la kier nic twa, Zo fia No wa kow -
ska – kom po zy cji ogól nej, Adam Bo ro -
wiec ki – mo de lo wa nia. Ję zy ka pol skie -
go uczył Mie czy sław Ko tlar czyk, któ ry
póź niej w okre sie oku pa cji hi tle row skiej
współ pra co wał z Ka ro lem Woj ty łą w Ta -

trze Rap so dycz nym. Na uczy ciel re li gii
ks. Bru non Ma gott, po 1945 r. peł nił
obo wiąz ki rek to ra Wyż sze go Se mi na -
rium Du chow ne go Die ce zji Czę sto chow -
skiej w Kra ko wie. Wo bec trud no ści fi -
nan so wych szko ły i bra ku wspar cia ze
stro ny Za rzą du Mia sta, wio sną 1939 r. P.

Ma kow ski zło żył re zy gna cję z funk cji
dy rek to ra. Nie mia ło to już prak tycz ne -
go zna cze nia, gdyż nie ba wem dzia łal -
ność gim na zjum prze rwał wy buch woj -
ny. Je go or ga ni za tor i dy rek tor sta nął
na cze le pierw szej w Za głę biu kon spi ra -
cji nie pod le gło ścio wej – Or ga ni za cji Or -
ła Bia łe go co przy pła cił ży ciem – za mor -
do wa ny zo stał w Oświę ci miu 21 mar -
ca 1941 r. In ny na uczy ciel, ar ty sta gra fik
Aloj zy Maj cher zgi nął pod czas ła pan ki
w Tar no wie. W so sno wiec kim Gim na -
zjum Prze my słu Ar ty stycz ne go uczy ło
się po nad 50 osób. Nie któ rzy spo śród
uczniów: Wa cław Bła że jew ski, Mi chał
Bła że jew ski, Sta ni sław Gaw ron, Ma rian
Ma li na, An to ni Po ręb ski i Ta de usz Skur -
kie wicz pod czas oku pa cji kon ty nu owa li
na ukę na taj nych kom ple tach pod ar ty -
stycz na opie ką J. Szyl le ra, wy kła dow cy
szko ły. Tuż po wy zwo le niu, w dniach
od 1 do 10 kwiet nia 1945 r. od by ła się
w Ka to wi cach Pierw sza Wy sta wa Sztu -
ki Pol skiej, któ rą zor ga ni zo wa li, pre zen -
tu jąc ok. 400 swo ich prac. Eks po zy cja ta
umoż li wi ła im wstęp na wyż szą uczel -
nię – od ra zu na dru gi rok stu diów. Aka -
de mię Sztuk Pięk nych w Kra ko wie
ukoń czy li: W. Bła że jew ski, Eryk Dra -
gań czyk, S. Gaw ron, M. Ma li na, A. Po -
ręb ski, T. Skur kie wicz. Po woj nie szko ły
nie re ak ty wo wa no. 
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Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego na co dzień podkreślają
swoją odrębność. Czy w tradycjach świąt
Bożego Narodzenia znajdują jakieś
wspólne elementy? 
Jak naj bar dziej, zwłasz cza je że li cho dzi
o zwy cza je. W du żej mie rze są one
ogól no pol skie. Oczy wi ście ist nie ją
drob ne róż ni ce kul tu ro we po mię dzy
po szcze gól ny mi re gio na mi. Na te re nie
Za głę bia w du żej mie rze prze pla ta ły się
wpły wy ślą skie i ma ło pol skie. Ty po wy -
mi za głę biow ski mi po tra wa mi świą -
tecz ny mi by ły: ka sza jęcz mien na z sie -
mion ką, wy ko na ną z sie mie nia ko nop -
ne go, ka sza z grzy ba mi, klu ski z mą ki
ta tar cza nej z ma kiem i ka pu sta z grzy -
ba mi. Na prze strze ni cza su i zmian hi -
sto rycz nych, po tra wy rów nież się zmie -
nia ły. Do na sze go ja dło spi su świą tecz -
ne go do tar ła sa łat ka ja rzy no wa
i ma ków ki, któ re jed nak ko ja rzo ne są
bar dziej ja ko po tra wa ślą ska niż za głę -
biow ska.

A Karp? Dziś nie wyobrażamy sobie bez
niego tradycyjnej wigilijnej wieczerzy, ale
czy rzeczywiście na naszych świątecznych
stołach był od zawsze?
To za le ża ło od ma jęt no ści do mu i do -
stęp no ści. Ry ba za zwy czaj kosz to wa ła
spo ro i nie wszyst kich by ło na nią stać.
Je że li na da nym te re nie by ły sta wy ryb -
ne al bo rze ki, tak jak w So snow cu,
na sto łach miesz kań ców znaj do wa ły się
ry by. Karp stał się po pu lar ny ja ko ty po -
wo pol ski, ze wzglę du na do stęp ność.
Obec nie ma my moż li wość spro wa dze -
nia go z miejsc, gdzie jest ho do wa ny. 

Czy coś od róż nia zwy cza je za głę biow skie
od in nych re gio nów? 
Trud no po wie dzieć, czy ja kieś są szcze -
gól nie zwią za ne tyl ko z na szym te re -
nem. Naj czę ściej jest to kwe stia ogni ska
do mo we go i kom pro mi su po mię dzy
mał żon ka mi, któ rzy przy sto le wi gi lij -
nym chcą po łą czyć tra dy cje wy nie sio ne
z ro dzin ne go do mu. W każ dym z nich
Wi gi lia by ła czymś szcze gól nym. Ilość
po traw za le ża ła od ma jęt no ści. Ni gdy
nie by ła usta lo na ja kaś sta ła licz ba.
W do mach bied nych kró lo wa ły trzy,
a w dwo rach ma gnac kich mo gło być aż
dwa na ście po traw ryb nych, któ re trak -
to wa no ja ko jed ną. W do mach bo ga tych
po da wa no 7 róż nych po traw. Uwa ża się,
że przy sto le wi gi lij nym po win na za sia -
dać pa rzy sta licz ba osób. Je że li jest nie -
pa rzy sta, jed na z nich do przy szłe go ro -
ku mo że odejść z ro dzi ny. Że by te go
unik nąć, w daw nych cza sach do sto łu
za pra sza no ja kie goś po moc ni ka, któ ry
pra co wał w go spo dar stwie. 

W nie któ rych pu bli ka cjach po ja wia się
twier dze nie, że Śląsk i Za głę bie na świą -
tecz nej ma pie Pol ski wy róż nia brak ko lęd -
ni ków. Czy to praw da? 
Spo tka łam się rów nież z ta ki mi opi nia -
mi, ale ab so lut nie się z ni mi nie zga -
dzam. Pa ni et no graf z Mu zeum Za głę -
bia Dą brow skie go w Bę dzi nie, Do bra -
wa Sko niecz na -Gaw lik, opo wia da ła mi
o ko lęd ni kach z So snow ca, a kon kret nie
z Za gó rza. Ist nie ją miej sca gdzie te tra -
dy cje są bar dziej roz pro pa go wa ne i po -
pu lar ne, ale wiem, że u nas ta kie gru py
ist nia ły i ist nie ją na dal. 

Co mo że my zo ba czyć na wy sta wie „Tra dy -
cje Świąt Bo że go Na ro dze nia”?
Wy sta wa ta przy go to wa na jest dla
wszyst kich, ale w szcze gól no ści dla od -
bior ców młod szych. Przy sto le wi gi lij -
nym opo wia da my o naj waż niej szych
pol skich zwy cza jach, sian ku pod ob ru -
sem, ła ma niu się opłat kiem. Za pra sza -

my też do aro ma tycz nej i pach ną cej
kuch ni, w któ rej przy go to wu je my cia sto
na pier nicz ki. Są przed sta wie ni ko lęd -
ni cy – je den z gwiaz dą be tle jem ską,
dru gi z tu ro niem. Nad na szym sto łem
wi gi lij nym znaj du je się jed na z ty po -
wych pol skich de ko ra cji – pod łaź nicz -
ka. Jest ona pro to plast ką cho in ki, któ ra
do koń ca XVIII wie ku by ła zu peł nie

u nas nie zna na. Mo że to być czu bek
ścię te go drze wa igla ste go, ob ręcz z zie -
lo nych ga łą zek lub ze sło my, przy stro -
jo na ozdo ba mi wy ko na ny mi z opłat -
ków, jabł ka mi i orze cha mi.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Ewa Ga jew ska

Tra dy cje bo żo na ro dze nio we
w Za głę biu Dą brow skim
Jak Za głę bia cy spę dza ją świę ta Bo że go Na ro dze nia? Ja kie są tu tej sze tra dy cyj ne po tra wy? Co od róż nia na sze zwy cza je od pol skich? – na te py ta nia od po wia da Mo ni ka Kem pa ra, 
hi sto ryk z So sno wiec kie go  Cen trum Sztu ki Za mek Sie lec ki.

Wystawę historyczną „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” można oglądać w Zamku Sieleckim do 5 stycznia.
Towarzyszą jej warsztaty dla dzieci pt. „Grudniowy Anioł”. 14 grudnia o godz. 16.00 odbędą się warsztaty dla
osób indywidualnych. Koszt 5 zł od osoby.| fot. Rafał Bryła
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Pod czas ro ze gra nych w Pszo wie Mi strzo stwach Ślą ska
Uczniow skich Klu bów Spor to wych wTe ni sie Sto ło wym
do sko na le za pre zen to wa li się za wod ni cy UKS Hu ra gan.
So sno wi cza nie zdo by li czte ry ty tu ły mi strzow skie.

Dru ży no wy mi Mi strza mi Ślą ska w ka te go rii
dziew cząt star szych zo sta ły Zu zan na Ma jew ska
i Pa try cja Wie chu ła. Trze cie miej sce wy wal czy ły
Klau dia Sa siń ska i Ali cja Ję siek.

W ka te go rii chłop ców star szych dru ży no wy mi
Mi strza mi Ślą ska zo sta li Szy mon Twar dow ski i Ja -
kub Ha ła dus. Pią te miej sce wy wal czy li Mi chał
Skór ski i Kac per Jach.

Brą zo we me da le w dru ży nie chłop ców młod szych
zdo by li Alek san der Li lien i Ja kub No wak. Tuż za po -
dium upla so wa li się Ja kub Ję siek i Ja kub Łu czak.

In dy wi du al ną Mi strzy nią Ślą ska zo sta ła Zu zan -
na Ma jew ska, a in dy wi du al nym Mi strzem Ślą ska

Jan Szym czyk, na to miast brą zo wy me dal in dy wi -
du al nie zdo był Alek san der Li lien.

W kla sy fi ka cji łącz nej za wo dów, do któ rej za li -
czo no wszyst kie ka te go rie – za rów no in dy wi du al -
ne jak i dru ży no we – Hu ra gan, po dob nie jak w ze -
szłym se zo nie, za jął dru gie miej sce.

– Wy ni ki za wo dów po twier dza ją sku tecz ność
sys te mu szko le nio we go, pro wa dzo ne go od wie lu
lat w Hu ra ga nie przez ca ły sztab szko le nio wy.
Dzię ki uzy ska niu wy so kich lo kat za wod ni ków,
UKS Hu ra gan So sno wiec od po cząt ku se zo nu zo -
stał skla sy fi ko wa ny na dru gim miej scu w naj now -
szym ran kin gu ŚLZTS w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
ka te go rii mło dzie żo wych i se nior skich – pod kre śla
tre ner Sta ni sław Szy dło, któ ry wraz z Ma riu szem
Tre lą oraz Paw łem Ma de jem two rzy sztab szko le -
nio wy. KP

To nie był uda ny tur niej dla za wod ni ków
TMS Za głę bie. Pod czas roz gry wa ne go w ha li
przy Że rom skie go ju bi le uszo we go, 10 Pu cha -
ru Świa ta Ju nio rów w sza bli naj lep sza z so -
sno wi cza nek, Ka ro li na Cie ślar by ła 10.

Cie ślar by ła naj lep sza nie tyl ko w gro nie
so sno wi cza nek, ale tak że wśród ca łej pol skiej
eki py. Ale i tak mar ne to po cie sze nie, bo aspi -
ra cje przed star tem by ły o wie le wyż sze. Po -
zo sta łe na sze za wod nicz ki da le ko w ty le. 25
by ła Kin ga Dróżdż i An ge li ka Wą tor, 49 Na -
ta lia Ubow ska, 57 Jo an na Wą tor, 59 An -
na Cios, 63 Jo an na Wi de ra, 79 Ju lia Do biń -
ska, 86 Na ta lia Wa las. Wy gra ła Ame ry kan ka
Sa ge Pal me do.

Wśród męż czyzn re pre zen to wał nas
Krzysz tof Kacz kow ski. Był 80… Tu taj tak że
trium fo wał Ame ry ka nin Gra cie Sto ne.

W su mie do ry wa li za cji przy stą pi ło 250
re pre zen tan tów z 22 państw.

– Or ga ni za cyj nie jak zwy kle wszyst ko by -
ło do pię te na ostat ni gu zik. Szko da, że za tym
nie po szły wy ni ki. Cóż, ta ki jest sport, ma my
ma te riał do prze my śleń – po wie dział An drzej
Bil, tre ner TMS Za głę bie. KP

Wpraw dzie se nior ski ho kej w So snow cu
prze stał dzia łać, ale UKS Sie lec So sno -
wiec, któ ry szko li mło dzież, a za ra zem pla -
nu je od bu do wać dru ży nę li go wą na ko lej ny
se zon, za pra sza mło dych adep tów do pod -
ję cia tre nin gów na Sta dio nie Zi mo wym.

Na tre nin gach mo gą zja wić się chłop cy
z rocz ni ków 2002-2008. Od by wa ją się one
w piąt ki i po nie dział ki. Co waż ne, klub za -
pew nia bez płat nie sprzęt do tre nin gu.

Do pod ję cia tre nin gów za pra sza Ar tur Ślu -
sar czyk, by ły gracz Za głę bia, któ ry uży czył
swo je go wi ze run ku, jak rów nież wi ze run ku
swo je go sy na do kam pa nii pro mo cyj nej. Jej
naj waż niej szy ele ment moż na oglą dać na ba -
ne rze, któ ry za wisł na ka mie ni cy u zbie gu ulic
Pił sud skie go i So bie skie go.

– Chce my od bu do wać ho kej w mie ście.
To je den z pierw szych ru chów – pod kre śla
Adam Proń, pre zes Siel ca. KP

Zna ko mi ty start re pre zen tan tów Bu dow la nych. So sno wi cza nie pod czas
roz gry wa nych w Bu ka resz cie Mi strzostw Świa ta Ju nio rów do lat 18 oraz
Mło dzie żow ców do lat 21 w ju -jit su aż sied mio krot nie sta wa li na po -
dium. Trzy me da le wy wal czy li mło dzie żow cy, czte ry na si ju nio rzy.

Mi strzem Świa ta Mło dzie żow ców do lat 21 zo stał To masz Do -
brzyń ski, któ ry nie miał so bie rów nych w ka te go rii +85kg. Me dal
srebr ny w tej gru pie wie ko wej zdo by ła Mag da le na Giec w kat
do 49 kg. Po brąz z ko lei się gnę ła Ka ro li na Rak w ka te go rii +70kg. 

Wśród ju nio rów me da le wy wal czy li: srebr ny - Klau dia Paw łow ska
w ka te go rii 52kg, brą zo we – Mar ta Wa lo tek w ka te go rii 63kg. Ju sty -
na Sit ko w ka te go rii 70kg oraz Wik to ria Lis w ka te go rii +70kg.

– Świet ny start, ol brzy mi suk ces na szych za wod ni ków, któ rzy
się gnę li po me da le dla bia ło -czer wo nych. Nie ma co ukry wać, że
na si za wod ni cy pre zen tu ją wy so ki po ziom i są pod sta wą re pre zen -
ta cji Pol ski – nie krył ra do ści Ma rian Ja siń ski, tre ner Bu dow la nych
i re pre zen ta cji Pol ski. KP

Szczę śli wa sió dem ka Bu dow la nych

Za głę bie za pra sza

Jubileusz bez sukcesów

Sędzia
międzynarodowy
Tomasz Zakolski,
asystent trenera
Martyna Bierońska,
Karolina Rak, Marta
Walotek, Tomasz
Dobrzyński, Wiktoria
Lis, Klaudia
Pawłowska,
Przemysław Szuba,
Magdalena Giec,
Tomasz Szuba,
Justyna Sitko i trener
Marian Jasiński.

Krzysz tof  Po lacz kie wicz

Na dzie je w ser ca ki bi ców wla -
ła koń ców ka zma gań, a kon -
kret nie pięć ostat nich spo tkań,
w któ rych Za głę bie po pro wa -
dził Mi ro sław Smy ła. W trak -
cie run dy zlu zo wał on zwol -
nio ne go Mi ro sła wa Kmie cia.
Czte rech z nich za koń czy ły się
wy gra ną eki py z So snow ca,
dzię ki cze mu stra ta punk to wa
do miej sca gwa ran tu ją ce go
awans zma la ła do sze ściu
punk tów. Do mo men tu ob ję cia
ze spo łu przez Smy łę Za głę bie
z trzy na stu spo tkań wy gra ło
za le d wie trzy, ty le sa mo prze -
gra ło i aż sied mio krot nie re mi -
so wa ło. – Uwa żam, że wy ko -
na li śmy wspól nie ja ko sztab
szko le nio wy i ze spół pra cę,
któ rej efek ty wi dać go łym
okiem. Zni we lo wa li śmy tro chę
strat, w ta be li je ste śmy nie co
wy żej, wciąż re al ny jest awans.
Oczy wi ście pa mię ta my, że nie
jest tak, że by nie mo gło być le -
piej. Cze ka nas te raz kil ka na -
ście  ko lej nych ty go dni cięż kiej
pra cy, tak aby do wio sny przy -
go to wać się jak naj le piej. Je -
ste śmy już po te stach, te raz
część pił ka rzy ma wol nych kil -
ka dni, jed nak w grud niu bę -
dzie my jesz cze wy ko ny wać
sze reg tre nin gów, w tym mo to -

rycz nych, tak aby ze spół grał
le piej. Ta ki jest nasz cel, gdyż
chce my by dru ży na ro bi ła po -
stę py – mó wi tre ner Smy ła,
któ ry pod kre śla, że se zon,
po któ rym li ga zo sta nie zre for -
mo wa na jest na praw dę za bój -
czy. – Ci co prze ży ją, bę dą sil -
niej si i go to wi, by osią gać po -
sta wio ne przed so bą ce le.
Dla te go chce my wy trzy mać,
po zo stać w gro nie ze spo łów,
któ re wy trzy ma ją tru dy te go
se zo nu, a do dat ko wo chce my
li czyć się w wal ce o naj wyż sze
ce le, ale nic nie bę dę de kla ro -
wał, nie ma ta kiej moż li -

wość – do da je tre ner so sno wi -
czan.

Być mo że Za głę bie je sie nią
zdo by ło by kil ka punk tów wię -
cej gdy by nie pa smo ura zów,
któ re do tknę ło ze spół. Co chwi -
la ktoś wy pa dał ze skła du, ktoś
in ny wra cał. Nie ule ga jed nak
wąt pli wo ści, że aby wio sną
awan so wać przy dał by się
wzmoc nić ze spół. – Po trzeb ne
są nam kon kret ne, spraw dzo ne
na zwi ska, któ re wzmoc nią ze -
spół. Nie ma cza su na ca sti nig
i po szu ki wa nia wśród ano ni -
mo wych gra czy. Nam po trzeb -
ni są lu dzie, któ rzy od za raz

wej dą do ze spo łu i da dzą mu
jak naj wię cej. Kon kre ty? O tym
roz ma wia my z pre ze sem – mó -
wi z uśmie chem tre ner Smy ła.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że
dla kil ku za wod ni ków czas gry
w Za głę biu do biegł koń ca. Przy -
kła dem mo że być tu taj Ad rian
Ma rek, któ ry ja ko wiel ki ta lent
wcho dził do dru ży ny w 2006 ro -
ku. Od tam tej po ry mi nę ło sie -
dem lat. Nie dość, że nasz środ -
ko wy obroń ca nie zro bił kro ku
na przód, to w do dat ku cof nął się
w pił kar skim roz wo ju. Kil ka se -
zo nów w II li dze zro bi ło swo je.
Aż żal by ło pa trzeć na je go błę -
dy w me czu z Ostro vią, po któ -
rych pa da ły go le dla ry wa li.
A prze cież w 2007 ro ku ten pił -
karz był na Mi strzo stwach Świa -
ta do lat 20…

Praw dę mó wiąc Za głę biu
przy dał by się so lid ny gracz
do każ dej for ma cji. Przede
wszyst kim do ata ku. Wpraw -
dzie Ra fał Jan kow ski je sie nią
ubie głe go ro ku, po dob nie jak
tym ra zem, strze lił trzy go le,
a wio sną 2013 ro ku po ko nał
bram karz ry wa li dzie sięć ra zy,
ale trud no uwie rzyć, że i tym
ra zem bę dzie po dob nie. Łu kasz
Tu micz wresz cie się od blo ko -
wał, zdo był je sie nią pięć bra -
mek, ale trud no o nim po wie -
dzieć, że jest snaj pe rem wy bo -

ro wym, a ta kie wła śnie Za głę -
biu po trze ba.

– Wie my gdzie trze ba wpro -
wa dzić zmia ny, sztab szko le -
nio wy dzia ła w tej ma te rii. Ma -
my za so bą pierw sze gry kon -
tro l ne, chcie li by śmy jak
naj szyb ciej wzmoc nić ze spół.
Na pew no po czą tek se zo nu nie
był wy ma rzo ny. Koń ców ka da -
ła na dzie je, mu si my zro bić
wszyst ko aby wio sną za grać le -
piej – pod kre śla pre zes Za głę -
bia Mar cin Ja ro szew ski.

Nie wy klu czo ne, że wio sną
so sno wi cza nie po raz ko lej ny
się gną po po sił ki z War sza wy.
Na ra zie pił ka rzem, któ ry
spraw dził się w peł ni w So -
snow cu jest środ ko wy obroń ca
Mar cin Grud niew ski, za dat ki
na nie złe go graj ka ma tak że Jan
Grze sik. Na pew no wię cej
ocze ki wa no po Bar tło mie ju
Czar nec kim, któ ry miał praw -
dzi we „wej ście smo ka” w me -
czu z War tą Po znań kie dy to
strze lił bram kę i wy pra co wał
rzut kar ny. Nie ste ty, po tem by -
ło już tyl ko go rzej.

W ocze ki wa niu na run dę
wio sen ną na le ży mieć na dzie ję
(któ ry to już raz?), że mo że
wresz cie, po sze ściu la tach spę -
dzo nych na pe ry fe riach fut bo lu
Za głę bie wkro czy na dro gę po -
wro tu do świet no ści…

Piłkarze Zagłębia zakończyli jesienną rundę zmagań. Mimo wielu potknięć szanse na awans nadal realne.

Może tym razem się uda?
Szóste miejsce, 28 punktów na koncie, strata sześciu „oczek” do miejsca gwarantującego awans, pięć punktów przewagi
nad strefą spadkową. To dorobek Zagłębia po 18 kolejkach drugoligowych zmagań. Po raz kolejny na rundę wiosenną
wyczekiwać będziemy z olbrzymią nadzieją. Może tym razem się uda i po sześciu latach sosnowiczanie opuszczą
futbolowe peryferie i zakotwiczą na zapleczu ekstraklasy?

Aż 33 pa ry wzię ły udział w Tur nie ju Bry -
dża Spor to we go, któ ry od był się z oka zji
Świę ta Nie pod le gło ści w ka wiar ni DO -
RJAN. Za wod ni cy zmie rzy li się w dwóch
ka te go riach: sa mo rzą dow cy i rad ni oraz
open. W pierw szej ka te go rii naj lep si by li
Wie sław Ope racz i Krzysz tof Sie radz ki,
a w ka te go rii open wy gra li Ire ne usz Pło -
cha i Bła żej Bzow ski. Te raz bry dży ści za -
mie rza ją się wi dy wać re gu lar nie. 

– W związ ku z tra dy cyj nie or ga ni zo -
wa nym co ro ku przez MO SIR So sno wiec
i TKKF Za gó rze tur niej w dniu Świę ta
Nie pod le gło ści, za mie rza my roz sze rzyć
ini cja ty wę i zor ga ni zo wać Klub Bry dżo -
wy w So snow cu Za gó rzu – za po wia da
Adam Bę dzie szak, pre zes TKKF Za gó -
rze. – W ra mach klu bu pla nu je my m. in.
prze pro wa dzać tur nie je open oraz pro wa -
dzić kurs bry dżo wy dla po cząt ku ją cych.
Za mie rza my roz po cząć roz gryw ki
od stycz nia przy szłe go ro ku. – do da je. 

Spo tka nia dla ama to rów i mi ło śni ków
bry dża bę dą się od by wać w lo ka lu DO -
RJAN w każ dy pierw szy czwar tek mie -
sią ca o godz. 17.00 przy ul. Br. Mie ro -
szew skich 91 w So snow cu. Kosz ty
uczest nic twa w klu bie obej mą je dy nie
skład kę przy za pi sach do tur nie ju, po kry -
wa ją cą kosz ty opła ce nia sę dzie go. Człon -
ko wie 

TKKF So sno wiec Za gó rze zor ga ni zu ją
prze bieg spo tkań oraz za pew nią or ga ni za -
cję tur nie jów ama tor skich i mi strzow skich
bry dża spor to we go. Wię cej in for ma cji
moż na uzy skać pod nr 501 454 825. SK

Ru sza Klub Bry dżo wy 

Hu ra gan z wor kiem me da li
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Uro czy sty wer ni saż wy sta wy „Pol skie szkło współ -
cze sne”, któ ry od był się 27 li sto pa da w Mu zeum
w So snow cu, za koń czył I etap mo der ni za cji tej sta łej
wy sta wy. Wy bit ne dzie ła pol skich pro jek tan tów zo sta -
ły wy eks po no wa ne w no wo cze snych i es te tycz nych
ga blo tach, któ re za ku pio no dzię ki do ta cji prze ka za nej
przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go. Dzię ki środ kom w wy so ko ści 100 ty się cy zło tych,
uni kal na w ska li kra ju ko lek cja ro dzi me go szkła użyt -
ko we go i ar ty stycz ne go zy ska ła no we ży cie. Pra ce naj -
lep szych ar ty stów szkła po now nie za chwy ci ły przy -
by łych go ści swo ją uży tecz no ścią, pro sto tą i pięk nem. 

Obec na wy sta wa uka zu je do ro bek i osią gnię -
cia de si gne rów pra cu ją cych nad prak tycz nym za -
sto so wa niem i wcie la niem w ży cie idei wzor nic -
twa prze my sło we go. Na wy sta wie moż na oglą dać
pra ce dwu dzie stu sze ściu pol skich pro jek tan tów.
Na wy sta wie za pre zen to wa no m. in. wzo ry szkła
go spo dar cze go for mo wa ne ręcz nie, czy li tra dy cyj -
ną me to dą dmu cha nia oraz pra so wa ne. Ory gi nal -
no ścią for my wy róż nia ją się przed mio ty, któ rych
au to ra mi są Je rzy Słu czan -Or kusz i Zbi gniew
Hor bo wy. W dzie dzi nie szkła pra so wa ne go moż -
na po dzi wiać pro jek ty Ja na i Ery ki Dro stów, zwią -
za nych za wo do wo z HSG „Ząb ko wi ce”, a tak że
„kul to we” już ze sta wy ich au tor stwa jak „Ra -
diant”, „Dia tret” i „Con ti”. 

Przed sta wio ne eks po na ty uka zu ją rów nież do ko -
na nia ro dzi mych hut szkła oraz osią gnię cia tech no -
lo gów i hut ni ków. Eks po zy cje do peł nia ją eks po na ty
pol skie go szkła, po wsta łe przed 1939 r. Są to wy ro -
by hut szkła: „Hor ten sja” w Piotr ko wie Try bu nal -
skim, „Nie men” na Gro dzieńsz czyź nie, „Za wier cie”
w Za wier ciu, „Ząb ko wi ce” w Ząb ko wi cach Bę dziń -
skich, „Jó ze fi na” w Szklar skiej Po rę bie i Pol skich
Hut Szkła w Kro śnie. sk

Drugie życie polskiego szkła
Ewa Ga jew ska

W so bot nie przed po łu dnie, 16 li sto pa da, w Cen trum
In for ma cji Miej skiej od był się dłu go ocze ki wa ny wer -
ni saż wy sta wy fo to gra ficz nej „110 So sno wi czan
na 110-le cie So snow ca”. Po wsta ła ona w ra mach pro -
jek tu zre ali zo wa ne go przez so sno wiec ką gru pę fo to -
gra ficz ną 4Pho to, któ rej człon ko wie po sta no wi li
w ubie głym ro ku uczcić 110. rocz ni cę nada nia praw
miej skich, po przez spor tre to wa nie 110 miesz kań ców
So snow ca. 

Gru pę 4Pho to two rzą wy jąt ko wo kre atyw ni pa sjo -
na ci fo to gra fii: Mo ni ka Gru sze wicz, Piotr Ła ta cha,
To masz Mal kow ski i Woj ciech Skór ka. Re ali za cja ich
przed się wzię cia trwa ła kil ka mie się cy. Wy ko na nie
por tre tu pro po no wa no prze chod niom w cen trum
mia sta, gdzie ich fa la prze ta cza się każ de go dnia
w dro dze do szko ły al bo do pra cy. Na zdję ciu mógł
się zna leźć każ dy. Wiek, płeć, sta tus spo łecz ny – nie
mia ły zna cze nia. Cie ka wy po mysł spo tkał się z du -
żym za in te re so wa niem i za an ga żo wa niem ze stro ny
miesz kań ców, dzię ki cze mu po wsta ła wy jąt ko wa ga -
le ria. W więk szo ści skła da się ona ze zdjęć przy pad -
ko wych osób, ale zna la zło się tak że miej sce dla bar -
dziej zna nych przed sta wi cie li władz mia sta oraz za -
słu żo nych dla kul tu ry i sztu ki. Moc ną stro ną wy sta wy
oka zał się du ży prze krój wie ko wy oraz róż no rod ność
pro fe sji por tre to wa nych osób. Naj star sza spo śród nich
uro dzi ła się w 1925 ro ku, a naj młod sza mia ła za le d -
wie 1,5 ro ku. Oso by uwiecz nio no na fo to gra fiach
w spo sób na tu ral ny i szcze ry. Li czy ła się przede
wszyst kim au ten tycz ność. Uję cia nie by ły aran żo wa -
ne, żad nych wy myśl nych fry zur, ma ki ja ży, po zo wa -
nia. Nie któ rych mo de li za trzy my wa no w bie gu,
na ich twa rzach wi docz ny jesz cze jest wy raz za sko -
cze nia.

– Po cząt ko wo oso by, któ rym pro po no wa li śmy
zro bie nie fo to gra fii pod cho dzi ły do nas ze spo rym
dy stan sem, na szczę ście po roz mo wie chęt nie da wa -
ły się na mó wić do udzia łu w pro jek cie. Mi mo że nie -
jed no krot nie by li śmy trak to wa ni ja ko an kie te rzy, za -
in te re so wa nie So sno wi czan by ło znacz nie więk sze.
Chęt nie fo to gra fo wa ły się oso by w star szym wie ku,
ale rów nież mło dzież i ro dzi ce z dzieć mi. Wie le osób
przy oka zji po zo wa nia do por tre tu opo wia da ło nam
hi sto rie swo je go ży cia. Lu dzie mó wi li  o swo ich mi -
gra cjach za pra cą, tra ge diach ro dzin nych, ale rów -
nież o po dró żach, pa sjach i ma rze niach – pi szą o re -
ali za cji pro jek tu człon ko wie gru py 4Pho to.

Na wer ni saż zo sta ły za pro szo ne uwiecz nio ne
na zdję ciach oso by, za przy jaź nie ni fo to gra fi cy oraz

przed sta wi cie le władz mia sta. Nie wszy scy przy by li
na miej sce, ale i tak Cen trum In for ma cji Miej skiej
z tru dem po mie ści ło zgro ma dzo nych.

– To wy jąt ko wa wy sta wa por tre tów w prze strze ni
miej skiej. Po ka za nie mia sta po przez zdję cia twa rzy
miesz kań ców, two rzy mię dzy ni mi więź. Jest ona
czymś bez cen nym, tak jak wszyst ko co łą czy lu dzi, da -
je po wód do za war cia zna jo mo ści i roz mo wy. Dzi siej -
sze spo tka nie po ka zu je, jak bar dzo ta ka wy sta wa by ła
po trzeb na. Mam na dzie ję, że to do pie ro po czą tek więk -
sze go pro jek tu i człon ko wie 4Pho to bę dą śle dzić sfo to -
gra fo wa nych miesz kań ców przez ko lej ne la ta – mó wił
Jó zef Wol ny – fo to re por ter, czło nek ZPAF.

Dla osób, któ rych fo to gra fie za wi sły na ścia nach
Cen trum In for ma cji Miej skiej, przy go to wa no pa miąt -
ko we od bit ki zdjęć. Wie lu spo śród spor tre to wa nych
po ja wi ło się wraz z człon ka mi ro dzi ny i zna jo my mi.
Nie któ rzy dzię ko wa li, pod kre śla jąc jak bar dzo jest dla
nich waż ne miej sce w ta kiej ga le rii. Dzię ki udzia ło -
wi w ak cji, jesz cze bar dziej sta li się czę ścią te go mia -
sta. Spo tka nie by ło dla nich oka zją do przy wo ła nia
wspo mnień, jak rów nież roz mo wy o hi sto rii miej sca,
w któ rym ży ją. 

– Naj bar dziej za sko czy ła nas ogrom na otwar tość
lu dzi. Nie któ re roz mo wy w trak cie wer ni sa żu by ły
bar dzo wzru sza ją ce. Na po cząt ku pla no wa li śmy, że
bę dzie to ma ły pro jekt, ale dzię ki oso bom, któ re włą -
czy ły się do ak cji, stał się znacz nie bar dziej do nio -
sły – mó wił po spo tka niu Piotr Ła ta cha. 

Pro jekt po wstał z po mo cą Cen trum In for ma cji
Miej skiej oraz So sno wiec kie go Cen trum Sztu ki – Za -
mek Sie lec ki oraz przy wspar ciu Urzę du Miej skie go
So snow ca. Wy sta wę moż na by ło oglą dać w CIM
do koń ca li sto pa da. W mar cu bę dzie pre zen to wa -
na w Ryb ni ku na XI Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Fo to gra fii.

110 portretów mieszkańców na 110 lat Sosnowca 

Syl wia Ko sman

Cie szę się, że po wsta ło ko lej ne miej sce,
w któ rym bę dzie moż na po móc dzie -
ciom. „Kra ina Świe tli ków” to przede
wszyst kim mą dra pro fi lak ty ka na tym
eta pie, kie dy jesz cze nie jest za póź -
no – za in au gu ro wał dzia łal ność „Kom -
na ty Świe tli ków” Ma rek Mi cha lak,
rzecz nik praw dziec ka, któ ry 26 li sto pa -
da go ścił w So snow cu. – Zwró ce nie
uwa gi na to, że prze moc mo że się wy -
da rzyć w każ dym miej scu i w każ dej sy -
tu acji jest czymś, co po py cha nas
do dzia ła nia. Nie ma przy zwo le nia spo -
łecz ne go dla sto so wa nia prze mo cy. Z 40
ty się cy in ter wen cji, ja kie rocz nie po dej -
mu ję, po ło wa do ty czy prze mo cy psy -
chicz nej i fi zycz nej, zwłasz cza tej psy -
chicz nej – do dał. 

„Kom na ta Świe tli ków”, a wła ści wie
Cen trum Pro fi lak ty ki i Psy cho te ra pii
Wię zi, to nie tyl ko przy ja zny po kój
do prze słu chań dzie ci, ale przede wszyst -

kim cen trum wspar cia psy cho lo gicz ne go
i te ra peu tycz ne go dla dzie ci i do ro słych.
Mie ści się w sie dzi bie Miej skie go Klu bu
Kie pu ry przy ul. Bę dziń skiej 6 w So -
snow cu. Dzia ła w ra mach po wo ła ne go
sto wa rzy sze nia Moc Wspar cia Au xi lium.
Głów ną ro lą Kom na ty Świe tli ków bę -
dzie przy go to wa nie  dziec ka  do ro li
świad ka. Stwo rzo no więc miej sce przy -
ja zne, ko lo ro we, na sta wio ne na po trze by
dziec ka, w któ rym każ de dziec ko bę dzie
mo gło swo bod nie i bez lę ku ze zna wać
oraz zna leźć po moc i wspar cie. 

– Pra cu je my w So snow cu nad sys te -
mem, któ ry bę dzie prze ciw dzia łał prze -
mo cy na eta pie naj wcze śniej szym. Je -
stem dum ny, że ma my w mie ście ta kich
fa chow ców, któ rzy pra cu ją nad ty mi pro -
ble ma mi sku tecz nie i efek tyw nie. So -
sno wiec jest li de rem tych dzia łań w Za -
głę biu, a mo że i w wo je wódz twie ślą -
skim – mó wił pod czas kon fe ren cji
pra so wej Zbi gniew Sza le niec, za stęp ca
pre zy den ta mia sta. – Tu taj na ro dził się

po mysł po wsta nia Re gio nal nej Ślą skiej
Ko ali cji na Rzecz Prze ciw dzia ła nia
Prze mo cy w Ro dzi nie, któ ra ma na ce lu
wy mia nę do świad czeń i lob bing
na rzecz po pra wy sys te mu prze ciw dzia -
ła nia prze mo cy na te re nie wo je wódz twa.
Gmi ny wcho dzą ce w skład ko ali cji są
wio dą ce we wdra ża niu roz wią zań in ter -
dy scy pli nar nych i od lat ak tyw nie dzia -
ła ją w ob sza rze prze ciw dzia ła nia prze -
mo cy w ro dzi nie – do dał. 

Cen trum Pro fi lak ty ki i Psy cho te ra pii
Wię zi „Kra ina Świe tli ków” zo sta ło po -
wo ła ne przez Sto wa rzy sze nie Moc
Wspar cia Au xi lium w paź dzier ni ku te -
go ro ku. To spe cja li stycz na pla ców ka,
któ rej za da niem jest wspar cie psy cho lo -
gicz ne, dia gno za psy cho lo gicz na, in ter -
wen cja kry zy so wa, po ra dy praw ne czy
edu ka cja w za kre sie prze ciw dzia ła nia
prze mo cy. 

– Nie by ło do tąd miej sca w So snow cu,
któ re kom plek so wo zaj mo wa ło by się pro -
fi lak ty ką, po mo cą dla dzie ci do 12, 13 lat

ży cia czy przy go to wa niem dziec ka do ro li
świad ka w pro ce du rach praw nych – mó -
wi Mag da Drdzeń, pre zes sto wa rzy sze nia
Moc Wspar cia Au xi lium. – W ra mach
dzia łal no ści sto wa rzy sze nia bę dzie moż -
na bez płat nie sko rzy stać z pro fe sjo nal nej
po mo cy psy cho lo gicz nej, pe da go gicz nej
czy praw nej. Wy kwa li fi ko wa ni spe cja li -
ści z róż nych dzie dzin, czy li psy cho lo dzy,
tre ne rzy, pe da go dzy, pra cow ni cy so cjal ni

czy praw ni cy bę dą słu żyć pro fe sjo nal ną
po mo cą – za pew nia. Wię cej in for ma cji
na te mat dzia łal no ści sto wa rzy sze nia
moż na zna leźć na stro nie: www.moc -
-wspar cia.pl. 

Rzecz nik praw dziec ka wziął tak że
udział w IV re gio nal nej kon fe ren cji
pt. „Pro fi lak ty ka krzyw dze nia ma łych
dzie ci”, któ ra  od by ła się w Wyż szej
Szko le „Hu ma ni tas”. 

Wrota Komnaty Świetlików zostały otwarte! 

Moc wsparcia

Ze spół Tań ca No wo cze sne go & Che er le aders Skan dal od 20
lat od no si licz ne suk ce sy w kra ju i za gra ni cą, a to wszyst ko
pod bacz nym okiem tre ner ki Ka ta rzy ny Pilch. Tak by ło i tym
ra zem. Dziew czę ta, któ re na co dzień tre nu ją w Miej skim Klu -
bie im. J. Kie pu ry, 16 i 17 li sto pa da wal czy ły na XVII Ogól -
no pol skim Fe sti wa lu Tań ca im. Ada ma Mar ka w Lu bliń cu.
Po trwa ją cym czte ry go dzi ny fe sti wa lu przy szedł czas na wy -
ni ki, któ re by ły dla ze spo łu bar dzo szczę śli we.

W ka te go rii DI SCO MI NI FOR MA CJE (tan ce rze do 11
lat) wy róż nie nie otrzy mał Mi ni Skan dal i Śred ni Skan dal. 

W ka te go rii DI SCO MI NI FOR MA CJE (tan ce rze
w wie ku 12-15 lat) I miej sce zdo był Skan dal 2. 

W DI SCO FOR MA CJACH (tan ce rze do 11 lat) – I miej -
sce za jął Ma ły Skan dal oraz w ka te go rii DI SCO FOR MA -

CJACH (tan ce rze w wie ku 12-15 lat) I miej sce uzy skał
Skan dal. 

Trzy pierw sze miej sca oraz dwa wy róż nie nia to du że
osią gnię cie dla mło dych wy ko naw ców. Dziew czę ta wra ca ły
z tur nie ju bar dzo szczę śli we, wiel ka by ła też ra dość ocze ku -
ją cych ro dzi ców. 

– Do brze że mo że my za wsze li czyć na wspar cie ro dzi -
ców. To oni naj bar dziej do ce nia ją na szą cięż ką pra cę i cie szą
się z na szych suk ce sów oraz po ma ga ją zno sić go rycz po raż -
ki i prze ciw no ści lo su. 20 lat pra cy, 20 lat suk ce sów na sce -
nie w kra ju i za gra ni cą – to du żo czy ma ło? – za sta na wia ją
mło dzi tan ce rze.

Do gra tu la cji wszyst kim „skan da list kom” do łą cza się na -
sza re dak cja. U

xxxxxxx
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gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu już
od dawna promuje treści związane
z edukacją globalną i humanitarną.
jako jedyne w Sosnowcu posiada
certyfikat Szkoły humanitarnej

Jednym z przedsięwzięć, jakie szkoła
podjęła się zrealizować w czasie
trwającego Tygodnia Edukacji
Globalnej było zorganizowanie
happeningu miejskiego. 20 listopada
młodzież przeszła ulicami Sosnowca,
z przygotowanymi transparentami,
ulotkami i hasłami promującymi hasło
tegorocznego TEG – „Wybierz
zrównoważony styl życia”. Uczniowie
w szczególności pragnęli zwrócić
uwagę mieszkańcom Sosnowca
na problematykę związaną z prawami
człowieka, Milenijnymi Celami
Rozwoju, odpowiedzialną konsumpcją,
dbałością o środowisko naturalne oraz
współzależnościami we
współczesnym świecie. Gimnazjaliści

rozmawiali z sosnowiczanami
o złożoności świata i naszej w nim roli
jako jego obywali, zachęcali
do podejmowania działań na rzecz
bardziej sprawiedliwego
i zrównoważonego świata, pokazywali
wpływ jednostki na globalne procesy
i wpływ globalnych procesów
na jednostkę. Starali się przełamywać
istniejące stereotypy i uprzedzenia. 
Mieszkańcy Sosnowca w znacznej
większości przyjmowali hapepening
z dużą życzliwością
i zainteresowaniem. Młodzież jedynki
ma nadzieję, że dzięki tego typu
akcjom uda jej się wypromować
postawy sprzyjające rozwiązywaniu
problemów świata i czynienia go
lepszym. Happening zakończył się
pod Urzędem Miasta w Sosnowcu,
gdzie gimnazjaliści mieli okazję
porozmawiać o problematyce
globalnej z prezydentem miasta
Sosnowca Kazimierzem Górskim. (U)

Zdarzy∏o si´�

Tydzień Edukacji Globalnej 

VI Ogól no pol ski Fe sti wal KIE PU RA FEST 

„Sen no cy let niej” w dra ma tur gii
Mar ty ny Lech man i re ży se rii
Krzysz to fa Po pioł ka jest au tor ską
ada pta cją sztu ki Wil lia ma  Sha ke -
spe are’a. Pre mie ra spek ta klu
na de skach Te atru Za głę bia od by -
ła się w dru gą so bo tę li sto pa da.
Spek takl mło dych re ali za to rów to
po kło sie, a wła ści wie na gro da
zor ga ni zo wa ne go w ubie głym ro -
ku ple bi scy tu, pod czas któ re go
stu den ci Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Te atral nej w Kra ko wie
pre zen to wa li wi dzom prób ki swo -
ich umie jęt no ści re ży ser skich.
Wi dzo wie uzna li, że naj le piej spi -
sał się Krzysz tof Po pio łek i to
wła śnie on otrzy mał pro po zy cje
przy go to wa nia na sce nie Te atru
Za głę bia spek ta klu dy plo mo we -
go. Ada pta cja mło de go i nie po -
kor ne go twór cy nie jest wier ną
ada pta cją sztu ki Szek spi ra. Ale
tek sty Szek spi ra nie bez po wo du

ucho dzą na po nad cza so we, a sło -
wa po ety ni gdy nie prze mi nie.
Re ży ser prze no si ak cję do do mu
star ców „Ate ny”, w któ rym wo -
lon ta riu sze po sta na wia ją wy sta -
wić „Sen no cy let niej” z tam tej -

szy mi pen sjo na riu sza mi. Wszyst -
ko z oka zji ślu bu dy rek to ro wej
ośrod ka. Od rzu ca ny po cząt ko wo
tekst sta je się dla pod opiecz nych
ośrod ka spo so bem, by zdra dzić
skry wa ne od lat uczu cia i nie speł -

nio ne ma rze nia, ob na żyć swo je
praw dzi we pra gnie nia, za wal czyć
o mi ło ści, a co wię cej, wy rwać się
z apa tii smut ku i przy gnę bie nia,
ja ki nie sie ze so bą los pen sjo na -
riu sza do mu star ców. sk

Sen u schyłku życia 
obsada:
Krystyna Gawrońska / Zofia,
Hermia
Czesława Monczka (gościnnie)
/ Marianna, Helena
Edyta Ostojak / Dyrektorka
(Hippolita), Tytania
Michał Bałaga / Wolontariusz 3
Aleksander Blitek / Wolontariusz 2,
Poszewka
Przemysław Kania / Dyrektor
(Tezeusz)
Zbigniew Leraczyk / Stanisław,
Demetriusz
Tomasz Muszyński / Wolontariusz 1
Andrzej Śleziak /Antoni, Lizander

30 listopada w miejskim klubie im.
j. kiepury – energetyczne centrum
kultury w Sosnowcu odbył się
koncert
finałowy Vi ogólnopolskiego
Festiwalu kiepURAFeSt

Celem festiwalu jest promocja dorobku
muzycznego i upowszechnianie postaci
Jana Kiepury, propagowanie
twórczości własnej oraz prezentacja
dokonań artystycznych solistów
i zespołów muzycznych oraz
przybliżenie młodszemu pokoleniu
piękna muzyki poważnej w nowych
aranżacjach. Festiwal miał charakter
otwarty. Prezentacje konkursowe
oceniało profesjonalne jury w składzie:
Dorota Miśkiewicz – Przewodnicząca
oraz Anna Kamalska,
Katarzyna Piasecka, Tomek Kałwak
i Grzegorz Majzel.
Jury, za wyrównany poziom wokalny
i twórczy, przyznało 6 równorzędnych
wyróżnień w wysokości 350 złotych
każde dla: zespołu Hello Maya za utwór
z repertuaru Jana Kiepury „Usta milczą,
dusza śpiewa”, Agnieszki Budak,
również za utwór z repertuaru
Jana Kiepury „Usta milczą, dusza
śpiewa”, Agnieszki Szewczyk
za kompozycje własną pt. „Boję się”,
Anny Ochojskiej za utwór z repertuaru
Jana Kiepury „Pokochaj mnie”, Doroty

Zygadło i Igora Smaruj za utwór
z repertuaru Jana Kiepury „Umarł
Maciej, umarł” oraz Elizy Wietrzyńskiej
za kompozycję własną pt „Zaśnij”.
Jury postanowiło również przyznać
jedno wyróżnienie za wrażliwość
i niezwykłą muzykalność
w wysokości 400 zł dla gitarzysty,
akompaniatora – Mateusza Tomczaka.
Ponadto
przyznano: III miejsce – nagroda
w wysokości 2000 zł dla Agaty
Rożankowskiej za utwory „Dla ciebie
śpiewam” z repertuaru Jana Kiepury
i kompozycję własną
„Try”, II miejsce – nagroda
w wysokości 2.500 zł dla zespołu Bad
Request za utwory „Umarł Maciej,
umarł” z repertuaru Jana Kiepury
i kompozycję własną „Piekło
wspomnień” oraz I miejsce – nagroda
w wysokości 3.000 zł dla Michała
Kaczmarka za utwory „Nessun Dorma”
z repertuaru Jana Kiepury i kompozycję
własną „Brand New Man”.
Na zakończenie festiwalu ze
specjalnym reczitalem wystąpiła
Dorota Miśkiewicz. Wokalistce
towarzyszyli znakomici artyści polskiej
sceny jazzowej, którzy na ten dzień
stworzyli zespół w składzie: Marek
Napiórkowski, Tomasz Kałwak, Michał
Dąbrówka, Robert Kubiszyn i Andrzej
Roman. U

Zmagam się sam ze sobą i pokazuję co, mi w duszy gra – mówi Karol Bondarenko

Morze, moja miłość
Na ma lo wał set ki ob ra zów. Ile do kład nie?

Ni gdy nie li czył. Ale lu dzie ko cha ją mo rze
w każ dej od sło nie, zwłasz cza mor skie kra jo -
bra zy, któ re wy szły spod pędz la Ka ro la Bon -
da ren ki, więc so sno wiec ki ar ty sta wła ści wie
każ de go dnia sia da przy szta lu gach i nie -
zmor do wa nie od 40 lat ma lu je… mo rze. Ma -
larz ma na swo im kon cie po nad 100 wy staw
in dy wi du al nych i 48 wy staw zbio ro -
wych. – Na Ślą sku i w Za głę biu je stem chy -
ba je dy nym i za de kla ro wa nym ma ry ni stą,
set ki ki lo me trów od mo rza – śmie je się Ka -
rol Bon da ren ko. 

Ma lu je ob ra zy olej ne i two rzy pa ste le.
Ole je ota cza au ra ta jem ni czo ści i nie zgłę bio -
nej ta jem ni cy. Z ko lei je go pa ste le są na stro -
jo we, peł ne de li kat ne go świa tła lub no stal gii.
Pa ste lo we mo rze nie sie z so bą nie sa mo wi ty
kli mat. Tchnie spo ko jem al bo sza le je na nim
sztorm. 

Skąd ta fa scy na cja mo rzem? – Mi ło ścią
do mo rza za ra ził mnie zna ny że glarz, kon -
struk tor jach to wy, Ka zi mierz „Ku ba” Ja wor -
ski, któ re go po zna łem w Szcze ci nie. Mo że
i ja mam dar do ma lo wa nia mo rza, ale on
miał nie wąt pli wy dar nie tyl ko do ści ga nia się
na re ga tach, ale tak że do opo wia da nia hi sto -
rii – mó wi Ka rol Bon da ren ko. – Pod wpły -
wem je go opo wie ści, a po tra fił prze nieść każ -
de go słu cha cza w śro dek swo jej opo wie ści,
wzią łem kart kę, ołó wek i za czą łem ry so wać.
W koń cu on mi zaj rzał przez ra mę, zo ba czył,
co na ry so wa łem i za pro po no wał: „Zrób to
w ole ju”. I tak się za czę ło – do da je ar ty sta. 

Mo rze, wbrew te mu, co się mo że wy da -
wać, jest trud ną ma te rią do po ka za nia. – Ale
ja lu bię trud no ści – przy zna je prze wrot nie
Ka rol Bon da ren ko. – Na każ dym ob ra zie
wo da mu si być mo kra, a wiatr na praw dę mu -
si wiać. Ope ru ję świa tłem, na stro jem, kli ma -
tem. Zma gam się sam ze so bą i po ka zu ję co,
mi w du szy gra – do da je.

Co cie kaw sze, każ dy ob raz jest… in ny.
Cza sem zda rza się re pli ka, ale je dy nie
na wy raź ne ży cze nie klien ta. – Nie za wsze
je stem za do wo lo ny z efek tów mo jej pra cy.
Wów czas od kła dam ob raz na kil ka ty go dni
al bo mie się cy i wra cam do płót na z no wą po -
my słem czy ener gią – zdra dza ar ty sta. 

Od po nad 30 lat ma larz wy sta wia tak że
swo je pra ce w Wi śle, dla te go oprócz mor -
skich kra jo bra zów w je go twór czo ści gosz czą
tak że te ma ty zwią za ne z Be ski dem Ślą skim. 

Ka rol Bon da ren ko ro bił w ży ciu róż ne rze -
czy. – Ła twiej by by ło za py tać, cze go nie ro bi -
łem? – pod po wia da. Był spa wa czem, mi strzem
to kar skim, na uczy cie lem, a tak że pra co wał
w ko pal ni w Mi lo wi cach. – To mnie jed nak nie
ba wi ło. Kie dy zo sta wi łem ty po wą pra cę, za ją -
łem się na do bre ma lo wa niem. Wszyst kie za -
wo dy po szły wów czas w od staw kę, zwłasz cza
kie dy przez pra cę w stocz ni do ro bi łem się…
ren ty – mó wi Ka rol Bon da ren ko. 

Twór czo ści Ka ro la Bon da ren ki nie spo -
sób jed no znacz nie pod su mo wać. Pięk ną oce -
nę wy sta wił mu je go przy ja ciel, śpie wak
ope ro wy, Wie sław Ochman, pi sząc wprost: 

„W ma lar stwie Ka ro la Bon da ren ki ude -
rza wła śnie nie zwy kle oso bi sty sto su nek
do opi sy wa ne go te ma tu i mi ło ści do Na tu ry,
a tak że zna ko mi ta wie dza o ma lo wa nym te -
ma cie. Bon da ren ko two rzy swo je wi dze nie
wy bra ne go te ma tu z ogrom ną sta ran no ścią

dą żąc do za cho wa nia fi zycz nych cech przed -
mio tów, ale tak że ich ma lar skiej atrak cyj no -
ści. Ar ty sta sta ra się w swych pra cach prze -
ka zać ba ro ko wy prze pych i bo gac two ota -
cza ją ce go nas świa ta. Nie pró bu je też dla
wła snych ce lów de for mo wać ele men tów bu -
do wy ob ra zu lub na gi nać na szą świa do mość
do in nej in ter pre ta cji Je go ma lar stwa niż ta,
któ rą z peł ną ar bi tral no ścią re ali zu je. Z ob -
ra zów Bon da ren ki ema nu je opty mizm. Na -
wet pej za że mor skie, któ re są do sko na łym
przy kła dem obiek tyw ne go wi dze nia te ma tu,
mi mo gro zy bez mia ru wód nie są ar ty stycz -
nym „ostrze że niem” przed ży wio łem, ale ra -
czej po dzi wem dla uro dy mo rza i hoł dem
zło żo nym je go ma lar skiej atrak cyj no ści”. 

Ar ty sta przy mie rza się do ko lej nej wy sta -
wy, któ rą wstęp nie za pla no wa no na lu ty. Pra -
ce ar ty sty bę dzie moż na oglą dać w Ener ge -
tycz nym Cen trum Kul tu ry w So snow cu. 

kA Rol boN dA ReN ko uro dził się w 1945 r. W la tach 1968-1978 miesz kał na Wy brze żu Szcze ciń skim.
Obec nie miesz ka i pra cu je w So snow cu. Jest człon kiem Sto wa rzy sze nia Ma ry ni stów Pol skich w War sza -
wie – od dział Kra ków oraz Sto wa rzy sze nia Kul tu ry Mor skiej w Gdy ni. Otrzy mał I na gro dę XV Prze glą du
Twór czo ści Lu dzi Mo rza w Gdy ni w 1985 r. oraz I na gro dę V Kon kur su Pla stycz ne go im. kpt. ż. w. M. Lesz -
czyń skie go w Gdy ni 1989 r. i w 1990 r. Ar ty sta zo stał tak że na gro dzo ny me da lem „Za słu żo ny dla Ma ry ni -
sty ki Pol skiej” przez Za rząd Głów ny Sto wa rzy sze nia Ma ry ni stów Pol skich w 1994 r., srebr ną od zna ką
„Za słu żo ny Pra cow nik Mo rza” przez Mi ni ster stwo Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej w 1995 r. i 2001 r.

Na każdym obrazie woda musi być mokra, a wiatr naprawdę musi wiać,
przekonuje artysta.
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16 grudnia godz. 18.00 – Energetyczne Centrum Kultury, ul.
Będzińska 65 – „Miłość w Paryżu” to brawurowe kabaretowe
varietes, specjalne, wysmakowane stroje z kolekcji Prady i Evy
Minge i wyrafinowana muzyka. Dorota Lanton zaprezentuje
najpiękniejsze utwory Edith Piaf, Jacquesa Brela, Juliette Greco,
Charlesa Aznavoura, Josephine Baker, Carli Bruni i własne
piosenki, nawiązujące do klimatu kabaretów paryskich lat 30. i 50.
Dorota Lanton – aktorka i piosenkarka. Ukończyła Wydział
Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Niedawno wróciła do serialu
„Klan”, w którym gra postać Julii. Występowała w warszawskich
teatrach „Roma” i „Kwadrat”, w wielu serialach, filmach
i programach kabaretowych. W 2008 r. ukazała się jej płyta „Jak
balsam”, nagrana w Rydze, piosenki zaistniały na antenach
radiowych, a teledyski w stacjach telewizyjnych i internecie.
Bilety w cenie 25 zł (normalny) i 15 zł (ulgowe)
16 – 20 grudnia – Plac Stulecia – JARMARK ŚWIĄTECZNY.
29 grudnia godz. 18.00 – Sala Koncertowa przy Zespole Szkół
Muzycznych im. J. Kiepury, ul. Wawel – Klub Kiepury zaprasza
serdecznie na koncert kończący rok 2013. Wystąpi Krystyna
Prońko z towarzyszeniem Energy Band'u – big
band'u związanego z Klubem Kiepury pod dyrekcją Katarzyny
„Pumy”  Piaseckiej.
Bilety w cenie 15 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy) do nabycia
w Energetycznym Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65. 
31 grudnia godz. – Wieczór Sylwestrowy w Teatrze Zagłębia.
O godz. 18.00 spektakl teatralny, w przerwie poczęstunek lampką
wina. O godz. 21.00 spektakl teatralny, catering. Powitanie
Nowego Roku z Dyrekcją i Zespołem Artystycznym. 
31 grudnia – Górka Środulska – Sylwester i powitanie Nowego
Roku. Godz. 10.00 – uruchomienie wyciągów na małym i dużym
stoku (bezpłatne) – czynne do godz. 0: 00, 16.00 – rozpoczęcie
imprezy rozpaleniem wielkiego ogniska (poczęstunek dla
najmłodszych), 16.30 – przejażdżki psim
zaprzęgiem, 17.00 – pokazy i warsztaty rzeźbienia
w lodzie, 17.30 – pokaz tańca w świetle
ultrafioletowym, 18.00 – wspólne puszczanie lampionów (tylko
dla dzieci i pod opieką opiekuna), 18.30 – pokaz tańca z ogniem,
od 21.00 – DJ Malfunktion, 0.00 – pokaz sztucznych
ogni, 1.00 – zakończenie imprezy. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej zabawy. U

KINO
KI NO HE LIOS, 
ul. Mo drze jow ska 32b,
http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na 32 363 14 14, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl
REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC 13.12. – 23.12.2013

KINO KONESERA:„IDA” WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK-16.12.2013 dramat, od 15
lat, Polska/Dania, 80 min. GODZ. 18.00

FILMY TYGODNIA:
„IGRZYSKA ŚMIERCI: W PIERŚCIENIU
OGNIA” 15.00, 20.00. 
science-fiction/przygodowy, od 12 lat, USA, 146
min. „LAST VEGAS” 15.00, 19.00, 21.15.
komedia, od 15 lat, USA, 105 min.
„AMBASSADA” 18.00. komedia, od 12 lat,
Polska, 105 min. „THOR: MROCZNY
ŚWIAT” 3D 21.00. przygodowy/fantasy, od 12
lat, NAPISY, USA, 112 min. „KAPITAN
PHILLIPS” 20.30. dramat, od 15 lat, USA, 135
min. 

FILMY DLA DZIECI:„KRAINA LODU” 2D
9.00, 10.00, 12.30, 17.30. animacja, b/o,
USA, 108 min. „KRAINA LODU” 3D
09.00, 11.00, 11.30, 13.30, 13,45*, 14.00, 16.00,
16.15, 18.30. animacja, b/o, USA, 108 min.
„RATUJMY MIKOŁAJA” 2D 11.00, 15.00.
animacja, b/o, Wielka Brytania, 84 min.
„RATUJMY MIKOŁAJA” 3D 13.00, 17.00.
animacja, b/o, Wielka Brytania, 84 min. 
„RYSIEK LWIE SERCE” 2D 10.45. animacja,
b/o, Hiszpania, 90 min. „RYSIEK LWIE
SERCE” 3D 13.00.  animacja, b/o,
Hiszpania, 90 min.

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM
FILMAMI ZASTRZEŻONYMI SĄ:
– „THOR: MROCZNY ŚWIAT” 3D
– „RYSIEK LWIE SERCE” 3D 
– „KRAINA LODU” 3D 

co?
gdzie? kiedy?

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 (41-200
Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 00 grudnia Wśród
au to rów po praw nych roz wią zań roz lo so wa ne zo -
sta ną na gro dy, któ re pro si my od bie rać oso bi ście
w Re dak cji.

Po zio mo: 1 – to wa rzysz, 5 – au ra, 8 – ry nek w sta ro żyt -
nej gre cji, 9 – edek ofi cjal nie, 10 – za wie sze nie bro -
ni, 11 – niech ży je!, 12 – je dwab na przę dza do wy szy -
wa nia, 14 – płót no ba weł nia ne, 16 – oku la ry nur ka,
17 – za wsze w pa rze z go mo rą, 19 – do kład ka, 21 – po -
le co ny lub lot ni czy, 22 – wy do by wa na na pod kar pa -
ciu, 25 – bia ła broń, 28 – w sta rym fil mie szu kał mi lio -
na, 29 – gó ral, skła dak, dam ka, 30 – mę drzec, 32 – imi -
ta cja, 34 – pier wia stek che micz ny lub mi to lo gicz ny ol -
brzym, 35 – ro wer dla za ko cha nych, 36 – po rę czy -
ciel, 37 – daw ni wę drow ni ko me dian ci, 38 – go spo -
da, 39 – co fa nie się w roz wo ju.

Pio no wo: 1 – fe styn, 2 – zna ny hor ror hitch coc ka,
3 – jesz cze nie oty łość, 4 – roz trop ność, 5 – wspól nik,
6 – klomb, 7 – ko niak z ga sko nii, 13 – wy ra bia dzwo -
ny, 15 – ostat nia kró lo wa egip ska słyn na ze swej uro -
dy, 18 – ho tel dla zmo to ry zo wa nych, 20 – naj waż niej -
szy w ki nie, 23 – krę tac two, 24 – grec ki pi sarz, po eta
i fi lo zof (330-231 p. n. e.), 26 – za bu rze nia pra cy ser -
ca, 27 – noc leg dla woj ska, 28 – or ga ni za tor,
31 – uśmie chu lub pod wiąz ki, 33 – ce nio ny w so kol nic -
twie. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 10/2013: BERT GHEZZI „CUDA i MISTYCY”
Nagrody otrzymują: Dorota Dudek, Ireneusz Srokosz i Bożena Watoła z Sosnowca

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr 11

Anna Arno 

Niebezpieczny poeta. Konstanty Ildefons
Gałczyński 
Wyd. ZNAK

Kamil Janicki 

Upadłe damy II Rzeczpospolitej
Wyd. ZNAK

HELIOS SOSNOWIEC
ul. Modrzejowska 32B,   41-200 Sosnowiec

REZERWACJA TEL.: 32 363 14 14

reklama

Wszyst kie twa rze Kon stan te go Il de fon sa Gał czyń skie go

Kim był ten po eta, któ ry za pi sał się w zbio ro wej pa mię ci wier sza mi o za cza ro wa -
nej do roż ce, ogór ku, któ ry nie śpie wa, i Te atrzy kiem Zie lo na Gęś? Zie lo nym Kon -
stan tym za ko cha nym na wie ki w srebr nej Na ta lii? Oszu stem, słod kim szar la ta nem,
sztuk mi strzem wy cią ga ją cym wier sze jak kró li ki z ka pe lu sza? Kpia rzem sy pią cym
fa jer wer ka mi dow ci pu? A mo że „psem na for sę” pi szą cym na akord dla te go, kto
za pła ci? Po sta cią tra gicz ną, uwi kła ną w na łóg i ko lej ne po li tycz ne ukła dy? Czło -
wie kiem zdol nym oświad czyć się pod czas wo jen nej tu łacz ki trzem ko bie tom na -
raz, gdy w do mu cze ka ła żo na? A mo że „księ ży co wym fa ce tem”, za ko cha nym
przed wszyst kim w po ezji i mu zy ce?
Książ ka An ny Ar no od kry wa przed na mi wszyst kie te twa rze Kon stan te go Il de -
fon sa Gał czyń skie go i jesz cze wie le in nych. Po dob nie jak je go po ezja, mie ni się
wie lo ma od cie nia mi, ob raz po ety raz jest fla mandz kim por tre tem, raz so cre ali -
stycz nym pla ka tem, a in nym ra zem ka ry ka tu rą z „Prze kro ju”. 

An na Ar no ukoń czy ła hi sto rię sztu ki w In sti tu te of Fi ne Arts na Uni wer sy te cie
No wo jor skim. Współ pra cu je z,, Ze szy ta mi Li te rac ki mi” i,, Ga ze tą Wy bor czą”.
Jest tłu macz ką i lau re at ką Na gro dy „Ze szy tów Li te rac kich” za de biut w dzie dzi -
nie po ezji. Pu bli ku je pod pseu do ni mem.

Bezwzględne, zdecydowane i zabójczo niebezpieczne
Największe zbrodniarki II Rzeczpospolitej!

Księż nicz ka Zy ta za mor do wa ła swo je go na rze czo ne go z zim ną krwią, po czym za mknę ła się
w ła zien ce, aby wziąć ką piel. Nie za spo ko jo na nim fo man ka czy zdra dza na ko bie ta na skra ju za -
ła ma nia ner wo we go? 
Ko rzy stał Pan z usług mo je go cia ła, do cho wa łam ta jem ni cy przed żo ną i ludź mi, a te raz je -
stem w nie do stat ku… Ta kich li stów do zu peł nie ob cych męż czyzn znu dzo na mi lio ner ka
wy sła ła kil ka dzie siąt. Ku jej zdu mie niu wkrót ce za czę ły do niej spły wać pie nią dze. Du że pie -
nią dze. Wpa dła, gdy szan ta żo wi nie uległ po wszech nie sza no wa ny ksiądz ka no nik…
Eks klu zyw ny dom scha dzek z na sto let ni mi dziew czyn ka mi był ulu bio nym miej scem spo -
tkań po znań skich elit. Nikt nie spo dzie wał się, że mrocz ny in te res pro wa dzi skrom na mat -
ka dwój ki dzie ci. Naj bar dziej za sko czo ny był oczy wi ście jej mąż. 

Ży cie ary sto kra cji II Rzecz po spo li tej peł ne by ło fra ze sów o mo ral no ści. Rze czy wi stość
zu peł nie in na. Hi po kry zja, skan da le i naj niż sze in stynk ty. A upa dłe da my po sta no wi ły
z te go sko rzy stać.

BE ST SEL LE RO WA SE RIA „PRAW DZI WE HI STO RIE”!
KIL KA SET TY SIĘ CY SPRZE DA NYCH EG ZEM PLA RZY!

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy
dowygrania14 pojedynczych biletów dokina.
Zapraszamy donaszej redakcji (Sosnowiec, 
ul.3 Maja 11) z najnowszym wydaniem 
„Kuriera Miejskiego” Nr 11.

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
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Sta ło się już tra dy cją, że w okre -
sie zi mo wym, Mo scow Ci ty Bal -
let przy jeż dża do Pol ski, aby za -
brać wi dzów w świat pe łen po -
zy tyw nych emo cji, w kra inę
ba śni i pięk na. W tym ro ku, od 8
do 23 grud nia, w dzie wię ciu
mia stach pu blicz ność bę dzie
mia ła oka zję po dzi wiać dwa naj -
słyn niej sze i naj bar dziej po dzi -
wia ne spek ta kle na świe cie:
Dzia dek do Orze chów i Je zio ro
Ła bę dzie. 

Za ło żo ny przez wy bit ne go
cho re ogra fa Vic to ra Smir no va -
-Go lo va no va Mo scow Ci ty Bal -
let to re no mo wa na gru pa, któ rą
pol scy wi dzo wie po ko cha li już
wie le lat te mu, ob da rza jąc ją
uzna niem i wiel kim po dzi wem.
W cią gu ostat nich kil ku lat ich
przed sta wie nia obej rza ło w Pol -
sce po nad 150 tys. osób! 

Mo scow Ci ty Bal let przy je -
dzie do Pol ski z dwo ma naj słyn -
niej szy mi przed sta wie nia mi.
Pierw szy spek takl to Dzia dek
Do Orze chów. Sztu ka ta to po -
dróż do kra iny ma rzeń. Ma ła
dziew czyn ka do sta je w pre zen cie
ty tu ło we go dziad ka do orze chów,
któ ry w jej śnie sta je się księ ciem
z baj ki, a ona je go księż nicz ką.
Ra zem wę dru ją przez Kra inę
Sło dy czy. W tym cu kier ko wym
świe cie wszyst ko cu dow nie
i słod ko pach nie, wszy scy są we -
se li. Za chwy co na Kla ra w koń cu
bu dzi się w fo te lu z za baw ką
w ra mio nach. Ca ło ści ma gii
przed sta wie nia do peł nia ją olśnie -
wa ją ce, de ko ro wa ne ce ki na mi
stro je na da ją ce mu iście baj ko we -
go wy ra zu. 

Dru gie przed sta wie nie to Je zio -
ro Ła bę dzie, któ re jest naj słyn niej -
szym i uwiel bia nym przez pu -
blicz ność ba le tem Pio tra Czaj -
kow skie go. Na sy co ny li ry zmem,
po etyc ką fan ta sty ką i wspa nia łą
cho re ogra fią nie zmien nie za -
chwy ca od wie lu lat. Wąt ki mi ło -
sne, jak i dra ma tycz ne prze pla ta -
ją się ze so bą, ni czym w ka lej do -
sko pie. Są one do dat ko wo
po tę go wa ne prze pięk ną mu zy ką,
któ ra wraz z bo ha te ra mi ilu stru je
ca łą ga mę i po tę gę uczuć im to -
wa rzy szą cych, od roz cza ro wa nia
po mi łość. Dziew czę ta za klę te

w ła bę dzie, Zły Duch i uczu cia
prze kra cza ją ce gra ni ce ży cia
i śmier ci wciąż wzru sza ją wi dzów
na ca łym świe cie. 

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

Sam za ło ży ciel Mo scow Ci ty
Bal let, Vic tor Smir nov – Go lo va -
nov po wie dział kie dyś: To we mnie
miesz ka ją wszy scy bo ha te ro wie
ba le tów; to ja je stem Kla rą, księ -
ciem, kró lem mysz... to wszyst ko
ży je we mnie.... Być mo że to jest
ta jem ni cą ich suk ce su...? 

Spek takl bę dzie moż na obej -
rzeć 21 grud nia w Do mu Mu zy ki
i Tań ca w Za brzu. Ma my dla na -
szych Czy tel ni ków za pro sze nie. U

Al le lu ja! Anio ły z Har le mu znów w Pol sce! 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.
Do wspól nych wy stę pów za pro si ły ich ta kie sła wy
jak Ste vie Won der, Dia na Ross, R. Kel ly, czy Lau -
ryn Hill. Jest to je dy ny chór ma ją cy wła sne świę -
to – w uzna niu je go dzia łal no ści ar ty stycz nej, mer
No we go Jor ku, Mi cha el R. Blo om berg, ogło sił
dzień 15 stycz nia dniem Har lem Go spel Cho ir.

Ich pa sja i mi łość do mu zy ki elek try zu ją. Ża -
den widz, na wet ten naj bar dziej upar ty, nie zdo -
ła wy sie dzieć w fo te lu pod czas wy stę pu. Mu zy -
cy prze ka zu ją ze sce ny mnó stwo na dziei, ener -
gii i do bro ci, ich ma gne tycz nym gło som nie
spo sób się oprzeć.

Za ło ży cie lem Har lem Go spel Cho ir jest Al len
Ba iley, ce nio ny i do świad czo ny ma na ger i pro du -
cent R&B, któ ry pra co wał z Lio ne lem Ri chie &
The Com mo do res, Prin ce'em czy Mi cha elem
Jack so nem. Co ro ku 35 naj bar dziej uta len to wa -
nych śpie wa ków z Har le mu, czar nej dziel ni cy No -
we go Jor ku, wy ru sza w świa to wą tra sę kon cer to -
wą, pod czas któ rej zbie ra fun du sze na ce le cha ry -

ta tyw ne oraz nie sie po sła nie mi ło ści i po ko ju.
Chór się ga do ko rze ni mu zy ki go spel – mat ki jaz -
zu i blu esa, ubar wia jąc ją po pi sa mi so lo wy mi, któ -
re przy pra wia ją wi dzów o gę sią skór kę. W swo im
re per tu arze łą czy sta re pie śni go spel ze współ cze -
sną czar ną mu zy ką R&B i wła sny mi utwo ra mi.
W tym ro ku przy jeż dża ją do Pol ski z pięk nym re -
per tu arem, bo ga tym w po ry wa ją ce hi ty, jak cho -
ciaż by Ain’t No Mo un ta in High Eno ugh, Lo ves In
Ne ed Of Lo ve To day, Sir Du ke oraz Hi gher Gro -
und. 

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 stwier dza li, że ta -
kich prze żyć do świad czy li po raz pierw szy w ka rie -
rze. 

HAR LEM GO SPEL CHO IR wy stą pi 18 grud -
nia w Te atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie.

Dla na szych Czy tel ni ków ma my za pro sze nie! U

Moscow City Ballet Harlem Gospel Choir

TEATR - grudzień

10 Wt godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll  
11 Śr godz. 10:00 Sen nocy letniej/William Shakespeare, Martyna
Lechman  
14 Sb godz. 18:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz Śpiewak
(RODZICE DO TEATRU)
15 Nd godz. 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman 
31 Wt godz. 18:00 i 21.00 Wieczór Sylwestrowy

Ceny biletów: 40-25zł

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, cen tra la tel. 32/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji (Sosnowiec,
ul. 3 Maja 11) podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie
Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na spektakl:
– „korzeniec” w dniu 14 grudnia (sobota) o godz. 18.00.

ho ro skop

BArAn (21.03.-19.04.) – mijający rok
zakończysz sukcesem. będziesz też pełen
pomysłów, otwarty na świat i ludzi. twoim
mankamentem jest skłonność do przesadnych
zakupów. Święta to świetny pretekst
do wydatków, więc zabierz ze sobą kogoś kto
wydaje się bardziej odporny na gwiazdkowe
szaleństwa. Nie przesadź z sylwestrowym
strojem i makijażem. Nie chcesz chyba, aby
po balu zapamiętano wyłącznie twoją kreację
a nie ciebie. 
ByK (20.04.-20.05.) – Nie zapominaj, że zbliżają
się święta. dużą radość sprawi ci obmyślanie
dekoracji domu i stołu oraz wędrówka
po sklepach. w dziedzinie twórczości odkryjesz
w sobie talent i pod choinką znajdą się
upominki wykonane twoją ręką. jesteś
samotny? Na zakupach możesz spotkać kogoś
interesującego! jeśli ci się podoba to nie bój się
nawiązać znajomość. sylwestrowe pomysły
przyniosą poszerzenie towarzyskich
znajomości.
BLIŹnIĘtA (21.05.-21.06.) –w grudniu twoje
decyzje powinny być wyjątkowo
dalekowzroczne. jeżeli coś się nie udało, nie
przyniosło spodziewanych rezultatów to znak,
że trzeba zmienić metody działania na bardziej
efektywne. bądź ostrożny w sprawach
urzędowych, papierkowych. licz pieniądze,
nawet jeśli wydajesz je na świąteczne zakupy.
Święta i Nowy rok spędź spokojnie. chwile
lenistwa okażą się bardzo przyjemne.
rAK (22.06.-22.07.) – z końcem roku jak
zwykle masz wiele spraw do uregulowania,
do załatwienia, wiele pracy. stan finansów
pozwoli na świąteczne szaleństwo. dzieciątko
okaże się w tym roku wyjątkowo szczodre,
a sylwestrowy wieczór spędzony z fantazją
i rozmachem. może powitasz Nowy rok
pod palmami lub w paryżu? ktoś poznany
w grudniu zrobi natobie duże wrażenie. ciąg
dalszy tej znajomości jest możliwy. 
Lew (23.07.-22.08.) – przedtobą pracowity
okres. w dodatku wygląda na to, że im bliżej
świąt, tym więcej obowiązków. A nie powinno
być odwrotnie? może niektóre sprawy uda się
na razie odłożyć na bok? zakończ mijający rok
robiąc to, na co masz ochotę! w święta pozwól
sobie na relaks. może tegorocznego sylwestra
także warto spędzić spokojniej i bardziej
kameralnie, z tymi, których kochasz?
PAnnA (23.08.-22.09.) – planując świąteczny
wypoczynek nie zapominaj o sobie. wyręczając
wszystkich wokół tylko ty będziesz zmęczony.
obowiązki przedświąteczne podziel
na wszystkich domowników. Nie martw się
o finanse. Na wszystko wystarczy. przed końcem
roku dotrą do ciebie bardzo dobre wiadomości.
sylwestrowy wieczór będzie w tym roku
niepowtarzalny i niezapomniany. 
wAGA (23.09.-22.10.) – Nie unikniesz
spiętrzenia obowiązków, ale pokonasz je
z łatwością. pomyśl o atrakcyjnej oprawie świąt,
tym bardziej, że im bliżej gwiazdki tym
ważniejsze staną się sprawy rodzinne. być może
zapragniesz zgromadzić przy wigilijnym stole
najbliższych krewnych? to dobry pomysł! tak
rzadko się widujecie. za to Nowy rok powitasz
w małym lecz doborowym towarzystwie. 
sKorPIon (23.10.-21.11.) – uważaj by
przedświąteczny okres nie zamienił się
wyłącznie w przesadne zakupowe szaleństwo.
Nie zapomnij o kartkach świątecznych
i drobnych upominkach dla najbliższych.
po bardzo pracowitym roku należy ci się
odrobina luksusu. może pomyślisz o sylwestrze
w górach? kulig, ognisko. wypoczywaj i zbieraj
siły na nowe dwanaście miesięcy.
strzeLec (22.11.-20.12.) – uczucia, mimo
sentymentalnej, świątecznej atmosfery, odłóż
na dalszy plan. i tak przed nimi nie uciekniesz.
wigilia upłynie ci spokojnie. jeśli czujesz się
zmęczony, w święta nie wychodź ze skóry,
poczytaj książkę, pozwól sobie na pełen luz.
Nowy rok przyniesie oczekiwane zmiany.
sylwestrowy bal zapowiada się atrakcyjnie. być
może przyczyni się do tego... miłość. 
KozIoroŻec (21.12.-20.01.) – w organizacji
świątecznych dni okażesz się jak zwykle
praktyczny i zapobiegliwy. Nawet jeśli
poprzednie tygodnie wcale tego nie
zapowiadały, tegoroczna gwiazdka przyniesie
ci spełnienie marzeń. coś ważnego się wyjaśni,
coś dobrego się zdarzy. Nowe uczucie wprawi
cię w podniosły nastrój. sylwestra, nawet
w największym tłoku, spędzicie tylko we
dwoje. 
woDnIK (21.01.-20.02.) – czas dzielący cię
do świąt postaraj się precyzyjnie zaplanować,
sprawiedliwie rozdzielając obowiązki pomiędzy
najbliższych. Święta spędź z rodziną, sylwestra
zaplanuj w gronie sprawdzonych osób.
wszystko się uda. po Nowym roku wtwoim
związku nastąpią diametralne zmiany.
oczywiście na korzyść. możliwe, że staniesz
na ślubnym kobiercu. 
ryBy (21.02.-20.03.) – Nic nie zdoła przyćmić
romantycznej atmosfery i radości
z nadchodzących świąt. będziesz świetnym
organizatorem wigilijnego wieczoru,
pożądanym i mile widzianym gościem,
a pomysł spędzenia gwiazdki na nartach także
wypali! przed sylwestrem warto odwiedzić
kosmetyczkę, pochodzić po sklepach
z ciuchami i sprawić, aby ta szczególna noc
należała do ciebie!  VenA
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 super rabaty nawet do 43%*

www.oknoplast.com.pl
Facebook: Oknoplast.Polska
YouTube: OKNOPLASTgroup
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Będzin, Al. H. Kołłątaja 73, tel. 32 267 84 88; 32 763 35 65 
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