
Tomasz Bienek

Pra cow ni cy Za kła dów Mię snych
Du da -Bis ma ją tym cza so we po -
wo dy do ra do ści. Choć do są du
tra fi ły dwa wnio ski o po sta wie -
nie fir my w stan upa dło ści, za -
rząd za kła dów za pew nia, że nikt
z za ło gi nie stra ci pra cy. 

W po ło wie stycz nia przy -
szłość za kła du i je go pra cow ni -
ków wy glą da ła dra ma tycz nie.
Ban ki, któ re udzie li ły fir mie
kre dy tów, wy stą pi ły do są du
z wnio skiem o upa dłość. 

– Pro ble my w re la cjach spół -
ki z ban ka mi za czę ły się pod ko -
niec sierp nia ubie głe go ro ku, kie -
dy zbli ża ła się da ta od no wie nia
kre dy tów ob ro to wych – mó wi
Krzysz tof Woź ni ca, wi ce pre zes
za rzą du Du da -Bis. – Ban ki za żą -
da ły od spół ki usta no wie nia do -
dat ko wych za bez pie czeń w po -
sta ci ce sji na leż no ści oraz za sta -
wu na udzia łach nie da jąc
gwa ran cji od no wie nia kre dy tu.
Za rząd spół ki oba wiał się, że no -
we za bez pie cze nia zo sta ną wy -
ko rzy sta ne po to, by wy cią gnąć
z fir my środ ki ob ro to we i nie
pod pi sał umów ce sji oraz nie wy -
ra ził zgo dy na usta no wie nie za -
sta wu na udzia łach.

Je sie nią 2008 r. Ra if fe isen
Bank i ING Bank Ślą ski za blo ko -
wa ły ra chun ki ban ko we fir my
i za bra ły ca łość zgro ma dzo nych
tam środ ków. Kil ka dni póź niej
blo ka dy na ra chun kach zro bił

tak że Bank DNB Nord. W stycz -
niu do są du tra fił wnio sek o upa -
dłość fir my, zło żo ny przez ban ki.

Od po wie dzią za kła dów by ła
de mon stra cja w War sza wie,
w któ rej bra ło udział po nad 250
osób. Aby chro nić fir mę, Ma rian
Du da, pre zes za rzą du, twór ca
i głów ny udzia ło wiec Za kła dów
Mię snych Du da, zbył udzia ły
w spół ce, a tak że prze niósł część
dzia łal no ści ope ra cyj nej do sio -
strza nej spół ki. Za kład zo stał
prze ję ty przez sio strza ną fir mę
Du da Lo gi stic, któ ra wcze śniej
zaj mo wa ła się dys try bu cją pro -
duk tów Du dy.

– To po su nię cie po zwo li kon -
ty nu ować dzia łal ność za kła du,
i przede wszyst kim utrzy mać
miej sca pra cy – mó wi Krzysz tof
Woź ni ca, wi ce pre zes za rzą du
Du da -Bis. – Nie tyl ko nie zwol -
ni my ni ko go z ty sięcz nej za ło gi,
ale wkrót ce bę dzie my przyj mo -
wać do pra cy no we oso by.

Li czy na to wie lu pra cow ni -
ków. Prze ży wa li chwi le gro zy,
gdy los fir my wi siał na wło sku.

– Po pro stu ba łam się o przy -
szłość. I nie tyl ko ja, prze cież
każ dy ma ro dzi nę na utrzy ma -
niu, a wia do mo, jak cięż ko jest
o pra cę. Stra cić sta łe za ję cie
w dzi siej szych cza sach to ka ta -
stro fa – mó wi Elż bie ta We wió -
ra, za trud nio na w Du da -Bis.

– Jest to nie ste ty pyr ru so we
zwy cię stwo – do da je Krzysz tof
Woź ni ca. – Bę dzie my ne go cjo -

wać z ban ka mi, ale ich po sta wa
mo że do pro wa dzić nas do upad -
ku. Chce my umo rze nia czę ści
od se tek.

Przed sta wi cie le ban ków też
ma ją swo je ar gu men ty. Do ma -
ga ją się za pew nie nia przej rzy -
sto ści fi nan sów fir my i żą da ją
przed sta wie nia re al ne go pla nu
na praw cze go. Zda niem ban kow -
ców re struk tu ry za cja za dłu że nia
za kła dów nie przy no si ocze ki -
wa nych efek tów. Po sta wie nie fir -

my w stan upa dło ści mo gło by
do pro wa dzić do ob ję cia ma jąt ku
fir my nie za leż nym nad zo rem ze
stro ny są du.

– Sy tu acja jest dla mnie ku -
rio zal na – ko men tu je Jan Po -
świa ta, dy rek tor biu ra za rzą du
Du da -Bis. – Spół ka chce spła cać
za cią gnię ty kre dyt, a ban ki nie
chcą się po ro zu mieć i dą żą
do upa dło ści ren tow ne go przed -
się bior stwa z do bry mi per spek -
ty wa mi na przy szłość.
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To nie ko niec pro ble mu, ale na ra zie…

Zwol nień nie bę dzie
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Be ne -
dykt XVI po wo -
łał ks. Ka sza ka
Zna my już na zwi sko no we go bi -
sku pa Die ce zji So sno wiec kiej. 4
lu te go pa pież Be ne dykt XVI mia -
no wał na to sta no wi sko ks. dra
Grze go rza Ka sza ka. No wy dusz -
pa sterz Za głę bia ma 45 lat.
Od dwóch lat był se kre ta rzem Pa -
pie skiej Ra dy ds. Ro dzi ny.
Ks. pra łat Grze gorz Ka szak
uro dził się 24 lu te go 1964 ro -
ku w Choszcz nie na Po mo rzu. 
W lip cu 1983 ro ku wstą pił
do Wyż sze go Se mi na rium Du -
chow ne go w Go ści ko wie – Pa -
ra dy żu. Świę ce nia ka płań skie
otrzy mał w 1989 r. Pierw szą
pla ców ką dusz pa ster ską ks.
Ka sza ka by ła pa ra fia pw. św.
Woj cie cha w Świ no uj ściu
– War szo wie. Stu dia dok to -
ranc kie z za kre su teo lo gii mo -
ral nej od był na Pa pie skim Uni -
wer sy te cie Świę te go Krzy ża
w Rzy mie.
Bi skup Grze gorz Ka szak przy -
bę dzie do So snow ca w mar cu.
Wcze śniej od pra wi w Rzy mie
swo je ostat nie re ko lek cje wiel -
ko post ne i po że gna się ze
współ pra cow ni ka mi.
Wy bra ny nie daw no bi skup jest
dru gim or dy na riu szem Die ce zji
so sno wiec kiej. Je go po przed ni -
kiem był bi skup Adam Śmi giel -
ski, któ ry po zma ga niach z cho -
ro bą no wo two ro wą zmarł 7 paź -
dzier ni ka 2008. W mię dzy cza sie
die ce zją kie ro wał bi skup po moc -
ni czy Piotr Sku cha. Ter min sa -
kry no we go bi sku pa wy zna czo -
no na 28 mar ca w Ka te drze
w So snow cu. tb
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Mimo zysków banki
chcą upadku

Za kła dy Mię sne Du da -
-Bis to je den z li de rów
ryn ku mię sne go. Fir ma
mo że pro du ko wać 350
ton prze two rów mię snych
na do bę i roz bie rać
do 500 ton mię sa czer -
wo ne go.
Przed się bior stwo mia ło
trud no ści fi nan so we, dla -
te go w ubie głym ro ku zo -
sta ło zre struk tu ry zo wa -
ne, i zda niem za rzą du
znaj du je się w do brej
kon dy cji eko no micz nej.
Spół ka jest obec nie fi -
nan so wa na przez trzy
ban ki two rzą ce kon sor -
cjum: Ra if fe isen Bank,
ING Bank Ślą ski oraz
Bank DNB Nord. Łącz -
na kwo ta udzie lo nych
kre dy tów wy no si 130 mln
zł. I to wła śnie kon sor -
cjum ban ków jest naj -
więk szym kło po tem za -
kła du.
Tym cza sem przy cho dy
w ubie głym ro ku wy nio -
sły aż 300 mln zł, zysk
ze sprze da ży 14 mln,
zaś ak ty wa sta no wią 230
mln zł. Fir ma za trud nia
po nad 1000 osób (ra zem
ze spół ka mi za leż ny mi
i po wią za ny mi).

23 stycz nia pra cow ni cy Za kła dów Du da -Bis pro te sto wa li
w sto li cy prze ciw po li ty ce ban ków kre dy tu ją cych fir mę
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14 i 15 mar ca w Domu Mu zy ki i Tań ca
w Za brzu wy stą pi zna ko mi ty ze spół STOMP. 

Gru pa gra ją ca na wszyst kim – od za pal ni -
czek Zip po aż po ko sze na śmie ci. Zna ni z im -
pro wi za cji i od waż nych eks pe ry men tów mu -
zycz nych. Wy stę po wa li na ca łym świe cie
– od Hong Kon gu aż po Syd ney. Zdo byw cy
Oli vier Award i Obie Award. Ich film no mi -
no wa no do Osca ra i na gro dzo no na Fe sti wa lu
w Can nes. STOMP ba wi, śmie szy i in spi ru je.

Mó wi się o nich, że są mi strza mi w two -
rze niu nie zwy kłej mu zy ki z wy ko rzy sta niem
co dzien nych przed mio tów. To, bez wąt pie -
nia, naj bar dziej za ska ku ją ce i ory gi nal ne
show.

Wi do wi sko sta no wi uni ka to we po łą cze -
nie mu zy ki, ru chu i ko me dii wi zu al nej. Gru -
pa wy ko rzy stu je wszyst ko, po za kon wen cjo -

nal ny mi in stru men ta mi. Udo wad nia, że nie
trze ba ku po wać wio lon cze li, ani for te pia nu,
że by two rzyć mu zy kę, bo ona jest wszę dzie. 

Efekt osią ga ją wy ko rzy stu jąc oczy wi ste
przed mio ty. Od ude rza nia młot ka mi w me -
ta lo we po kryw ki, aż po tu pa nie lu dzi cho -
dzą cych po sta lo wej plat for mie – każ da
rzecz mo że stać się czę ścią dy na micz ne go
kon cer tu z so lów ka mi na ko łach od ro we ru
lub bu tach nar ciar skich. STOMP po ka zu je,
że sztu ka mo że po wstać gdzie kol wiek
i z cze go kol wiek. 

Dla na szych Czy tel ni ków, któ rzy ja ko
pierw si przyj dą do re dak cji z naj now szym
nu me rem „Ku rie ra” ma my 2 po je dyn cze za -
pro sze nia na kon cert ze spo łu STOMP w Do -
mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu. Ser decz nie
za pra sza my. U

Jed na zie mia
20 stycz nia w Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im G. Da ni łow -
skie go w So snow cu od był się
uro czy sty wer ni saż pierw szej
w tym ro ku wy sta wy pn. „Jed -
na Zie mia, jed no nie bo”, któ ra
przy go to wa na zo sta ła w ra -
mach Mię dzy na ro do we go Ro -
ku Astro no mii. 

Wy sta wę przy go to wał To -
masz Cho do wiec, a pla stycz nie
za aran żo wa ła Zo fia Fryc.

Eks po zy cja pre zen to wa ła
książ ki, ar ty ku ły i ilu stra cje
przed sta wia ją ce hi sto rię astro no -
mii od cza sów naj daw niej szych,
aż po współ cze sny stan wie dzy
astro no micz nej. Moż na by ło zo -
ba czyć m.in. kur han New Grun -
ge, pi ra mi dy egip skie, ma ją ce
ra czej zwią zek po śred ni z astro -
no mią (to głów nie miej sca po -
chów ku) oraz Sto ne hen ge i dysk

z Ne bry, któ re – bez wąt pie nia
– słu ży ły do ob ser wa cji nie ba. 

Coś cie ka we go mo gli rów -
nież zna leźć po cząt ku ją cy mi ło -

śni cy astro no mii, lu bią cy wie -
czo ra mi spo glą dać w nie bo, ko -
rzy sta jąc z lor net ki, czy ama tor -
skie go te le sko pu.

Na atrak cyj ność wi zu al ną
eks po zy cji miał nie wąt pli wie
wpływ bo ga ty ma te riał ilu stra -
cyj ny pre zen to wa ny w fo to ra -
mach, któ ry sta no wił uzu peł nie -
nie do ku men tów umiesz czo nych
w ga blo tach. – In te re su ją cym
do dat kiem do eks po zy cji by ły
do ku men ty i eks po na ty wy po -
ży czo ne przez Dą brow skie Ko -
ło Mi ło śni ków Astro no mii
przy Ze spo le Szkół nr 1 im.
Związ ku Or ła Bia łe go w Dą -
bro wie Gór ni czej przed sta wia -
ją ce dzia łal ność ko ła i syl wet kę
je go pa tro na – Sta ni sła wa
Brzost kie wi cza oraz ma te ria ły
po zy ska ne ze ślą skie go Pla ne -
ta rium i Ob ser wa to rium Astro -
no micz ne go im. Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w Cho rzo wie – pod kre -
ślał To masz Cho do wiec,
ku stosz wy sta wy. U

Te atr Umow ny w Kie pu rze
16 stycz nia w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry mo gli śmy
obej rzeć spek takl pt. „Dwór ka
Mał go rza ta” w wy ko na niu Te -
atru Umow ne go. Przed pu blicz -
no ścią wy stą pi li: Sła wo mir
Zbie gień, Da mian Ro gal ski,
Ma ciej Owcza rek, Do ro ta Smół -
ka, Na ta lia Za tor ska, Mar cin
Ram za oraz Mar cin Piór ko. Sce -
na riusz i re ży se ria: Szcze pan
Dyr ka. 

„Dwór ka Mał go rza ta” to ko -
me dia opar ta na sce na riu szu opo -
wia da nia J. Wi liń skiej i F. Drec -
kie go pod ta kim sa mym ty tu łem.
Opo wia da o pe ry pe tiach wład cy
fik cyj ne go pań stwa sta ra ją ce go
się oże nić swo je go sy na, któ ry
świa ta nie wi dzi po za po lo wa -
niem i woj ną… Ca ły dwór pró bu -
je go na kło nić do zmia ny za in te -
re so wań… i nic. W koń cu po ja -
wia się Mał go rza ta... U

AR
C

AR
C

Czy wiesz, co kupujesz?
Szko ła Pod sta wo wa nr 6 z So -
snow ca zo sta ła fi na li stą II edy cji
ogól no pol skie go kon kur su „Czy
wiesz, co ku pu jesz?”. Ce lem
kon kur su, któ ry skie ro wa ny był
do szkół pod sta wo wych i gim na -
zjów, by ło przy go to wa nie i prze -
pro wa dze nie za jęć lek cyj nych
do ty czą cych edu ka cji kon su -
menc kiej, czy li roz sąd ne go pla -
no wa nia wy dat ków, praw kon su -
men ta, czy ro li opa ko wa nia przy
za ku pie da ne go pro duk tu. Ju ry
oce nia ło nie tyl ko sce na riusz za -
jęć, lecz tak że je go re ali za cję na
lek cjach. Or ga ni za to ra mi kon -
kur su był „Głos Na uczy ciel ski” i
Te sco, a pa tro nat ho no ro wy Ob -
ję ła Fe de ra cja Kon su men tów.

Szko ła Pod sta wo wa nr 6
przy go to wa ła za ję cia pt. „Ca ła
praw da o re kla mie”, a ju ry uzna -
ło je za trze cie naj lep sze w ca -

łym kra ju w ka te go rii klas I -III.
Szko ła w na gro dę otrzy ma ła
sprzęt spor to wy, ucznio wie zwy -
cię skiej kla sy – od twa rza cze
mp3, a ich opie kun – apa rat cy -
fro wy.

Ga la z wrę cze nia dy plo mów
i na gród w kon kur sie od by ła się
15 stycz nia w Cen trum Roz ryw -
ki Hu la Ku la w War sza wie. Po -
ja wi ło się na niej po nad sto
osób, za rów no lau re aci: na uczy -
cie le, ucznio wie i dy rek to rzy
szkół, jak i przed sta wi cie le sa -
mo rzą dów ze zwy cię skich miast
i gmin. Go ściem ho no ro wym
spo tka nia by ła Pre zes Fe de ra cji
Kon su men tów – Mał go rza ta
Nie po kul czyc ka.

Po ofi cjal nej czę ści mło -
dzież przez kil ka go dzin ba wi -
ła się w war szaw skim cen trum
roz ryw ki. U
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STOMP w Za brzu!

Nie tyl ko na ślub
Miss Po lo nia w So snow cu

Tekst i fo to: To masz Bie nek

14 stycz nia w So snow cu ru szył
sa lon su kien ślub nych i wi zy to -
wych Ve ni ka, ofe ru ją cy kre acje
pro jek tant ki Mo ni ki Du dek.
Otwar ciu to wa rzy szy ła im pre -
za po łą czo na z kon kur sem,
w któ rym głów ną na gro dą by ła
jed na z su kien zna nej pro jek -
tant ki. Ga lę uświet ni ła swo ją
obec no ścią Wi ce miss Pol -
onia 2008 Ewa Cheł miń ska.

Otwar ty nie daw no sa lon jest
trze cim w kra ju, po Ło dzi i Ko -
le. W kre acje Mo ni ki Du dek
ubie ra ją się gwiaz dy fil mu
(m.in. ak tor ka Jo an na Sy dor),
a od ro ku fir ma ubie ra tak że
uczest nicz ki wy bo rów Miss Po -
lo nia. Pro jek tant ka nie ukry wa,
że two rze nie su kien to jej ży cio -
wa pa sja.

– Pierw szą su kien kę za pro -
jek to wa łam w wie ku 13 lat
– wspo mi na Mo ni ka Du dek.
– Nie skrom nie przy znam, że
był to uda ny po mysł. Dziś mo je
pro jek ty cie szą się po wo dze -

niem, bo sta ram się, aby wy róż -
nia ły się czymś od in nych do -
stęp nych na ryn ku kre acji.
Nieraz sa mi prze ra bia my tka ni -
ny tak, by suk nie by ły bar dziej
ory gi nal ne. 

Otwar ciu so sno wiec kie go
sa lo nu to wa rzy szył kon kurs.

Kil ka przy szłych pa nien mło -
dych wy gra ło bo ni fi ka tę na za -
kup su kien ślub nych, na to miast
na gro dą głów ną by ła go to wa
kre acja.

– Wpa dli śmy na ta ki po mysł
pod czas te go rocz nych tar gów
mo dy ślub nej w ka to wic kim

Spodku – tłu ma czy Mag da le -
na Za ga jew ska, wła ści ciel ka sa -
lo nu. – Chęt ne mu sia ły opi sać
swo ją naj lep szą rand kę.

Do kon kur su zgło szo no po -
nad 150 hi sto rii, z cze go kil ka -
na ście za kwa li fi ko wa no do fi na -
łu. Głów na fi na list ka nie mo gła
sta wić się oso bi ście, a na gro dę
ode bra ła za nią ku zyn ka.

– To ja sa ma na mó wi łam ku -
zyn kę do wzię cia udzia ły w tym
kon kur sie, i jak wi dać, by ło war -
to! – powie dzia ła Ka ro li na Kwie -
cień, któ ra przy szła na im pre zę
ze szczę śli wym ku po nem.

Lo so wa nie pro wa dzi ła ak tu -
al na Wi ce miss Pol onia, Ewa
Cheł miń ska.

– Je stem pierw szy raz w So -
snow cu, mia sto ro bi do bre wra -
że nie – po wie dzia ła wi ce miss,
ko men tu jąc jed no cze śnie suk -
nię, w ja ką by łą ubra na. – Po -
le cam ta ką kre ację wszyst kim
pan nom mło dym. We dług
mnie to je den z naj pięk niej -
szych pro jek tów. Pre zen tu je się
wspa nia le. 

Ewa Chełmińska, wicemiss Polonia, podczas losowania
nagród

Fo to gra my Mar ka Be bło ta
Od 6 lu te go w so sno wic kim Mu -
zeum moż na oglą dać wy sta wę fo -
to gra fii ar ty stycz nej Mar ka Be bło -
ta. Eks po zy cja skła da się z dwóch
czę ści: „Po pro stu Pen de rec ki”
i „So sno wiec kie pa ła ce – Sąd Re -
jo no wy”.

Pierw sza z nich skła da się z 60
fo to gra mów bę dą cych wy ni -
kiem 4-let niej współ pra cy fo to gra -
fi ka z kom po zy to rem. Już wcze -
śniej ar ty sta był współ au to rem
dwu to mo we go al bu mu „Pen de -
rec ki” wy daw nic twa BOSZ.
W II to mie tej pu bli ka cji za ty tu ło -

wa nym „Ogro dy Lu sła wic kie” są
za miesz czo ne zdję cia uka zu ją ce
kom po zy to ra w je go ulu bio nych
ogro dach. 

Dru ga eks po zy cja na to miast
to 20 fo to gra mów wy ko na nych
przez ar ty stę w 2008 ro ku, w rocz -
ni cę 85 lat ist nie nia Są du Re jo no -
we go w Pa ła cu Schőna znaj du ją -
ce go się przy uli cy 1 Ma ja, obec -
nie na le żą ce go do me ce na sa
Ta de usza Has sy. Zbiór ten po raz
pierw szy zo stał udo stęp nio ny
więk szej pu blicz no ści. Wy sta wa
po trwa do 1 mar ca. GK



Ku rier Miej ski: Przez dłuż szy czas
wa hał się Pan z pod ję ciem de cy zji.
Wy brał Pan odej ście; dla cze go?
Wil helm Zych: Prze wa ży ły dość istot -
ne czyn ni ki, któ re być mo że w wy -
mia rze me ry to rycz nym, zda niem in -
nych, nie są aż tak waż ne. Ja wi dzę to
jed nak ina czej. Na spra wo wa nie tej
funk cji do sta łem re ko men da cję Plat -
for my Oby wa tel skiej, mi mo że nie je -
stem jej człon kiem. W sy tu acji, któ ra
na stą pi ła po czu łem się zo bo wią za ny
zło żyć re zy gna cję dla za cho wa nia oso -
bi ste go ho no ru. Nie ukry wam, iż by ła
to trud na de cy zja, gdyż nie mo głem
na rze kać na współ pra cę z pre zy den -
tem mia sta, jak i z po zo sta ły mi człon -
ka mi ko le gium kie row nic twa Urzę du
Miej skie go.

Nie wie rzę, że ni gdy nie do cho dzi -
ło do spo rów...
Oczy wi ście, w cza sie tych dwóch lat
by wa ły róż ne sy tu acje, i nie raz róż ni li -
śmy się w po glą dach, nie ty le po li -
tycz nych, co w opi niach na te mat kon -
kret nych pro ble mów i spo so bów ich
roz wią zy wa nia. Uwa żam to za rzecz
na tu ral ną. Mu szę jed nak przy znać, że
rzad ko do cho dzi ło do sy tu acji, gdy
po zo sta wa li śmy przy swo ich zgo ła od -
mien nych sta no wi skach. Za zwy czaj
po dys ku sjach, cza sem burz li wych,
ma jąc na uwa dze nad rzęd ną war tość,
ja ką jest do bro spo łecz ne miesz kań -

ców So snow ca, wspól nie usta la li śmy
wła ści we kie run ki dzia ła nia.

Czy jest Pan za do wo lo ny z te go,
co zro bił dla mia sta?
Do sta łem dość trud ną „dział kę”; bo
trud no w prze cią gu dwóch lat – a my ślę,
że na wet i dłuż sze go okre su – spo dzie -
wać się, że po zni ka ją wszyst kie dziu ry

w dro gach, a lo ka li so cjal nych i miesz -
kań ko mu nal nych bę dzie nad miar. Dla -
te go trud no mó wić o spek ta ku lar nych
suk ce sach. Śmiem jed nak nie skrom nie
stwier dzić, że zro bi li śmy pierw sze kro ki
w do brym kie run ku, my ślę tu o prze pro -
wa dze niu re mon tów dróg, w 2008 ro ku
wy da li śmy na ten cel 16 mi lio nów zł. To
re kord w ostat nich la tach. Efekt tych

prac jest za uwa żal ny. Za do wa la ją cy stan
to kwe stia za in we sto wa nia nie mi lio nów,
a mi liar dów. Zro bi li śmy też pierw szy
krok w kie run ku roz wią za nia wiel kie go
pro ble mu, ja kim jest bu do wa lo ka li so -
cjal nych. Na dziś po trze ba ich w mie -
ście 750, dla osób i ro dzin, któ re z bar -
dzo róż nych po wo dów wpa dły w pu łap -
kę za dłu że nia i ma ją są do wy wy rok
eks mi sji.

Co uda ło się zre ali zo wać w tej ma -
te rii?
Eks mi to wa nych lo ka to rów trze ba prze -
no sić do lo ka li so cjal nych, cię żar ten
spo czy wa na gmi nach. Jest to ich sta -
tu to we za da nie. Po wsta ły pierw sze pa -
wi lo ny kon te ne ro we przy ul. Do brzań -
skie go. Mi mo ko lo kwial nej na zwy wa -
run ki za miesz ki wa nia w tych lo ka lach
są go dzi we. Nie zbęd na bę dzie też ada -
pta cja kil ku obiek tów na da ją cych się
do re mon tu, w ce lu po zy ska nia ko lej -
nych lo ka li so cjal nych. Pro ce du ra
w przy pad ku jed ne go z ta kich obiek -
tów już trwa, dru gi bę dzie re mon to wa -
ny w tym ro ku. Twier dzi łem, i da lej
bę dę twier dził, że gmi na zo bo wią za -
na jest wy cią gnąć po moc ną dłoń
do tych, któ rych nie stać na wła sny
dom. Uru cho mi li śmy w ze szłym ro ku
pro gram od dłu że nio wy, skie ro wa ny
do tych ro dzin, któ re z przy czyn
od sie bie nie za leż nych wpa dły w dłu gi
i są za gro żo ne eks mi sją. Ci lu dzie ni -

gdy nie od zy ska ją płyn no ści fi nan so -
wej bez po mo cy gmi ny. Ten pro gram,
wpro wa dzo ny w ży cie w for mie
uchwa ły Ra dy Mia sta, ma za za da nie
im po móc, tym sa mym zmniej szyć
licz bę dłuż ni ków. Łącz ne za dłu że nie,
wy ni ka ją ce z nie spła co nych czyn szów,
się ga w So snow cu 20 mln zł. Chce my
dać lu dziom szan sę, czę ścio wo uma -
rza jąc od set ki, co fa jąc pro ce du ry ko -
mor ni cze, tak aby wi dzie li, że ktoś
chce im po móc, a wte dy wła sny mi si -
ła mi bę dą sta ra li od bić się od dna.
Oczy wi ście ży cie sko ry gu je mój punkt
wi dze nia, ale je stem za do wo lo ny
z wdro że nia te go po my słu w ży cie.

Cze go ży czył by Pan swo je mu na -
stęp cy?
Kon ty nu owa nia roz po czę tych tren dów.
Po trzeb ne jest ta nie bu dow nic two, miesz -
ka nia do stęp ne dla prze cięt nych lu dzi.

Czy mo gę za py tać o Pań skie pla -
ny?
Wra cam do swo jej bran ży, me ta li nie -
że la znych, bę dę pra co wał w Hu cie Bę -
dzin. Ką tem oka na pew no bę dę ob -
ser wo wał sy tu ację, uczest ni czył w ży -
ciu spo łecz nym, a je śli ktoś mnie
po pro si – czyn nie się w nie włą czę.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek

Wy bra łem ho no ro we wyj ście
Roz mo wa z Wil hel mem Zy chem, by łym za stęp cą pre zy den ta

Ku rier Miej ski: Nie żal Pa nu od -
cho dzić?
Ma te usz Ry ka ła: W ży ciu każ de go
czło wie ka są eta py, któ re się otwie ra ją
i za my ka ją. Oczy wi ście mo je odej ście
nie by ło pla no wa ne, ale przy cho dząc
na to sta no wi sko mia łem peł ną świa -
do mość, że ma ono po li tycz ny cha rak -
ter i zda wa łem so bie spra wę, że na dej -
dzie czas, w któ rym trze ba bę dzie
odejść. Dla te go nie by ło dla mnie
wiel kim za sko cze niem, gdy sy tu acja
przy bra ła ta ki ob rót.

Jak za ist nia ły fakt wpły nie na Pań -
ską ka rie rę po li tycz ną?
Przez ostat nie dwa la ta zdo by łem
no we do świad cze nia zwią za ne
z pra cą w sa mo rzą dzie. Je stem pe -
wien, że ta wie dza przy czy ni się
do wzbo ga ce nia mo ich moż li wo ści
po li tycz nych w przy szło ści. Po li -
tycz nie mo je odej ście ze sta no wi ska
w Urzę dzie Miej skim nic nie zmie -
nia; na dal je stem wi ce prze wod ni -
czą cym Plat for my Oby wa tel skiej
w So snow cu. Przy go to wu je my się
do wy bo rów sa mo rzą do wych, to
ozna cza wie le pra cy i no we wy zwa -
nia.

Co uzna je Pan za swo je naj więk -
sze o się gnię cia w cią gu ostat nich
dwóch lat?

Suk ce sy nie wąt pli we by ły, na le ży roz -
pa try wać je od ręb nie dla dzie dzin, któ -
ry mi się zaj mo wa łem. W kwe stii kul -
tu ry, za zna czą ce osią gnię cie uwa żam
wy od ręb nie nie Wy dzia łu Kul tu ry
i Sztu ki z Wy dzia łu Spor tu i Re kre acji
i po wo ła nie no we go na czel ni ka. Te po -
su nię cia za owo co wa ły licz ny mi ini cja -
ty wa mi kul tu ral ny mi, co z ko lei przy -
czy ni ło się do zmia ny wi ze run ku mia -
sta wśród miesz kań ców, a w
szcze gól no ści śro do wisk twór czych.
W sfe rze po li ty ki go spo dar czej ma my
no wą stra te gię i pro gram roz wo ju mia -
sta So snow ca, któ ry każ da na stęp -
na ka den cja po win na ak tu ali zo wać
i re ali zo wać. W za kre sie po zy ski wa nie
środ ków ze wnętrz nych, w ra mach Wy -
dzia łu Roz wo ju i Fun du szy Eu ro pej -
skich, za suk ces uwa żam uzy ska nie
pie nię dzy na stwo rze nie sze ro ko pa -
smo we go in ter ne tu, choć w tym przy -
pad ku in we sty cja jest do pie ro wdra ża -
na w ży cie, więc miesz kań cy fi zycz nie
od czu ją jej skut ki, jak po dej rze wam,
w cza sie na stęp nej ka den cji. Uda ło się
zre ali zo wać też kil ka mniej szych, ale
też waż nych spraw, mo gę tu wy mie nić
zdo by cie fun du szy na in sta la cję so la -
rów na do mach po mo cy spo łecz nej,
czy po zy ska nie środ ków od mar szał ka
wo je wódz twa na po łą cze nie tra sy S -1
z uli cą 11 Li sto pa da. Pod le gał mi też
Wy dział Współ pra cy z Za gra ni cą,

w je go dzia łal ność za osią gnię cia uwa -
żam na wią za nie współ pra cy i pod pi sa -
nie umo wy z Ca sa blan cą oraz zor ga ni -
zo wa nie dwóch naj więk szych w hi sto -
rii So snow ca im prez o cha rak te rze
mię dzy na ro do wym. My ślę tu o III Eu -
ro pej skim Fo rum Li ce ali stów oraz
mło dzie żo wej im pre zie fil mo wej Eu ro -
kadr, na któ rej obec nych by ło po -
nad 100 uczest ni ków ze wszyst kich
na szych miast part ner skich i współ pra -
cu ją cych.

A po raż ki? Czy są pro jek ty, któ -
rych nie zdą żył Pan zre ali zo wać?
Bar dzo chcia łem do pro wa dzić
do uchwa le nia stra te gii roz wo ju kul -
tu ry, nad któ rą pra co wa li śmy, chcia -
łem zmie nić spo sób funk cjo no wa nia
czę ści pla có wek kul tu ral nych z te -
atrem na cze le. Nie uda ło się. My ślę,
że to po le do po pi su dla mo ich na -
stęp ców. Od cho dzę też w mo men cie,
w któ rym za czy na ją się pierw sze roz -
strzy gnię cia w kon kur sach o po zy ska -
nie środ ków ze wnętrz nych, mia łem
na dzie ję, że sta nie się to jesz cze
za mo jej obec no ści.

Czy zdra dzi Pan swo je pla ny za -
wo do we na naj bliż szą przy szłość?
Bę dę da lej zwią za ny za wo do wo z sze -
ro ko po ję tym pro gra mo wa niem roz wo -
ju wśród sa mo rzą dów lo kal nych, choć

nie bę dę pra co wał w sa mo rzą dzie.
Na ra zie nie chcę zdra dzać nić wię cej.

Co mo że Pan po wie dzieć so sno wi -
cza nom że gna jąc się z urzę dem?
Z pew no ścią to, że war to an ga żo wać
się w spra wy mia sta, war to za bie rać
głos i mieć ini cja ty wę. Uwa żam, że
udział miesz kań ców jest sza le nie waż -
ny w kon sul ta cjach spo łecz nych. Dla te -
go za chę cam so sno wi czan do jak naj -

więk szej ak tyw no ści, i nie mam tu taj
na wet na my śli ak tyw no ści po li tycz nej,
ale dzia łal no ści w or ga ni za cjach po za -
rzą do wych, aby sa mo rząd miał part ne -
ra po dru giej stro nie, i aby po dej mo wa -
ne przez urząd de cy zje by ły jak naj lep -
sze dla lo kal nej spo łecz no ści.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek

Nie by łem za sko czo ny
Roz mo wa z Ma te uszem Ry ka łą, by łym peł no moc ni kiem pre zy den ta
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Le wi ca się jed no czy

Tekst i fo to: To masz Bie nek

28 stycz nia w so sno wiec kiej Mu zie od by -
ło się sym bo licz ne pod pi sa nie de kla ra cji
Sto wa rzy sze nia Klu bów Le wi cy. W spo -
tka niu wzię li udział m.in. po seł Wi told
Kle pacz, po seł Grze gorz Pi sal ski, wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa Ślą skie go Zby -
szek Za bo row ski, prze wod ni czą cy Sej mi -
ku Wo je wódz twa Ślą skie go Mi chał Czar -
ski oraz pre zy dent So snow ca Ka zi mierz
Gór ski. Obec ny był tak że rad ny Ma ciej
Ada miec. Te ma tem spo tka nia by ła obec -
na sy tu acja po li tycz na w Pol sce oraz przy -
go to wa nia le wi cy do wy bo rów do Par la -
men tu Eu ro pej skie go.

So sno wic ki Klub Le wi cy jest pierw -
szym, któ ry po wstał w wo je wódz twie ślą -
skim. 

– Nie ma my za mia ru two rzyć no wej
par tii czy po wo ły wać no we go ugru po wa -
nia – wy ja śniał po seł Grze gorz Pi sal ski,
współ ini cja tor po wo ła nia klu bu. – Chce -

my stwo rzyć plat for mę po ro zu mie nia, któ -
ra po łą czy lu dzi o le wi co wych po glą dach.
Być mo że wśród nas jest wie le osób róż -
nią cych się w szcze gó łach swo ich wi zji,
ale ma my jed na ko wy pod miot dzia ła nia.

W spo tka niu wziął udział li der SLD
Grze gorz Na pie ral ski. 

– To cen na idea i zde cy do wa nie ją po -
pie ram – wy ja śniał prze wod ni czą cy SLD.
– Dziś, gdy 80 pro cent sce ny po li tycz nej
na le ży do pra wi cy lub skraj nej pra wi cy,
na sze śro do wi sko mu si się zjed no czyć.
Nie my ślę tu tyl ko o przy go to wa niach
do wy bo rów. Pol sce po trze ba no wo cze -
snej, sil nej i eu ro pej skiej le wi cy. Na ra zie
na sze śro do wi ska przy po mi na ją nie ste ty
ob raz pol skiej pra wi cy lat 90., po dzie lo nej
i skłó co nej. Chce my sta wiać na po li ty ków
no we go po ko le nia, któ rzy są go to wi
na no we wy zwa nia łą cząc przy tym tro skę
o przy szłość Pol ski. Bez zna le zie nia
wspól nej płasz czy zny i po ro zu mie nia nie
bę dzie to jed nak moż li we.

Tekst i foto: To masz Bie nek

Fun da cja fir my Tim ken po raz
ko lej ny wspo mo gła so sno wiec -
ką służ bę zdro wia. Tym ra zem
daw ny Szpi tal nr 2 otrzy -
mał 300.000 do la rów ame ry kań -
skich na no wo cze sny sprzęt dla
Od dzia łu Gi ne ko lo gicz no -Po -
łoż ni cze go.

Sym bo licz ny czek prze ka za -
no dy rek cji szpi ta la 29 stycz nia.
Dzię ki otrzy ma nym fun du szom
za ku pio no naj no wo cze śniej szy
apa rat USG, sys tem mo ni to rin gu
przed po ro do we go, wy po sa że nie
sa li po ro do wej oraz apa ra tu rę
do re su scy ta cji no wo rod ków. 

Re ali zu jąc w ten spo sób pro -
gram „Prze ciw dzia ła nia wcze -
śniac twu i wy chwy ty wa niu wad
roz wo jo wych pło du”. Pro gram
po wstał pod kie run kiem dra Ma -
cie ja Or now skie go oraz ze spo łu
le ka rzy z so sno wiec kie go szpi -
ta la. To wła śnie ten pro jekt zo -
stał uzna ny przez ra dę fun da cji
za za słu gu ją cy na do fi nan so wa -
nie. 

– Cie szy nas to nie zmier -
nie, bo choć za pół to ra ro ku

lo ka li za cja szpi ta la ule gnie
zmia nie, to już te raz dys po nu -
je my naj wyż szej kla sy sprzę -
tem me dycz nym. To je den
z wie lu kro ków po dej mo wa -
nych w kie run ku re struk tu ry -
za cji szpi tal nic twa w So snow -

cu – po wie dział dr Ma ciej Or -
now ski.

Le ka rze są cał ko wi cie zgod -
ni, że za ku pio na apa ra tu ra
znacz nie po pra wi opie kę i dia -
gno sty kę no wo rod ków. Fun da cja
ro dzi ny Tim ken od kil ku lat do -

fi nan so wu je pro jek ty zdro wot ne
i edu ka cyj ne re ali zo wa ne w So -
snow cu. Jest to zwią za ne z pro -
spo łecz ną po li ty ką fir my, któ ra
wspo ma ga lo kal ne spo łecz no ści
wszę dzie tam, gdzie re ali zu je
swo je in te re sy. 

Tim ken zno wu po mógł
300 ty się cy do la rów dla szpi ta la

Na spotkaniu środowisk lewicowych Grzegorz Napieralski z SLD
przekonywał, że zjednoczenie jest jedyną drogą dla polskiej lewicy
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prosto z miasta
Ewa Płach ta, or dy na tor od -
dzia łu no wo rod ków i wcze -
śnia ków

Za ku pio ny sprzęt dia me tral -
nie uspraw ni na szą pra cę,
jest ab so lut nie nie zbęd ny
do mo ni to ro wa nia i re su scy -
ta cji no wo rod ków, czy li mó -
wiąc wprost – do ra to wa nia
ich ży cia. Te raz ma my kar -
dio mo ni tor, ma my bi li ru bi no -
metr, dzię ki któ re mu mo że -
my bez in wa zyj nie okre ślać
po ziom na si le nia żół tacz ki
u no wo rod ków, ma my apa rat
do EKG. Nie zmier nie waż ny
jest bar dzo wy so kiej kla sy

ul tra so no graf, któ ry po zwa -
la wy ko ny wać przedcie -
miąż ko we USG gło wy, USG
brzu cha i ser ca. Do tych -
czas nie mie li śmy te go ty pu
apa ra tu ry.

Ka zi mierz Ły dek, dy rek tor
fir my Tim ken

Oprócz chę ci i moż li wo ści
dzia ła nia – naj waż niej szy
jest po mysł. To tak że fi lo zo -
fia na szej fir my, któ rej za ło -
ży ciel po wie dział: masz po -
mysł – re ali zuj go. My ślę, że
z na szej stro ny uczest nic two
w tym pro jek cie jest za -
szczy tem, a prze ka za nie od -
po wied niej su my pie nię dzy
by ło je dy nie po sta wie niem
„krop ki nad i”. Ca ła za słu ga
le ży po stro nie le ka rzy – fa -
chow ców, któ rzy przez mie -
sią ce, a mo że la ta przy go to -

wy wa li pro jekt uspraw nie nia
dzia łal no ści po ro dów ki. To
za pał i chęć ka dry szpi ta la
do pro wa dzi ły do zre ali zo wa -
nia pro jek tu.

Dr Maciej Ornowski z czekiem na 300 tys. dolarów

Za, a nawet przeciw
Dość burz li wy prze bieg mia ły ob ra -
dy nad zwy czaj nej ko mi sji bu dże to -
wej so sno wiec kiej Ra dy Miej skiej.
Te mat, któ ry zdo mi no wał dys ku sję
był je den – prze bu do wa ba se nu
przy ul. Że rom skie go. Na py ta nia
rad nych od po wia dał dy rek tor MO -
SiR-u Zbi gniew Drąż kie wicz, któ ry
mu siał tłu ma czyć dla cze go ba sen jest
wciąż za mknię ty oraz kie dy so sno -
wi cza nie bę dą mo gli z nie go ko rzy -
stać. Rad ni za sta na wia li się, czy za -
miast prze bu do wy wać ba sen
przy Że rom skie go, na le ża ło by go tyl -
ko od re mon to wać, a po zo sta łe pie -
nią dze prze zna czyć na bu do wę no -
we go obiek tu. 

– Te mat po wstał w 2007 ro ku, we
wrze śniu. Wte dy py ta łem, czy nie
ma moż li wo ści wa run ko we go otwo -
rze nia ba se nu. Dy rek tor MO SiR -
-u po in for mo wał wów czas o za wie -
sze niu dzia łal no ści obiek tu do 15
stycz nia 2008 r. Po tem miał być to
maj 2008, w kwiet niu po ja wi ła się
pre zen ta cja kon cep cji no we go ba se -
nu. Nie re mon tu. Ten był moż li wy
w cią gu kil ku mie się cy, kosz to wał by
do 2 mln zło tych. Kon sul to wa łem te
da ne. Za 12 mln moż na wy bu do wać
no wy ba sen. Na le ży za nie chać tej
kosz tow nej in we sty cji, a ewen tu al ne
do fi nan so wa nie po win no tra fić
na po trze by no we go ba se nu – mó wił
z na ci skiem rad ny Krzysz tof Ha ła -
dus. Pro po nu jąc jed no cze śnie od rzu -
ce nie wnio sku pre zy den ta. 

– Je śli cho dzi o ba sen nie moż -
na by ło w krót kim cza sie tyl ko za da -
szyć ba se nu. Obec nie to nie jest je -
dy nie prze bu do wa niec ki. To jest
prze su nię cie ścia ny ba se nu, uzy ska -
nie dwóch re kre acyj nych jac cu zi, bu -

do wa do dat ko we go ma łe go ba se nu,
zmia na ele wa cji. Prze bu du je my wnę -
trze głów ne, sa ni ta ria ty, po wsta nie si -
łow nia. Nie jest to wy łącz nie na pra -
wa da chu dla obiek tu 40-let nie go.
Z punk tu wi dze nia po zy ska nia środ -
ków z Mi ni ster stwa Spor tu, czy pie -
nię dzy mar szał kow skich, tyl ko z tych
ostat nich skrom nych środ ków bę dzie
moż na sko rzy stać. No wy ba -
sen 50–me tro wy to koszt 50 mln zło -
tych – prze ko ny wał dy rek tor MO -
SiR-u Zbi gniew Drąż kie wicz. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże -
to wej To masz Bań bu ła do py ty wał,
czy wy ko na nie tyl ko pierw sze go eta -
pu po zwo li ko rzy stać z ba se nu?
– Pierw szy etap po zwo li zwięk szyć
atrak cyj ność ba se nu i da w peł ni
moż li wo ści ko rzy sta nia z nie go – od -
po wia dał dy rek tor MO SiR-u. 

Głos w trak cie ob rad Ko mi sji Bu -
dże to wej w spra wie bu do wy ba se nu
za brał tak że pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski – Ten ba sen bę dzie cał ko wi -
cie in ny. W związ ku z tym nie da się
ta niej wy bu do wać. Zde cy do wa li śmy
się, że prze sta rza ły obiekt mu si zo -
stać prze bu do wa ny. Po tej mo der ni -
za cji bę dzie słu żył miesz kań com
przez naj bliż sze 20 lat bez ko niecz -
no ści ko lej nych re mon tów. 

– Na wy ko na nie pierw sze go eta -
pu po trze ba 10,5 mln zło tych, czy li
to za czym sa mi pa no wie rad ni za -
gło so wa li przy oka zji te go rocz ne go
bu dże tu. To pod ję cie uchwa ły po -
zwo li na ogło sze nie prze tar gu na re -
ali za cję pierw sze go eta pu – ape lo wał
Zbi gniew Drąż kie wicz. 

– Pro szę pa trzeć na to, że ma my
już opra co wa ne pro ce du ry, ten ba sen
mo że wkrót ce funk cjo no wać. Bu do -

wa no we go obiek tu prze dłu ży ten
czas ocze ki wa nia – mó wił rad ny
Wie sław Su wal ski (PIRS). 

– Przy tym pierw szym eta pie są
szan se na pie nią dze od mar szał ka,
na wet gdy by śmy te go nie do sta li, to
za te 11 mln zło tych w su mie mo że -
my mieć no wo cze sny obiekt. Sa ma
wy mia na da chu, to mo im zda niem
pół śro dek. Je śli zgo dzi li śmy się
na to, że te 10 mln zło tych po zwo li
nam na ko rzy sta nie z ba se nu w tym
ro ku (do dat ko wy mi lion zo sta nie do -
pi sa ny do pro jek tu z re zer wy bu dże -
to wej, w ra mach środ ków MO SiR -u,
nie wy ko rzy sta nych w ro ku ubie głym,
przyp. au tor). Pa nie dy rek to rze pan
da je gło wę, że w tym ro ku bę dzie ba -
sen dzia łać? – No tak – od po wie dział
Zbi gniew Drąż kie wicz. – W ta kim
ra zie rób my ten pierw szy etap
– prze ko ny wał ko le gów prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej Da niel Mi kla -
siń ski (PO). 

– By łem prze ciw ni kiem od po -
cząt ku kon cep cji pa na dy rek to ra. Dla
do bra miesz kań ców trze ba otwo rzyć
ten ba sen jak naj szyb ciej. Jest skan -
da lem pa nie dy rek to rze „wpusz cza -
nie” rad nych w co raz now sze po my -
sły. Pa nie dy rek to rze pro szę spraw -
dzić w Ła zach za ile
moż na wy bu do wać no wy ba sen,
za su mę 4 mln zło tych – mó wił Ma -
ciej Or now ski (SLD).

W Ła zach są lek kie kon struk cje,
ma my te re ny po ko pal nia ne, te go nie
moż na po rów ny wać – tłu ma czył pre -
zy dent Gór ski. 

Osta tecz nie rad ni po zy tyw nie za -
opi nio wa li wnio sek pre zy den ta
przy 14 gło sach za, jed nym prze ciw,
i dwóch wstrzy mu ją cych. RED



So sno wiec cy raj cy pod czas
ostat nie go spo tka nia 22
stycznia se syj ne go zde cy do -
wa li o prze ka za niu nie zbęd -
nych fun du szy na roz po czę cie
pierw sze go eta pu prze bu do wy
ba se nu znaj du ją ce go się
przy ul. Że rom skie go. Dzię ki
tej de cy zji, we dług za pew nień
dy rek cji MO SiR -u, od wrze -
śnia so sno wi cza nie bę dą mo gli
z ba se nu ko rzy stać. Je śli znaj -
dą się do dat ko we pie nią dze
w przy szło ści bę dzie moż -
na roz po cząć dru gi etap prze -
bu do wy obiek tu. O tym pi sze -
my tuż obok, w ma te ria le
z po sie dze nia Ko mi sji Bu dże -
to wej RM. 

Po że gna nia

Stycz nio wa se sja roz po czę -
ła się od po że gna nia za stęp cy
pre zy den ta Wil hel ma Zy cha
oraz Ma te usza Ry ka ły – peł no -
moc ni ka pre zy den ta ds. roz wo -
ju współ pra cy z za gra ni cą.
Obaj – re ko men do wa ni przez
so sno wiec ką Plat for mę Oby -
wa tel ską – po roz pa dzie w ko -
ali cji SLD -PO zło ży li re zy gna -
cje z zaj mo wa nych sta no wisk. 

– Sa mo rząd to zde cy do wa -
nie naj więk sza przy go da in te -
lek tu al na, ja ką moż na mieć.

Miesz ka jąc we wła snym mie -
ście i re ali zu jąc za da nia dla do -
bra te go mia sta. I cze go ży czę
przede wszyst kim rad nym, to
kon se kwen cji, zdro wo roz sąd ko -
wych po my słów, i przede
wszyst kim wy trwa ło ści w peł -
nio nej służ bie na rzecz miesz -
kań ców mia sta, bo to przede
wszyst kim służ ba – mó wił
na po że gna nie Ma te usz Ry ka ła. 

Wzru szo ny Wil helm Zych
przede wszyst kim po dzię ko -
wał swo im współ pra cow ni -
kom. – Trud no się po chwa lić
ja ki miś ra dy kal ny mi zmia na -
mi, dzia ła jąc na tym po lu,
na ja kim przy szło mi pra co -
wać. Dziur w dro gach ni gdy
nie za brak nie, miesz kań też
bę dzie za ma ło, ale są dzę, że
pod ję li śmy de cy zje, któ re
zmie rza ją w do brym kie run ku
– pod su mo wał Wil helm Zych. 

Mniej prze stępstw

Na wnio sek pre zy den ta Ka -
zi mie rza Gór skie go do ob rad
se syj nych wpro wa dzo no punkt
do ty czą cy remontu basenu
przy ul. Żeromskiego.

Rad ni przy ję li uchwa łę
w spra wie przy ję cia spra woz -
da nia z dzia łal no ści Po wia to -
wej Ko mi sji Bez pie czeń stwa

i Po rząd ku za 2008 rok.
Przy oka zji wy słu cha no tak że
spra woz da nia z dzia łal no ści
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
przed sta wio ne go przez bry ga -
die ra Grze go rza No wa ka – Ko -
men dan ta Miej skie go PSP
w So snow cu. In for ma cję o po -
zio mie bez pie czeń stwa przed -
sta wił z ko lei Ko men dant Miej -
ski Po li cji w So snow cu insp.
Ma rek Wal czyń ski. –Stan bez -

pie czeń stwa w mie ście w po -
rów na niu do ro ku ubie głe go
uległ po pra wie. Zmniej sze niu
ule gła licz ba prze stępstw ogó -
łem, w tym kry mi nal nych, czy
wy pad ków na dro gach. Po waż -
nym kło po tem są dla po li cji in -
ter wen cje do mo we.

Rad ny Kry stian Dzie wior
(SLD – za stęp ca prze wod ni -
czą ce go Ko mi sji Bez pie czeń -
stwa i Po rząd ku Pu blicz ne go

Ra dy Miej skiej w So snow cu)
do py ty wał ko men dan ta o kon -
dy cję fi nan so wą po li cji. Jak
wia do mo Mi ni ster stwo Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji
wpro wa dzi ło dość znacz ne
oszczęd no ści, od bi ja się to
tak że na po li cyj nym bu dże cie. 

– Te go rocz ny bu dżet nie
jest du ży, nie mniej jest za pew -
nie nie, że fi nan so wa nie bę dzie
za pew nio ne. Go rzej bę dzie

z in we sty cja mi, a chce my re -
mon to wać Ko mi sa riat nr 1
– wy ja śniał ko men dant Wal -
czyń ski. 

Pod czas se sji raj cy de ba to -
wa li tak że nad pro ble ma mi za -
rzą dza nia kry zy so we go w So -
snow cu oraz nad re ali za cją do -
tych cza so wych dzia łań
w ra mach Pro gra mu Ochro ny
Śro do wi ska dla mia sta So snow -
ca na la ta 2004-2015. RED

Ja kie są głów nie za da nia ko mi sji,
któ rej Pan prze wod ni czy?
An drzej Ma dej: Jest ich wie le. Do ty czą
za gad nień dy dak tycz nych, wy cho waw -
czych, or ga ni za cyj nych i fi nan so wych
sa mo rzą do wych pla có wek oświa to -
wo–wy cho waw czych. Zaj mu je my się
funk cjo no wa niem sys te mu po mo cy so -
cjal nej dla dzie ci i mło dzie ży, kształ ce -
niem usta wicz nym i za wo do wym,
aspek ta mi or ga ni za cyj ny mi oraz fi nan -
so wy mi wy po czyn ku i re kre acji dzie ci
i mło dzie ży oraz udo stęp nia niu im
obiek tów spor to wych, roz wo ju i mo der -
ni za cji przy szkol nej ba zy spor to wo-re -
kre acyj nej speł nia ją cej funk cje ogól no -
do stęp nych obiek tów, bez pie czeń stwem
oraz szkol ną opie ką me dycz ną. Łącz nie
w ubie głym ro ku pod ję li śmy 51 te ma -
tów z te go za kre su.

Pro szę przed sta wić te go rocz ne
prio ry te ty ko mi sji.
Waż nym punk tem są pla no wa ne re -
mon ty. W bie żą cym ro ku na wy dat ki
ma jąt ko we oświa ty za pla no wa no po -
nad 27 mln zł, tj. po nad 5 ra zy wię cej
niż w ro ku ubie głym. W tym ro ku za -
pla no wa no w bu dże cie 3,4 mln zł
na kon ty nu ację wy mia ny okien w pla -
ców kach. Uszczel nia jąc okna uda się
za osz czę dzić spo ro ener gii i pie nię dzy.
Za le ży mi tak że na roz wi nię ciu ba zy
spor to wej, w tym ba zy przy szkol nej, tak

by śmy chcąc ko rzy stać z ba se nu, kry te -
go kor tu te ni so we go czy po la gol fo we -
go nie mu sie li jeź dzić do in nych miast.
Dzie ci i mło dzież po win ny mieć bo ga -
tą ofer tę za jęć spor to wych, by mieć
gdzie da wać upust swo im emo cjom
oraz roz wi jać spor to we umie jęt no ści
i pa sje.

Co dla Pa na, ja ko rad ne go jest
naj waż niej sze?
Mam czte ry za sad ni cze prio ry te ty,
któ re uwa żam, że na le ży zre ali zo wać
w mie ście. Pierw szy z nich do ty czy
miesz kal nic twa; kwe stii ada pta cji
pu sto sta nów, bu dow nic twa so cjal ne -
go oraz ko mu nal ne go. Na le ża ło by
przy wy ko ny wa niu tych za dań trzy -
mać się pew ne go ro dza ju hie rar -
chicz no ści, bio rąc pod uwa gę fakt
i pa mię ta jąc, że miej ski bu dżet nie
jest z gu my. Chciał bym rów nież
więk szej współ pra cy po mię dzy wła -
dza mi mia sta, a spół dziel nia mi
miesz ka nio wy mi oraz w ra mach
part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go,
bo ta kiej współ pra cy i ko or dy na cji
nie wi dzę. Za le ża ło by mi rów nież
na przy go to wa niu te re nów mia sta
pod bu dow nic two in dy wi du al ne
bądź de we lo per skie.
Dru ga kwe stia do ty czy roz wią za nia
służ by zdro wia w mie ście. Mam na my -
śli re struk tu ry za cję i sku tecz ne do pro -

wa dze nie do za pew nie nia pra wi dło wej
opie ki zdro wot nej w So snow cu. Obec ny
dy rek tor Szpi ta la Miej skie go przy go to -
wał plan re struk tu ry za cji szpi ta la po -
nad 100 stron, któ re go nikt za pew ne
do koń ca nie prze czy tał, a co tu do pie -
ro mó wić o je go re ali za cji. Po za tym był
on tak ogól ni ko wy, iż moż na by ło
pod nie go pod łą czyć każ dy szpi tal,
zmie nia jąc je dy nie nie któ re da ne. Ta kie
dzia ła nia nie roz wią żą pro ble mu. Naj -
lep szym po my słem by ło by po wo ła nie
w tym ce lu spe cjal nej do raź nej ko mi sji,
któ ra za ję ła by się tym pro ble mem i do -
pro wa dzi ła spra wę do koń ca.
Trze cia spra wa jest po nie kąd mo im
oczkiem w gło wie, po nie waż do ty czy
edu ka cji. Na le ży roz wi nąć szko le nie
prak tycz ne, usta wicz ne, za wo do we.
Sku pić się na me to do lo gii na uki już
w szko łach gim na zjal nych i śred nich.
Pla ców ki oświa to we po win ny kształ cić
pod ką tem za po trze bo wań ryn ku lo kal -
ne go oraz uczyć umie jęt no ści, któ re
wy ma ga ne są przez po ten cjal nych pra -
co daw ców. 
Czwar tym za da niem, do któ re go przy -
wią zu ję znacz ną wa gę jest po pra wa
funk cjo no wa nia ko mu ni ka cji w So -
snow cu. To te mat rze ka, obej mu ją cy nie
tyl ko stan miej skich dróg, ale rów nież
bra ku miejsc par kin go wych, czy two -
rzą cych się w śród mie ściu kor ków. 
Po za tym jest wie le mniej szych pro ble -

mów, z któ ry mi do mnie ja ko rad ne go
zgła sza ją się miesz kań cy.

Cze go do ty czą te pro ble my?
Po ru sza nych jest wie le kwe stii, od naj -
bar dziej pro za icz nych ty pu: sprzą ta nie
po psach, nie ra cjo nal ne oświe tla nie alei,
ze psu te win dy, nie wy star cza ją ca ilość
ko szy na śmie ci, przez kiep ski stan dróg

miej skich i osie dlo wych, na spra wach
edu ka cji w mie ście, któ rą się zaj mu ję,
koń cząc. Czę sto pa da ją rów nież py ta nia
o po moc w zna le zie niu pra cy i uzy ska -
nia środ ków na za ło że nie wła snej dzia -
łal no ści go spo dar czej. Po za tym jest
wie le in nych mniej szych pro ble mów.
Oso by peł nią ce funk cję rad ne go są wy -
bie ra ne na określony cza s, a dzia ła nia
ich oce nia ją miesz kań cy, dla te go de cy -
du jąc się na ta ką dzia łal ność trze ba
mieć w so bie po czu cie mi sji i być
w swo ich po su nię ciach uczci wym
i sku tecz nym wo bec wy bor ców.

Jak ukła da się obec nie współ pra ca
rad nych Plat for my Oby wa tel skiej
z pre zy den tem mia sta?
Po wiem tak, je śli pre zy dent Sta nów
Zjed no czo nych nie mo że rzą dzić dłu żej
niż dwie ka den cje, tak sa mo wy glą da
spra wa pre zy den tu ry w na szym czy in -
nym kra ju, to w kwe stii ob ję cia sta no -
wi ska pre zy den ta mia sta po win no być
tak sa mo. W mo jej oce nie naj trud niej
jest na po cząt ku, po tem wła dza wraz
z ze bra nym sil nym orę żem bar dziej
sku pia się na ro bie niu ko lej nej kam pa nii
niż na po dej mo wa niu trud nych, a co
za tym idzie ry zy kow nych za dań. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Ga brie la Ko la no 

39. se sja RM

Pływalnia od wrze śnia
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rada miejska

Bu dżet nie jest z gu my
Roz mo wa z An drze jem Ma de jem (Plat for ma Oby wa tel ska), rad nym so sno wic kiej Ra dy Miej skiej, prze wod ni czą cym Ko mi sji Oświa ty

Odchodzący Wilhelm Zych oraz Mateusz Rykała nie szczędzili pochwał swoim dotychczasowym współpracownikom



poradyluty 2009 nr 26

Joanna Biniecka

W lu tym 2007 r. in for mo wa li -
śmy m.in., że czas prze by wa nia
na urlo pie ma cie rzyń skim,
a tym sa mym okres po bie ra nia
za sił ku ma cie rzyń skie go wy -
dłu żo no z 16 do 18 ty go dni
(w przy pad ku uro dze nia jed ne -
go dziec ka przy jed nym po ro -
dzie). Od te go ro ku prze pi sy
dla mło dych ma tek są jesz cze
ko rzyst niej sze. Przede wszyst -
kim zmia nie ule gła dłu gość
urlo pów ma cie rzyń skich
i okres po bie ra nia za sił ku cho -
ro bo we go dla ko biet w cią ży
a tak że skró co no okres wy cze -
ki wa nia na za si łek cho ro bo wy
osób do bro wol nie pod le ga ją -
cych ubez pie cze niu cho ro bo -
we mu.

Od 1 stycz nia obo wią zu je
no wy wy miar urlo pu i za sił ku
ma cie rzyń skie go, uza leż nio ny
od licz by dzie ci uro dzo nych
przy jed nym po ro dzie. Wy no si
on 20 ty go dni w przy pad ku
uro dze nia jed ne go dziec ka
przy jed nym po ro dzie, 31 ty go -
dni w przy pad ku uro dze nia
dwoj ga dzie ci, 33 ty go dnie
w przy pad ku uro dze nia troj -
ga, 35 ty go dni w przy pad ku
uro dze nia czwor ga dzie ci i 37
ty go dni w przy pad ku uro dze nia
pię cior ga i wię cej dzie ci.

Jest to bar dzo ko rzyst -
na zmia na, bo wiem do koń -
ca 2008 r. dłu gość urlo pu i za -
sił ku ma cie rzyń skie go uza leż -
nio na by ła za rów no od te go,
któ ry to był po ród jak i od licz -
by dzie ci uro dzo nych przy jed -
nym po ro dzie. I tak przy pierw -
szym po ro dzie ko bie cie przy -
słu gi wa ło 18 ty go dni urlo pu,
przy każ dym na stęp nym – 20
ty go dni a w przy pad ku uro dze -
nia wię cej niż jed ne go dziec ka
przy jed nym po ro dzie – 28 ty -
go dni. 

Co wię cej, je śli ko bie ta
(oczy wi ście do ty czy to osób
ubez pie czo nych), któ ra uro dzi -
ła dziec ko jesz cze w 2008 r.
i w dniu wej ścia w ży cie zno -
we li zo wa nych prze pi sów, czy li
w dniu 1 stycz nia 2009 r. ko -
rzy sta ła z wcze śniej udzie lo ne -
go 18-ty go dnio we go urlo pu
ma cie rzyń skie go, jej urlop wy -
dłu ża się do 20 ty go dni, czy li
o dwa o ty go dnie. 

Za si łek ma cie rzyń ski mo gą
po bie rać rów nież pa no wie Otóż
utrzy ma na zo sta ła za sa da, że
po wy ko rzy sta niu przez mat kę
po po ro dzie co naj mniej 14 ty -
go dni urlo pu ma cie rzyń skie go,
mo że ona zre zy gno wać z dal -
szej czę ści urlo pu i wró cić
do pra cy. Pod wa run kiem jed -
nak, że za stą pi ją oj ciec dziec -
ka. Do koń ca ubie głe go ro ku

pa no wie mo gli ko rzy stać z ta -
kie go urlo pu przez od czte rech
do 14 ty go dni. Obec nie
– od sze ściu na wet do 23 ty go -
dni. 

Rów nież zmie nił się okres
po bie ra nia za sił ku cho ro bo we -
go dla ko biet w cią ży. 

Od 1 stycz nia okres za sił ko -
wy dla ubez pie czo nych, któ -
rych nie zdol ność do pra cy
przy pa dła na okres cią ży wy no -
si 270 dni – do koń ca 2008 r.
by ło to tyl ko 182 dni. 

Od no we go ro ku we szły
w ży cie tak że no we prze pi sy,
umoż li wia ją ce wy pła tę za sił ku
ma cie rzyń skie go dla oj ców,
w przy pad ku, gdy mat ka dziec -
ka prze by wa w szpi ta lu, bo -
wiem ze wzglę du na stan zdro -
wia nie mo że oso bi ście opie ko -
wać się dziec kiem
i wy ko rzy sta ła urlop ma cie -
rzyń ski w wy mia rze osiem ty -
go dni po po ro dzie. Oczy wi ście,
obo je ro dzi ce mu szą być ubez -
pie cze ni, aby przy słu gi wa ło
pra wo do te go świad cze nia.
Do je go usta le nia oraz wy pła ty
wy ma ga ne są na stę pu ją ce do -
ku men ty:
• skró co ny od pis ak tu uro dze -

nia dziec ka
• za świad cze nie ze szpi ta la

o da cie przy ję cia mat ki dziec -
ka do tej pla ców ki 

• za świad cze nie o okre sie przy -

słu gu ją ce go oraz wy pła co ne -
go mat ce za sił ku ma cie rzyń -
skie go.

Je śli za si łek wy pła ca ny jest
nie przez pra co daw cę lecz
przez ZUS, to do dat ko wo wy -
ma ga ne jest od po wied nio:
za świad cze nie pra co daw cy
o udzie lo nym urlo pie ma cie -
rzyń skim – w przy pad ku ubez -
pie czo ne go -pra cow ni ka
oświad cze nie o prze rwa niu
dzia łal no ści po za rol ni czej
– w przy pad ku ubez pie czo ne go
bę dą ce go oso bą pro wa dzą cą

po za rol ni czą dzia łal ność go -
spo dar czą za świad cze nie
o prze rwa niu dzia łal no ści za -
rob ko wej – w przy pad ku 
po zo sta łych ubez pie czo nych.

Po wyj ściu mat ki ze szpi ta -
la, oj ciec ma obo wią zek nie -
zwłocz ne go po in for mo wa nia
płat ni ka za sił ku ma cie rzyń skie -
go o wy pi sie mat ki oraz udo ku -
men to wa nia da ty wy pi su. Na to -
miast w ce lu pod ję cia wy pła ty
świad cze nia za okres po prze -
rwie, mat ka po win na przed ło -
żyć za świad cze nie o okre sie

za sił ku ma cie rzyń skie go wy -
pła co ne go oj cu dziec ka, a je śli
jest ona pra cow ni cą i za si łek
wy pła ca ZUS – do dat ko wo za -
świad cze nie pra co daw cy
o udzie lo nym urlo pie ma cie -
rzyń skim. 

Od 1 stycz nia 2009 r. skró -
co no ze 180 dni do 90 dni
okres nie prze rwa ne go ubez pie -
cze nia cho ro bo we go, po upły -
wie któ re go oso by pod le ga ją ce
do bro wol nie te mu ubez pie cze -
niu na by wa ją pra wo do za sił ku
cho ro bo we go.

reklama

RZETELNA, PROFESJONALNA ORGANIZACJA, DOBRE REFERENCJE 
OD ZADOWOLONYCH  KLIENTÓW, 15-LETNI STAŻ PRACY W TURYSTYCE, 

MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY W RATACH, ATRAKCYJNE CENY.

41-200 Sosnowiec, ul.  Harcerska 4/58, tel./fax 293 62 94, 0602 48 50 71
e-mail: butmiki@interia.pl

rejestr Organizatorów Turystyki 111/99
Gwarancja ubezpieczeniowa z tytułu świadczonych usług turystycznych nr 1505/ WA/ 195/ 2007
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- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla
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- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
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1.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Ad res lo ka lu

Ob jazd 4
Nie pod le gło ści 17

Grot t ge ra 18
Grot t ge ra 8
Tar go wa 16
3 – go Ma ja 35a
Ma ła chow skie go 14c

War szaw ska 6c
Czy sta 9 bu dy nek pry wat -
ny  w ad mi ni stra cji MZZL
Zamkowa 8a

Będzińska 41
Kie ro ciń skiej 8 - ga raż

Ko man do sów 5
Do brzań skie go 99

Sa pe rów 5,5a,7        
Sa pe rów 5
Do brzań skie go 142
Do brzań skie go  124  I pię tro 

11-go Li sto pa da 21
Or ląt Lwow skich 18 - ga raż

Wspól na 12 bu dy nek pry wat -
ny w ad mi ni stra cji MZZL 
Kró lo wej Ja dwi gi 2

Kró lo wej Ja dwi gi 2

Mo drze jow ska 32a

ADM 

1
1

2
2
3
3
3

3
4

3

2
4

5
5

5
5
5
5

8
8

9

9

9

9

Pow. użytk. 
w m2
19,32
19,24 + część wspólna 
11,38 
10,20
12,47
53,27
32,26
63,66

86,96
166,78

61,66

1282,89
15,95

197,01
ni ski par ter:  pok. nr  1 -
17,43;  pok. nr  2 - 12,59;
pok. nr  3 - 13,69; pok. nr 14
- 29,01; pok. nr 15 -18,05
od 4,14 do 5,60
21,50
około 610
11,50; 18,50; 19,20 
15,60
59,22
18,00

41,60

8,41

17,93

106,00

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna, wc wspólne 
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c. o., wc wspólne
z innymi użytkownikami
Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc, centralne ogrzewanie, cwu
Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, cwu
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc
Instalacja eklektyczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralne
ogrzewanie
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie,
wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, wc
_

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c. o. wc – wspólne

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna i wodna
Instalacja wodno-kanalizacyjna, c. o. Instalacja elektryczna doremontu. 
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,
c. o. – kotłownia lokalna
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
_

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi
użytkownikami
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c. o., wc wspólne
z innymi użytkownikami

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, klimatyzacja

UWAGI

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku. 

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą – medyczną. Do pow. pokoju doliczana

jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

Lokal usytuowany na parterze  w klatce schodowej. Najem lokalu możliwy będzie od 02.01.2009r.

Lokal usytuowany na parterze  w klatce schodowej.

Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty. 

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.

Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna

Lokal usytuowany w oficynie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Pomieszczenie usytuowane w budynku frontowym i oficynie. 

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Budynek przeznaczony  w całości na działalność gospodarczą lub edukacyjną

Garaż usytuowanyw kompleksie pomieszczeń gospodarczych bez możliwości podłączenia energii elektrycznej, wymagane użytkowanie

zgodne  z przeznaczeniem.

Lokal usytuowany w piwnicy  budynku mieszkalnym. 

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

5 boksów garażowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym.

Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia „Klimontów”.

Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc.

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Garaż wolnostojacy usytuowany na posesji przy budynku, wjazd przez bramę, wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Garaż  zostanie przekazany do dyspozycji w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.

Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Lokal zostanie
przekazany do dyspozycji w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.

Stawka

minimalna
6,00
12,00

10,00
6,00
8,00
8,00
6,00

12,00
6,00

12,00

8,00
6,00

12,00
8,00

5,00
8,00
5,00
8,00

12,00
6,00

5,00

12,00

12,00

70,00
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Opie ku no wie dzie ci nie peł no -
spraw nych od wo żąc je do szkół
i przed szko li zwol nie ni są z obo -
wiąz ku ka so wa nia bi le tów. Jed nak
w dro dze po wrot nej, bądź ja dąc
pod od biór dziec ka, nie są już
chro nie ni przez pra wo, więc mu -
szą pła cić za prze jazd. Wie lu ro -
dzi ców uwa ża to za nie spra wie dli -
we. Na szą uwa gę na ten pro blem
zwró cił je den z Czy tel ni ków.

– Zwra ca łem się w tej spra -
wie do władz mia sta – mó wi
Wie sław Czyż z So snow ca.
– Pro si łem o po moc mat kom
dzie ci nie peł no spraw nych, ko -
rzy sta ją cych ze swo imi po cie -
cha mi z ko mu ni ka cji miej skiej.
Mam na uwa dze zmia nę prze pi -
sów tak, aby mat ka wio ząc
dziec ko do szko ły czy przy chod -
ni mo gła nie pła cąc za bi let wró -
cić do do mu lub przy je chać
po dziec ko. Obec nie tyl ko ja dąc
z dziec kiem nie pła ci się
za prze jazd. Mo im zda niem jest
to ab sur dal ne, tym bar dziej że
np. rad ni zwol nie ni są z opłat. 

Pro blem opłat za bi le ty rze -
czy wi ście wzbu dza kon tro wer -
sje, nie za le ży jed nak od władz
miej skich. 

– Je ste śmy jak naj bar dziej
świa do mi ist nie ją cej sy tu acji,

rze czy wi ście mo że się ona wy -
da wać nie zręcz na – mó wi
Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik
pra so wy Urzę du Miej skie go
w So snow cu. – Jed nak to nie
urząd de cy du je o opła tach
za prze jaz dy tram wa ja mi czy
au to bu sa mi. Kwe stia usta la nia
re gu la mi nów do ty czą cych opłat
za prze jaz dy le ży w ge stii KZK
GOP. Je śli po wsta nie ini cja ty -
wa wpro wa dze nia do dat ko -
wych zni żek dla ro dzi ców lub
opie ku nów osób nie peł no -
spraw nych, na pew no mia sto ją
po prze i bę dzie par ty cy po wać
w kosz tach jej re ali za cji.

Obec nie upraw nie nie do prze -
jaz dów bez płat nych przy słu gu je
dzie ciom i mło dzie ży do tknię tej
in wa lidz twem lub nie peł no -
spraw no ścią uczęsz cza ją cym
do przed szko la, szko ły al bo
do ośrod ka lub pla ców ki o cha -
rak te rze oświa to wym. Oso by te
zwol nio ne są też z opłat
przy prze jaz dach z miej sca za -
miesz ka nia do ośrod ka re ha bi li -
ta cji, do mu po mo cy spo łecz nej,
ośrod ka wspar cia, za kła du opie ki
zdro wot nej, po rad ni psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz nej i z po wro -
tem. Bi le tów nie mu szą też ku po -
wać oso by cał ko wi cie nie zdol ne
do pra cy i sa mo dziel nej eg zy -
sten cji lub uzna ne za nie peł no -

spraw ne w stop niu znacz nym,
a tak że oso by ociem nia łe. 

– Ko rzy sta jąc z upraw nień
tych osób, do prze jaz dów bez -
płat nych upraw nie ni są rów nież
ich opie ku no wie, jed nak tyl ko
w przy pad ku gdy to wa rzy szą
ww. oso bom w po dró ży – wy ja -
śnia An na Ko te ras z Wy dzia ły
Pra so we go KZK GOP. – Na le ży

pa mię tać, że to oso ba nie peł no -
spraw na jest upraw nio na do bez -
płat ne go prze jaz du. prze pis po -
zwa la rów nież na prze jaz dy bez -
płat ne oso bie, któ ra to wa rzy szy
oso bie upraw nio nej w po dró ży
bez wzglę du na np. sto pień po -
kre wień stwa, jak rów nież bez
wy ma ga nia do dat ko wych do ku -
men tów.

To jed nak nie zmie nia fak tu,
iż ro dzi ce i opie ku no wie osób
nie peł no spraw nych za po ło wę
tej po dró ży za pła cić mu szą. Co -
dzien na po dróż kosz tu je, w ska -
li mie sią ca da jąc spo re su my.
A bar dzo czę sto do mo wy bu dżet
jest i tak nad we rę żo ny kosz tem
le ków czy re ha bi li ta cji.

– Chciał bym za zna czyć, że

opie ku no wie z ra cji cho ro by
swo ich dzie ci nie mo gą pod jąć
pra cy za rob ko wej, bo nie peł no -
spraw ny wy ma ga nie raz sta łej
opie ki. Sy tu acja wie lu z ro dzi -
ców jest ka ta stro fal na, więc ku -
po wa nie bi le tów jest dla nich
czę sto nie osią gal ne, tym bar -
dziej, że bi le ty nie są naj tań sze.
Nie ro zu miem, dla cze go w in -
nych pol skich mia stach da ło się
ten pro blem roz wią zać, a u nas
wciąż opie ku no wie nie peł no -
spraw nych na ra że ni są na ka ry
za prze jazd na ga pę – de ner wu -
je się Wie sław Czyż.

KZK GOP od pie ra jed nak
za rzu ty. 

– Z do świad cze nia wia do mo,
że w prze jaz dach oso bom
upraw nio nym do po dró żo wa nia
bez płat ne go to wa rzy szą róż ne
oso by, np. za mien nie obo je ro -
dzi ców, cza sem ro dzeń stwo,
dziad ko wie czy ktoś z dal szej ro -
dzi ny, a tak że cza sem oso by nie
spo krew nio ne, jak zna jo mi czy
są sie dzi – tłu ma czy An na Ko te -
ras. – Wy da nie pra wa do prze -
jaz du bez płat ne go tyl ko jed nej
oso bie, czy li wska za ne mu
imien nie opie ku no wi spo wo do -
wa ło by, że tyl ko ona mia ła by
pra wo do bez płat ne go prze jaz du
au to bu sem czy tram wa jem wraz
z oso bą nie peł no spraw ną.

Wbrew prze ciw no ściom lo su i utrud nie niom
na tu ry biu ro kra tycz nej Grze gorz Leks od lat
sta ra się po ma gać osie ro co nym dzie ciom.
Uda ło mu się zna leźć ro dzi ców dla dzie sią -
tek sie rot z So snow ca. Nie ste ty, na dzia łal -
ność Te re no we go Ko mi te tu Ochro ny Praw
Dziec ka w So snow cu, któ re go Leks jest wi -
ce prze wod ni czą cym, bra ku je po pro stu pie -
nię dzy.

Ja ko ku ra tor są do wy Grze gorz Leks na -
pa trzył się wie le na ro dzin ne dra ma ty. Naj -
więk sze współ czu cie bu dził w nim za wsze
los dzie ci, któ re od ebrane ro dzi com tra fia ły
do sie ro ciń ców.

– Mo że to dla te go, że sam wy cho wy wa -
łem się w nie peł nej ro dzi nie, po sta no wi łem
po ma gać dzie ciom – mó wi Grze gorz Leks.

Dzię ki oso bi ste mu za an ga żo wa niu Lek -
sa dzie siąt ki dzie ci z ochro nek ma ją dziś
nor mal ne ro dzi ny. W la tach 1994-2007 dzię -
ki sta ra niom Ośrod ka Ad op cyj ne go TKOPD
prze pro wa dzo no nie mal ty siąc ad op cji.

Kło po ty za czę ły się jed nak w ubie głym
ro ku. Ośro dek Ad op cyj ny prze stał ist nieć,
zma la ła ilość człon ków ko mi te tu. Pod nie sio -
no też czynsz na lo kal, zaj mo wa ny przez
TOKPD.

– Skrom ne skład ki człon kow skie nie wy -
star czy ły by nam na opła ty za biu ro – mó wi
Leks. – Tym bar dziej, że opła ta za metr kwa -

dra to wy wzro sła o sto pro cent. Nie wie le po -
mo gła nam re zy gna cja z dwóch po miesz -
czeń. Dzię ki na szym sta ra niom MZZL cof -
nął jed nak de cy zję i wró ci li śmy do sta rej
staw ki. To dla nas bar dzo do bra wia do mość.

Na pro ce du ry ad op cyj ne po trze ba jed nak
środ ków fi nan so wych. Czę ścio wo do kła da
się do nich mia sto.

– Ad op cje pro wa dzo ne przez TKOPD
w So snow cu do fi nan so wa ne by ły przez gmi -
nę – in for mu je Grze gorz Dą brow ski, rzecz -
nik pra so wy Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. – W 2006 r. do fi nan so wa li śmy 21 po sta -
no wień ad op cyj nych, prze ka zu jąc na ten
cel 19 ty się cy zł. W 2007 ro ku su mą 27 ty -
się cy do fi nan so wa li śmy 24 po stę po wa nia.
W ze szłym ro ku na jed no po stę po wa nia ad -
op cyj ne prze ka za no 1200 zł. Do dam, że
w dru gim pół ro czu 2008 ro ku pro wa dze nie
po stę po wań ad op cyj nych po TKOPD prze jął
Die ce zjal ny Ośro dek Ad op cyj ny w So snow -
cu, któ ry w wy ni ku po stę po wa nia kon kur so -
we go otrzy mał za pew nie nie do fi nan so wa nia
do pię ciu za koń czo nych po stę po wań.

Cio sem dla TOKPD był nie tyl ko roz łam
w ośrod ku ad op cyj nym, ale tak że utrud nie nie
biu ro kra tycz ne, w wy ni ku któ re go ko mi tet
nie mo że ja ko or ga ni za cja po żyt ku pu blicz -
ne go od bie rać jed ne go pro cen ta od po dat ku.

– Nie ste ty, sąd re je stro wy za kwe stio no -
wał nasz sta tus – wy ja śnia Leks. – Zmia -
na sta tu tu to koszt 600 zł, na ra zie nie stać
nas na ta ki wy da tek. Więc za po mo ga ze
stro ny po dat ni ków nas omi nie.

Po zo sta li w ko mi te cie człon ko wie li czą
na po moc spon so rów. Bez wspar cia z ich
stro ny dal sza dzia łal ność ko mi te tu nie bę dzie
moż li wa. TB

Jesz cze sło wo o zwro tach

Ad ria na Peć

Pro blem zwro tu za ku pio ne go
to wa ru jest jed nym z czę ściej
zgła sza nych przez kon su men tów
u rzecz ni ka. Kon su men ci bar dzo
czę sto py ta ją w ja kim ter mi nie
od da ty za ku pu mo gą zwró cić
to war, al bo wręcz twier dzą, że
jest to 5 lub 7 dni. 
Czę sto na tym tle do cho dzi
do spo rów ze sprze daw ca mi,
któ rzy od ma wia ją przy ję cia
zwro tu to wa ru. 
KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ:

Je śli do ko nu jesz za ku pu
w sie dzi bie sprze daw cy – tj.
w je go skle pie nie masz pra wa
zwro tu to wa ru. 

Ewen tu al ny zwrot mo że na -
stą pić je dy nie za zgo dą sprze -
daw cy lub w sy tu acji gdy sto su -
je on ta ką prak ty kę han dlo wą, że
w okre ślo nym ter mi nie przyj -

mu je zwro ty i do ko nu je wy mian
to wa rów peł no war to ścio wych,
nie uży wa nych i z za cho wa ny mi
met ka mi i in ny mi ozna cze nia mi. 

Obec nie bar dzo wie lu sprze -
daw ców wska za ną wy żej prak -
ty kę ku piec ką sto su je i in for mu -
je ku pu ją cych o ta kim pra wie
i ter mi nie za miesz cza jąc w pla -
ców kach han dlo wych od po -
wied nie wy wiesz ki  np. w przy -
mie rzal niach. 

Do ko nu jąc za ku pów na le ży
do brze prze my śleć wy bór i zo -
rien to wać się czy bę dziesz mógł
zwró cić to war, abyś nie spo tkał
się póź niej z od mo wą i roz cza -
ro wa niem. 

Ze sprze daw cą mo żesz umó -
wić się na tzw. pró bę, tj. usta lić,
że to war bę dziesz mógł wy mie -
nić lub zwró cić je śli nie speł ni
on Two ich ocze ki wań.

Je śli do ko nasz ta kich usta leń
co do zwro tu to wa ru w okre ślo -
nym ter mi nie za dbaj o ich pi -
sem ne po twier dze nie. W ra zie
wąt pli wo ści, al bo pro ble mu
z do ko na niem zwro tu bę dziesz
mógł udo wod nić, że tak się ze
sprze daw cą umó wi łeś. 

Lo gi ka czy bez dusz ność?
Nie wi dać szans na dar mo we prze jaz dy dla ro dzi ców nie peł no spraw nych dzie ci

Obniżenie czynszu za wynajmowany
lokal TKOPD było dla Grzegorza
Leksa dobrą wiadomością

Na zmia ny w ta ry fach KZK GOP na ra zie nie ma co li czyć

Po ma ga dzie ciom

prosto z miasta luty 2009 nr 2 7

reklamareklama

Ko men da Miej ska Po li cji w So -
snow cu  in for mu je, iż zo stał wy -
zna czo ny sta ły ter min spo tkań in -
for ma cyj nych – w każ dą śro dę
od go dzi ny 9.00 do go dzi ny 14.00
– dla  osób za in te re so wa nych uzy -
ska niem wstęp nych wia do mo ści
o kry te riach do bo ru do służ by
w Po li cji. Ce lem spo tkań jest prze -
ka za nie wszech stron nej in for ma cji
o prze bie gu po stę po wa nia kwa li fi -

ka cyj ne go, źró dłach in for ma cji
po zwa la ją cych na do bre przy go to -
wa nie do udzia łu w pro ce du rze
do bo ru i wa run kach pod ję cia oraz
peł nie nia służ by przy go to waw czej.
Szcze gó ło we in for ma cje w tym
za kre sie moż na uzy skać w Ze spo -
le Kadr i Szko le nia Ko men dy
Miej skiej Po li cji w So snow -
cu pod nu me rem te le fo -
nu 032 296 13 75.

Ko mu ni kat Po li cji
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Więk szość miesz kań ców So -
snow ca pła ci za zu ży tą wo dę
we dług wska zań wo do mie rzy.
Zda rza się jed nak, że urzą dze nia
te za czy na ją dzia łać wa dli wie,
na li cza jąc miesz kań com za wy -
żo ne ra chun ki. Co wte dy zro -
bić?

Ta ki przy pa dek spo tkał
miesz kan kę mia sta Zo fię Ka -
miń ską. Już w ubie głym ro ku zo -
rien to wa ła się, że jej wo do mierz
funk cjo nu je nie pra wi dło wo.

– Rzad ko by wam w do mu,
więc zu ży wam nie wie le wo dy
– tłu ma czy Zo fia Ka miń ska.
– Zwy kle mo je ra chun ki nie
prze kra cza ły 50 zł za mie siąc.
Kie dy jed nak wo do mierz wska -
zał, że po win nam za pła cić
za gru dzień 70 zł, za czę łam na -
bie rać po dej rzeń.

So sno wi czan ka we zwa ła pra -
cow ni ka Re jo no we go Przed się -
bior stwa Wo do cią gów i Ka na li -
za cji. Jesz cze w ubie głym ro ku
do ko nał on oglę dzin wo do mie -
rza.

– Pra cow nik wo do cią gów
stwier dził, że sko ro nie zu ży -
wam ty le wo dy, ile wska zu je
wo do mie rz, to naj praw do po dob -
niej jest on uszko dzo ny. Oka za -
ło się jed nak, że wy mia na urzą -
dze nia nie jest ta ka pro sta – do -
da je Ka miń ska.

Tym cza sem ra chun ki ro sły.
So sno wi czan ka za czę ła in ter we -
nio wać, gdy stycz nio wa opła ta
za wo dę prze kro czy ła 90 zł.

– Otrzy ma li śmy od tej pa ni
sy gna ły w spra wie wa dli wego,
jej zda niem, wo do mie rza – re -
la cjo nu je An drzej Ma jew ski,
wi ce pre zes RPWiK w So snow -
cu. – Jed nak po stę po wa nie
w ta kich przy pad kach re gu lu ją
prze pi sy. Trud no prze cież,
aby śmy na wła sny koszt wy -
mie ni li wo do mierz tyl ko
na po sta wie su biek tyw nych
opi nii lo ka to rów. Za sy pa łyby
nas wte dy za pew ne set ki po -
dań, w więk szo ści bez pod -
staw nych, a zbęd na wy mia -
na licz ni ków wo dy po chło nę -
łaby ma ją tek. Je śli jed nak
ja ka kol wiek oso ba ma po dej -

rze nia, że wo do mierz prze kła -
mu je od czyt, po win na wy stą -
pić do nas z pi sem ną proś bą
o prze gląd urzą dze nia. Wo do -
mie rzy ab so lut nie nie wol no
pró bo wać na pra wiać sa me mu!
Na wnio sek lo ka to ra mo że my
zde mon to wać wo do mierz,
a na stęp nie prze ka zać urzą dze -

nie do eks per ty zy w Urzę dzie
Miar i Wag. Je śli oka że się, że
fak tycz nie dzia ła on wa dli wie,
bez płat nie za in sta lu je my no wy.
Mu szę jed nak za zna czyć, że
w przy dat ku gdy kon tro la nie
wy ka że uste rek, wnio sko daw -
ca mu si za pła cić za ba da nie
z wła snej kie sze ni.

22 stycz nia w gma chu so sno -
wiec kie go Mu zeum od by ły się
uro czy ste ob cho dy 180. rocz ni -
cy po wsta nia Hu ty Vit ko vi ce
w Ostra wie w Re pu bli ce Cze -
skiej. 

W uro czy sto ści udział
wzię li za stęp ca pre zy den ta
mia sta Wil helm Zych, dy rek tor
ge ne ral ny Vit ko vi ce Ma chi ne -
ry Gro up Jan Sve tlik oraz pre -
zes za rzą du Vit ko vi ce Mil -
met S.A. Je rzy Ko ściel niak,
a tak że za pro sze ni go ście.

Z tej oka zji w mu ze al nych
mu rach za pre zen to wa no wy -

sta wę „Pej zaż prze my sło wy”.
Ob ra zy pędz la cze skich ar ty -
stów ta kich jak: Zeu la, Do bro -
vol sky czy Ve it, po cho dzą ce
z pierw szej po ło wy XX wie ku.
Kil ka dzie siąt dzieł: ole jów, li -
no ry tów, li to gra fii, akwa re li
– przed sta wia wi dok cze skich
hut, roz grza nych pie ców, dy -
mią cych ko mi nów i pra cu ją -
cych ro bot ni ków. 

Pra ce udo stęp nio ne zo sta ły
Mu zeum ze zbio rów Hol din gu
„Vit ko vi ce Mil met” S.A.

Tekst i foto: Ga brie la Ko la no

Gdy wo do mierz wa riu je
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So sno wiec kie szpi ta le pod pi szą umo wy z NFZ do pie ro w kwiet niu

W ocze ki wa niu na kon trak ty
Tekst i foto: To masz Bie nek

Jesz cze żad na z pla có wek zdro wia
nie pod pi sa ła kon trak tu z Na ro do -
wym Fun du szem Zdro wia. Po wód?
Ślą ski Od dział Wo je wódz ki NFZ
unie waż nił w grud niu 2008 ro ku
wszyst kie po stę po wa nia kon kur so we
ze wzglę du na du że ilo ści błę dów
w ofer tach zło żo nych przez świad -
cze nio daw ców.

Dla te go też umo wy zo sta ły anek -
to wa ne na okres od stycz nia do mar -
ca 2009 ro ku, a w stycz niu 2009 ro -
ku NFZ ogło sił ko lej ne po stę po wa -
nia kon kur so we na udzie la nie
świad czeń od 1 kwiet nia 2009 ro ku.
Za rzu ty spo rzą dze nia błęd nych ofert
nie do ty czy ły jed nak szpi ta li so sno -
wiec kich, choć oczy wi ście od bi ły
się na tych pla ców kach. Wi dać to
na przy kła dzie daw ne go szpi ta la
gór ni cze go.

– Ofer ty zło żo ne przez Wo je -
wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny

nr 5 im. św. Bar ba ry w So snow cu
by ły pra wi dło wo spo rzą dzo ne
i w ca ło ści przy ję te – in for mu je
Mi ro sław Ru sec ki, rzecz nik pra so -
wy WSS nr 5.

Obec nie głów nym przy cho dem
WSS nr 5 w So snow cu jest kon trakt
z za kre su le cze nia szpi tal ne go.
Przy ję cie przez NFZ wyż szej ce ny
jed nost ko wej za punkt roz li cze nio -
wy w tym ro dza ju świad czeń tj. mi -
ni mal nie 58 zł jest nie zbęd ne w ce -
lu pra wi dło we go funk cjo no wa nia
szpi ta la i po kry cia re al nych kosz tów
le cze nia pa cjen tów.

– W chwi li obec nej Na ro do wy
Fun dusz Zdro wia pro po nu je 51 zł
za punkt roz li cze nio wy wraz ze
wzro stem kosz tów wy na gro dzeń,
w związ ku z tym szpi tal otrzy ma
mniej sze środ ki fi nan so we niż
w ubie głym ro ku – do da je Ur szu la
Mil ka, z astępca Dy rek to ra ds. Eko -
no micz nych i Za rzą dza nia Ma jąt -
kiem WSS nr 5.

W szpi ta lu spe cja li stycz nym kon -
trak ty pod pi sa ne na I kwar tał 2009
ro ku wy no szą: le cze nie szpi tal ne
– 22 122 798 zł, te ra peu tycz ne pro -
gra my le ko we: 696 787 zł. Kie row -
nic two pla ców ki nieukry wa, że nie
jest za do wo lo ne z obo wią zu ją cych

wa run ków kon trak tu. Po dob nie jest
w in nych so sno wiec kich szpi ta lach.
Dy rek cja podkreśla, że ce na za punkt
roz li cze nio wy w le cze niu szpi tal nym
jest za ni ska oraz zbyt du że wy ma ga -
nia są sta wia ne przez NFZ w za kre sie
per so ne lu i sprzę tu. 

Pro test OZZL

Ogól no pol ski Zwią zek Za wo do wy Le ka rzy
w związ ku ze zbyt ni ską wy ce ną świad czeń
me dycz nych wy stą pił z wnio skiem do pro ku ra -
tu ry o spraw dze nie, czy pre zes Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia do peł nił obo wiąz ku wła ści -
we go zwięk sze nia wy ce ny świad czeń szpi tal -
nych na 2009 ro k. We dług prze wod ni czą ce go
związ ku – Krzysz to fa Bu kie la – pre zes NFZ
nie zgod nie z pra wem za ni żył wy ce nę świad -
czeń me dycz nych na 2009 r. w sto sun ku
do 2008 r. Je go zda niem, zgod nie z do ku -
men ta mi NFZ, wy ce na ta po win na wzro snąć
co naj mniej o 13 proc., do kwo ty 54,24 zł,
a tym cza sem wzro sła o 6,5 proc. – do 51 zł.
Bu kiel po wo łu je się na ko deks kar ny do ty czą -
cy prze stęp stwa z art. 231 pkt. 1 – „funk cjo na -
riusz pu blicz ny, któ ry prze kra cza jąc swo je
upraw nie nia lub nie do peł nia jąc obo wiąz ków,
dzia ła na szko dę in te re su pu blicz ne go lub
pry wat ne go” na ra ża się na ka rę do trzech lat
wię zie nia.

Prze my sło we in spi ra cje 

Zofia Kamińska uważa, że jej wodomierz zepsuł się,
od kiedy wzrosły rachunki za wodę

Pacjenci z coraz wiekszym niepokojem obserwuja rozwój sytuacji
w polskim szpitalnictwie



Z So snow ca do ka dry
Le szek Chło sta, szko le nio wiec
sza bli stów w TMS „Za głę bie”
So sno wiec tre ne rem re pre zen ta -
cji! So sno wi cza nin wy grał kon -
kurs na tre ne ra ka dry. W wy ści -
gu po no mi na cję na opie ku -
na pol skich sza bli stów ubiegł
Mar ci na So ba lę, do tych cza so we -
go szko le niow ca re pre zen ta cji,
Ry szar da Cza ję z AZS AWF Ka -
to wi ce oraz An drze ja Bi la, tre ne -
ra z TMS „Za głę bie” So sno wiec. 

– Je stem w szo ku. Nie ukry -
wam, że ma rzy ła mi się pra ca
z re pre zen ta cją, ale zda wa łem
so bie spra wę z fak tu, że ry wa le
do ob ję cia po sa dy są na praw dę
god ni tej pra cy. Cie szę się, że
tak to się wszyst ko po to czy ło.
Pierw szym i naj waż niej szym za -
da niem jest od bu do wa psy chi ki

na szych sza bli stów. W ostat nim
cza sie na si za wod ni cy na uczy li
się nie ste ty prze gry wać. Je stem
prze ko na ny, że szyb ko na wią że -
my nić po ro zu mie nia i bę dzie my
zgod nie współ pra co wa li – pod -
kre śla no wy opie kun ka dry.

Le szek Chło sta uro dził się 8
kwiet nia 1961 ro ku. Przez ca łą
ka rie rę za wod ni czą zwią za ny
był z „Za głę biem” So sno wiec.
Po cząt ki je go przy go dy z szer -
mier ką zwią za ne by ły z sek cją
flo re tu, na stęp nie zmie nił broń
na sza blę. Bro niąc barw „Za głę -
bia” wy wal czył dwu krot nie dru -
ży no we mi strzo stwo Pol ski. By -
ły re pre zen tant Pol ski ju nio rów
jak i se nio rów. Po za koń cze niu
ka rie ry za wod ni czej za jął się
pra cą szko le nio wą. Od lat two -

rzy zna ko mi ty ter cet tre ner ski
w TMS „Za głę bie” So sno wiec
wraz z An drze jem Bi lem
i Krzysz to fem Wą to rem. O do -
ko na niach so sno wiec kich tre ne -
rów i ich pod opiecz nych sze ro -
ko pi sa li śmy w po przed nim nu -
me rze „Ku rie ra Miej skie go”. Ich
pod opiecz ni się ga li po me da le
mi strzostw świa ta, Eu ro py i Pol -
ski, wy gry wa li wie le mię dzy na -
ro do wych tur nie jów. W 2003 ro -
ku wy stę pu ją cy wów czas
pod szyl dem MO SiR-u sza bli ści
z So snow ca się gnę li po Klu bo -
wy Pu char Eu ro py.

W ko lej nym nu me rze „KM”
za pre zen tu je my wy wiad z no wym
tre ne rem pol skich sza bli stów.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Zimowe szaleństwo
w mieście
Te go rocz ne fe rie już za na mi.
Dla dzie ci i mło dzie ży, któ re nie
wy jeż dża ły na zi mo wi ska przy -
go to wa na zo sta ła bo ga ta ofer ta
im prez. 

Od 26 stycz nia do 6 lu te go
uczest ni czyć moż na by ło w licz -
nych za ję ciach or ga ni zo wa nych
w szko łach oraz pla ców kach
oświa to wych: lek cjach pla stycz -
nych, kom pu te ro wych, za ję ciach
spor to wych, a na wet w na uce
origa mi. Po nad to w wie lu szko -
łach od by wa ły się licz ne tur nie je
i kon kur sy.

Naj więk szym za in te re so wa -
niem cie szy ły się jed nak spor ty
zi mo we, ja ko że zi ma do pi sa ła
i po pró szy ło śnie giem. Lo do wi -
sko i wszel kie pa gór ki, z któ rych
moż na by ło zjeż dżać na san kach
prze ży wa ły praw dzi we ob lę że -
nie, a naj więk sze z nich – stok
w Ca ło rocz nym Cen trum Nar -

ciar skim na Śro du li. Spor to wa
Do li na, w któ rej or ga ni zo wa ne
zo sta ły bez płat ne za ję cia z in -
struk to rem nar ciar stwa zgro ma -
dzi ła naj więk sze rze sze mi ło śni -
ków zi mo we go sza leń stwa.GK

reklama

reklama
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tekst sponsorowany

Ruszają kolejne projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedną
z sosnowieckich organizacji, która realizuje unijny projekt jest Fundacja
Dla Młodych. 

Projekt „Regionalne Biuro Wsparcia” przeznaczony jest dla 40 osób
bezrobotnych należących do jednej z trzech grup: – długotrwale
bezrobotnych; – bezrobotnych powyżej 45 roku życia; – bezrobotnych
kobiet. Osoby te muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy. – Udział
w projekcie jest bezpłatny. Celem projektu jest podwyższenie wiedzy,
kwalifikacji i umiejętności – powiedziała „Kurierowi” prezes Fundacji,
Magda Musiał. – Mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie z terenu
Zagłębia. 

Projekt „Regionalne Biuro Wsparcia” to cykl trzech szkoleń
obejmujących: – moduł księgowo-podatkowy z obsługą programu
„Płatnik”; – moduł języka angielskiego; – moduł obsługi komputera i wraz
z nauką obsługi podstawowych programów biurowych. 

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Każde szkolenie to 60
godzin zajęć, które będą odbywać się w okresie od marca do czerwca.
Po ukończeniu każdego kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty
potwierdzające zdobyte umiejętności. Ponadto beneficjenci będą mieli
możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu z języka angielskiego,
który kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu językowego.

Rekrutacja do udziału w projekcie trwa do 28 lutego. Więcej
informacji można uzyskać w biurze Fundacji Dla Młodych w Sosnowcu
przy ul. Modrzejowskiej 32a (II piętro) w godz. od 9.00 do 17.00, e-
mailem fzdm@fzdm.pl lub na stronie www.fzdm.pl oraz
pod numerem 728 642 241.

reklama
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Ra dek Cy ga nek
W fe rie uczy łem się jeź dzić
na nar tach w par ku na Śro -
du li. W wol nym cza sie jeź -
dzi łem też na san kach i cho -
dzi łem na ba sen ze zna jo -
my mi. 

Ka ro li na Słom kow ska
Przez czas fe rii ko rzy sta łam
z ofer ty bez płat nej szkół ki
jaz dy na nar tach. Kil ka dni
na uki wy star czy ło mi na być
wy star cza ją cych umie jęt no -
ści, aby czuć się swo bod nie
pod czas jaz dy na nar tach.
Za rok na pew no bę dę znów
jeź dzić na nar tach. 

Młodzi mieszkańcy Sosnowca mogli skorzystać w trakcie
ferii m.in. z lodowiska
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Tekst i foto: Ga brie la Ko la no

Już po raz trze ci mię dzy na ro do -
wa or ga ni za cja WWF prze pro -
wa dza świa to wą ak cję ga sze nia
świa teł pod ha słem „Go dzi -
na dla zie mi” (Earth Ho ur). 23
mar ca o go dzi nie 20.30 zga sną
ża rów ki w bu dyn kach in sty tu cji
pu blicz nych, firm oraz w pry -
wat nych do mach i miesz ka niach
na ca łym glo bie. Tak że w So -
snow cu. 

Earth Ho ur to ogól no świa to -
wa ini cja ty wa po wsta ła, by prze -
ciw sta wić się naj więk sze mu za -
gro że niu dla na szej pla ne ty:
zmia nom kli ma tu. Po raz pierw -
szy „Go dzi na dla Zie mi” od by ła
się w 2007 ro ku w Syd ney. Wte -
dy to po nad dwa mi lio ny miesz -
kań ców te go au stra lij skie go mia -
sta wy łą czy ło świa tło na jed ną
go dzi nę. Rok póź niej już 100
mi lio nów osób w 35 kra jach
wzię ło udział w idei ra to wa nia
glo bu. Z Pol ski przy łą czy li się
miesz kań cy m.in. War sza wy
i Po zna nia.

Te go rocz na kam pa nia jest
szcze gól nie waż na. W grud niu
w sto li cy Da nii Ko pen ha dze
ma zo stać pod pi sa ne mię dzy -
na ro do we po ro zu mie nie, okre -

śla ją ce, w ja ki spo sób pań stwa
bę dą współ dzia łać po 2012 ro -
ku w ce lu ra to wa nia kli ma tu.
Wy łą cze nie świa teł na jed ną
go dzi nę przez lu dzi na ca łym

świe cie bę dzie naj gło śniej szym
ape lem do po li ty ków w spra wie
po ro zu mie nia oraz pod ję cia
wspól nych dzia łań na ko rzyść
na szej pla ne ty.

W tym ro ku ak cja za po wia da
się wy jąt ko wo wi do wi sko wo.
Udział w niej za po wie dzia ły
już 242 mia sta w 64. kra jach.
Ciem ność za go ści m.in. w Hong

Kon gu, Mo skwie, To ron to, Hel -
sin kach czy Las Ve gas. Wy łą czo -
ne zo sta nie oświe tle nie w naj bar -
dziej zna nych bu dow lach na świe -
cie: rzym skim Ko lo seum, ope rze
w Syd ney czy mo ście Gol den Ga -
te w San Fran ci sco. W Pol sce
świa tło zga śnie w Pa ła cu Kul tu ry
i Na uki w War sza wie, na Wa we lu
i przy Kop cu Ko ściusz ki w Kra -
ko wie, w Spodku w Ka to wi cach,
Zam ku Lu bel skim i Wie ży Try ni -
tar skiej w Lu bli nie, na Dwo rze
Ar tu sa i Zam ku Krzy żac kim
w To ru niu. Po nad to w ak cji we -
zmą udział miesz kań cy Gdań ska,
Byd gosz czy, Opo la, Ło dzi, Za ko -
pa ne go i Po zna nia. Przy oka zji
za chę ca my miesz kań ców So -
snow ca o włą cze nie się do ak cji.
W su mie w Pol sce na pew no
udział w ga sze niu świa tła weź -
mie 19 miast. 

Mia sta So snow ca nie ma
na ra zie wśród uczest ni ków, ale
nie jest jesz cze zbyt póź no, by
się zgło sić i przy łą czyć do ak cji
WWF. Wy star czy je dy nie za re -
je stro wać się na stro nie
www.wwf.pl/go dzi na dla zie mi
by po przeć kam pa nię. War to po -
wia do mić o ak cji przy ja ciół, ro -
dzi nę, są sia dów i na tę jed ną go -
dzi nę wy łą czyć na sze ża rów ki. 

Me dy ka men ty po upły wie ter mi nu waż -
no ści sta no wią po waż ne za gro że nie dla
zdro wia, a na wet ży cia lu dzi, zwłasz cza
ma łych dzie ci. Po nad to ze wzglę du na du -
żą ak tyw ność bio lo gicz ną są rów nież wro -
giem śro do wi ska, dla te go nie na le ży ich
wy rzu cać do pierw sze go lep sze go kon te -
ne ra na od pa dy. Prze ter mi no wa ne le ki

uzna wa ne za od pa dy nie bez piecz ne po -
win ny być se lek tyw nie gro ma dzo ne, a na -
stęp nie uty li zo wa ne w spa lar ni od pa dów
me dycz nych lub na skła do wi sku od pa dów
nie bez piecz nych.

W ro ku ubie głym w 32 ap te kach w So -
snow cu ze bra no w ten spo sób po -
nad 1060 kg od pa dów. GK

Oddaj leki do apteki!
Po raz kolejny w sosnowieckich aptekach rozpoczęła się akcja odbioru
przeterminowanych, nieużytecznych lekarstw

22 mar ca ob cho dzi my Mię dzy na ro do -
wy Dzień Wo dy, w Pol sce zna ny bar -
dziej ja ko Dzień Bał ty ku.

Ini cja ty wa co rocz nych ob cho dów
na ro dzi ła się w 1992 ro ku pod czas
Kon fe ren cji ONZ do ty czą cej Śro do wi -
ska i Roz wo ju w Rio de Ja ne rio.

Diok sy ny, me ta le cięż kie, od pa dy
or ga nicz ne, pe sty cy dy, ro pa naf to wa to
tyl ko nie któ re z sub stan cji tra fia ją cych
co dzien nie do rzek, mórz i oce anów.
Za nie czysz cze nia te przy czy nia ją się
do za gro że nia ist nie nia wie lu ga tun ków
ro ślin i zwie rząt. 

Wie le eko lo gicz nych or ga ni za cji
wal czy o dba łość i stan na sze go mo rza.
WWF, Fe de ra cja Zie lo nych GA JA,
Gre en pe ace  to tyl ko nie któ re z nich.

Każ dy z nas mo że przy czy nić się
do ochro ny Bał ty ku, pa mię ta jąc o kil -

ku pro stych za sa dach:
• Za wsze wy bie raj te środ ki czy sto ści,
któ re ule ga ją bio de gra da cji i nie szko -
dzą śro do wi sku. 
• Uży waj prosz ków do pra nia nie za -
wie ra ją cych fos fo ra nów (Mo rze Bał tyc -
kie znacz nie za nie czysz czo ne jest nad -
mia rem fos fo ru). 
• Ni gdy nie wy le waj ście ków bez po -
śred nio do rzek, je zior czy mo rza. 
• Sub stan cji nie bez piecz nych ni gdy nie
wle waj bez po śred nio do ka na li za cji. 
• Nie sto suj na wo zów sztucz nych
i środ ków ochro ny ro ślin na dział ce
bądź w ogro dzie. 

Tak nie wie le wy star czy, by wspo -
móc wal kę z za tru wa niem świa to wych
wód. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Chroń my Bał tyk

Zga śmy świa tło dla do bra zie mi

Uwa ga:
azbest!
Wy dział Ochro ny Śro do wi -
ska i Rol nic twa Urzę du Miej -
skie go w So snow cu przy po -
mi na o obo wiąz kach wła ści -
cie li, za rząd ców lub użyt -
kow ni ków miejsc, w któ rych
był lub jest wy ko rzy sty wa ny
azbest lub wy ro by azbest
za wie ra ją ce. 
Oso by ta kie są zo bo wią za ne
do do ko na nia in wen ta ry za cji
za sto so wa nych wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest, po przez
spo rzą dze nie spi su we dług
wzo rów znaj du ją cych się
na stro nie in ter ne to wej Urzę -
du Miej skie go.
Po nad to wła ści cie le, za rząd -
cy lub użyt kow ni cy, ma ją
obo wią zek kon tro li wy ro bów
za wie ra ją cych azbest znaj du -
ją cych się w obiek tach, urzą -
dze niach bu dow la nych, urzą -
dze niach prze my sło wych lub
in nych miej scach. GK.

Jak na co dzień
oszczędzać energię?

- Wyłączaj niepotrzebne
światła.
- Po naładowaniu
telefonu, zawsze wyciągaj
ładowarkę z kontaktu.
- Nie zostawiaj
na „czuwaniu” sprzętu
RTV.
- Wybieraj urządzenia
o najwyższej klasie
energetycznej.
- Wyłącz komputer jeśli
nie będziesz go używać
przez dłużej niż 15 min,
ten czas działania
urządzenia równy jest
zużyciu energii
potrzebnej do ponownego
go włączenia.
- Używaj żarówek
energooszczędnych
- Często odmrażaj -
lodówkę.
- Gotuj zawsze tylko tyle
wody w czajniku ile
rzeczywiście będzie Ci
potrzebne.
- Pierz w niższej
temperaturze jeśli rzeczy
nie są zbyt zabrudzone.

Apteka Prywatna
41-219 Sosnowiec, ul. Dmowskiego 22a
Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Czarna 3
Apteka Prywatna „W ZAGÓRZU”
41-200 Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2
Apteka Prywatna „NA RUDNEJ”
41-200 Sosnowiec, ul. Gen. Hallera 5
Apteka Prywatna „SIGNUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Niepodległości 17
Apteka Prywatna „POD RATUSZEM”
41-200 Sosnowiec, ul. Mościckiego 20
Apteka Prywatna „KAZIMIERZ”
42-540 Sosnowiec, ul. Armii Krajowej 79
Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Sobieskiego 29
Apteka Prywatna „HELIANT”
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22
Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Wawel 15
Apteka Prywatna
41-205 Sosnowiec, ul. Nowopogońska 57

Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 32
Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Kołłątaja 17
Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 54
Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Blachnickiego 3
Apteka Prywatna „MELISA”
41-207 Sosnowiec, ul. Staszica 8b
Apteka Prywatna „OFFICINA SANITATIS”
41-200 Sosnowiec, ul. Małachowskiego 34
Apteka Prywatna „BD”
41-200 Sosnowiec, ul. Kiepury 2
Apteka Prywatna
41-219 Sosnowiec, ul. Zapały 10
Apteka Prywatna
41-218 Sosnowiec-Klimontów, ul. H.
Dobrzańskiego 124
Apteka Prywatna „VIS-VITALIS”
41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 9
Apteka Prywatna

41-219 Sosnowiec-Zagórze, ul. Długosza 1
Apteka Prywatna „PIGUŁKA”
41-200 Sosnowiec, ul. Kiepury 9
Apteka Prywatna „EWA” 
41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 27
Apteka Prywatna „MEDIALIS”
41-200 Sosnowiec, ul. Zuzanny 20 (Pawilon
Auchan)
Apteka Prywatna „NA ROGU”
41-200 Sosnowiec, ul. 11-go Listopada 10
Apteka Prywatna „HEMAVIT”
41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 44
Apteka Prywatna „MAŁA”
41-200 Sosnowiec, ul. Niwecka 18
Apteka Prywatna „NA ORLEJ”
41-200 Sosnowiec, ul. Orla 30
Apteka Prywatna „ANET-MED”
41-200 Sosnowiec, ul. 11-go Listopada 171/A
Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Medyków 1
Apteka Prywatna
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 36

Wykaz aptek z terenu Sosnowca biorących udział w zbiórce

Organizatorzy zachęcają także sosnowiczan do wzięcia udziału w akcji



Tekst i foto: To masz Bie nek

Od kil ku lat każ dy po dat nik mo -
że od pi sać je den pro cent rocz ne -
go po dat ku na OPP, czy li or ga -
ni za cje po rząd ku pu blicz ne go.
Są to in sty tu cje, któ re w róż nych
dzie dzi nach zaj mu ją się dzia łal -
no ścią spo łecz ną lub cha ry ta -
tyw ną.

Z da nych wy ni ka, że miesz -
kań cy So snow ca są co raz bar -
dziej świa do mi tej moż li wo ści
i czę ściej wy bie ra ją or ga ni za cje,
na któ re chcą prze ka zać część
swe go po dat ku. 

– Za uwa ża my wzrost za in te -
re so wa nia ze stro ny po dat ni ków
– mó wi Agniesz ka Dziu ro wicz,
kie row nik dzia łu ra chun ko wo ści
Urzę du Skar bo we go w So snow -
cu. – Dzie je się tak zwłasz cza
od cza su, kie dy to urzę dy skar -
bo we prze ka zu ją je den pro cent
od po dat ku, po dat nik mu si je dy -
nie zgod nie z wła sną wo lą wska -
zać in sty tu cję, na któ rą chce
za na szym po śred nic twem prze -
ka zać da tek. Być mo że lu dziom
nie chcia ło się wcze śniej wy peł -
niać prze ka zów, szu kać nu me -
rów kont OPP, te raz my ro bi my
to za nich. Dzię ki te mu uła twie -
niu wię cej pie nię dzy prze ka zy -
wa nych jest na szczyt ne ce le.

W tym ro ku, jak zresz tą co
ro ku, wszy scy po dat ni cy mu szą
roz li czyć się ze skar bów ką
do koń ca kwiet nia, a wska za ne
przez nich OPP otrzy ma ją je den
pro cent od po dat ku za 2008.
W ro ku ubie głym so sno wi cza -
nie naj czę ściej wspo ma ga li Fun -

da cję „Zdą żyć z po mo cą”, któ ra
po ma ga dzie ciom. Po dat ni cy
z So sno wa jej ka sę wzbo ga ci li
su mą 166 ty się cy zło tych. 

– Na ko lej nym miej scu jest
fun da cja An ny Dym nej „Mi mo
wszyst ko”, na jej kon to prze ka -
za li śmy w ze szłym ro ku 124 ty -
sią ce – do da je Agniesz ka Dziu -
ro wicz. – Po dat ni cy chęt nie
wspo ma ga li też Dzie ło Po mo cy
Oj ca Pio. Dla tej or ga ni za cji
prze ka za li 123 ty sią ce.

Miesz kań cy re gio nu chęt nie
wspo ma ga ją też Ca ri tas Die ce -

zji So sno wiec kiej. Corocz nie
z po dat ków Ca ri tas do sta je po -
nad 100 ty się cy zł. 

– Tak by ło i w ubie głym ro -
ku, więc ma my wiel ką na dzie ję
i ape lu je my do lu dzi do brej wo -
li, by pa mię ta li o nas tak że roz -
li cza jąc się w tym ro ku – mó wi
ksiądz Ste fan Wy por ski, dy rek -
tor so sno wiec kie go Ca ri ta su.
– Dzię ki otrzy ma nym w ten spo -
sób fun du szom sfi nan su je my
wa ka cje dla pol skich dzie ci
z Ukra iny i Ru mu nii, bę dzie my
kon ty nu ować bu do wę ja dło daj -

ni dla ubo gich w Ol ku szu, a tak -
że fi nan so wać dzia łal ność na -
szych ośrod ków i pla có wek.

Po da tek moż na też prze ka zać
na so sno wiec ki hu fiec ZHP. Na ten
krok de cy du ją się głów nie ro dzi ce
har ce rzy, a po zy ska ne su my oscy -
lu ją w gra niach kil ku ty się cy.

Wy kaz or ga ni za cji upraw -
nio nych do od bie ra nia jed ne go
pro cen ta znaj du je się w in ter ne -
cie, tam też ogła sza się wie le in -
sty tu cji, któ re moż na wes przeć
za po śred nic twem Urzę dów
Skar bo wych.

Ener ge ty cy
przed są dem
So sno wiec ka pro ku ra tu ra skie ro wa ła
już do są du spra wę prze ciw ko dwóm
kie row ni kom Re jo nu Ener ge tycz ne go
w So snow cu. Obaj po dej rza ni są o po -
zo ro wa nia awa rii oraz zle ca nie ich usu -
nię cia ze wnętrz nym fir mom.

– Obaj pra cow ni cy fir my Enion,
czy li do staw cy prą du do so sno wic kich
miesz kań, są oskar że ni o fał szo wa nie
fir mo wej do ku men ta cji – in for mu je
Elż bie ta Ci chy, pro ku ra tor re jo no wy
w So snow cu. – Od 2005 roku kil ka ra -
zy wy łą cza li prąd, od ci na jąc go w róż -
nych czę ściach mia sta. Na stęp nie wy -
sła ni do usu nię cia rze ko mych uste rek
tech ni cy stwier dza li, że ko niecz na jest
wy mia na ka bla. Oskar że ni ener ge ty cy
od mó wi li skła da nia wy ja śnień. Cze ka -
my, na kie dy sąd wy zna czy roz pra wę.

Wy mia nę ele men tów sie ci, któ ra
we dług pro ku ra tu ry by ła cał ko wi cie
spraw na, re ali zo wa ły przed się bior stwa
spo za Enio nu. Cza sa mi by ły to od cin -
ki li czą ce set ki me trów ka bli. Pro ku ra -
tu rę o po peł nia nych nie pra wi dło wo -
ściach po wia do mił wła śnie pra cow nik
ener ge ty ki.

Obaj oskar że ni nie przy zna ją się
do sta wia nych im za rzu tów i chcą bro -
nić się przed są dem. Twier dzą też, że
za rzu ty opie ra ją się na błęd nych prze -
słan kach. 

So sno wiec ka pro ku ra tu ra spraw -
dza ła też, czy sztucz ne awa rie prą du
nie do pro wa dzi ły do wy pad ków na te -
re nie mia sta. Nie uda ło się jed nak ze -
brać ta kich in for ma cji. tb

Złoty 
laur dla
prezydenta
Pre zy dent Mia sta Ka zi -
mierz Gór ski otrzy mał
Zło ty Laur Umie jęt no -
ści i Kom pe ten cji, pre -
sti żo wą na gro dę przy -
zna wa ną przez śro do -
wi ska go spo dar cze
wo je wództw ślą skie go
i opol skie go sku pio ne
w Re gio nal nej Izbie
Go spo dar czej. Na gro dy
przy zna no już po raz
sie dem na sty. Pre zy dent
So snow ca otrzy mał
Zło ty Laur w ka te go rii
Pro Pu bli co Bo no. 

W 1992 ro ku po raz
pierw szy dzia ła cze sa -
mo rzą du go spo dar cze go
sku pie ni w Re gio nal nej
Izbie Go spo dar czej
w Ka to wi cach wy stą pi li
z ini cja ty wą na gra dza -
nia Lau ra mi lu dzi nie -
prze cięt nych, wy róż nia -
ją ce się fir my, or ga ni za -
cje i in sty tu cje, któ re
ak tyw nie i sku tecz nie
włą czy ły się w pro ces
two rze nia go spo dar ki
ryn ko wej, jej re struk tu -
ry za cji oraz do sto so wa -
nia do stan dar dów eu ro -
pej skich. ARC

W po ło wie ro ku Wo je wódz ki
Szpi tal Spe cja li stycz ny nr 5
ma osta tecz ny ter min na spła -
tę dłu gu wo bec mia sta. Cho -
dzi o opła tę od grun tu wy no -
szą cą 500 ty się cy zł. Ty le wy -
no si opła ta od nie ru cho mo ści
za dru gie pół ro cze ze szłe go
ro ku. 

– Uda ło nam się uzy skać
prze dłu że nie ter mi nu płat no -
ści, po dob nie jak by ło to
z po dat kiem za pierw szą po -
ło wę 2008 ro ku – mó wi Mi -
ro sław Ru sec ki, rzecz nik pra -
so wy WSS nr 5. – Trud no mi
ko men to wać, ja kie bę dą dal -
sze de cy zje i roz wój tej spra -
wy. Do dam też, że po da tek
w chwi li obec nej pła ci my
na bie żą co i z tym nie ma
pro ble mów.

Wła dze mia sta roz wa ża ją
moż li wość umo rze nia szpi -
ta lo wi te go dłu gu, jest jed -
nak wa ru nek – je go sy tu acja
mu si się po pra wić. Trze ba
też pa mię tać, że choć szpi tal
jest pla ców ką służ by zdro -
wia na szcze blu wo je wódz -
kim, gmi na So sno wiec już
kil ka ra zy wy szła na prze ciw
je go pro ble mom anu lu jąc
dłu gi.

– Zro bi li śmy to dwu krot -
nie – mó wi Grze gorz Dą -

brow ski, rzecz nik pra so wy
Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. – W li sto pa dzie 2003
ro ku pod ję to de cy zję o umo -
rze niu po dat ku za 2002 rok.
Cho dzi ło wte dy o su mę 1 mi -
lio na 200 ty się cy zło tych.
Umo rzo no też dłu gi za ko lej -
ne la ta, bo w 2005 ro ku anu -
lo wa li śmy dług za nie za pła co -
ny po da tek za la ta 2003
i 2004. Dług ten wy no sił po -
nad 5 mi lio nów zł.

Dla ni ko go nie jest ta jem -
ni cą, że sy tu acja fi nan so wa
szpi ta la nie przed sta wia się
ró żo wo. Pla ców ka ma po -
twor ne dłu gi; ich łącz na su ma
wy no si po nad 25 mi lio nów.
Jed nak z ra cji te go, że jest to
je den z naj waż niej szych szpi -
ta li w wo je wódz twie, wła dze
wo je wódz kie sta ra ją się do to -
wać WSS nr 5. Urząd mar -
szał kow ski prze ka zał mu
w ubie głym ro ku pra wie pół -
to ra mi lio na zł i po ży czył ko -
lej ne 9 mi lio nów zł. Dzię ki te -
mu sy tu acja ule gła pew nej po -
pra wie.

– Rok 2008 pod wzglę dem
na sze go bu dże tu był naj lep szy
od wie lu lat – mó wi Mi ro sław
Ru sec ki. – Uda ło się też spła -
cić część dłu gów z po przed -
nich lat. tb

Po raz ósmy Sieć Cen trów Wo -
lon ta ria tu w Pol sce zor ga ni zo -
wa ła kon kurs „Bar wy Wo lon ta -
ria tu”. Był on oka zją, aby w spo -
sób szcze gól ny po dzię ko wać
wo lon ta riu szom, któ rzy na co
dzień współ pra cu ją z wie lo ma
śro do wi ska mi i oso ba mi pry wat -
ny mi. 

Do kon kur su zo stał zgło szo -
ny Piotr Dol ny – wo lon ta riusz
w Miej skim Ośrod ku Po mo cy
Spo łecz nej w So snow cu. W wy -
ni ku ob rad Ka pi tu ły, Piotr Dol -
ny otrzy mał 44 punk ty na 48
moż li wych i tym sa mym uzy -
skał wy star cza ją cą ilo ści punk -
tów, aby je go kan dy da tu ra zo sta -
ła za pre zen to wa na na eta pie
ogól no pol skim kon kur su „Bar -
wy Wo lon ta ria tu”. 

– Po nad to Piotr Dol ny uzy -
skał ty tu łu Lau re ata Edy cji Re -
gio nal nej kon kur su i tym sa -
mym ty tuł Wo lon ta riu sza 2008
ro ku – do da je Bar ba ra Ka sza,
ko or dy na tor ds. wo lon ta ria tu
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w So snow cu. – Wo lon ta riat
w na szym Ośrod ku nie jest
czymś no wym. Od kil ku lat
zdo by wa my na tym po lu do -
świad cze nia. Jed nak do pie ro
od kil ku mie się cy mo że my for -
mal nie na zy wać wszyst kie oso -
by za an ga żo wa ne w po moc in -
nym „wo lon ta riu sza mi”. Bę dąc
uczest ni kiem pro jek tu „Wo lon -
ta riat w Ośrod kach Po mo cy
Spo łecz nej” re ali zo wa ne go
przez Cen trum Wo lon ta ria tu
w War sza wie i współ fi nan so -
wa ne go ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go,
przy stą pi li śmy do wdra ża nia
mo de lu funk cjo no wa nia wo -
lon ta ria tu w OPS w lu -
tym 2008. 

Na gro dzo ny wo lon ta riusz
ma 28 lat. Jest nie peł no spraw ny,
po ru sza się na wóz ku in wa lidz -

kim. Po mi mo trud no ści nie za -
ła mał się. – Je stem czło wie kiem,
któ ry nie li czy wy łącz nie na po -
moc in nych. Przez ca ły czas sta -
ram się rów nież po ma gać in nym
– mó wi o so bie Piotr Dol ny.
– Wo lon ta riu sze ma ją róż ne za -
da nia. Po ma ga ją na te re nie
ośrod ka, w świe tli cach śro do wi -
sko wych, bez po śred nio w do -
mach pod opiecz nych lub pod -
czas im prez or ga ni zo wa nych
przez MOPS. Pra cu ją z dzieć mi,
śred nio raz, dwa ra zy w ty go -
dniu od ra bia ją z ni mi lek cje,
roz ma wia ją – po ka zu ją jak war -
to ścio wo spę dzać czas. Po ma ga -
ją oso bom nie peł no spraw nym
i star szym, po przez od wie dzi ny,
or ga ni zo wa nie cza su wol ne go,
po moc w za ła twia niu spraw
urzę do wych.

Po za obo wiąz ka mi zwią za -
ny mi z wo lon ta ria tem Piotr pi -
sze wier sze, część z nich uda ło
mu się wy dać w zbio rze pt. „To -
bie – ja”. Po nie waż miesz ka
w blo ku, co dla oso by nie peł no -
spraw nej jest ma ka brą, ma rzy
o wła snym do mu, do sto so wa -
nym do po trzeb oso by nie peł no -
spraw nej. Dzię ki sta ra niom Pio -
tra oraz je go licz nych przy ja ciół
ta ki dom być mo że po wsta nie
w Zduń skiej Wo li.

– Mam ma rze nia nor mal ne
dla czło wie ka w mo im wie ku.
Chcę mieć ro dzi nę, pra cę, wła -
sny kąt – mó wi Piotr Dol ny.
– Wy da wa ło by się, że to nic
nad zwy czaj ne go. Jed nak w mo -
jej sy tu acji nie jest to ta kie pro -
ste. Wal czę i na dal bę dę wal czyć
o re ali za cje swo ich ma rzeń.
Spra wy ży cia co dzien ne go, sa -
mo dziel ność, to rze czy oczy wi -
ste dla lu dzi zdro wych, a w mo -
im przy pad ku to nie ustan ne
zma ga nie się z prze ciw no ścia -
mi, ba rie ra mi, któ re chcę i mu -
szę po ko nać… tb 

Je den pro cent do bro ci
So sno wi cza nie co raz czę ściej wspo ma ga ją or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go

Piotr Maślak jest jednym z mieszkańców Sosnowca, którzy przekazują na OPP jeden
procent swojego podatku

Po ma ga so bie i in nym
Wo lon ta riusz z So snow ca na gro dzo ny 
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103. urodziny 
Pani Stanisławy Skóry
8 stycz nia 103 la ta ob cho dzi ła
so sno wi czan ka Pa ni STA NI -
SŁA WA SKÓ RA z d. Peł ka. Oj -
ciec Pa ni Sta ni sła wy był ko wa -
lem, przy ul. 1 Ma ja w So snow -
cu po sia dał kuź nię, w któ rej
od naj młod szych lat pra co wa ła.
By ła też za trud nio na w ce giel ni,
a przed woj ną w fa bry ce włó -
kien ni czej Die tla. W kwiet -
niu 1934 ro ku wzię ła ślub
z Mie czy sła wem Skó rą. Z te go
związ ku uro dzi ła się je dy na cór -
ka – He le na. Okres woj ny wspo -
mi na ja ko naj trud niej szy w swo -
im ży ciu. Po woj nie mąż wy je -
chał z Pol ski do za chod niej
Eu ro py skąd już nie wró cił. Pa -
ni Sta ni sła wa sa ma wy cho wy -

wa ła cór kę. Po ma ga ła jej mat ka,
któ ra do ży ła 94 lat. Ju bi lat ka ni -
gdy nie cho ro wa ła. Do pie ro
w 2005 ro ku, po nie szczę śli -
wym upad ku, zna la zła się
w szpi ta lu. Od tam tej po ry ma
kło po ty z cho dze niem. Pa ni Sta -
ni sła wa do cze ka ła się 4 wnu -
ków, 7 pra wnu ków oraz 6 pra -
pra wnu ków.

Z oka zji ju bi le uszu Pa nią Sta -
ni sła wę, w imie niu sa mo rzą du
i pre zy den ta So snow ca, od wie -
dził za stęp ca pre zy den ta Zbi -
gniew Ja skier nia. Wrę czył So le -
ni zant ce na gro dę oraz dy plom.

Ser decz ne ży cze nia Do stoj -
nej Ju bi lat ce skła da tak że re dak -
cja „Ku rie ra Miej skie go”. U

101. uro dzi ny 
Pa ni Ja ni ny Ga liń skiej
23 grud nia ubr. swo je 101. uro -
dzi ny ob cho dzi ła so sno wi czan -
ka Pa ni JA NI NA GA LIŃ SKA.
Z tej oka zji w do mu Ju bi lat ki
od by ła się uro czy stość wrę cze -
nia na gro dy wraz z dy plo mem.
W imie niu pre zy den ta na rę ce
Pa ni Ja ni ny wrę czył ją Zbi gniew
Ja skier nia.

Pa ni Ja ni na Ga liń ska z do mu
Ba ran kie wicz po cho dzi z wie lo -
dziet nej ro dzi ny ro bot ni czej. Oj -
ciec był szew cem, mat ka zaj mo -

wa ła się do mem i wy cho wa niem
dzie ci. Już w wie ku 15 lat cięż -
ko pra co wa ła w wal cow ni w fa -
bry ce lin i dru tu. W 1930 ro ku
wy szła za mąż za Sta ni sła wa,
gór ni ka z ko pal ni „So sno wiec”.
Owdo wia ła w 1967 ro ku. Nie
ma wła snych dzie ci, ale jak wła -
sną cór kę wy cho wa ła wnucz kę
swo jej sio stry.

Do ży czeń Sza now nej Ju bi -
lat ce do łą cza się re dak cja „Ku -
rie ra”. U

102. uro dzi ny 
Pa ni Wan dy Wy lon
4 stycz nia swo je 102. uro dzi ny
ob cho dzi ła Pa ni WAN DA WY -
LON z do mu Żyl ska. Mia ła
dwie sio stry i czte rech bra ci.
Dzie ciń stwo spę dzi ła w Bę dzi -
nie. W wie ku 17 lat przy je cha ła
do So snow ca, by pod jąć pra cę
w Za kła dach Włó kien ni czych
Scho ena. W 1929 ro ku wy szła
za mąż za An to nie go Nę dzę.
Uro dzi ła dwo je dzie ci: Lesz ka
i Ka zi mie rę. Po śmier ci mę ża,
w 1933 ro ku, zaj mo wa ła się
han dlem i pra ca mi w ogro dzie
pań stwa Scho enów. W 1935 ro -
ku po now nie wy szła za mąż
za Wa len te go Wy lo na. Z te go
związ ku ma sy na Hen ry ka. 

Czas woj ny i oku pa cji jest
dla Pa ni Wan dy bar dzo cięż ki:

prze śla do wa nie przez oku pan ta,
bi cie i aresz to wa nie. Po śmier ci
mę ża w 1952 ro ku po dej mu je
pra cę w za jezd ni WPK w Szo -
pie ni cach. W la tach 1955-2001
dzia ła spo łecz nie w Za rzą dzie
Pra cow ni ków Ogród ków Dział -
ko wych „Po goń”.

Pa ni Wan da do cze ka ła się
dwóch wnu czek, dwóch pra -
wnu czek i dwoj ga pra pra wnu -
cząt.

Z oka zji uro dzin w do mu Ju -
bi lat ki od by ła się uro czy stość.
W imie niu pre zy den ta mia sta,
z rąk je go za stęp cy Zbi gnie wa Ja -
skier ni, Pa ni Wan da otrzy ma ła ju -
bi le uszo wą na gro dę wraz z dy -
plo mem. Do ży czeń do łą cza się
rów nież re dak cja „Ku rie ra”. U

101. uro dzi ny 
Pa ni An to ni ny No wak
20 stycz nia 1908 ro ku uro dzi ła się
w So snow cu Pa ni AN TO NI NA
NO WAK z do mu Czop. Po cho -
dzi ła z wie lo let niej ro dzi ny – mia -
ła sze ścio ro ro dzeń stwa. Już
od naj młod szych lat by ła cie ka wa
świa ta w po zna wa niu no wych
miejsc i lu dzi. Du żą ro lę w Jej ży -
ciu ode gra ło uczest nic two w Ko le
Go spo dyń Wiej skich, któ re krze -
wi ło oświa tę i kul tu rę. Uczy ło zaj -
mo wa nia się go spo dar stwem, or -
ga ni zo wa ło licz ne wy ciecz ki. 

21 li sto pa da 1931 ro ku An to -
ni na No wak wy szła za mąż

za gór ni ka, Sta ni sła wa No wa ka.
Od tej po ry Pa ni An to ni na zaj -
mu je się do mem i go spo dar -
stwem, na to miast Pan Sta ni sław
bu du je ro dzin ny dom, z któ re go
pod czas oku pa cji zo sta ją wy sie -
dle ni. Po woj nie, w 1946 ro ku
na świat przy cho dzi je dy ny syn
Pań stwa No wa ków, An drzej. 

Sza now ną Ju bi lat kę w dniu
uro dzin, w imie niu władz sa mo -
rzą do wych od wie dził za stęp ca
pre zy den ta So snow ca, Wil helm
Zych. Do ży czeń do łą cza się re -
dak cja „Ku rie ra Miej skie go”. U

04. 01. – ko ściół Księ ży Zmar -
twych wstań ców – Naj święt sze -
go Cia ła i Krwi Chry stu sa
w so sno wiec kiej dziel ni cy Ka -
zi mierz wy peł nio ny po brze gi
pa ra fia na mi i go ść mi, stał się
sa lą kon cer to wą roz brzmie wa -
ją cą dźwię ka mi trom bit, skrzy -
piec, gę śli, pisz cza łek i kon tra -
ba sów. Sta ło się to za spra wą
gó ral skiej ka pe li z Bia łe go Du -
naj ca – Tre bu nie Tut ki. Mu zy -
cy za pre zen to wa li nie tyl ko
zna ne pol skie ko lę dy, ale tak że
te utwo ry gó ral skie z płyt: „Gó -
ral sko Si ła”, „Ti sch ner”
i „Songs Of Glo ry – Pie śni
Chwa ły”.
09. 01. – w Cen trum Tar go wo -
-Wy sta wien ni czym Expo Si le -
sia od by ły się Mię dzy na ro do we
Tar gi Go łę bi Pocz to wych
oraz 59. Ogól no pol ska Wy sta -
wa Go łę bi Pocz to wych zor ga -
ni zo wa na przez Pol ski Zwią zek
Go łę bi Pocz to wych. Im pre -
za trwa ła do 11 stycz nia. Swo -
ją ofer tę za pre zen to wa li m.in.
pro du cen ci i dys try bu to rzy od -
ży wek, le ków, karm, środ ków
czy sto ści, go łęb ni ków. Tar gom
EXPO Go łę bie to wa rzy szy ły
eli mi na cje do Olim pia dy Go łę -
bi Pocz to wych, pre zen ta cje mi -
strzów olim pij skich, kon fe ren -
cje i se mi na ria we te ry na ryj ne.
Ty tuł Mi strza w Ge ne ral nych
Mi strzo stwach Pol ski, spo -
śród 45 ty się cy in nych ho dow -
ców, wy wal czył Do mi nik Pa -
lar ski z Mi li cza. 
12. 01. – w Urzę dzie Miej skim
przy Al. Zwy cię stwa
(przed wej ściem do sa li se syj -
nej) otwar to wy sta wę pt. „Baj -
ko świa ty w ścia nie”. Au to ra mi
prac by li ucznio wie z Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 4 oraz

dzie ci z Przed szko la Miej skie -
go nr 47. W otwar ciu wy sta wy
udział wzię li m.in. Sta ni sław
Fa ber – Ślą ski Ku ra tor Oświa -
ty oraz Zbi gniew Ja skier nia
– za stęp ca pre zy den ta So snow -
ca. Po wsta nie Pra cow ni Ce ra -
micz nej w ZSS nr 4 by ło moż -
li we dzię ki po mo cy Gmi ny So -
sno wiec, któ ra prze ka za ła
szko le 17 ty się cy zło tych na za -
kup spe cjal ne go pie ca do wy -
pa la nia ce ra mi ki.
12. 01. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry od był się
kon cert smycz ko wy w wy ko na -
niu kwar te tu „A. Qu ar tet” pt.
„La ta dwu dzie ste, la ta trzy dzie -
ste”. Ze spół two rzą: Kin ga
Świ taj, Agniesz ka Ko ło dziej,
Jo an na Jer chel i Ja kub Ko wa -
lik.
12. 01. – Agen cja Ryn ku Rol -
ne go zmie ni ła prze pi sy do ty -
czą ce fi nan so wa nia wspól nej
po li ty ki rol nej, or ga ni za cji ryn -
ków rol nych oraz szcze gó łach
do ty czą ce nie któ rych pro duk -
tów rol nych w ce lu usta no wie -
nia pro gra mu „Owo ce w szko -
le”. Ce lem pro gra mu jest dłu -
go ter mi no wa zmia na na wy ków
ży wie nio wych dzie ci i mło -
dzie ży po przez zwięk sze nie
udzia łu owo ców i wa rzyw
w ich co dzien nej die cie.
16. 01. – w Art. Ca fe Mu za od -
był się wer ni saż prac ar ty sty,
ma la rza i rzeź bia rza – Woj cie -
cha Chwa ta. Twór czość ar ty sty
to śmia łe po łą cze nie tech nik
gra ficz nych, ma lar skich, kom -
pu te ro wych, któ re za owo co wa -
ły wie lo ma pra ca mi eks po no -
wa ny mi na wy sta wach w ca łym
kra ju. Otwar ciu wy sta wy to wa -
rzy szy ła opra wa mu zycz na mu -
zy ków z ze spo łu TV JO GA.

21. 01. – w Art. Ca fe Mu za od -
był się kon cert ze spo łu CAR -
RAN TO UHILL. 
Ist nie ją ca od 1987 ro ku gru pa
wy ko nu je za rów no tra dy cyj ną
mu zy kę cel tyc ką ro dem z Ir lan -
dii i Szko cji, jak i wła sne opra -
co wa nia aran ża cyj ne opar te
na „cel tyc kich ko rze niach”. 
21. 01. – w Miej skim Klu bie
im. Ja na Kie pu ry od był się
spek takl ja seł ko wy pt. „Pójdź -
my wszy scy do sta jen ki” w wy -
ko na niu TE ATRU KWA DRY -
GA. Dy rek to rem ar ty stycz nym
by ła Ewa Bryk -No wa kow ska.
23. 01. – w Miej skim Do mu
Kul tu ry „Ka zi mierz” od był się
Kon cert Cha ry ta tyw ny na rzecz
pro mo wa nia Mau zo leum Die tla
w So snow cu. Współ or ga ni za to -
rem im pre zy by ło VI Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. J. Kor -
cza ka. Na sce nie wy stą pi ły lo -
kal ne mło dzie żo we ze spo ły
mu zycz ne: The Mo uche res,
Gran da, Cen zu ra i Di scor dia
23. 01. – w sa li se syj nej Urzę du
Miej skie go w So snow cu od by -
ło się spo tka nie zor ga ni zo wa ne
wspól nie przez In sty tut Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi w Ka -
to wi cach i Wy dział Po li ty ki
Go spo dar czej Urzę du Miej skie -
go. Przed sta wio no pro ble ma ty -
kę ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ków, oszczęd no ści ciepl nej oraz
moż li wo ści i źró dła fi nan so wa -
nia pro jek tów z te go za kre su.
Przed sta wio no i omó wio no tak -
że pro ce du rę two rze nia Lo kal -
ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji
zgod nie z wy tycz ny mi Urzę du
Mar szał kow skie go za war ty mi
w Re gio nal nym Pro gra mie
Ope ra cyj nym Wo je wódz twa
Ślą skie go. Na spo tka niu obec -
ni by li przed sta wi cie le spół -

dziel ni miesz ka nio wych z te re -
nu So snow ca, jak rów nież za -
rząd cy nie ru cho mo ści i wspól -
not miesz ka nio wych.
23. 01. – w Miej skim Do mu
Kul tu ry „Ka zi mierz” od był się
Otwar ty Tur niej Sza cho wy
w Sza chach Ak tyw nych. 
27. 01. – przy Po mni ku Żoł nie -
rzy Ra dziec kich w Ostro wach
Gór ni czych (Gen. Wal te ra
„Jan ke”) od by ły się uro czy ste
ob cho dy 64. rocz ni cy Wy zwo -
le nia So snow ca. W spo tka niu
wzię li udział kom ba tan ci,
przed sta wi cie le Kon su la tu Fe -
de ra cji Ro syj skiej i władz sa -
mo rzą do wych So snow ca ze
Zbi gnie wem Ja skier nią, za stęp -
cą pre zy den ta So snow ca
na cze le oraz mło dzież, przed -
sta wi cie le or ga ni za cji po li tycz -
nych i miesz kań cy mia sta. 
09. 02. – na te re nie Hu ty Bu -
czek (ul. Sta szi ca) przy ta bli -
cy pa miąt ko wej od by ły się
uro czy sto ści zwią za ne z ob -
cho da mi wy da rzeń Re wo lu -
cji 1905 ro ku. Przed sta wi cie le
władz mia sta zło ży li kwia ty,
a obec ni na uro czy sto ści kom -
ba tan ci, miesz kań cy mia sta
i mło dzież od śpie wa li hymn
pań stwo wy.
10. 02. – przy ta bli cy znaj du -
ją cej się na bu dyn ku Dwor ca
Głów ne go (ul. 3 Ma ja) od by ły
się uro czy sto ści upa mięt nia ją -
ce 146. rocz ni cę wy bu chu Po -
wsta nia Stycz nio we go. W uro -
czy sto ści udział wzię li przed -
sta wi cie le władz mia sta,
kom ba tan ci, licz nie zgro ma -
dzo na mło dzież i miesz kań cy
mia sta. Pod ta bli cę przy by li
rów nież uczest ni cy Raj du
Szla ka mi Po wsta nia Stycz nio -
we go. U

Z „Ku rie rem” po mie ście

An na Mach ce wicz

Wyd. ZNAK

Ka zi mierz Mo czar ski. 
Bio gra fia
da ta pre mie ry: 22 stycz nia 2009

Na le żał do stra co ne go po ko le nia
– ale swo je go ży cia nie stra cił.
Pierw sza peł na bio gra fia Ka zi mie -
rza Mo czar skie go uświa da mia nam
wa gę i zna cze nie je go lo sów. Był
zwy kłym nie złom nym bo ha te rem. 
Naj bar dziej zna ny epi zod z ży cia
Ka zi mie rza Mo czar skie go – dzie -
więć mie się cy spę dzo nych w jed -
nej ce li z opraw cą war szaw skie go
get ta Jürge nem Stro pem – to tyl ko

wierz cho łek gó ry lo do wej. Au tor
Roz mów z Ka tem wy szedł zwy cię -
sko ze wszyst kich prób, ja kie sta -
wia ły przed nim los i hi sto ria. Rzu -
cił się w wir kon spi ra cyj nej wal ki
z hi tle row skim oku pan tem i nie
prze rwał jej na wet po upad ku Po -
wsta nia War szaw skie go. Prze trwał
sta li now skie re pre sje, choć roz łą -
czo no go na po nad 10 lat z uko cha -
ną żo ną. 



Po mi mo fak tu, że na sze mia -
sto przez dłu gie la ta mia ło
cha rak ter prze my sło wy, to
na je go te re nie po wsta ło kil -
ka na ście par ków, gdzie wy po -
czy wać i spę dza jąc wol ny
czas mo gą miesz kań cy So -
snow ca. Kil ka z nich ma bar -
dzo cie ka we za ło że nia prze -
strze ne i cen ny drze wo stan,
a ich po cząt ki sie ga -
ją XIX wie ku. Po wsta ły czę -
sto w oto cze niu za byt ko wych
obiek tów ar chi tek to nicz nych
– pa ła ców prze my słow ców
(Die tla, Schönów) oraz Zam -
ku Sie lec kie go, m.in. w do li -
nie Czar nej Prze mszy. W so -
sno wiec kich par kach moż -
na za ob ser wo wać in te re su ją ce
ga tun ki pta ków ta kich jak:
grzy wacz, zię ba, dzię cioł zie -
lo ny, kos i si ko ry (mo drasz ka
i bo gat ka).

Park Schönow ski przy ul.
Che micz nej – zaj mu je po -
wierzch nię 5,6 ha. Wy bu do -
wa ny zo stał ok. 1885 r. w sty -
lu neo ro man tycz nym i na le ży
do cie kaw szych za ło żeń ogro -
do wych tam tych cza sów. Wy -
stę pu je tu 41 ga tun ków drzew
(w tym 8 ga tun ków drzew
igla stych) oraz 15 ga tun -
ków krze wów. W par ku znaj -
du je się rów nież 11 po mni ków
przy ro dy: 2 klo ny sre brzy ste,
to po la czar na, dąb czer wo -
ny, 2 skrzy dło orze chy kau ka -
skie, wiąz szy puł ko wy, 2 klo -
ny po spo li te, orzech czar ny,
tu li pa no wiec ame ry kań ski.
Naj star sze i naj bar dziej oka -
za łe drze wa prze kro czy ły 120
lat ży cia. 

Park Die tlow ski przy ul.
Że rom skie go – za ło żo ny zo -
stał ok. 1890 r. i zaj mu je po -
wierzch nię 6,13 ha. Flo ra wy -
stę pu ją ca w par ku li czy ok. 60
ga tun ków drzew i krze wów.
Naj star sze z nich ma ją ok. 11o
lat. W par ku znaj du je się 13
po mni ków przy ro dy: klon sre -
brzy sty, 6 pla ta nów klo no li -

stych, li pa ame ry kań ska, dąb
czer wo ny, li pa sze ro ko list na,
dąb wiel ko owo co wy, klon po -
spo li ty, je sion wy nio sły. W la -
tach 70. XX w. na szczy cie
wznie sie nia w cen tral nej je go
czę ści wy bu do wa no ha lę wi -
do wi sko wo – spor to wą i kry tą
pły wal nię, co spo wo do wa ło
znacz ne zu bo że nie drze wo sta -
nu.

Park Sie lec ki – naj star sze
wia do mo ści o par ku ota cza ją -
cym za mek ry cer ski i le żą cym
nad Czar ną Prze mszą po cho -
dzą z 1835 r. Je go po wierzch -
nia znacz nie zwięk szy ła się

w la tach 50 XX w. kie dy
utwo rzo no no wy park po za -
chod niej stro nie rze ki. W de -
ka dę póź niej na je go znacz -
nym ob sza rze wy bu do wa no
am fi te atr, Po mnik Czy nu Re -
wolu cyj ne go, ba se ny ka pie lo -
we, sztucz ne lo do wi sko
a część te re nów prze zna czo no
pod bu dow nic two miesz ka -
nio we. Obec nie park zaj mu je
po wierzch nię 10,4 ha i wy stę -
pu je w nim ok. 60 ga tun ków
drzew i krze wów. Śred ni wiek
sta ro drze wu wy no si ok. 90 lat.
Znaj du je się tu rów nież 12 po -
mni ków przy ro dy: sur mia

zwy czaj na, 6 to po li póź -
nych, 2 wią zy szy puł ko we,
klon sre brzy sty, dąb szy puł ko -
wy. 

Park Kre so wy (im. L.
Krucz kow skie go) – za ło żo ny
zo stał na Sta rym So snow cu
w 1935 r. Zaj mu je po wierzch -
nię 4,8 ha, na któ rej wy stę pu -
je ok 50 ga tun ków drzew
i krze wów, naj stra sze z drzew
li czą ok. 70 lat. Na te re nie
par ku znaj du je się po mnik Le -
ona Krucz kow skie go oraz so -
sno wiec kie Eg zo ta rium, któ -
re go po cząt ki sie ga ją
lat 1954-1956.

Je go do kład ne po cho dze nie
i da ta uro dzin nie są zna ne.
We dług tra dy cji przyj mu je się
da tę 26 lip ca 1030 ro ku
i Szcze pa nów ko ło Boch ni ja -
ko miej sce uro dze nia. Za mło -
du ode brał szer sze wy kształ -
ce nie, a stu dia od był w Lie ge.
Sta ni sław spo tkał się tam z sil -
nym nur tem pod kre śla ją cym
nie za leż ność Ko ścio ła od pań -
stwa. Po po wro cie do kra ju po -
cząt ko wo peł nił funk cje po -
moc ni cze w za rzą dzie die ce -
zją, skąd po wo ła ny zo stał
do gro na ka pe la nów ksią żę -
cych. Oprócz czyn no ści re li -
gij nych wy ko ny wa li oni za da -
nia kan ce la ryj ne przy bo ku
pa nu ją ce go. W 1072 ro ku Sta -

ni sław ze Szcze pa no wa wy -
bra ny zo stał bi sku pem kra -
kow skim i stał się do rad cą Bo -
le sła wa Śmia łe go. Cza sy,
w któ rych peł nił urząd bi sku -
pa, na le żą do naj świet niej -
szych pod czas pa no wa nia Pia -
stów. Do je go za sług na le ża ło
nie wąt pli wie spro wa dze nie le -
ga tów pa pie skich do Pol ski
i zor ga ni zo wa nie nie mal że
na no wo me tro po lii gnieź nień -
skiej, co umoż li wi ło w znacz -
nym stop niu unie za leż nie nie
się od Ce sar stwa Nie miec kie -
go oraz do pro wa dzi ło do ko ro -
na cji Bo le sła wa Śmia łe go
(1075). Król wspar ty ra dą bi -
sku pa kra kow skie go, roz wi nął
or ga ni za cje klasz to rów be ne -

dyk tyń skich na zie miach pol -
skich. Sta ni sław sta nął
w obro nie zbyt su ro wo ka ra -
nych człon ków spi sku an ty -
kró lew skie go i za gro ził wład -
cy klą twą ko ściel ną. Spo wo -
do wa ło to gniew Bo le sła wa,
któ ry bez wy ro ku są do we go
wy ko nał na nim ka rę śmier -
ci 11 kwiet nia 1079 ro ku
w Kra ko wie. Cia ło Stanisława
zo sta ło po ćwiar to wa ne. Po -
wsta ła po je go śmier ci le gen -
da twier dzi ła, że ka rą za to
świę to kradz two by ło roz bi cie
dziel ni co we Pol ski. W dniu 17
wrze śnia 1253 ro ku Sta ni sław
zo stał ka no ni zo wa ny przez pa -
pie ża In no cen te go IV i stał się
w ten spo sób pierw szym Po la -

kiem wy nie sio nym na oł ta rze.
Świę to Sta ni sła wa Bi sku pa
i Mę czen ni ka ob cho dzo ne
jest 8 ma ja, a je go re li kwie
spo czy wa ją w Ka te drze Wa -
wel skiej. W 1765 ro ku król
Sta ni sław Au gust Po nia tow ski
usta no wił Or der św. Sta ni sła -
wa na cześć bi sku pa kra kow -
skie go. W 1963 r. pa pież
Jan XXIII usta no wił świę te go
Sta ni sła wa wraz ze św. Woj -
cie chem i NMP Kró lo wą Pol -
ski pierw szo rzęd nym pa tro -
nem na sze go kra ju. W So -
snow cu uho no ro wa ny zo stał
nie wiel ką ulicz ką w dziel ni cy,
Dań dów ka w po bli żu ko ścio ła
wy bu do wa ne go pod je go we -
zwa niem 

Uro dził się 24 mar ca 1921 r.
w Ryb ni ku w wie lo dziet nej
ro dzi nie Jó ze fa i Ma rii z do -
mu Müller. Do szko ły po -
wszech nej uczęsz czał w Orze -
szu, a na stęp nie w Tar now -
skich Gó rach, gdzie
prze pro wa dzi ła się ro dzi -
na Blach nic kich. Wła śnie tam
ukoń czył Gim na zjum im. St.
Sta szi ca, gdzie ak tyw nie
uczest ni czył w har cer stwie
(ma tu ra 1938). We wrze śniu 1938 r. pod jął służ bę woj sko -
wą w związ ku z pla na mi pra cy w dy plo ma cji. Brał udział
w kam pa nii wrze śnio wej (1939), aż do ka pi tu la cji, do stał
się do nie wo li, z któ rej zbiegł. Po po wro cie do Tar now skich
Gór roz po czął dzia łal ność kon spi ra cyj ną. 27 kwiet nia 1940
r. zo stał aresz to wa ny przez ge sta po w Za wi cho ście, wy sła -
ny do obo zu kon cen tra cyj ne go Au schwitz (m. in. 9 mie się -
cy w kar nej kom pa nii), w któ rym prze by wał do wrze -
śnia 1941 r. Był wię zio ny na stęp nie w Za brzu i w Ka to wi -
cach. 30 mar ca 1942 r. zo stał ska za ny na ka rę śmier ci przez
zgi lo ty no wa nie za dzia łal ność kon spi ra cyj ną prze ciw ko
Trze ciej Rze szy. Ocze ku jąc na wy rok prze by wa ją cy w ce li
śmier ci Fran ci szek Blach nic ki prze żył swo je na wró ce nie.
Osta tecz nie w dniu 14 sierp nia 1942 r. ka rę śmier ci za mie -
nio no mu na 10 lat wię zie nia po za koń cze niu woj ny. W la -
tach 1942-1945 prze by wał w róż nych nie miec kich obo zach
i wię zie niach. W kwiet niu 1945 r. od zy skał wol ność. Po za -
koń cze niu woj ny wstą pił do Ślą skie go Se mi na rium Du -
chow ne go w Kra ko wie, gdzie 25 czerw ca 1950 r. otrzy mał
świę ce nia ka płań skie. Ja ko wi ka riusz pra co wał w kil ku pa -
ra fiach die ce zji ka to wic kiej, m.in. w Ty chach, Ła zi skach
Gór nych, Ry duł to wach, Cie szy nie i Bie ru niu Sta rym.
W tym cza sie wy pra co wał me to dę dzie cię cych re ko lek cji
za mknię tych tzw. Oa za Dzie ci Bo żych. W la tach 1954-
1956, w okre sie wy sie dle nia bi sku pów ślą skich uczest ni czył
w pra cach taj nej Ku rii Die ce zjal nej w Ka to wi cach. Po po -
wro cie bi sku pów w paź dzier ni ku 1956 r. pod jął pra cę w Re -
fe ra cie Dusz pa ster skim ka to wic kiej Ku rii i w re dak cji ty go -
dni ka „Gość Nie dziel ny”. W 1957 r. zor ga ni zo wał spo łecz -
ną ak cję prze ciw al ko ho lo wą pod na zwą Kru cja ta
Wstrze mięź li wo ści, któ ra przy bra ła cha rak ter ru chu od no -
wy re li gij no -mo ral nej opar te go na du cho wo ści o. Mak sy mi -
lia na Kol be. 29 sierp nia 1960 r. Cen tra la Kru cja ty Wstrze -
mięź li wo ści w Ka to wi cach zo sta ła zli kwi do wa na przez wła -
dze, a księ dza Blach nic kie go w mar cu 1961 r. aresz to wa no
na 4 mie sią ce. W paź dzier ni ku 1961 r. pod jął dal sze stu dia
w Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim w Ka to wi cach,
gdzie obro nił pra cę dok tor ską. W la tach 1964-1972 kon ty -
nu ował na KUL -u pra cę dy dak tycz no -na uko wą pu bli ku jąc
ok. 100 prac o cha rak te rze na uko wym i po pu lar no -na uko -
wym. Z uczel ni od szedł na znak pro te stu po nie za twier dze -
niu przez wła dze je go roz pra wy ha bi li ta cyj nej. W la -
tach 1964-1980 roz wi jał oży wio ną dzia łal ność w dzie dzi -
nie po so bo ro wej od no wy li tur gii w Pol sce. Od 1967 r. był
kra jo wym Dusz pa ste rzem Służ by Li tur gicz nej. Już nie co
wcze śniej (1963) pod jął na no wo pro wa dze nie ru chu oa zo -
we go, w sys te mie 15-dnio wych re ko lek cji dla róż nych grup
mło dzie ży, do ro słych oraz ro dzin. W ten spo sób roz wi nął
ruch zwa ny dziś Ru chem Świa tło -Ży cie. Ogło sze nie sta nu
wo jen ne go za sta ło ks. F. Blach nic kie go w Rzy mie. Z po wo -
du bra ku moż li wo ści po wro tu do kra ju za miesz kał w ośrod -
ku pol skim Ma ria num w Carls ber gu (RFN). Tam za ło żył
Mię dzy na ro do we Cen trum Ewan ge li za cji Świa tło -Ży cie
oraz „Chrze ści jań ską Służ bę Wy zwo le nia Na ro dów”. Zmarł
na gle, w dniu 27 lu te go 1987 r. w Carls ber gu. 17 lu te -
go 1994 r. otrzy mał po śmiert nie Krzyż Ko man dor ski Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski, a 5 ma ja 1995 r. Krzyż Oświę cim -
ski. 9 grud nia 1995 r. roz po czął się pro ces be aty fi ka cyj ny
Słu gi Bo że go Fran cisz ka Blach nic kie go. W 2000 r. je go
szcząt ki zo sta ły zło żo ne w ko ście le p. w. Do bre go Pa ste rza
w Kro ścien ku. W So snow cu ta wy bit na po stać zo sta ła upa -
mięt nio na ale ją łą czą cą dwie so sno wiec kie dziel ni ce: Śro -
du lę i Za gó rze. 

So sno wiec kie par ki
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historia
Blachnicki
Franciszek 
(1921 – 1987) ksiądz, Sługa Boży, założyciel Ruchu
Światło-Życie

kolumnę re da gu je Mi chał Węcel

Bi skup Sta ni sław ze Szcze pa no wa 
(1030 – 1079) bi skup kra kow ski, mę czen nik, świę ty ko ścio ła ka to lic kie go



Jak wiel ki i nie ocze ki wa ny wpływ ma ją
na na sze lo sy dzie ciń stwo i mło dość?
Na ilu lu dziach i rze czach od ci ska my
w ży ciu swój ślad? Co za le ży od na sze -
go cha rak te ru, a co od ko lej nych do -
świad czeń? Opo wia da jąc dzie je pew ne -
go emo cjo nal ne go trój ką ta, au tor „An -
giel skie go pa cjen ta” po mi strzow sku
ana li zu je „la bi rynt nie ozna czo nych
dróg” mię dzy ludź mi, pe łen tłu mio nych
emo cji i urwa nych ge stów.
An na i Cla ire ma ją tyl ko oj ca. Wy cho -
wu ją się na far mie w Ka li for nii ra zem
z Co opem, nie wie le star szym pa rob -

kiem. Siel ska mło dość koń czy się, gdy
wy cho dzi na jaw, że szes na sto let nia An -
na jest je go ko chan ką. Chło pak, omal
nie za bi ty przez jej oj ca, mu si ucie kać,
dziew czy na zni ka, jej sio stra z po czu -
ciem zdra dy wy pro wa dza się... Cla ire
osia da w San Fran ci sco, pra cu je w biu -
rze praw nym „obro ny z urzę du”. An na,
ro ma nist ka, zmie nia na zwi sko i wy jeż -
dża na po łu dnie Fran cji, by zgłę biać ży -
cie i twór czość pew ne go za po mnia ne go
pi sa rza. Co op zo sta je za wo do wym oszu -
stem -ha zar dzi stą, jeż dżąc od ka sy -
na do ka sy na... 

Lu bi cie fil my Ta ran ti no i Lyn cha, ta jem -
ni ce, od któ rych po noć za le żą lo sy świa -
ta, sta re księ gi, ko dy, ko mik sy z Bat ma -
nem, Ter mi na to ra, Fred die go Kru ege ra,
czar ny hu mor i ba aar dzo so czy sty ję -
zyk?
To wi taj cie w San ta Mon de ga: mia stecz -
ku, któ re ma „naj wyż szy wskaź nik osób
za gi nio nych w ca łym cy wi li zo wa nym

świe cie”, gdzie trup ście le się gę sto
i wszyst ko za le wa ją hek to li try
krwi! I pa mię taj cie, że „je śli w San ta
Mon de ga ktoś mó wi coś, co wy glą da
na lek ki obłęd, to na le ży za kła dać, że to
praw da...”
Au tor tej po wie ści po zo sta je ano ni mo -
wy. Wia do mo tyl ko, że miesz ka w Wiel -
kiej Bry ta nii.

Mi cha el On da atje

Di vi sa de ro
Przeł. Krzysz tof Pu ław ski; Świat Książ ki, 2009 ; W księ gar niach
od 11 lu te go; Ce na: 29,90 zł

Michael Bond

Paddington daje
sobie radę
Wyd. ZNAK, tłum.: Kazimierz Piotrowski;
ilustracje: Peggy Fortnum; data premiery: 15
stycznia 2009

Miś Pad ding ton, przy bysz
z mrocz nych za kąt ków Pe ru,
na do bre za do mo wił się w Lon -
dy nie w ro dzi nie pań stwa
Brown. Bie rze czyn ny udział
w ich co dzien nym ży ciu, prze -
ży wa jąc mnó stwo za baw nych
i nie raz groź nych w skut kach
przy gód. 

Go tu ją cy Pad ding ton przy spo rzy
nie la da wra żeń. Rów nież wy -
pra wa do pral ni mo że być źró -
dłem nie prze wi dy wal nych sy tu -
acji. 
Cu dow ny an giel ski hu mor au to -
ra jest nie śmier tel ny i od dzia łu -
je za rów no na dzie ci, jak i do ro -
słych.

Judy Budnitz 

Ładne duże amerykańskie 
dziecko
tłum.: Jolanta Kozak, Wyd. ZNAK, 
data premiery: 8 stycznia 2009

Na ile spo so bów moż na opo wie -
dzieć praw dzi wą hi sto rię
o współ cze snym świe cie?
I czy przy pad kiem nie pod cho -
dzi my do te go zbyt po waż nie?

Ład ne du że ame ry kań skie
dziec ko po sta no wi ło przyjść
na świat w wol nym, ide al nym
świe cie, więc je go mat ka przez
pięć lat od wle ka po ród. 

Ano nim

Księ ga bez ty tu łu
Przeł. Ro bert Gi nal ski; Świat Książ ki, 2009; 
W księ gar niach od 4 lu te go; Ce na 29,90 zł
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rozrywka
BARAN (21.03. – 19.04.) – Skorzystaj
z szansy, by podreperować domowy
budżet. Dodatkowe zlecenia nie będą
trudne, za to bardzo dobrze płatne.
Warto się postarać. Mimo że czasami
będziesz nerwowy, wszystko ułoży się
lepiej niż przypuszczasz.
BYK (20.04. – 20.05.) – Ktoś
z Twojego otoczenia knuje intrygę. Nie
pozwól się wciągnąć w wir
wzajemnych oskarżeń, tylko od razu
utnij dyskusję. Tak będzie najlepiej. Nie
naruszaj teraz żelaznych
oszczędności, bo niebawem będą Ci
potrzebne.
B LIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Nowo
zawarte znajomości okażą się bardzo
dobrą towarzyską inwestycją. Warto
o nie dbać, bo godnych zaufania
przyjaciół nigdy nie jest za wielu.
Sukcesy i ambicje zawodowe
przesłonią Ci cały świat..
RAK (22.06. – 22.07.) – Coś się musi
skończyć, by mogło zacząć się coś
nowego. Nie trwaj już dłużej
w układzie, który Cię ogranicza.
Poskrom swoje lęki i ruszaj do przodu.
Przed Tobą wyjątkowo dynamiczny
okres. Uważaj na nadmiar emocji.
LEW (23.07. – 22.08.) – Nie szastaj
pieniędzmi, bo niedługo możesz ich
potrzebować. Kolejna para butów?
Nowy ciuch? Lepiej najpierw policz te,
które masz w szafie. W małżeństwie
szykują się nieustająca sielanka.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Uda Ci się
zakończyć trudną sprawę urzędową,
która ciągnęła się za Tobą
od dłuższego czasu. To zasługa Twojej
silnej woli i żelaznej konsekwencji.
Będziesz miał poczucie, że świat
stanął przed Tobą otworem. Koniec
z długami!
WAGA (23.09. – 22.10.) – To czas
odkrywania nowych pasji, o które sam
siebie nie podejrzewałeś. Może
zaczniesz uczyć się egzotycznego
języka obcego? To pomoże Ci
odpocząć. Najlepszy czas
na realizację szalonych pomysłów.
SKORPION (23.10. – 21.11.)
– Skorpiony, szczególnie te
na kierowniczych stanowiskach,
czekają zmiany. Zachowajcie spokój,
bo wasze nerwy i tak niczego nie
zmienią. Niech Ci towarzyszy spokój
i opanowanie. Zaufaj intuicji.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Planety
dbają, by nie przydarzyło się Ci się nic
niemiłego. To dobrze, bo Twoja
lekkomyślność może doprowadzić Cię
do niebagatelnych strat. Otworzą się
przed Tobą nowe szanse i możliwości.
Zasłużysz na awans.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Nie
mieszaj się w nie swoje sprawy, nawet
jeśli chcesz pomóc. Lepiej kiwać głową
niż udzielać rad, do których i tak nikt
nie będzie się stosował. Twoja
zaradność wypełni Twój portfel
i możesz realizować swoje marzenia.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Nie
będziesz narzekać na brak energii.
Wykorzystaj więc ten moment, by
nadrobić zaległości z ostatnich kilku
tygodni. Niestety Twój zapał szybko
się ulotni. Pojawią się nowe
perspektywy, zwłaszcza w finansach
i pracy.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Warto, byś
w końcu zainwestował w... relaks.
Kiedy ostatnio byłeś w kinie,
na basenie? Najwyższy czas to
zmienić. Spadnie na Ciebie deszcz
pochwał i w końcu zostaniesz
doceniony. VENA

horoskop
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 wraz z wy cię tym nu me rem
krzy żów ki, pod ad re sem re dak cji do
25 lutego.  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 – w tym mie sią cu
za czy na się wio sna, 5 – naj waż niej -
szy we wsi, 8 – ubiór mni cha, 9
– coś z bia łej bro ni, 10 – wraż li wy
na pięk no, 11 – symp tom, 12 – obi -
bok, 14 – so jusz nik, 16 – koń ro dza -
ju mę skie go, 17 – spra woz da nie, 19
– eks cen tryk, 21 – ku ry, kacz ki, gę -
si, 22 – pol ska rze ka, 25 – 5-zło tów -
ka, 28 – dłuż sze prze mó wie nie, 29
– je den z przy byt ków kul tu ry, 30
– stok, 32 – pro ces nisz cze nia sko -
ru py ziem skiej, 34 – Ar se ne – dżen -
tel men wła my wacz, 35 – akwa rio -
we ryb ki, 36 – imię Gan dhi by łej

pre mier In dii, 37 – naj waż niej szy
w ki nie, 38 – wieś w pół noc no -
-wschod nim Egip cie, w 1798 r. ad -
mi rał Nel son roz bił tam flo tę fran -
cu ską, 39 – gorz ki smak.

Pio no wo: 1 – pra cu je na stat -
ku, 2 – ko lek cja, 3 – od głos „dzia ła -
ją cych” my szy, 4 – był nim Ja no -
sik, 5 – ob słu gu je pa sa że rów sa mo -
lo tu, 6 – owa dy spo krew nio ne
z waż ka mi, 7 – sym bol ko ja rzo ny
z na zi zmem, 13 – mię dzy na ro do wy
ję zyk, 15 – prze ciw nik w dys ku -
sji, 18 – au to mat, 20 – pol ska wa lu -
ta, 23 – mi ło śnicz ka kon nej jaz -
dy, 24 – daw ny na uczy ciel, 26
– pra cow nia fo to gra fa lub ma la -
rza, 27 – przed sta wi ciel dzi kich ko -
tów, 28 – „za ję cia” szko le niow ca ze
spor tow ca mi, 31 – jaw nie lek ce wa -
ży za sa dy mo ral ne i uzna ne spo -
łecz nie war to ści, 33 – ro dzaj od zna -
cze nia. 

Roz wią za nie z�krzy żów ki nu mer 1: Robert Harris „Pompeja”. 
Nagrody otrzymują: Edwarda Cieślik, Halina Lipska i Stanisław Sołtysik

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 2

Nagrody ufundowała księgarnia „Świat Książki”, mieszcząca się
w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza Czytelników
od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty od 10 do 14.

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek; 
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59; 
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl 
Redakcja nie ponosie odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam

Konkurs Wydawnictwa ZNAK KM 2:

Kto jest autorem „Rozmów z katem”?

Pierw sze 5 osób, któ re przyj dą dona szej re dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja 22,
po kój nr 9) z ak tu al nym wy da niem „Ku rie ra Miej skie go” nr 10 i pra wi dło -
wo od po wie dzą na za da ne py ta nie otrzy ma  na gro dę książ ko wą.

Konkurs Wydawnictwa Świat Książki

Kto jest autorem „Księgi bez tytułu”?

Pierw sze 4 osóby, któ re przyj dą do na szej re dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja 22, po kój nr 9) z ak tu al -
nym wy da niem „Ku rie ra Miej skie go” nr 2 i pra wi dło wo od po wie dzą na za da ne py ta nie otrzy ma
na gro dę książ ko wą.



Tekst i fo to: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się
w ho ke jo wej eks tra li dze po czą -
tek fa zy play -off. Za wod ni cy
„Za głę bia” nie zdo ła li utrzy mać
czwar te go miej sca po pierw szej
czę ści fa zy za sad ni czej i do naj -
waż niej szych spo tkań se zo nu
przy stą pią z szó ste go miej sca.
Ry wa lem na szej dru ży ny bę dzie
eki pa Stocz niow ca Gdańsk. Pa -
trząc na ostat nie do ko na nia so -
sno wi czan, jak rów nież ma jąc
na wzglę dzie pro ble my, któ re
do tknę ły ze spół, trud no być
opty mi stą. Cha rak ter ze spo łu
po zna je się jed nak w chwi lach
kry zy su, dla te go miej my na dzie -
ję, że mi mo prze ciw no ści lo su
ze spół Ja na Va vrec ki wznie sie
się na wy ży ny umie jęt no ści i do -
star czy swo im fa nom po wo dów
do za do wo le nia.

Na po cząt ku by ły mo car stwo -
we pla ny. Ba lon zo stał jed nak
zbyt roz dmu cha ny przez me dia,
któ re za nim jesz cze dru ży ny
przy stą pi ły do ry wa li za cji już wi -
dzia ły „Za głę bie” na po dium roz -
gry wek se zo nu 2008/2009. Wła -
dze klu bu ca ły czas po wta rza ły,
że ce lem nu mer je den jest awans
do czwór ki. Po tem się zo ba czy.
Tak pod kre ślał Adam Ber nat,
pre zes klu bu.

Z dru giej stro ny re wo lu cja
w skła dzie przez roz po czę ciem
se zo nu i spro wa dze nie aż 13 no -
wych za wod ni ków da wa ła na -
dzie je na do bry wy nik i po pra -
wie nie osią gnię cia z po przed nie -
go se zo nu. So sno wi cza nie
skoń czy li go na czwar tym, naj -
gor szym dla spor tow ca miej scu.
Ape ty ty ro sły po do brym po cząt -
ku w wy ko na niu Za głę bia ków.
Nie ste ty, pro ble my przy szły

wcze śniej niż się spo dzie wa no.
Tak na praw dę pierw szym z nich
by ła uciecz ka z So snow ca Vla di -
mi ra Lu ki, jed ne go z fi la rów ze -
spo łu w po przed nim se zo nie.
Wcze śniej po go dzo no się z odej -
ściem Ale sa Ho li ka. Jak waż ny
był to za wod nik oka za ło się już
w trak cie roz gry wek. Wów czas
jed nak nikt nie za przą tał so bie
tym aż tak bar dzo gło wy, a już
na pew no nie Jo zef Za va dil, tre -
ner so sno wi czan, któ ry za pew -
niał, że spro wa dze ni przez nie go
stra nie ri oka żą się wy ba wie niem.
Ow szem, czap ki z głów
przed Ra di mem An to no vi ciem
i Mar ti nem Opa tow skim. Obaj
od po cząt ku roz gry wek gra li re -
wal cyj nie. Nie ste ty, te go dru gie -

go w tym se zo nie już nie uj rzy -
my. Kon tu zja, któ rej do znał
pod ko niec se zo nu za sad ni cze go
wy klu czy ła go z dal szej gry.
Do ura zów jesz cze wró ci my, a co
do ob co kra jow ców to po zy tyw -
nie moż na się wy po wie dzieć je -
dy nie na te mat An to na Le zo.
Nie ste ty i je go nie omi nę ły ura zy
i przez spo rą część se zo nu Sło -
wak był na L -4. Kom plet nym
nie wy pa łem oka za ło się spro wa -
dze nie Lu bo mi ra Strap ki oraz To -
ma sa Ora vca. Ten pierw szy jesz -
cze za nim za czął się se zon do -
znał ura zu, a gdy się wy le czył,
przy plą ta ła się ko lej na kon tu zja.
O Ora vcu moż na co naj wy żej po -
wie dzieć, że kil ka ra zy przy -
wdział klu bo we bar wy. Jo zef Ko -

hut pre zen to wał się nie źle, ale
po jed nym ze spo tkań spa ko wał
się i wró cił do An glii.

Od nie daw na w dru ży nie wy -
stę pu je Pe ter Hru by, ale jak na ra -
zie nie za chwy ca. Pod czas play -
-off kla są ma bły snąć Mi chal Va -
żan. Oby nie był ko lej nym
me te orem, któ ry tak jak szyb ko
się w So snow cu po ja wił, rów nie
szyb ko znik nie.

Osob ny roz dział to kon tu zje.
Nie wie lu z gra czy omi nę ły. To -
masz Ja wor ski dwu krot nie szedł
pod nóż. Na lód wró cił, ale wi -
dać, że ura zy zo sta wi ły po so bie
ślad. „Ja wa” nie był tak pew nym
punk tem jak w po przed nich se -
zo nach. Nie wia do mo czy do
play -off wy ku ru je się Zbi gniew

Pod lip ni, kil ku in nych gra czy
tak że jest po obi ja nych. Pod czas
se zo nu za sad ni cze go ura zy nę ka -
ły ze spół raz po raz. An drzej Ba -
nasz czak miał zła ma ną szczę kę,
Mar cin Ja ros zła mał kost kę. Koń -
cząc wą tek nie uda nych trans fe -
rów na le ży wspo mnieć o Ada mie
Ku bal skim, któ ry miał być
zmien ni kiem Ja wor skie go. Oka -
za ło się, że na stęp ca już jest
i wca le nie trze ba go szu kać. To
To masz Dzwo nek. Je go po sta wa
to je den z po zy ty wów se zo nu za -
sad ni cze go. Kto jesz cze za słu żył
na po chwa ły? Oprócz An to no vi -
cia i Opa to vsky’ego na pew no nie
za wiódł Ted dy da Co sta, któ ry
sku tecz no ścią im po no wał nie tyl -
ko na ta fli. Ki bi ce jesz cze dłu go
bę dą wspo mi nać je go bok ser ski
po je dy nek z Lesz kiem Lasz kie -
wi czem z Cra co vii, Ja ro sław Kuc
z ato mo wym ude rze niem, nie -
zmor do wa ny An drzej Ba nasz -
czak, a tak że Ar tur Ślu sar czyk,
któ ry za wsze zo sta wiał na lo dzie
ma sę zdro wia i ja ko je den z nie -
licz nych za wsze po tra fił być wo -
bec sie bie szcze ry do bó lu. Gdy
nie szło po tra fił wziąć wi nę
na sie bie, przy znać się do błę du.

Szko da, że z po wo du zła ma -
nia re gu la mi nu pod czas mi -
strzostw świa ta, jak twier dzą tre -
ne rzy ka dry U -20, nie mo że
na ra zie grać zdys kwa li fi ko wa ny
Pa weł Dro nia, je den z naj bar dziej
obie cu ją cych gra czy w na szym
kra ju.

Nie jest do brze. Tak z nut ką
na dziei moż na mó wić o obec nej
sy tu acji „Za głę bia”. So sno wi cza -
nie kil ka ra zy wzno si li się w tym
se zo nie na szczyt swo ich moż li -
wo ści. Oby na ten szczyt po tra fi -
li się wznieść tak że pod czas naj -
waż niej szej czę ści se zo nu. 13 i 14

lu te go „Za głę bie” cze ka ją dwa
wy jaz do we me cze w Gdań sku.
Wie rzy my, że za koń czą się po zy -
tyw nie i za pla no wa ny na 17 lu te -
go me cz w So snow cu nie bę dzie
ostat nim pod czas tej ry wa li za cji.
W pierw szej run dzie gra się
do trzech zwy cięstw.

Roz bi ci przed play -off
Kło po ty ho ke jo we go „Za głę bia” 

No i jak to bę dzie pod czas te go play -off? Zda ją się my śleć od le wej: Ka mil Du szak, Ar tur
Ślu sar czyk i To masz Dzwo nek

Siat ka rze UKS Ka zi mierz -Pło mień So sno -
wiec oraz siat kar ki MKS -MOS Pło mień So -
sno wiec w fi na le Mi strzostw Ślą ska ju nio -
rów. Pod opiecz ni Ada ma Pa choł ka i Ar tu ra
Gó ry, jak i za wod nicz ki pro wa dzo ne przez
Pio tra Au gu sty na za ję li dru gie miej sce pod -
czas tur nie jów pół fi na ło wych i za pew ni li so -
bie awans do ści słe go fi na łu.

Ry wa la mi „Ka zi ków” w tur nie ju pół fi -
na ło wym by ły dru ży ny MCKiS Ja worz no,
UKS SMS Biel sko -Bia ła oraz go spo darz za -
wo dów, AZS Ra fa ko Ra ci bórz. Do fi na łu
kwa li fi ko wa ły się dwie pierw sze dru ży ny.
Pło mień udział w ra ci bor skim tur nie ju roz -
po czął od zwy cię stwa 3:2 nad eki pą z Ja -
worz na. W star ciu z dru ży ną ze sto li cy Be -
ski dów „Ka zi ki” prze gra ły pierw sze go se ta,
ale w ko lej nych od sło nach pew nie punk to -
wa li ry wa li wy gry wa jąc od po wied -
nio 25:14, 25:15 i 25:18. Po tym zwy cię -
stwie by ło już ja sne, że nasz ze spół awan su -
je do dal szych gier. Nie zmie ni ła te go na wet
po raż ka 0:3 w ostat nim me czu tur nie ju
z AZS Ra fa ko. Oprócz so sno wi czan i dru -
ży ny z Ra ci bo rza w fi na le Mi strzostw Ślą -

ska za gra ją tak że De lic -Pol Nor wid Czę sto -
cho wa i SK Gór nik Ra dlin. UKS grał
w skła dzie: Ka rol Pa cho łek, Mi chał Ko siń -
ski, Piotr Leks, Piotr Mie rze jew ski, Ma ciej
Or czy kow ski, Mi chał Bier nac ki, Ad rian
Wię cek, Ka mil Gu stak, Ka mil Dęb ski,
Alek san der Try ba ła, Pa weł Try ba ła, Mi chał
Rącz ka. 

Dru ży na Pio tra Au gu sty na gra jąc we
wła snej ha li zo sta wi ła w po ko na nym po lu
SPS Po li tech ni kę Czę sto cho wa i VC Vic to -
rię Cie szyn i wraz z MCKiS Ja worz no
awan so wa ła to fi na łu. Siat kar ki z So snow ca
po ko na ły 3:1 Po li tech ni kę, ule gły 2:3 dru -
ży nie z Ja worz na i w de cy du ją cym po je dyn -
ku wy gra ły 3:1 z Vic to rią Cie szyn. Ry wal -
ka mi so sno wi cza nek w fi na le bę dą dru ży ny
BKS Biel sko -Bia ła, MO SiR My sło wi ce
oraz MCKiS Ja worz no. 

Awans wy wal czy ły: Pau li na Mi cha lak,
Jo an na Gó rec ka, Re na ta Be kier, Iza So ja,
Pau la Ja nus, An na Zie liń ska, Mar ta Wy bań -
ska, Mar ta Wu dec ka, Kin ga Bin kie wicz,
Da ria Ja wor ska, Na ta lia We so łow ska, An -
na Wal czak. KP

Siatkarze i siatkarki powalczą
o mistrzostwo Śląska

W So snow cu od by ły się za wo -
dy III Pu cha ru Pol ski mło dzie żow -
ców w sza bli. W ry wa li za cji męż -
czyzn o krok od zwy cię stwa był Da -
mian Sku bi szew ski, re pre zen tant
TMS „Za głę bie”. So sno wi cza nin
prze grał do pie ro w fi na le, ule ga -
jąc 9:15 w star ciu z Se ba stia nem
Wię chem z AZS AWF War sza wa.
W ry wa li za cji dziew cząt naj le piej
za pre zen to wa ła się Ka ta rzy na Rak.
Za wo dy ukoń czy ła na 5 miej scu.

Sku bi szew ski w fa zie eli mi na cyj -
nej tur nie ju wy grał wszyst kie wal ki.
W ćwierć fi na le po ko nał 15:13 Mar ci -
na Mar ci nia ka z OŚ AZS Po znań,
a w po je dyn ku de cy du ją cym o wej -
ściu do fi na łu pew nie 15:9 wy grał
z Mar ci nem Ko ściel nia kiem, re pre -
zen tan tem AZS AWF War sza wa.
– Wal kę fi na ło wą tak że mógł roz -
strzy gnąć na swo ją ko rzyść – pod kre -
śla Krzysz tof Wą tor, tre ner so sno wiec -
kich sza bli stów. – Za bra kło na praw dę
nie wie le. Chwi la de kon cen tra cji i za -
miast pierw sze go miej sca, Da mian

mu siał za do wo lić się dru gą lo ka tą. To
bar dzo do bry wy nik, ale chło pak
szedł jak bu rza i wy da wa ło się, że nic
i nikt go nie za trzy ma – do da je Wą tor.

Sku bi szew ski od nie daw na bro ni
barw TMS Za głę bie. Kil ka mie się cy
te mu tra fił do sto li cy Za głę bia
z KKsz Ko nin. – To bar dzo zdol ny
chło pak. Nie przy pad ko wo za le ża ło
nam na je go przyj ściu. Wią że my
z nim spo re na dzie je – mó wi tre ner
so sno wi czan.

Tre ne rzy TMS li czy li jesz cze
na do bry start Ma cie ja Re gu lew skie -
go. Skoń czy ło się na 7 miej scu. Od -
padł po po raż ce w ćwierć fi na le
z Szy mo nem Że le chow ski z Po zna -
nia. Po zo sta li za wod ni cy „Za głę bia”
upla so wa li się po za pierw szą dzie -
siąt ką. 13 był Bar tosz Ma zur, 20 Ma -
te usz Wi cher, 24 Łu kasz Ju da, 28
Ka mil Ma rzec, 30 Mi chał Ko chan,
a 31 Bar tło miej Ły sik.

W ry wa li za cji dziew cząt naj -
bar dziej li czy li śmy na Mar tę Pu dę,
któ ra wy gra ła za wo dy II Pu cha ru

Pol ski. Tym ra zem za wio dła i za ję -
ła do pie ro 12 miej sce. – Mar ta jest
zmę czo na. W ostat nim cza sie du -
żo wal czy ła i to w pew nym mo -
men cie mu sia ło się od bić na jej
dys po zy cji. W tym wie ku wa ha nia
for my to jed nak nor mal ka. Naj -
waż niej sza im pre za dla Mar ty, tak
jak i dla Da mia na Sku bi szew skie -
go to mi strzo stwa świa ta mło dzie -
żow ców, któ re od bę dą się w kwiet -
niu – pod kre śla szko le nio wiec „Za -
głę bia”.

Naj wy żej z na szych za wod ni czek
zo sta ła skla sy fi ko wa na Ka ta rzy -
na Rak, koń cząc ry wa li za cję na 5
miej scu. 6 by ła Mar ty na Wą tor, a 7
An ge li ka Wą tor. Po zo sta łe za wod -
nicz ki za ję ły na stę pu ją ce miej sca: 11
by ła Ka ro li na Wal czak, 12 Mar ta
Pu da, 13 Ka ta rzy na Szczy piń ska, 18
Mał go rza ta Gro niec ka, 20 Pau li -
na To niarz, 22 Ma ja Ka wa li ło, 25 Ja -
gna Wój cik, 26 Kin ga Drożdż, 28
Pa me la War szaw ska, 29 Ża ne ta
Wro na, a 30 Syl wia Bi jak. KP

Sku bi szew ski na po dium
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Licz by se zo nu za sad ni cze go

21 
– ty le spo tkań za koń czy ło

się zwy cię stwem „Za głę bia”

25 
– ty le ra zy so sno wi cza nie
zjeż dża li z lo du po ko na ni

41
– ty le punk tów w punk ta cji

ka na dyj skiej zgro ma dził Ra -
dim An to no vic

25
– ty le bra mek zdo był Ted dy

da Co sta, naj wię cej ze
wszyst kich gra czy

76
– ty le mi nut ka ry na ło żo no

na Ted dy’ego da Co stę

4
– ty lu bram ka rzy bro ni ło

bram ki „Za głę bia”



Puchar
wreszcie
w Sosnowcu 
23 stycz nia oby ły się za wo -
dy o Pu char Pre zy den ta
Mia sta So snow ca w Nar ciar -
stwie Al pej skim. Im pre -
za mia ła miej sce na sto ku
nar ciar skim w Śro du li. Tym
sa mym za wo dy po raz
pierw szy zor ga ni zo wa no
w So snow cu, wcze śniej sze
edy cje tej im pre zy, ze wzglę -
du na wa run ki at mos fe rycz -
ne, or ga ni zo wa no w Szczyr -
ku.

W ry wa li za cji wzię ło
udział po nad dwu stu uczest -
ni ków w róż nych ka te go -
riach wie ko wych, choć im -
pre za ad re so wa na by ła gów -
nie do mło dzie ży i to
wła śnie ucznio wie so sno -
wiec kich pod sta wó wek, gim -
na zjów i li ce ów naj licz niej
przy by li na stok. Uczest ni cy
mu sie li wy ka zać się umie jęt -
no ścia mi w zjeź dzie sla lo -
mem na czas. 

W gru pie rocz ni -
ków 1996-1998 naj lep szy
oka zał się Ja kub Ha ła dus
z cza sem 20.37 se kun dy. Był
to naj lep szy re zul tat za wo -
dów. Za wod nik jed nak ho no -
ro wo od dał głów ną na gro dę
(pu char i dy plom), w związ -
ku z za mie sza niem ja kie po -
wsta ło wo kół pierw sze go
miej sca w je go ka te go rii
wie ko wej. Oka za ło się bo -
wiem, że po mia ry cza su by -
ły nie pre cy zyj ne, a sę dzio -
wie zmie nia li kil ka ra zy
swo je wer dyk ty.

W po zo sta łych ka te go -
riach zwy cię ży li: Ni co le
Sko czy las i Ma te usz Ku bań -
ski (rocz ni ki 1993-1995),
Ka ro li na Sie ru ga (gru pa wie -
ko wa 1996-1998) oraz Ka ro -
li na Wój cik i Jan Paw łow ski
(ka te go ria 1999-2001). Za -
wo dy zor ga ni zo wał Urząd
Miej ski w So snow cu, so sno -
wiec ki MO SiR, PTTK od -
dział So sno wiec oraz Szkol -
ny Zwią zek Spor to wy. tb

W ha li MO SiR przy ul. Że rom -
skie go od był się I Tur niej w Ha lo -
wej Pił ce Noż nej o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta So snow ca. Do ry wa -
li za cji przy stą pi li mło dzi adep ci
fut bo lo wi z rocz ni ka 2000. W za -
wo dach wzię ły udział dwie dru ży -
ny Aka de mii Pił ki Noż nej „Za głę -
bia” So sno wiec oraz Wi sła Kra -
ków, GKS Ty chy, Pio nier Ty chy,
Po lo nia By tom, Unia Oświę cim
i GKS Ka to wi ce, któ ry osta tecz nie
oka zał się zwy cięz cą tur nie ju. Dru -
ży ny z So snow ca tre no wa ne przez
Grze go rza Bą ka za ję ły w koń co -
wej kla sy fi ka cji 4 i 6 miej sce.

W fi na le za wo dów GKS po ko -
nał 1: 0 Po lo nię By tom, a w me czu
o trze cie miej sce „Za głę bie” I ule -
gło 0:2 dru ży nie z Ty chów.

Aka de mia Pił ki Noż nej „Za głę -
bia” zo sta ła po wo ła na do ży cia we
wrze śniu ubie głe go ro ku. Jej pre ze -
sem zo stał To masz Paw łow ski, dy -
rek tor ZSO nr 14 w So snow cu.
Chłop cy z rocz ni ka 2000 to naj -
młod si za wod ni cy Aka de mii.
– Obec nie pro wa dzę za ję cia z 52
chło pa ka mi. Jest ich tak du żo, bo -
wiem jesz cze nie prze pro wa dzi li -
śmy se lek cji. Do ce lo wo ma być 24
za wod ni ków z te go rocz ni ka. Tre -
nin gi od by wa ją się 2-3 ra zy w ty go -

dniu. Za nim wy star to wa li śmy
w So snow cu, pod czas tur nie ju
w Ty chach za ję li śmy 4 miej sce.
Cie szę się, że uda ło się za pro sić ta -
kie fir my jak Wi sła Kra ków, gdzie
pra ca z mło dzie żą od lat jest pro wa -
dzo na na wy so kim po zio mie. Tur -
nie je do dla dzie cia ków do sko na ła
oka zja do po rów na nia umie jęt no -
ści, a tak że za po zna nia się z at mos -
fe rą ry wa li za cji. Wia do mo, że
na tym eta pie nie wy nik jest naj -
waż niej szy, ale za wod ni cy od naj -
młod szych lat mu szą być wpro wa -
dza ni w ar ka ny fut bo lu, spor tu,
gdzie bez ry wa li za cji ani rusz
– pod kre śla opie kun mło dych pił -
ka rzy. Po ni żej pre zen tu je my koń co -
wą kla sy fi ka cję tur nie ju i zdo byw -
ców in dy wi du al nych wy róż nień. 1.
GKS Ka to wi ce, 2. Po lo nia By -
tom, 3. Pio nier Ty chy, 4. APN „Za -
głę bie” So sno wiec I, 5. Wi sła Kra -
ków, 6. APN Za głę bie So sno -
wiec II, 7. GKS Ty chy.

Naj młod szy za wod nik tur nie ju:
Fi lip Ba jo rek – GKS Ty chy, naj lep -
szy za wod nik tur nie ju: Ja go da Wa -
siak – Pio nier Ty chy, naj lep szy
bram karz tur nie ju: Ja kub Wy lot
– APN „Za głę bie” So sno wiec, naj -
lep szy strze lec tur nie ju: Mi chał
Szczyr ba – GKS Ka to wi ce. KP

Gra ła fut bo lo wa
przy szłość

Aż 22 me da le zdo by li w mi nio nym
mie sią cu lek ko atle ci MKS -MOS
Pło mień. 20 me da li so sno wi cza nie
wy wal czy li pod czas Ha lo wych Mi -
strzostw Ślą ska Se nio rów, Ju nio rów
i Ju nio rów Młod szych. Po zo sta łe 2
pod czas  Ha lo wych Mi strzo stwach
Pol ski Ju nio rów i Ju nio rów Młod -
szych.

Na po dium roz gry wa nych w
Spa le Mi strzostw Pol ski sta nę li Da -
wid Że brow ski oraz  Krzysz tof
Brzo zow ski. Obaj za ję li dru gie
miej sca i wy wal czy li srebr ne me da -
le. Że brow ski w bie gu na 3000 m
(8.47.32 s), a Brzo zow ski w kon kur -
sie pchnię cia ku lą 5 kg (18.28 m).

Spa ła oka zał się tak że szczę śli -
wa dla uczest ni ków I czę ści Mi -
strzostw Ślą ska. W kon ku ren cjach
bie go wych od 200 m do 2 km oraz
w trój sko ku re pre zen tan ci Pło mie -
nia wy wal czy li 10 me da li - 6 zło -
tych i 4 srebr ne. Na po dium sta nę -
li: Se nio rzy – I miej sce Fi lip To to
(300 m - 35,46 s), II miej sce Wio -
let ta Pło skon ka (300 m - 41,89 s),
Mar cin Fa er ber  (300 m - 36,60 s);
Ju nio rzy – I miej sce An ge li ka Ma -
dej czyk  (300 m - 42,74 s), Mar -
ta  Pa cho ta (1000 m - 3,02,34 s),

Da wid Ze brow ski (2000 m -
5,31,26 s), Grze gorz Sta siek (trój -
skok - 12,80 m), II miej sce Ad rian -
na Zię ta ra (200 m - 26,33 s), Ka ta -
rzy na Ro ter man (trój skok - 11,28
m); Ju nio rzy młod si: I miej sce Zu -
zan na Mar kow ska (trój skok - 10,89
m). 

II część Ha lo wych Mi strzostw
Ślą ska od by ła się w Brzesz czach.
So sno wi cza nie zdo by li tam 10 me -
da li, w tym 7 zło tych i 3 z brą zo -
we go krusz cu. W su mie na si lek -
ko atle ci wy wal czy li w mi strzo -
stwach 20 me da li - 13 zło tych, 4
srebr ne i 3 brą zo we. W Brzesz -
czach na po dium sta nę li: Se nio rzy
– I miej sce Szy mon Myr ta (60 m,
7,04 s), III miej sce Ka mil Dy sz -
lew ski (60 m, 7,18); Ju nio rzy – I
miej sce Ad rian na Zię ta ra (60 m,
7,89), Dag ma ra Sta la (ku la, 9,75
m), Ar ka diusz Gre la (ku la, 16,66
m), III miej sce Pau li na Jan kow ska
(ku la, 8,00 m); Ju nio rzy młod si – I
miej sce Ni co let ta No wac ka (60 m
ppł, 9,75), Zu zan na Mar kow ska
(skok w dal, 5,24 m), Krzysz tof
Brzo zow ski (ku la, 18,90 m), III
miej sce Ad rian Czer nik (skok w
dal, 5,76 m). KP

Me da lo we żni wo lek ko atle tów

rozmaitościluty 2009 nr 216

reklama

reklama

REPERTUAR KINA HELIOS
SOSNOWIEC 
06.02-12.02.2009 r.
PRZED PRE MIE RA:
„SLUM DOG. MI LIO NER Z ULI -
CY” 18.30**, 20.45**, 23.00**.
Prod. USA, 120 min., od 12 lat.
PRE MIE RY TY GO DNIA:
„CZI ŁA ŁA Z BE VER LY HILS”
9.15, 11.00, 12.45, 14.45, 16.45, 18
.30. Prod. USA, 91 min., od 7 lat
(dub bing) 
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY:
„IDE AL NY FA CET DLA MO JEJ
DZIEW CZY NY”
10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30,
22.45. Prod. POL SKA, 124 min.,
od 15 lat.
„SE ZON NA MI SIA 2”
9.45, 11.30, 13.15. Prod. USA, 80
min., b/o (dub bing)
„OPO WIE ŚCI NA DO BRA NOC”
15.00, 17.00, 19.00. Prod.
USA, 100 min., od 7 lat (dub bing)
„DZIEŃ W KTÓ RYM ZA TRZY -
MA ŁA SIĘ ZIE MIA” 21.00.
Prod. USA, 103 min., od 12 lat. 
„ZMIERZCH” 20.15. Prod.
USA, 120 min., od 15 lat.
„MA DA GA SKAR 2”
9.00, 10.45, 12.45, 14.30, 16.30, 18
.30*, 20.45*. Prod. USA, 89 min.,
b/o (dub bing)
* Z WYJĄTKIEM PIĄTKU,
SOBOTY I NIEDZIELI
** WYŁĄCZNIE W PIĄTEK,
SOBOTĘ I NIEDZIELĘ

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4 
Sekr. tel./fax 032/266-07-91,
cen tra la tel. 032/266-04-94, 

e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl;
stro na in ter ne to wa: 
www.te atrza gle bia.pl 

12.02. godz. 19.00, Edward
Taylor „Stosunki na szczycie”
13.02. godz. 19.00, Lars Noren
„Miłość – to takie proste”
14.02. godz. 18.00, Edward
Taylor „Stosunki na szczycie”
abon. waż.
15.02. godz. 18.00, Lars Noren
„Miłość – to takie proste” abon.

waż.
17.02. godz. 10.00, Juliusz
Słowacki „Balladyna”
18.02. godz. 9.00 i 11.00,
Barbara Rosiek „Pamiętnik
narkomanki”
20.02. godz. 19.00, J.
Chapman, L. Lloyd „Biznes”
21.02. godz. 18.00, Edward
Taylor „Stosunki
na szczycie"abon. waż.
22.02. godz. 18.00, J. Chapman,
L. Lloyd "Biznes" abon. waż.
28.02. godz. 18.00, McCoy
"Czyż nie dobija się koni" 

UWA GA!!!
Dla naszych Czytelników mamy

do wygrania:
- 1 podwójne zaproszenie na
spektakl „Biznes” w dniu 20
lutego o godz. 19.00.
- 1 podwójne zaproszenie na
spektakl „Biznes” w dniu 22
lutego o godz. 18.00.

UWAGA!
Pierwsze dwie osoby, które
przyjdą z najnowszym
wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 2 do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja, pokój nr 9), podadzą
swoje imię i nazwisko,
otrzymają bezpłatne
zaproszenia, które będą do
odebrania w kasie Teatru.

co? gdzie? kiedy?

An na Ma ria Jo pek – za pro sze nie na kon cert
13 lu te go o go dzi nie 19.00
odbędzie się kon cert An ny Ma -
rii Jo pek w by łej sa li ki na Mu za.
Bi le ty w ce nie 50, 35 oraz 25 zł
do na by cia w Art Ca fe Mu za,
Klu bie im. Ja na Kie pu ry, Cen -
trum In for ma cji Miej skiej.

An na Ma ria Jo pek jest ab sol -
went ką Aka de mii Mu zycz nej
w War sza wie w kla sie for te pia -
nu, stu dio wa ła też na wy dzia le
jaz zu w Man hat tan Scho ol of

Mu sic w No wym Jor ku. Sty pen -
dyst ka war szaw skie go To wa rzy -
stwa im. Fry de ry ka Cho pi -
na i no wo jor skie go Co lum bia
Uni ver si ty.

W 1997 ro ku z pio sen ką
„Ale Je stem” re pre zen to wa ła
Pol skę w Kon kur sie Eu ro wi zji,
któ ry od był się w Du bli nie. Za -
ję ła 11 miej sce. Kil ka mie się cy
póź niej uka zał się jej de biu tanc -
ki al bum, któ ry zdo był sta tus

zło tej pły ty. W 2002 ro ku na gra -
ła pły tę „Upo je nie” ze świa to wej
sła wy ame ry kań skim gi ta rzy stą
Pa tem Me the ny’m.

Ar tyst ka pod -
czas so sno -
wiec kie go kon -
cer tu bę dzie
pre zen to wać

utwo ry m.in. z na gra nej
w 2007 ro ku pły ty „ID” 


