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Dwa wywiady, dwie różne koncepcje rozwoju
miasta – Prezydent Kazimierz Górski oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Arkadiusz Chęciński odpowiadają na pytania
o sosnowiecki budżet i szansę na jego przyjęcie

Szerokopasmowy
internet dla Sosnowca
So sno wiec otrzy ma do fi nan so wa nie z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go w wy so ko ści 15 mln zł na re ali za cję pro jek tu sze ro ko pa -
smo wej sie ci in for ma tycz nej. To naj wyż sza kwo ta przy zna na w re gio nie
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Kibice hokeja w Sosnowcu mogą odetchnąć
z ulgą. PZHL dopuścił Zagłębie do gry w fazie
play-off rozgrywek ekstraligi. – Klub uregulował
zaległości wobec związku i zagra w play-off,
zgodnie z miejscem zajętym na koniec sezonu
zasadniczego – poinformował rzecznik związku
Patryk Rokicki

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu zajął pierwsze miejsce
w województwie śląskim i dwudzieste pierwsze
miejsce w Polsce w Rankingu Techników w 2010
roku. Ranking został przeprowadzony po raz
trzynasty przez Miesięcznik „Perspektywy”
i dziennik „Rzeczpospolita”
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Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go
Uchwa łą   z dnia 11 stycz -
nia 2011 r. wy brał do do fi nan so -
wa nia 8 pro jek tów re ali zo wa nych
w try bie po za kon kur so wym
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju
Sub re gio nu Cen tral ne go, Dzia ła -
nia 2.1. In fra struk tu ra spo łe czeń -
stwa in for ma cyj ne go, RPO WSL
na la ta 2007-2013.

Pro jekt pod na zwą Roz wój
Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne go
w Za głę biu Dą brow skim – Gmi -
na So sno wiec otrzy ma w su -
mie 15 520 990,82 zł do fi nan so wa -
nia. Cał ko wi ty koszt przed się wzię -
cia wy nie sie 19 761 237,64 zł. 

– Na obec nym eta pie prze wi -
du je my, że roz po czę cie prac na -
stą pi w II mo że III kwar ta le bie -
żą ce go ro ku. Uza leż nio ne jest to
od roz strzy gnię cia pro ce du ry
prze tar go wej na wy bór wy ko naw -
cy, któ rą bę dzie my mo gli uru cho -
mić do pie ro po pod pi sa niu umo -
wy z Urzę dem Mar szał kow skim
(obec nie po sia da my za bez pie cze -

nie fi nan so we wy łącz nie na tzw.
wkład wła sny). Pla no wa ny ter min
za koń cze nia prac to II kwar -
tał 2013 ro ku – in for mu je Łu kasz
Sam bor z Wy dzia łu Roz wo ju
i Fun du szy Eu ro pej skich. – Pro -
jekt bę dzie re ali zo wa ny w for mu -
le za pro jek tuj i wy bu duj, i z ra cji
te go szcze gó ło wy har mo no gram
prac okre śli wy ko naw ca. Prze wi -
du je my, że w pierw szej ko lej no ści
po wsta nie seg ment ra dio wy sie -
ci – do da je Sam bor.

Sieć obej mie ca łe mia sto. In -
ter net bez po śred nio dla miesz -
kań ców bę dzie do stęp ny w 47
Pu blicz nych Punk tach Do stę pu
do In ter ne tu (PIAP). 38 punk -
tów bę dzie w po sta ci Hot Spot,
a 9 w po sta ci in fo kio sków. Po -
nad to w ra mach pro jek tu prze -
wi du je się przy łą cze nie do sie ci
więk szo ści jed no stek miej skich,
w tym wszyst kich szkół,  więk -
szość bi blio tek i pla có wek kul -
tu ry. Łącz nie bę dą  to 244 jed -
nost ki miej skie w 184 bu dyn -

kach. – Jed no cze śnie za kła da my,
że część za so bów sie ci bę dzie
dzier ża wio na ope ra to rom te le -
ko mu ni ka cyj nym, któ rzy dzia ła -
ją lub bę dą dzia łać na te re nie
mia sta. Bę dą oni świad czyć od -
płat ne usłu gi miesz kań com
w stan dar dzie NGN/NGA (bar -
dzo du że prze pływ no ści – mi ni -
mal nie 30 Mb/s). Po przez sieć

PIA Pów każ dy kto bę dzie
chciał bę dzie mógł ko rzy stać
z in ter ne tu. W PIA Pach ty pu
Hot Spot sko rzy stać bę dzie mo -
gła każ da oso ba po sia da ją ca do -
wol ne urzą dze nie (lap top, te le -
fon, itp.) dzia ła ją ce w stan dar -
dzie Wi Fi. W in fo kio skach
każ dy oby wa tel – podkreśla
Sam bor. KP

Tydzień Pomocy Ofiarom Przemocy po raz koleiny
w dniach od 21 do 25 lutego będzie się odbywał także
na terenie Sosnowca. W siedzibie Prokuratury
Rejonowej – Południe  w Sosnowcu przy ulicy
Teatralnej 1, wyznaczeni prokuratorzy  będą udzielali
bezpłatnych porad ofiarom przestępstw. Z tej
inicjatywy naprawdę warto skorzystać 3 4

Zna�my�już�na�zwi�ska�dwóch�osób,�któ�re
po�ma�gać�bę�dą�pre�zy�den�to�wi�Ka�zi�mie�-
rzo�wi� Gór�skie�mu�w kie�ro�wa�niu�mia�-
stem.�Na po�cząt�ku�mie�sią�ca�na sta�no�-
wi�sko�za�stęp�cy�pre�zy�den�ta�mia�sta�zo�-
sta�ła�po�wo�ła�na Agniesz�ka�Cze�chow�-
ska�-Ko�peć.�To�prze�łom�w hi�sto�rii�so�sno�-
wiec�kie�go�sa�mo�rzą�du,�gdyż�od�dawna
ta�kie�sta�no�wi�sko�nie�by�ło�pia�sto�wa�ne
przez�ko�bie�tę.
–�Przy�zna�ję,�że�pro�po�zy�cję�ob�ję�cia�funk�-
cji�za�stęp�cy�pre�zy�den�ta�przy�ję�łam�zwiel�-
kim�za�sko�cze�niem,�jed�no�cze�śnie�jest�to
za�szczyt�i wy�róż�nie�nie�–�mó�wi�Agniesz�-
ka�Cze�chow�ska�-Ko�peć.�–�Zanaj�więk�sze
wy�zwa�nie,�ja�kie�cze�ka�mnie�w no�wej
pra�cy,�uwa�żam�ko�niecz�ność�zna�le�zie�nia
kom�pro�mi�su�mię�dzy�chę�cią�zro�bie�nia
jak�naj�wię�cej�wpod�le�ga�ją�cych�mi�sek�to�-
rach,� zwłasz�cza� w kul�tu�rze,� spo�rcie,
edu�ka�cji�i służ�bie�zdro�wia,�a re�alia�mi�bu�-
dże�to�wy�mi,�w opar�ciu�o któ�re�mu�si�my
dzia�łać.
Agniesz�ka�Cze�chow�ska�-Ko�peć�ma 36
lat.�Po�sia�da�ośmio�let�nie�do�świad�cze�-
nie�w sa�mo�rzą�dzie.�Od 2003�ro�ku�zaj�-
mo�wa�ła�sta�no�wi�sko�Kie�row�ni�ka�Re�fe�-
ra�tu� w Wy�dzia�le� Po�dat�ków� Urzę�du
Miej�skie�go�w So�snow�cu.�Od li�sto�pa�-
da 2004�ro�ku,�po zda�nym�eg�za�mi�nie
w Mi�ni�ster�stwie� Skar�bu,� po�sia�da
upraw�nie�nia�do za�sia�da�nia�w ra�dach
nad�zor�czych�spół�ek�skar�bu�pań�stwa
i spół�ek� ko�mu�nal�nych.� W trak�cie
i po ukoń�cze�niu�stu�diów�by�ła�za�trud�-
nio�na w Dro�go�wej� Tra�sie� Śred�ni�co�-
wej SA� na sta�no�wi�sku� spe�cja�li�sty

w dzia�le� te�re�no�wo�-praw�nym,� gdzie
pro�wa�dzi�ła�spra�wy�zwią�za�ne�z przy�go�-
to�wa�niem�te�re�nu�pod in�we�sty�cję.
No�wy�za�stęp�ca�pre�zy�den�ta�So�snow�ca
bę�dzie�od�po�wia�dał�zawy�dzia�ły:�ko�mu�ni�-
ka�cji,�kul�tu�ry�fi�zycz�nej,�spor�tu�i tu�ry�sty�-
ki,�spraw�oby�wa�tel�skich,�edu�ka�cji,�zdro�-
wia,�po�li�ty�ki�spo�łecz�nej,�kul�tu�ry�i sztu�ki.
Pod�le�ga�ją�mu�rów�nież�Miej�ski�Ośro�dek
Po�mo�cy�Spo�łecz�nej�(MOPS),�pla�ców�ki
po�mo�cy�spo�łecz�nej�oraz�edu�ka�cyj�ne.
Agniesz�ka�Cze�chow�ska-Ko�peć�ukoń�-
czy�ła�Wy�dział�Pra�wa�i Ad�mi�ni�stra�cji�Uni�-
wer�sy�te�tu� Ślą�skie�go� w Ka�to�wi�cach.
Jest�tak�że�ab�sol�wen�tem�Mię�dzy�na�ro�do�-
wych�Stu�diów�Po�dy�plo�mo�wych�„Za�rzą�-
dza�nie� Pro�jek�ta�mi”� Uni�ve�sité� du
Québec,�akre�dy�to�wa�nych�przez�Pro�ject
Ma�na�ge�ment�In�sti�tu�te�(PMI)�oraz�Uni�-
wer�sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go�w Ka�to�wi�-
cach.�Po�sia�da�tak�że�dy�plo�my�z ukoń�-
cze�nia�stu�diów �„Stra�te�gia�po�dat�ko�wa”
Uni�wer�sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go�w Ka�to�-
wi�cach�oraz�„In�te�gra�cja�Eu�ro�pej�ska”
Uni�wer�sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go�wKra�ko�-
wie.�Wła�da�ję�zy�kiem�an�giel�skim�oraz
fran�cu�skim.
Wcze�śniej,�bo�pod ko�niec�stycz�nia,�pre�-
zy�dent� Ka�zi�mierz� Gór�ski� mia�no�wał
na swo�je�go�za�stęp�cę�Ry�szar�da�Łu�kaw�-
skie�go,�zresz�tą�zgod�nie�z�wcze�śniej�szy�-
mi� spe�ku�la�cja�mi.� Ry�szard� Łu�kaw�ski
peł�nił�to�sta�no�wi�sko�tak�że�pod�czas�po�-
przed�niej�ka�den�cji.�W związ�ku�ze�swo�ją
no�mi�na�cją�mu�siał�zrzec�się�man�da�tu
rad�ne�go.�WRa�dzie�Miejskiej�za�stą�pił�go
Woj�ciech�Ni�twin�ko�(SLD).�TB

Pre zy dent ma już swo ich do rad ców 
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W po przed nim nu me rze „Ku rie ra Miej skie go” w pod pi sie pod zdję ciem do tek stu
o otwar ciu Cen trum Opie ki nad Mat ką i No wo rod kiem wkradł się błąd. Na zdję -
ciu pierw szą oso bą z pra wej stro ny jest dr na uk med. An to ni Kar bow ski, nie zaś,
jak po da li śmy omył ko wo, Ja cek Ko za kie wicz. Obu Pa nów ser decz nie za po mył -
kę prze pra sza my. 

Re dak cja

Bu dże t pod znakiem zapytania
Przy naj mniej na ra zie. So sno -
wiec ka Ra da Miej ska po sta no -
wi ła nie gło so wać nad bu dże tem
na 2011 rok. To, kie dy i czy
w ogó le do przy ję cia pla nu fi -
nan so we go dla So snow ca doj -
dzie, roz strzy gnie się w cią gu
kil ku na stu dni. Choć wy da je się,
że pre zy den to wi i rad nym co raz
bli żej do kom pro mi su w tej spra -
wie. 

Bu dżet po stro nie przy cho -
dów i do cho dów ma wy -
nieść 766,5 mln zło tych. Prze wi -
dzia ny de fi cyt wy no szą cy 91
mln zło tych ma być prze zna czo -
ny na nie zbęd ne in we sty cje.
Kwo ta ob li ga cji emi to wa nych
w tym ro ku to 72 mln zło tych.
Koszt wy ku pu ca ło ści ob li ga cji
do 2025 ro ku to 90 mln zło -
tych. 10 mln zło tych to z ko lei
kwo ta de fi cy tu po stro nie do cho -
dów. 

Rad ni, pod czas ostat niej
stycz nio wej se sji, mi mo dłu gich
de bat, wza jem ne go prze ko ny wa -
nia się, po sta no wi li nie gło so wać
nad bu dże tem. Tym bar dziej, że
na sa li se syj nej prze ciw ni ków
przy ję cia przy go to wa nej wer sji
bu dże tu by ło wię cej, niż zwo len -
ni ków. 

– Je stem otwar ty na kom pro -
mis i cią gle wie rzę, że do bro

mia sta jest waż niej sze od po -
dzia łów po li tycz nych – pod kre -
ślał pre zy dent Ka zi mierz Gór ski.

– Ten plan do pro wa dzi do za -
pa ści mia sta. Po trze bu je my
oszczęd no ści. Je śli ich nie bę -
dzie, za kil ka lat nie bę dzie my
mie li z cze go spła cać na szych
dłu gów – mó wił z ko lei Ka rol
Wi niar ski, prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Bu dże to wej RM. 

Za nim rad ni przy stą pi li
do dys ku sji nad bu dże tem po -
chy li li się nad Wie lo let nią Pro -
gno zą Fi nan so wą do ro ku 2025.
Do ku men tem ści śle po wią za -
nym z pla nem fi nan so wym mia -
sta.

Jak się oka zu je pol skie pra wo
nie prze wi dzia ło sy tu acji, w któ -
rej nie przy ję to wie lo let nie go
pla nu, a przy ję toby bu dżet, któ -
ry nie ja ko ma być czę ścią wie lo -
let niej pro gno zy. Z te go im pa su
rad ni wy szli obron ną rę ką… nie
gło su jąc bu dże tu. Co do pro gno -
zy aż do ro ku 2025, zda niem
więk szo ści rad nych jest on nie
do przy ję cia. Choć wy nik gło so -
wa nia był za ska ku ją cy. 12 rad -
nych za gło so wa ło „za”, 13 by ło
prze ciw. Wśród gło sów „za” po -
ja wi ły się dwa z klu bu PO. Rad -
ni tłu ma czy li się po mył ką, bo
pod no sząc dło nie na „nie” wci -

snę li gu zi ki na „tak”. Je den
z rad nych PiS nie za gło so wał
w ogó le, a na sa li za bra kło
dwóch przed sta wi cie li klu bu
Nie za leż nych, w tym Ma cie ja
Adam ca. 

Przed sta wia jąc bu dżet pre zy -
dent Gór ski pod kre ślał, iż jest on
pra wi dło wy pod każ dym wzglę -
dem. – To bu dżet, w któ rym za -
pew nio no środ ki gwa ran tu ją ce
nor mal ne funk cjo no wa nie mia -
sta. Dla te go też ape lu ję
do wszyst kich bez wzglę du
na dys cy pli nę par tyj ną o je go
po par cie. Moż na Gór skie go nie
lu bić i mścić się na nim ob ci na -
jąc mu pen sję. Ale nie wol no

mścić się na mie ście – prze ko ny -
wał pre zy dent. 

W in nej kon wen cji mó wił
rad ny Ka rol Wi niar ski. – Je śli
cho dzi o za dłu że nie, to w po -
rów na niu do miast wo je wódz -
kich je ste śmy fak tycz nie w bar -
dzo do brej sy tu acji. Je śli na to -
miast ze sta wi my się z mia sta mi
na pra wach po wia tu, na sza po zy -
cja jest już śred nia. Ale to co naj -
bar dziej nie po koi to to, że choć
nie je ste śmy tak moc no za dłu że -
ni, to my w prze ci wień stwie
do in nych miast, nie ma my ta -
kich do cho dów by mieć z cze go
wspo mnia ne ob li ga cje spła -
cać – mó wił prze wod ni czą cy

Ko mi sji Bu dże to wej RM. – Je -
dy ne co cie szy, to że pre zy dent
w koń cu zro zu miał, iż mu si my
oszczę dzać – pod kre ślał rad ny.

W po dob nym to nie wy po -
wia da li się tak że przed sta wi cie -
le opo zy cyj nych klu bów: PiS,
Nie za leż nych. 

– Ze słów, któ re pa dły na tej
sa li wy ni ka, że cze ka ją nas chu -
de la ta. Ka zi mierz Gór ski ja ko
pre zy dent zda wał so bie spra wę
z kon dy cji fi nan so wej mia sta.
Z wie lo let niej pro gno zy znik nę -
ło mnó stwo pro jek tów. Tym cza -
sem jesz cze pod czas kam pa nii
by ły w niej obec ne. Co się za tem
sta ło? W tym kon tek ście kam pa -

nia wy bor cza by ła fał szy wa, bo -
wiem miesz kań cy gło so wa li
za czymś zu peł nie in nym – mó -
wił To masz Mę drzak z PiS. 

– Sko ro bu do wa ta fli „B”
przy lo do wi sku znik nę ła z te go -
rocz ne go bu dże tu, to jak ma my
być spo koj ni o za pi sy w Pro gno -
zie? – do py ty wał Pa weł Woj tu siak
re pre zen tu ją cy Nie za leż nych. 

Pre zy dent od po wia dał ostro: 
– Nie upra wiaj my de ma go gii
na tej sa li, tyl ko roz ma wiaj my
o bu dże cie! Przy kro mi, że
przy oka zji wszel kich dys ku sji do -
sta je my mał pie go ro zu mu. Przez
kil ka na ście lat zmie nia li śmy ob li -
cze te go mia sta. Dzi siaj bę dzie my
ogra ni czać ob li ga cje a póź niej, jak
ta kie moż li wo ści zo sta ną za blo ko -
wa ne, sta nie my w pół dro gi – ar -
gu men to wał pre zy dent. 

Z ko lei prze wod ni czą cy klu -
bu SLD To masz Bań bu ła ape lo -
wał o gło so wa nie za bu dże -
tem. – Do od waż nych świat na -
le ży. Ten bu dżet nie jest
po zba wio ny wad, ale nie ma
w nim nic, dla cze go nie mo gli -
by śmy dziś za gło so wać na „tak”. 

Osta tecz nie raj cy sko rzy sta li
z pro po zy cji prze nie sie nia gło so -
wa nia na in ny ter min.

Ja�ro�sław�Adam�ski

Sosnowiecka�policja
sprawniejsza
O dwa no wo cze sne mo to cy kle mar ki hon da oraz wie lo funk cyj ny
ra dio wóz re nault ma ster wzbo ga ci ła się so sno wic ka ko men da
po li cji. No wych wo zów uży wać bę dą funk cjo na riu sze dro gów ki,
pa tro lu ją cy cią gi ko mu ni ka cyj ne.

–�Ale�to�nie�wszyst�ko,�bo�wdro�dze�jest
jesz�cze�fa�brycz�nie�no�wy�sa�mo�chód�oso�-
bo�wy�mar�ki�al�fa�ro�meo,�któ�re�do�sta�nie�-
my�wnaj�bliż�szym�cza�sie�–�do�da�je�Han�-
naMich�ta,�ofi�cer�pra�so�wy�Ko�men�dy�Miej�-
skiej�Po�li�cji�wSo�snow�cu.�–�Ten�po�jazd
tak�że�zo�sta�nie�prze�ka�za�ny�dosłuż�by
wWy�dzia�le�Ru�chu�Dro�go�we�go.
Mo�to�cy�kle,�któ�re�już�są�uży�wa�ne�przez
so�sno�wiec�kich�stró�żów�pra�wa�za�stą�pi�ły
wy�słu�żo�ny�sprzęt.�Wcze�śniej�za�miast
hond�so�sno�wiec�cy�po�li�cjan�ci�uży�wa�li�jed�-
no�śla�dów�mar�ki�yama�ha.�Zko�lei�no�wy
ra�dio�wóz�przy�sto�so�wa�ny�jest�dospe�cy�fi�-
ki�służ�by�zwią�za�nej�z in�ter�wen�cja�mi
przywy�pad�kach�dro�go�wych.�Wy�po�sa�żo�-
ny�jest�wdo�dat�ko�we�re�flek�to�ry,�któ�re�od�-
po�wied�nio�oświe�tla�ją�oko�li�ce�wy�pad�-
ku,� ma �za�mon�to�wa�ny�du�ży�trój�kąt�ny
znak�zna�pi�sem�„uwa�ga�wy�pa�dek”,�któ�ry
po�zwo�li�kie�row�com�do�strzec�zda�rze�nie
dro�go�we�i utrud�nie�nia�już�ze�znacz�nej�od�-
le�gło�ści.�Sa�mo�chód�wy�po�sa�żo�no�wbiur�-

ka�i urzą�dze�nia�wie�lo�funk�cyj�ne�zdru�kar�-
ką,�kse�ro�i ska�ne�rem.�Znaj�du�je�się�tam
rów�nież�miej�sce�naal�ko�mat�doba�da�nia
kie�row�ców. 
Po�jazd�ma�wzmoc�nio�ną�kon�struk�cję,
amo�że�roz�wi�jać�pręd�kość�do160�ki�lo�-
me�trów�nago�dzi�nę.�Umoż�li�wia�to�sil�nik
wy�so�ko�pręż�ny�sil�nik�die�sla�omo�cy145
ko�ni�me�cha�nicz�nych.�Po�jazd�ma �ABS,
po�dusz�ki�po�wietrz�ne�oraz�kli�ma�ty�za�cję.
–�Za�kup�no�we�go�sprzę�tu�jest�czę�ścią�re�-
ali�zo�wa�ne�go�przez�Ko�men�dę�Głów�ną�Po�-
li�cji�pro�jek�tu�in�dy�wi�du�al�ne�go�pn.�„Do�po�-
sa�że�nie�jed�no�stek�Po�li�cji�wspe�cja�li�stycz�-
ny�sprzęt�słu�żą�cy�po�pra�wie�bez�pie�czeń�-
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Zie lo ne świa tło dla ini cja ty wy so sno wiec kie go PiS

Asy�stent�dla�rad�ne�go
Od po cząt ku lutego so sno wiec -
cy rad ni mo gą li czyć w swo jej
pra cy na no wych po moc ni ków.
Ra da Miejska pod ję ła uchwa łę,
w myśl któ rej każ dy z rad nych
mo że mia no wać swo ich asy -
sten tów.

Ini cja ty wa wy szła ze stro ny
so sno wiec kich struk tur Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Sta ra nia
o stwo rze nia moż li wo ści po wo -
ły wa nia przez rad nych swo ich
te re no wych po moc ni ków pod jął
rad ny To masz Mę drzak.

– Po mysł pod su nął je den
z na szych dzia ła czy, Ja cek Du -
dek z dziel ni cy Macz ki – mó wi
rad ny Mę drzak. – Zwró ci li śmy
uwa gę, iż oso ba spra wu ją ca
man dat rad ne go ma co praw da
dy żu ry, pod czas któ rych kon -
tak tu je się z miesz kań ca mi, nie
wie jed nak co dzie je się w in -
nych okrę gach wy bor czych
na te re nie So snow ca, a prze cież
de cy du je o lo sach i roz wo ju ca -
łe go mia sta, nie tyl ko te re nów,
z któ rych zo stał wy bra ny. Asy -
stent rad ne go mo że też peł nić
ro lę do rad cy lub eks per ta
w waż nej dla mia sta dzie dzi nie,

np. kul tu ry czy spor tu, dla te go
wska za ne jest, by rad ni mie li
po kil ku ta kich do rad ców, re -
pre zen tu ją cych róż ne bran że
i śro do wi ska za wo do we.

God ne uwa gi jest, iż peł nie -
nie funk cji asy sten ta rad ne go
nie bę dzie wią za ło się z żad ny -
mi wy na gro dze nia mi, nie
uszczu pli więc miej skie go bu -
dże tu. Uchwa ła nie wpro wa dza
ogra ni czeń, kto mo że a kto nie
ubie gać się o sta tus asy sten ta
rad ne go. Licz ba asy sten tów nie
jest ogra ni czo na, tzn. rad ni mo -
gą po wo ły wać ich kie ru jąc się
swo im po trze ba mi i chę cią. Nie
ma żad nych wy ma gań co
do wie ku czy wy kształ ce nia,
rad ni wska zu ją jed nak, iż już
sam brak wy na gro dze nia
za spra wo wa nie tej funk cji spo -
wo du je, iż o sta no wi ska bę dą
sta rać się spo łecz ni cy, za an ga -
żo wa ni w ży cie mia sta i chcą cy
przy czy nić się do je go roz wo ju.
Zda niem rad nych PiS po mysł
spraw dził się już w in nych pol -
skich mia stach.

– Swo ich asy sten tów rad ni
ma ją już m.in. w Ło dzi i Opo -

lu – do da je To masz Mę -
drzak. – Oczy wi ście uchwa ła
w So snow cu, po dob nie jak
i w tam tych miej sco wo ściach,
jest tak skon stru owa na, iż nie
wy mu sza na rad nych obo wiąz -
ku mia no wa nia asy sten tów. Je śli
ktoś chce dzia łać ja ko rad ny
sam, ma oczy wi ście do te go pra -
wo, my ślę jed nak, iż w imię do -
bre go kon tak tu z miesz kań ca mi
i w ce lu po sia da nia jak naj lep -
szej wie dzy o ży ciu mia sta war -
to mia no wać so bie do rad ców,
słu żą cych cen ną wie dzą.

Rad ny Mę drzak nie ukry wa,
iż po mysł zro dził się po ostat -
nich so sno wiec kich wy bo rach
sa mo rzą do wych. Fre kwen cja
by ła wte dy bar dzo ni ska.
Do urn po szła mniej wię cej jed -
na trze cia upraw nio nych do gło -
so wa nia. W dru giej tu rze fre -
kwen cja by ła jesz cze niż sza. 5
grud nia licz ba od da nych kart
do gło so wa nia wy nio sła 38 821,
w wy bo rach wzię ło udział 21,42
pro cent upraw nio nych do gło so -
wa nia.

Stwo rze nie moż li wo ści asy -
sto wa nia miesz kań com w pra -

cach Ra dy Miej skiej ma przy -
czy nić się do ak ty wi za cji
miesz kań ców i za chę ce niu ich
do udzia łu z lo kal nym ży ciu po -
li tycz nym.

– To tak że zna czą cy krok
w dro dze do bu do wy praw dzi -
we go spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go – twier dzą en tu zja ści
idei.

Po mysł stwo rze nia sta no -
wisk asy sten tów rad nych spodo -
bał się so sno wiec kim Nie za leż -
nym. Li der te go klu bu, Ma ciej
Ada miec, ko men tu jąc przed się -
wzię cie uznał, iż wśród Nie za -
leż nych jest wie le ak tyw nych
osób, czę sto w mło dym wie ku,
któ rzy chcą kon struk tyw nie
dzia łać dla mia sta i do dał, iż
rad ni z klu bu Nie za leż nych nie
bę dą mie li pro ble mu ze zna le -
zie niem kan dy da tów. Wśród in -
nych rad nych wąt pli wość wzbu -
dza jed nak brak ogra ni czeń
w po wo ły wa niu rad nych.

– Mo że dojść do ab sur dów,
być mo że ilość rad nych po win -
na pod le gać ogra ni cze niu – mó -
wi Ar ka diusz Chę ciń ski, prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej.TB

Wojciech Nitwinko (pierwszy z prawej) został przyjęty w poczet sosnowieckich radnych po
rezygnacji Ryszarda Łukawskiego z mandatu
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Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści
w dniach 21 – 25 lu te go  or ga -
ni zu je „Ty dzień Po mo cy Ofia -
rom Prze stępstw”. W tych
dniach, w go dzi nach 8-
15,  w sie dzi bie Pro ku ra tu ry
Re jo no wej – Po łu dnie  w So -
snow cu przy uli cy Te atral nej 1,
wy zna cze ni pro ku ra to rzy  bę dą

udzie la li bez płat nych po rad
ofia rom prze stępstw.

Oso by, któ re pa dły ofia ra mi
prze stępstw lub prze mo cy mo gą
za się gnąć po rad praw nych ze stro -
ny pro ku ra tu ry i po li cji. Ideą ogól -
no pol skiej ak cji Ty dzień Po mo cy
Ofia rom Prze stępstw jest za chę ce -
nie po szko do wa nych do współ pra -

cy z or ga na mi ści ga nia oraz
uświa do mie nie ofia rom prze -
stępstw przy słu gu ją cych im praw.

Ak cja od by wa się już kil ku
lat i wciąż ro śnie za in te re so wa -
nie miesz kań ców tą for mą po -
mo cy. W jej ra mach ofia rom
prze stępstw udzie la ne są bez -
płat ne po ra dy praw ne, psy cho lo -

gicz ne i so cjal ne. – Lu dzie przy -
cho dzą z róż ny mi pro ble ma -
mi – mó wi Agniesz ka Du dziak,
z astępca Pro ku ra to ra Re jo no we go
So sno wiec -Po łu dnie. – Część
spraw do ty czy sta rych po stę po -
wań, wte dy się ga my do do ku -
men ta cji i wy ja śnia my za in te re so -
wa nym szcze gó ły po stę po wa nia,

ale czę sto zda rza się, że oso by po -
krzyw dzo ne, za chę co ne do udzia -
łu w ak cji zgła sza ją po pro stu
prze stęp stwo, w tym mo men cie
zgod nie z pro ce du rą wsz czy na my
po stę po wa nie w tej spra wie.
W tym mo men cie idea ak cji oka -
zu je się słusz na, bo być mo że
w in nych oko licz no ściach po szko -

do wa ni nie zgło si liby się do pro -
ku ra tu ry, choć zgło sze nia o prze -
stęp stwach przyj mu je my prze cież
przez ca ły rok. 

W ostat nim Ty go dniu Po mo -
cy Ofia rom Prze stępstw do so -
sno wiec kiej pro ku ra tu ry zwró ci -
ło się o po moc kil ka dzie siąt
osób. TB

Na roz pa trze nie cze ka wnio sek
o re je stra cję ogro du zoo lo gicz ne -
go w So snow cu. Ogród ma ją two -
rzyć eg zo ta rium oraz mi ni zoo
w dziel ni cy Ka zi mierz. Je śli uda
się prze pro wa dzić tę pro ce du rę,
obie pla ców ki uzy ska ją szan se roz -
wo ju i mo der ni za cji.

– Te mat re je stra cji ogro du zoo -
lo gicz ne go w So snow cu po ja wił
się kil ka lat te mu – wy ja śnia Grze -
gorz Dą brow ski, rzecz nik pra so wy
Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. – Na ten or ga nizm, pod le gły
mia stu, zło żyć by się mia ły dwa
funk cjo nu ją ce już od kil ku dzie się -
ciu lat pod mio ty – mi nizoo
w dziel ni cy Ka zi mierz oraz zna ne
wszyst kim eg zo ta rium. Idea ta zro -
dzi ła się w 2006 ro ku, po kon tro li
w Miej skim Za kła dzie Usług Ko -
mu nal nych, któ ry ad mi ni stru je
obiek ta mi. Pa dła wte dy su ge stia,
by ze wzglę du na obec ność zwie -
rząt w obu obiek tach, do sto so wać
funk cjo no wa nie tych pla có wek
do ak tu al nie obo wią zu ją cych prze -
pi sów, re gu lu ją cych za sa dy ho -
dow li dzi kich zwie rząt.

So sno wiec cy urzęd ni cy pod -
kre śla ją, że za rów no mi nia tu ro wy
ogród zoo lo gicz ny w Ka zi mie rzu,
jak i eg zo ta rium funk cjo nu ją
od lat 50. ubie głe go wie ku. Da ty
otwar cia tych obiek tów to od po -
wied nio la ta 1956 i 1959. Przez
de ka dy zmie niał się sta tus tych
pla có wek, np. mi nizoo wraz z ca -
łym par kiem na le ża ło po cząt ko wo
do ko pal ni „Ka zi mierz”. Obec nie
obie pla ców ki dzia ła ją pod au spi -
cja mi mia sta.

– Aby uspraw nić ich funk cjo -
no wa nie, a jed no cze śnie uwia ry -
god nić w oczach part ne rów
z bran ży, czy li np. in nych ogro -
dów zoo lo gicz nych, na le ży złą -
czyć je w je den za kład o ofi cjal nej
na zwie ogro du zoo lo gicz ne go.
Jest to spra wa czy sto pro ce du ral -

na, ale uła twi ona po zy ski wa nie
środ ków ze wnętrz nych na funk -
cjo no wa nie oraz mo der ni za cję
obiek tów, któ ra, jak w przy pad ku
eg zo ta rium jest ko niecz na ioddaw -
na ocze ki wa na. Po mo że to też
przy wy mia nie zwie rząt z in ny mi
pla ców ka mi w kra ju i re gio nie.
Ta kie z ko lei wy mo gi do ty czą ze
wzglę du na kwe stie ge ne tycz ne
ho dow li zwie rząt – do da je Grze -
gorz Dą brow ski.

By móc re ali zo wać te pla ny po -
trze ba wcze śniej sze go ujed no li ce -
nia ter mi no lo gii i wpi sa nia obu po -
łą czo nych obiek tów do ofi cjal ne -
go kra jo we go re je stru ogro dów
zoo lo gicz nych, bo wiem w pol skim
pra wie nie funk cjo nu ją już ta kie
ter mi ny jak mi nizoo, czy eg zo ta -
rium.

Po wspo mnia nej kon tro li czte -
ry la ta te mu wła dze So snow ca
zwró ci ły się do Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska, któ re mu wów czas pod le -
ga ły ogro dy zoo lo gicz ne, o wy da -

nie sto sow nej de cy zji w spra wie
zmia ny na zwy obu pla có wek
na ogród zoo -bo ta nicz ny. Dość
dłu go nie przy cho dzi ła z War sza -
wy żad na od po wiedź, mi mo za łą -
cze nia do wnio sku bar dzo ob szer -
nej do ku men ta cji. Po ko lej nym
mo ni cie w tej spra wie oka za ło się,
że w mię dzy cza sie zmie ni ły się
prze pi sy i or ga nem wład nym pod -
jąć sto sow ną de cy zję jest in sty tu -
cja o na zwie Ge ne ral na Dy rek cja
Ochro ny Śro do wi ska. Or gan ten
pod le ga me ry to rycz nie pod Mi ni -
ster stwo Śro do wi ska i zaj mu je się
m.in. dzia łal no ścią ogro dów zoo -
lo gicz nych. In sty tu cja ta po in for -
mo wa ła so sno wiec ki Urząd Miej -
ski, iż ter min ogród zoo -bo ta nicz -
ny prze stał już funk cjo no wać i nie
ma prze ło że nia na nor my praw ne.
Wła dze po praz ko lej ny, już po ko -
rek cie, prze sła ły do ku men ta cję
i wnio sek o re je stra cję – tym ra -
zem – ogro du zoo lo gicz ne go
w So snow cu.

– Od sa me go po cząt ku chcie -
li śmy do sto so wać się je dy nie
do wy mo gów praw nych, nie
chcie li śmy ro bić kon kuren cji pla -
ców kom zoo lo gicz nym w re gio -
nie, a już na pew no nie chcie li śmy
ry wa li zo wać ze Śląskim Ogrodem
Zoologicznym w Cho rzo wie – za -
pew nia Grze gorz Dą brow ski. 

Pro ce du ra re je stra cji no we go
ogro du zoo lo gicz ne go zo sta ła jed -
nak za kwe stio no wa na przez dy rek -
cję cho rzow skie go ogro du, oba -
wia ją ce go się utra ty go ści na rzecz
So snow ca. Ze stro ny Jolanty
Kopiec, dyrektor śląskiego Zoo
wy sto so wa no pi smo z pro te stem
do Urzę du Mar szał kow skie go.

– Szko da, że na stą pi ła ta ka re -
ak cja, bo prze cież so sno wiec kie
pla ców ki od lat sta no wi ły – i na dal
mo gą sta no wić za ple cze dla zoo
w Cho rzo wie, i z po wo dze niem
mo gą przy cią gać od wie dza ją cych
do ślą skie go ogro du, a nie od bie -
rać mu klien tów – uwa ża ją urzęd -
ni cy so sno wiec kie go ma gi stra tu.

Pro ce du ra re je stra cji trwa na dal.
Je śli zoo zo sta nie za re je stro wa ne mi -
mo sprze ci wu Cho rzo wa, pla ców -
kom bę dzie o wie le ła twiej funk cjo -
no wać w prze strze ni praw nej zwią -
za nej z ho dow lą eg zo tycz nej fau ny
i flo ry. Ła twiej bę dzie też ścią gnąć
do dat ko we pie nią dze na roz bu do wę
eg zo ta rium. Tam za kres pla no wa -
nych oddaw naprac ma ob jąć roz bu -
do wę pal miar ni i czę ści po miesz -
czeń. Wy mie nio na ma tak że zo stać
ka na li za cja iogrze wa nie. Przez prze -
dłu ża ją ce się pro ce du ry praw ne
zwią za ne ze zmia ną na zew nic twa
za mia ry te od wle ka ją się.

Mi nizoo oraz eg zo ta rium słu żą
nie tyl ko do ce lów re kre acyj nych,
ale tak że edu ka cyj nych. Przy jeż dża -
ją do nich na ży we lek cje bio lo gii
ucznio wie z za głę biow skich szkół.

Tekst�i�foto:�To�masz�Bie�nek

W Sosnowcu
będzie zoo
Zmia na na zew nic twa szan są na do fi nan so wa nie
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Dzię ki zmia nom w pol skim pra -
wo daw stwie, któ re wpro wa dzo no
w sierp niu ubie głe go ro ku, moż li -
we jest sku tecz niej sze zwal cza nie
prze mo cy do mo wej oraz po moc
ofia rom tej pa to lo gii. Pro ku ra tu ra
mo że te raz wnio sko wać o prze nie -
sie nie znę ca ją cych się nad ro dzi -
na mi męż czyzn do za stęp czych
lo ka li w kon te ne rach miesz kal -
nych, by ich ro dzi ny mo gły nor -
mal nie żyć. Do tej po ry trud no by -
ło sku tecz nie ka rać spraw ców te -
go ty pu prze stępstw, jed nak dzię ki
zmia nom le gi sla cyj nym or ga ny
spra wie dli wo ści otrzy ma ły do rę -
ki no wy spo sób wal ki z ka tu ją cy -
mi ro dzi ny sa dy sta mi.

– Dzię ki no wej usta wie, któ ra
za czę ła obo wią zy wać w sierp niu
sąd mo że wy dać wy rok, na mo cy
któ re go spraw ca ro dzin nej tra ge dii
jest izo lo wa ny od swo ich
ofiar – tłu ma czy Mał go rza ta
Ochę dusz ko -Lu dwik, na czel nik
Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. – Sąd mo że zde cy do wać o eks -
mi sji do mo we go opraw cy z lo ka -
lu, któ ry zaj mu je z ro dzi ną, mo że
za ka zać zbli żać się do ofiar, jed -
nak pol skie pra wo nie mo że, na -
wet prze stęp cy, ska zać na bez -
dom ność, dla te go też w myśl no -
wych prze pi sów oso by ta kie mo gą
te raz do stać moż li wość za miesz -
ka nia w tzw. lo ka lu noc le go wym.
Je śli zre zy gnu ją – to ich wy bór,
na wet je śli ska żą się na miesz ka -
nia pod mo stem czy na dwor cu,
nie bę dą już jed nak mo gły znę cać
się nad bli ski mi.

So sno wiec jest jed nym
z pierw szych miast w Pol sce,
gdzie ta kie lo ka le po wsta ły. To
po pro stu kon te ne ry miesz kal ne,
po dob ne do tych uży wa nych przez
ro bot ni ków na wiel kich bu do -
wach. Na ra zie w mie ście są czte -
ry ta kie lo ka le, usy tu owa ne
przy ul. Piotr kow skiej, w po bli żu
Izby Wy trzeź wień. Oso ba znę ca -
ją ca się nad ro dzi ną, któ rej sąd za -
ka że kon tak tów z bli ski mi, któ -
rych ka to wa ła, bę dzie otrzy my wać
szan se na miesz ka nie w ta kim lo -

kum. De li kwent bę dzie jed no cze -
śnie zo bo wią za ny do pod da nia się
te ra pii.

Zja wi sko do mo wej prze mo cy
jest nie ste ty po wszech ne w mie -
ście.

– W 2009 ro ku na te re nie na -
sze go mia sta po li cjan ci prze pro wa -
dzi li 4.448 in ter wen cji do mo wych.
Funk cjo na riu sze spo rzą dzi li 509
„Nie bie skich Kart” – do ty czą cych
prze mo cy w ro dzi nie – in for mu je
Han na Mich ta, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Miej skiej Po li cji w So -
snow cu. – To pro ce du ra obej mu -
ją ca sze reg dzia łań ukie run ko -
wa nych na po moc oso bom
po szko do wa nym w wy ni ku
prze mo cy do mo wej. Ofia ra mi
prze mo cy w ro dzi nie naj czę ściej
pa da ją ko bie ty oraz bez bron ne
dzie ci. W 2009 ro ku licz ba po -
krzyw dzo nych prze mo cą do mo wą
wy nio sła 797 osób, w tym 503 ko -
bie ty i 240 osób ma ło let nich.

Urzęd ni cy nie ukry wa ją, że je -
śli po mysł się spraw dzi, w każ dej
chwi li moż na usta wić no we kon -
te ne ry. Naj waż niej sze, że zo sta nie
prze rwa ne błęd ne ko ło wie lu ro -
dzin nych dra ma tów.

– Do tej po ry sy tu acja wy glą -
da ła tak, że męż czy zna bił żo nę
i dzie ci, po li cja in ter we nio wa ła,
by ło kil ka dni spo ko ju, a po tem sy -
tu acja znów się po wta rza ła – do -
da je Mał go rza ta Ochę dusz ko -Lu -
dwik. – Dzię ki od izo lo wa niu do -
pusz cza ją cych się prze mo cy
męż czyzn, ka to wa ne ko bie ty
i dzie ci bę dą mo gły wresz cie spo -
koj nie i god nie żyć, bez stra chu
w oba wie przed ko lej nym dra ma -
tem. Nie ste ty, prze moc do mo wa
jest po wszech na. Z prze pro wa dzo -
nych przez nas ba dań wy ni ka,
iż 16 pro cent uczniów szkół gim -
na zjal nych i po nadgim na zjal nych
jest świad ka mi lub ofia ra mi tej pa -
to lo gii.

Izo lo wa ni w kon te ne rach bę dą
mu sie li pła cić za swój po byt, tak
jak pła ci się za miesz ka nia so cjal -
ne.

To�masz�Bie�nek

Sposób�nadomowych
oprawców?
So snow cu kon te ne ry noc le go we cze ka ją na prze stęp ców



PKM So sno wiec wzbo ga cił się
o ko lej ne so la ri sy. W naj bliż szych
dniach na dro gi na sze go mia sta
wy je dzie osiem no wych au to bu -
sów Urbi no 15. Au to bu sy są ta kie
sa me jak te do star czo ne w 2009
ro ku. Wów czas by ło ich sześć.

Po ich skom ple to wa niu PKM
So sno wiec bę dzie po sia dał na sta -
nie 51 no wo cze snych au to bu sów,
co sta no wić bę dzie ok. 20 proc. ta -
bo ru. – Do służ by li nio wej szy ko -
wa ny jest tak że trze ci MAN

NG313. Wśród eks plo ato wa nych
au to bu sów znaj du ją się tak że dwa
au to bu sy hy bry do we – od wrze -
śnia 2009 jest to So la ri s Urbi no 18,
któ ry wcze śniej słu żył ja ko eg zem -
plarz po ka zo wy – tłu ma czy Piotr
Dra bek, dy rek tor do spraw tech -
nicz nych PKM So sno wiec.

Dru ga so sno wiec ka „hy bry da”
prze by wa ła od 2010 ro ku w za -
jezd ni Za gó rze ja ko au to bus za -
stęp czy. Po prze ma lo wa niu w bar -
wy za kła do we prze woź ni ka po -

wró ci już na sta łe. Jest to au to bus
tzw. pierw szej ge ne ra cji (od 2008
ro ku ofe ro wa ny jest mo del ze zmo -
der ni zo wa nym ukła dem na pę do -
wym). Au to bus hy bry do wy to jed -
na z prób ogra ni cze nia zu ży cia pa -
li wa przez po jazd, isto tą na pę du
hy bry do we go jest wspo ma ga nie
sil ni ka die sla przez sil nik elek -
trycz ny i ze spół ba te rii. W ba te -
riach ma ga zy no wa na jest ener gia,
któ ra po wsta je pod czas ha mo wa -
nia, a na stęp nie wspo ma ga przy -

spie sza nie, dzię ki cze mu sil nik die -
sla mo że pra co wać w bar dziej
opty mal nym za kre sie ob ro tów.

– No we au to bu sy bę dą jeź dzić
na li niach 815, 811 oraz 723.
Czę ścio wo no wy ta bor obej mie
tak że m.in.: li nię 808. To oczy wi -
ście nie ko niec zmian w na szym
przed się bior stwie. Bę dzie my sys -
te ma tycz nie dą żyć do wy mia ny
sta re go ta bo ru, wy słu żo nych jel -
czy i ika ru sów – za pew nia dy rek -
tor Dra bek. KP
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Elektronik wśród
najlepszych
Ze spół Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych w So snow cu
za jął pierw sze miej sce w wo je -
wódz twie ślą skim i dwu dzie ste
pierw sze miej sce w Pol sce
w Ran kin gu Tech ni ków w 2010
ro ku. Ran king zo stał prze pro wa -
dzo ny po raz trzy na sty przez
Mie sięcz nik „Per spek ty wy”
i dzien nik „Rzecz po spo li ta”.

Dy rek tor szko ły ode brał dy -
plom oraz gra tu la cje z rąk prof.
To ma sza Bo rec kie go – prze wod -
ni czą ce go Ka pi tu ły Ran kin gu,
Paw ła Li sic kie go – re dak to ra na -
czel ne go „Rzecz po spo li tej” oraz
Bian ki Si wiń skiej – re dak tor Na -
czel nej „Per spek tyw”.

Zgod nie z po sta no wie niem
Ka pi tu ły Ran kin gu szko ły po -
nad gim na zjal ne w Pol sce są
oce nia ne za po mo cą czte rech
kry te riów. Są to: suk ce sy szko -
ły w olim pia dach przed mio to -
wych i za wo do wych, wy ni ki

ma tu ry z przed mio tów obo -
wiąz ko wych, wy ni ki ma tu ry
z przed mio tów do dat ko wych
oraz oce na szko ły przez ka drę
aka de mic ką.

Źró dłem da nych do spo rzą -
dze nia ran kin gu by ły pro to ko ły
ko mi te tów głów nych olim piad
przed mio to wych, ze sta wie nia
okrę go wych ko mi sji eg za mi na -
cyj nych (OKE) z wy ni ka mi ma -
tur z przed mio tów obo wiąz ko -
wych i przed mio tów do dat ko -
wych oraz wła sne ba da nie
an kie to we prze pro wa dzo ne
przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per -
spek ty wy wśród ka dry uczel ni
aka de mic kich w ca łej Pol -
sce. – To wiel kie wy róż nie nie
dla na szej szko ły i uzna nie te go,
co do tej po ry zro bi li śmy. Jed no -
cze śnie na gro da ta jest mo ty wa -
cją do dal szych dzia łań – mó wi
dy rek tor szko ły Krzysz tof Będ -
kow ski. KP

Bi�blio�te�ki�w�sieci
W ra mach pro gra mu Aka de mia
Oran ge dla Bi blio tek we wszyst -
kich pla ców kach MBP na te re nie
na sze go mia sta do stęp ny jest bez -
płat ny in ter net dla wszyst kich chęt -
nych. 

Pro gram wpro wa dzo ny zo stał
na mo cy po ro zu mie nia w spra wie
in ter ne ty za cji pol skich bi blio tek pu -
blicz nych za war te go po mię dzy Te -
le ko mu ni ka cją Pol ską, Mi ni strem
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go, Mi ni strem Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji oraz Fun da cją
Roz wo ju Spo łe czeń stwa In for ma -
cyj ne go. Jed no cze śnie Fun da cja
Oran ge za in au gu ro wa ła pro gram
„Aka de mia Oran ge dla bi blio tek”,
któ re go ce lem jest wspie ra nie roz -
wo ju spo łe czeń stwa in for ma cyj ne -
go po przez zwięk sze nie do stę pu
do no wych tech no lo gii ko mu ni ka -
cyj nych i pro mo cję ich wy ko rzy sta -
nia tak, by gmin ne bi blio te ki pu -
blicz ne sta ły się no wo cze sny mi,
wie lo funk cyj ny mi cen tra mi in for -
ma cyj ny mi, kul tu ral ny mi i edu ka -
cyj ny mi.

In for ma ty za cja czy tel ni roz po -
czę ła się już w ubie głym ro ku, gdy
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w So snow cu uzy ska ła na ten cel
środ ki od gmi ny. Na stęp nie po za -
ku pie kom pu te rów ru szy ły pra ce
zwią za ne z przy łą cza niem po szcze -
gól nych pla có wek do sie ci. GK

Miej�ska�stro�nado�ce�nio�na

13 stycz nia we wro cław skiej Ha li
Stu le cia od by ła się uro czy sta ga -
la roz da nia na gród w kon kur sie
„Pol ski In ter net”. W gło so wa niu
in ter nau tów na naj lep szy Por tal
Mia sta zwy cię ży ła stro na na sze -
go mia sta www.so sno wiec.pl!

Kon kurs zo stał po dzie lo ny
na ka te go rie zgod nie z pro fi lem
por ta li. W pierw szym eta pie Ka -
pi tu ła Kon kur su oraz in ter nau ci
wy bie ra li po sześć stron. W dru -
gim eta pie gło so wa no już na no -
mi no wa ne por ta le,   spo śród któ -
rych wy bie ra no wy róż nio ne
stro ny i lau re atów. W gło so wa -
niu in ter nau tów lau re atem zo sta -
ła stro na na sze go mia sta

www.so sno wiec.pl przed por ta -
lem mia sta Ko ło brzeg. So sno -
wiec do stał jesz cze jed ną na gro -
dę. Ka pi tu ła Kon kur su po sta no -
wi ła przy znać so sno wiec kiej
stro nie wy róż nie nie wspól nie
z Kra ko wem. Tym ra zem zwy -
cię żył Ko ło brzeg. Lau re ata mi
w in nych ka te go riach zo sta li
m.in.: www.al le gro.pl, www.in -
te li go.pl, www.au to cen trum.pl,
www.1939.pl, www.fo rum bu -
dow la ne.pl, www.e -miesz ka -
nie.pl, www.ga ze ta olsz tyn ska.pl,
www.su per sz ko la.pl. 

Kon kurs od by wał się pod pa -
tro na tem Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry. KP

Takimi statuetkami nagrodzono
laureatów w konkursie „Polski Internet”

Kolejne�solarisy�na�sosnowieckich�drogach

Do na szej re dak cji zgło si li się
Czy tel ni cy, któ rzy obu rze ni są sy -
tu acją pa nu ją cą w Wo je wódz kim
Szpi ta lu Spe cja li stycz nym nr 5.
Ich za rzu ty do ty czą nie ty le ja ko -
ści za bie gów me dycz nych do ko -
ny wa nych w tej pla ców ce, co cza -
sem ocze ki wa nia na przy ję cie
u le ka rza. Spra wa jest o ty le kon -
tro wer syj na, iż do ty czy oso by
przy wie zio nej na od dział ra tun ko -
wy szpi ta la z wy pad ku sa mo cho -
do we go.

– W pią tek 14 stycz nia mo ją
bab cię, Te re sę Czysz, po trą cił
na uli cy sa mo chód – re la cjo nu je
An ge li ka Jo chym czyk. – Od ra zu
we zwa no ka ret kę, po je cha li śmy
z nią do Szpi ta la św. Bar ba ry.
Przez ca ły czas by ła przy tom na.
To co dzia ło się po przy jeź dzie
do szpi ta la wo ła o po mstę do nie -
ba. Na za bieg cze ka li śmy sie dem
go dzin. Przez ten czas nikt się na -
mi nie za jął. W po cze kal ni prze -
by wa ły oso by cho re na gruź li cę,
wbrew po le ce niom le ka rzy nie
trzy ma ły na ustach ochron nych
ma sek, prze cież mo gły za ra zić in -
nych pa cjen tów. Oso by z per so ne -

lu me dycz ne go nie py ta ły nas na -
wet, czy bab cia nie po czu ła się go -
rzej. Jak to moż li we, że star sza
oso ba mu sia ła cze kać tak dłu go
na przy ję cie? Nie wiem, co sta -
łoby się, gdy by stan bab ci na gle
się po gor szył. Ta kie trak to wa nie
pa cjen tów uwa żam za ka ry god ne.

Nie co ina czej wi dzi spra wę
per so nel Wo je wódz kie go Szpi ta -
la Spe cja li stycz ne go nr 5. Le ka -
rze przy zna ją jed nak, iż okres
ocze ki wa nia na za bieg mógł
w rze czy wi sto ści wy no sić wspo -
mnia ne sie dem go dzin. Nie jest to
jed nak wi ną le ka rzy, któ rzy dwo -
ją się i tro ją na dy żu rach, lecz top -
nie ją cych z ro ku na rok pie nię dzy
przy zna wa nych na opie kę me -
dycz ną.

– Nie ste ty, zda rza się, że czas
ocze ki wa nia pa cjen ta na udzie le -
nie świad cze nia przez le ka rza jest
dłu gi, na wet w go dzi nach – mó wi
dr Cza ro sław Ki jon ka, or dy na tor
Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe -
cja li stycz nym nr 5 w So snow -
cu. – W Od dzia le Ra tun ko wym
obo wią zu ją róż ne try by pil no ści

udzie le nia świad cze nia. Są one po -
da ne do in for ma cji ocze ku ją cych
w ob sza rze se gre ga cji me dycz nej
i przy jęć. Pa cjen ci w sta nie na głe -
go za gro że nia ży cia są przyj mo wa -
ni na tych miast. Pa cjen ci w sta nie
na głe go za gro że nia zdro wot ne go
bę dą cy w sto sun ko wo do brym sta -
nie ogól nym są przyj mo wa ni
w dru giej ko lej no ści, na to miast po -
zo sta li pa cjen ci są przyj mo wa ni
w trze ciej ko lej no ści  – ich czas
ocze ki wa nia mo że wy no sić na wet
kil ka go dzin. O ko lej no ści przy jęć
de cy du je le karz, a wstęp ną kwa li -
fi ka cję prze pro wa dza ra tow nik
me dycz ny. Pa cjen ci ocze ku ją cy
na przy ję cie przez le ka rza są sta le
nad zo ro wa ni przez per so nel me -
dycz ny od dzia łu ra tun ko we go. Nie
stać nas na zwięk sze nie za trud nie -
nia per so ne lu me dycz ne go w od -
dzia le ra tun ko wym. Łącz na licz ba
pa cjen tów przyj mo wa nych w od -
dzia le ra tun ko wym wy no si oko -
ło 80 osób na do bę.

Jak zwy kle wszyst kie mu win -
ny jest brak środ ków fi nan so wych,
któ ry po wo du je ka ta stro fal ną sy -
tu ację w wie lu szpi ta lach. Nie jest

se kre tem, że NFZ bo ry ka się z po -
waż ny mi pro ble ma mi, któ re wy -
ni ka ją z nie do sta tecz nych środ -
ków fi nan so wych, prze zna czo -
nych na je go funk cjo no wa nie,
a pa cjen tów nie uby wa. Jed no cze -
śnie wo bec co raz więk szych po -
trzeb pie nię dzy nie przy by wa.
Plan Fi nan so wy NFZ na bie żą cy
rok za kła dał, że woj. ślą skie otrzy -
ma mniej środ ków, po dob nie jak
od dział po mor skie go czy ma zo -
wiec kie go NFZ. Już w 2010 ro ku
sy tu acja by ła tra gicz na, a pla ców -
ki opie ki zdro wot nej prze kro czy ły
li mi ty o pra wie 200 mln zł tyl ko
do czerw ca 2010. Wy ni ka to mię -
dzy in ny mi ze zmian, któ re wpro -
wa dzi ło Mi ni ster stwo Zdro wia.
Na li cza ne za po mo cą al go ryt mu
środ ki fi nan so we, nie za wsze od -
po wia da ją re al nym po trze bom
szpitala. Pie nią dze przy zna ne
w te go rocz nym kontr ak cie są
szczu płe, efek ty te go od bi ja ją się
na pa cjen tach. Ze wzglę du
na szczu płe kon trak ty mie sięcz ne,
two rzą się ko lej ki. 

To�masz�Bie�nek

Pa cjen ci zbul wer so wa ni ocze ki wa niem na za bieg, le ka rze bez rad ni w ob li czu środ ków z NFZ

Sie�dem�go�dzin�w po�cze�kal�ni

Przedstawiciele�sosnowieckiej�placówki�podczas�uroczystości
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Ki bi ce ho ke ja w So snow cu
mo gą ode tchnąć z ulgą. PZHL
do pu ścił „Za głę bie” do gry
w fa zie play -off roz gry wek
eks tra li gi. – Klub ure gu lo wa ły
za le gło ści wo bec związ ku i za -
gra w play -off zgod nie z miej -
scem za ję tym na ko niec se zo -
nu za sad ni cze go – po in for mo -
wał rzecz nik związ ku Pa tryk
Ro kic ki.

W pierw szej run dzie de cy -
du ją cej fa zy roz gry wek „Za -
głę bie” zmie rzy się z Cra co vią
choć jesz cze kil ka dni wcze -
śniej przy szłość klu bu ry so wa -
ła się w na praw dę czar nych
bar wach.

3 lu te go o ho ke ju w mie ście
de ba to wa no pod czas Ko mi sji
Kul tu ry i Spor tu. – Sy tu acja
jest na praw dę tra gicz na. Zo sta -
ła nas garst ka. Są już tyl ko ci,
któ rzy tu taj się uro dzi li i utoż -
sa mia ją się z klu bem. Nie ma -
my pie nię dzy na nic. Nie pła ci -
my ra chun ków. In na spra wa to
fakt, że prak tycz nie nie ma my
czym grać. Przy szli śmy tu taj,
aby do wie dzieć się, czy do cze -
ka my się po mo cy – mó wił
pod czas spo tka nia To masz Ko -
złow ski, ka pi tan dru ży ny, któ -
ry do urzę du przy był w to wa -
rzy stwie Ra fa ła Cy chow skie go
i Łu ka sza Za cha ria sza.

O trud nej sy tu acji klu bu,
któ re go dług się ga pra wie 500
tys. zł mó wił tak że pre zes klu -
bu, Adam Ber nat. Za wod ni cy
za sta na wia li się nad tym czy
wy je chać na lód w dwóch
ostat nich me czach. Gdy by te go
nie zro bi li na klub na ło żo ny
zo stał by trze ci wal ko wer, a to
ozna cza ło by spa dek do I li -
gi. – W dwóch ostat nich la tach
po mo gli śmy dru ży nie, wspie -
ra jąc kwo tą 1,5 mln zło tych.
W tym ro ku pie nią dze na ze -
spół tak że bę dą, ale nie mo że -
my dać ot tak go tów ki al bo
spła cać zo bo wią za nia z prze -
szło ści. Klub nie jest spół ką
miej ską, jest sto wa rzy sze niem.
Po moc na pew no na dej dzie,
dla te go nie pod ci naj cie ga łę zi,
na któ rej sie dzi cie. Pro szę
o cier pli wość. Ro bi my, co
w na szej mo cy, aby po móc te -
mu klu bo wi. Wie rzę, że się to
uda – po wie dział Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca.

I sło wa do trzy mał. Część
z obie ca nych kwot wpły nę ła
na kon ta za wod ni ków, któ rzy
do koń czy li fa zę za sad ni czą
se zo nu 2010/2011. O przy -
szło ści klu bu wła dze mia sta
wraz z dzia ła cza mi bę dą roz -
ma wiać po za koń cze niu fa zy
play -off. KP

Twarde�lądowanie
W trak cie dys ku sji nad bu dże tem So snow ca
na rok 2011 i Wie lo let nią Pro gno zą Fi nan so -
wą na la ta 2011-2025 rad ni SLD wy ra ża li
swo je peł ne po par cie dla przed sta wio nych do -
ku men tów i do tych cza so wej po li ty ki Pre zy -
den ta Ka zi mie rza Gór skie go. Sam fakt nie bu -
dzi zdzi wie nia, po ra ża ar gu men ta cja. Otóż
w wy po wie dziach kil ku rad nych te go ugru po -
wa nia zna la zło się stwier dze nie, że So sno wiec
aby się roz wi jać mu si się za dłu żać. Gwo li
spra wie dli wo ści na le ży za uwa żyć, że po dob -
ne po glą dy re pre zen tu ją wło da rze więk szo ści
pol skich miast, cze go kon se kwen cją jest ich
ogrom ne za dłu że nie. W efek cie po za koń cze niu roz po -
czę tych już przed się wzięć cze ka je pra wie cał ko wi ty za -
stój in we sty cyj ny na wie le na stęp nych lat. Tym bar dziej,
że z po wo du trud nej sy tu acji fi nan so wej pań stwa trud no
bę dzie li czyć na zna czą ce prze su nię cia środ ków z bu -
dże tu cen tral ne go do sa mo rzą dów te ry to rial nych.

Wszy scy, któ rzy tak en tu zja stycz nie wy po wia da ją
się o fi nan so wa niu z kre dy tów in we sty cji miej skich my -
lą przed się wzię cia ko mer cyj ne z pu blicz ny mi. W przy -
pad ku tych pierw szych za sad ni czym, je że li nie je dy nym
ce lem, jest zysk. Dla te go w przy pad ku bra ku środ ków
wła snych war to za cią gnąć kre dyt, o ile ist nie je prze ko -
na nie, że uzy ska ny zysk po zwo li spła cić za cią gnię ty
kre dyt i jesz cze nie źle za ro bić. W przy pad ku in we sty -
cji pu blicz nych sy tu acja jest zu peł nie in na. Ich ce lem
jest zre ali zo wa nie waż nych po trzeb spo łecz nych. Trud -
no więc li czyć na to, że za cią gnię ty na ich re ali za cję
kre dyt kie dy kol wiek się zwró ci. Dla te go też na le ży je
re ali zo wać ze środ ków wła snych, a za cią ga nie kre dy -
tów i emi to wa nie ob li ga cji po win no mieć miej sce
w wy jąt ko wych sy tu acjach: moż li wo ści uzy ska nia do -
fi nan so wa nia ze wnętrz ne go, nie zwy kle istot ne go zna -
cze nia spo łecz ne go (np. służ ba zdro wia), czy uzy ska -
nia oszczęd no ści w przy szło ści (np. ter mo mo der ni za -
cja). W in nych sy tu acjach za dłu ża nie mia sta jest
ob cią ża niem przy szłych po ko leń, któ re za miast prze -
zna czać środ ki na ce le in we sty cyj ne bę dą mu sia ły je
wy da wać na spła tę wcze śniej szych dłu gów. W przy pad -
ku So snow ca WPF prze wi du je, że w cią gu naj bliż -
szych 15 lat bę dzie my mu sie li spła cić 265 mln zł dłu gu
(obec ne go i pla no wa ne go do za cią gnię cia w cią gu

trzech naj bliż szych lat) oraz pra -
wie 95 mln zł od se tek. Tyl ko ta ostat -
nia kwo ta wy star czy ła by na do koń -
cze nie pro gra mu mo der ni za cji Szpi -
ta la Miej skie go czy wy re mon to wa nie
naj waż niej szych dróg w na szym mie -
ście. Za miast te go po więk szy do chód
ban ku. 

Rok te mu w trak cie de ba ty bu -
dże to wej ostrze ga łem przed gro żą cą
nam w cią gu kil ku naj bliż szych lat
ka ta stro fą fi nan so wą spo wo do wa ną
prze kro cze niem usta wo wej gra ni cy

moż li we go za dłu że nia mia sta (max. 60 proc. rocz nych
do cho dów). Wy ni ka ło to w spo sób oczy wi sty z przed -
sta wio ne go wów czas przez pre zy den ta wie lo let nie go
pro gra mu in we sty cyj ne go. W ciągu ro ku sy tu acja ule gła
zmia nie. Pla no wa ne za dłu że nie So snow ca na ko -
niec 2011 ro ku – pra wie 215 mln zł czy li 32,63 proc. do -
cho dów mia sta – nie wy glą da źle na tle in nych miast.
Nie jest to jed nak wy nik po pra wy sy tu acji fi nan so wej
mia sta, a je dy nie ra dy kal ne go ogra ni cze nia pla no wa nych
w naj bliż szych la tach in we sty cji. Jesz cze rok te mu na ten
cel mie li śmy w la tach 2010-2012 wy dać z bu dże tu mia -
sta (nie li cząc pla no wa ne go do fi nan so wa nia ze wnętrz ne -
go) oko ło 360 mln zł. Obec ny pro gram in we sty cyj ny za -
kła da ogra ni cze nie tej kwo ty o pra wie 160 mln zł. W ko -
lej nych la tach z 186 mln zł po zo sta ło 71,5 mln zł. Gdy by
nie te re duk cje za dłu że nie prze kro czy ło by 70 proc. do -
cho dów. Jed nak no wa usta wa o fi nan sach pu blicz nych
więk szy na cisk kła dzie nie na ogól ną war tość za dłu że -
nia, a na moż li wość je go spła ty. I tu sy tu acja So snow ca
jest o wie le gor sza niż in nych miast. Ja ko jed ni z nie licz -
nych pla nu je my, że te go rocz ne wy dat ki bie żą ce bę dą
wyż sze niż do cho dy bie żą ce, co ozna cza, że do nor mal -
ne go funk cjo no wa nia So snow ca ko niecz ne jest za dłu ża -
nie się al bo sprze daż miej skie go ma jąt ku. Po nie waż to
pierw sze bę dzie w prak ty ce nie moż li we, a kwo ty ze
sprze da ży ma jąt ku nie są po ra ża ją ce, bę dzie my mu sie li
ogra ni czyć wy dat ki bie żą ce. Jesz cze rok te mu Ka zi mierz
Gór ski nie przyj mo wał te go do wia do mo ści. Obec nie
twier dzi co in ne go. W koń cu jest już po wy bo rach. 

Karol�Winiarski

Budżet�jest�do�przyjęcia
Gru dnio we i stycz nio we fe -
lie to ny za miesz czo ne w „Ku -
rie rze Miej skim” na te mat
pro jek tu bu dże tu mia sta, po -
ka zu ją ce przy tym me cha ni -
zmy do cho dze nia do osta tecz -
nej je go wer sji, spo dzie wa łem
się, że bę dą ostat ni mi, w któ -
rych do tej pro ble ma ty ki bę -
dę się od no sił. Mia łem bo -
wiem ci chą na dzie ję, że
stycz nio wa se sja Ra dy Miej -
skiej w So snow cu, uwzględ -
nia jąc au to po praw ki do bu -
dże tu za pro po no wa ne przez
pre zy den ta mia sta, więk szo ścią gło sów
rad nych opo wie się za je go przy ję ciem.
Nie ste ty nic ta kie go się nie sta ło,
a na obec ną chwi lę moż na stwier dzić, że
je ste śmy nie mal w tym sa mym miej scu,
w któ rym by li śmy w grud niu ubie głe go
ro ku. Do ko nu jąc krót kiej ana li zy wspo -
mnia nej au to po praw ki pre zy den ta mia sta
uwa żam, że wno si ona sze reg istot nych
zmian w po rów na niu do pierw szej wer sji
pro jek tu bu dże tu, w wie lu przy pad kach
wy cho dzą cych na prze ciw ocze ki wań rad -
nych, uwzględ nia ją cych tak że sze reg pro -
po zy cji zgła sza nych w cza sie dys ku sji.
Nie wąt pli wie istot ną kwe stią jest pro po zy -
cja zmniej sze nia ilo ści ob li ga cji, co zwią -
za ne jest z wy go spo da ro wa niem, a tym sa -
mym zwięk sze niem wol nych środ ków
z 15 do 30,5 mln zł. W au to po praw ce
uwzględ nio ne zo sta ły środ ki na kon ty nu -
ację re mon tu szpi ta la miej skie go, co jest
do brą wia do mo ścią dla pra cow ni ków tej
jed nost ki służ by zdro wia, ale przede
wszyst kim do brą wia do mo ścią dla miesz -
kań ców mia sta. Do wy ka zu in we sty cji
dro go wych do ko op to wa ne zo sta ły no we
za da nia, w tym moc no znisz czo na uli ca
Teo fi la Le nar to wi cza. Uwzględ nio ne zo -
sta ły tak że środ ki na pro mo cję mia sta

przez sport, co stwa rza
szan sę zmniej sze nia pro -
ble mów fi nan so wych nie -
któ rych klu bów spor to -
wych w mie ście. Te nie któ -
re przy kła dy po ka zu ją
ela stycz ność w dzia ła niu,
a przede wszyst kim chęć
kom pro mi su pre zy den ta
mia sta. W dal szym cią gu
waż nym te ma tem bu dże -
to wej dys ku sji uwi docz -
nio nym tak że na stycz nio -
wej se sji Ra dy Miej skiej
to zmia na re la cji po mię -

dzy do cho da mi a wy dat ka mi bie żą cy mi.
W mo jej oce nie, a pod kre śla łem to za bie -
ra jąc głos na ko mi sjach i na se sji Ra dy
Miej skiej, jest kil ka moż li wo ści zmia ny
ak tu al nie obo wią zu ją cych re la cji i do pro -
wa dze nie do te go, aby do cho dy i wy dat ki
bie żą ce co naj mniej się rów no wa ży ły. Na -
le ży to jed nak czy nić w od po wie dzial ny
spo sób, po do ko na niu do głęb nej ana li zy
po trzeb w po szcze gól nych ob sza rach bie -
żą ce go funk cjo no wa nia mia sta. Nie wska -
za nym jest nad mier ny po śpiech mo gą cy
przy nieść efekt od wrot ny, wręcz szko dli -
wy, tym bar dziej gdy dzia ła nia po dej mo -
wa ne są pod pre sją zde ter mi no wa nej opo -
zy cji. Uwa żam, że przy ję ty bu dżet po zwo -
lił by na roz waż ne dzia ła nia w tym
za kre sie, a przy tym na pew no spo wo do -
wał by uspo ko je nie na pię tej at mos fe ry
w dzia ła niach jed no stek, spół ek gmi ny,
czy po szcze gól nych dzia łów Urzę du Miej -
skie go, a co naj waż niej sze, dał by moż li -
wość roz po czę cia pro ce du ry prze tar go wej
dla wie lu za dań w mie ście, tak w ob sza -
rze in we sty cji, jak i ko niecz nych re mon -
tów, co w ak tu al nej sy tu acji jest zu peł nie
za blo ko wa ne. 

To�masz�Bań�bu�ła

Ho�ke�jo�we�„Za�głę�bie”�ura�to�wa�ne

18 stycznia członkowie Komisji
Budżetowej Rady Miejskiej
debatowali nad sytuacją
finansową Sosnowca.
W spotkaniu brali udział także
zastępca prezydenta Ryszard
Łukawski oraz Skarbnik Miasta
Janusz Kaczor

Skarb nik przed sta wił pro po zy cje
zmian w pla nach fi nan so wych
mia sta. Mó wił o prze su wa niu fun -
du szy na in we sty cje w la tach 2012
i 2013, co po zwo li zna leźć pew ne
oszczęd no ści w bu dże cie.

– Wie lo let nia pro gno za fi nan -
so wa zo sta nie sko ry go wa na – mó -
wił Ja nusz Ka czor. – Ko rek ta ta
wy ni kać bę dzie np. z te go po wo -
du, iż 3,5 mi lio na zł na mo der ni za -
cję sie ci tram wa jo wej z ro ku 2011
prze su wa my na rok 2014.

Rad ny Ka rol Wi niar ski – prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże to -
wej – wy ra ził opi nię, iż na le ży
z ob li ga cji fi nan so wać te in we sty -
cje, któ re ma ją do fi nan so wa nie ze -
wnętrz ne, za rów no unij ne, jak i po -
za unij ne, np. z bu dże tu pań stwa. 

– Na to miast po zo sta łe za da nia
in we sty cyj ne po win ny na szym

zda niem być fi nan so wa ne z do -
cho dów wła snych, w tym tak że ze
sprze da ży ma jąt ku gmi ny – do dał
rad ny Wi niar ski.

Karol Wi niar ski uwa ża też, że
na le ży ogra ni czyć emi sję ob li ga cji,
by za cho wać od po wied nią re zer wę
moż li wych do po zy ska nia w ten
spo sób pie nię dzy na in we sty cje,
któ re bę dą mo gły na stą pić za dwa
lub trzy la ta, gdy ru szy na stęp -
na pu la do fi nan so wa nia z Unii Eu -
ro pej skiej. 

– Nie chce my że by mia sto się
da lej za dłu ża ło – mó wił z ko lei
Ar ka diusz Chę ciń ski, Prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej. – Chce my,

aby by ły kon ty nu owa ne te in we -
sty cje, w przy pad ku któ rych pod -
pi sa no już umo wy na do fi nan so -
wa nie. Ko lej na rzecz – chce my
że by w pla nie fi nan so wym zna la -
zły się wszyst kie obiet ni ce wy -
bor cze pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go. Pre zy dent coś obie cał
i nie bę dzie my prze szka dzać
w re ali za cji tych obiet nic w czte -
ro let nim cy klu, któ ry za czął się
po wy bo rach.

Pod czas ob rad po ru szo no też
te mat tych in we sty cji, któ re w ra -
mach cięć bu dże to wych mo gą zo -
stać nie zre ali zo wa ne. Rad ni za sta -
na wia li się nad prze su nię ciem

w nie okre ślo ną przy szłość bu do wy
tzw. Ta fli B so sno wiec kie go lo do -
wi ska.

– To za ska ku ją ce, iż za brak nie
pie nię dzy na tę in we sty cję, sko ro
jesz cze nie daw no wła dze mia sta
prze ko ny wa ły, iż zo sta nie ona
prze pro wa dzo na – sko men to wał
Ar ka diusz Chę ciń ski.

Rad ny To masz Bań bu ła wy ra -
ził z ko lei opi nię, iż choć ro zu mie
wy mo gi trud nej sy tu acji fi nan so -
wej, to od kła da nie bu do wy Ta fli B
mo że cał kiem zni we czyć pla ny
bu do wy te go obiek tu. 

Tekst�i fo�to:�To�masz�Bie�nek

Bę dą zmia ny w pro gno zach fi nan so wych dla mia sta

Ob�ra�do�wa�ła�Ko�mi�sja�Bu�dże�to�wa

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

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

Ad res lo ka lu

Bratków 1

Małachowskiego 34
3 Maja 35a
3 Maja 15/I

Targowa 16
3 Maja 15/I

Sobieskiego 3b
Kołłątaja 9
H. Ordonówny 3
Dobrzańskiego 142
Komandosów 5
Saperów 7
Saperów 7
Saperów 5,5a 
Dobrzańskiego 124  I p. 

Skłodowskiej 8 -10 

Orląt Lwowskich 18
Niwecka 22/I

Wspólna 22
Królowej Jadwigi 2

ADM 

1

3
3
3

3
3

4
4
4
5
5
5
5
5
5

6

8
8

9
9

Pow. użytk. 
w m2

41,00

48,27
32,26
239,43

53,27
289,24

70,49
24,00
77,73
222,48
197,01
5,50
4,14
od 4,14 do 5,60
19,20; 15,60;
12,66
58,01;  36,50 –
piwnica
18,00
1331,31

7,00
8,41

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna wodno – kanalizacyjna, wc wspólne,
ogrzewanie – piec kaflowy
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna 
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. 
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna - wspólna
Instalacja elektryczna - wspólna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,
c.o. – kotłownia lokalna
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

-
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc (wspólne na
korytarzu)
Instalacja elektryczna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi
użytkownikami

UWA GI

Lo kal usy tu owa ny w bu dyn ku wol no sto ją cym na par te rze. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.

Lo kal usy tu owa ny na 1 pię trze bu dyn ku miesz kal ne go. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia. 
Lo kal usy tu owa ny w piw ni cy od stro ny za ple cza.
Lo kal usy tu owa ny od stro ny fron to wej bu dyn ku. Na jem ca zo bo wią za ny bę dzie do prze pro wa dze nia na stę pu ją cych prac:
1. Roz dział in sta la cji elek trycz nej, 2. Roz dział in sta la cji c. o., 3. Wy dzie le nie przed mio to wej po wierzch ni, 4. Roz dział i roz -
pro wa dze nie in sta la cji wod no – ka na li za cyj nej, 5. Wy ko na nie wej ścia do lo ka lu od stro ny uli cy 3 – go Ma ja. Wszel kie pra ce
re mon to wo – ada pta cyj ne w przed mio to wym lo ka lu na le ży wy ko nać na wła sny koszt i wła snym sta ra niem bez pra wa
do zwro tu po nie sio nych na kła dów. Plan sy tu acyj ny po miesz czeń do wglą du w sie dzi bie MZZL – ZB w Dzia le Lo ka li Użyt ko -
wych pok. nr 44.
Po miesz cze nie usy tu owa ne w po dwó rzu w przy bu dów ce. Do spraw dze nia in sta la cja elek trycz na, licz nik elek trycz ny zdję ty.
Wej ście do lo ka lu od stro ny uli cy War szaw skiej. Na jem ca zo bo wią za ny bę dzie do prze pro wa dze nia na stę pu ją cych prac:
1. Roz dział in sta la cji elek trycz nej, 2. Roz dział in sta la cji c. o., 3. Wy dzie le nie przed mio to wej po wierzch ni, 4. Roz dział i roz pro -
wa dze nie in sta la cji wod no – ka na li za cyj nej. Wszel kie pra ce re mon to wo – ada pta cyj ne w przed mio to wym lo ka lu na le ży wy ko -
nać na wła sny koszt i wła snym sta ra niem bez pra wa do zwro tu po nie sio nych na kła dów. Plan sy tu acyj ny po miesz czeń
do wglą du w sie dzi bie MZZL – ZB w Dzia le Lo ka li Użyt ko wych pok. nr 44.
Lo kal usy tu owa ny od stro ny fron to wej bu dyn ku. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.
Lo kal usy tu owa ny na par te rze od stro ny fron to wej bu dyn ku.
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Po miesz cze nia usy tu owa ne na par te rze bu dyn ku.
Lo kal usy tu owa ny w piw ni cy w bu dyn ku miesz kal nym.
Boks ga ra żo wy usy tu owa ny w bu dyn ku miesz kal nym. Wy ma ga ne użyt ko wa nie zgod ne z prze zna cze niem.
Boks ga ra żo wy usy tu owa ny w bu dyn ku miesz kal nym. Wy ma ga ne użyt ko wa nie zgod ne z prze zna cze niem.
3 bok sy ga ra żo we usy tu owa ne w bu dyn kach miesz kal nych.
Lo ka le usy tu owa ne na I pię trze w bu dyn ku prze zna czo nym w ca ło ści na dzia łal ność go spo dar czą me dycz ną – przy chod nia
„Kli mon tów”. Do po wierzch ni po koi do li cza na jest pro por cjo nal na część po miesz czeń wspól nych tj. ko ry ta rzy i wc.
Lo kal usy tu owa ny na par te rze z wej ściem od stro ny fron to wej bu dyn ku. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.

Ga raż wol no sto ją cy usy tu owa ny na po se sji przy bu dyn ku. Wy ma ga ne użyt ko wa nie zgod ne z prze zna cze niem.
Bu dy nek wol no sto ją cy. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.

Lo kal usy tu owa ny w bra mie. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.
Lo kal usy tu owa ny na par te rze w klat ce scho do wej.

Stawka
minimalna

10,00

8,00
10,00
60,00

8,00
45,00

15,00
10,00
12,00
8,00
8,00
8,00
8,00
5,00
8,00

12,00

10,00
8,00

15,00
12,00

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na
działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach: 

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 pod mio tów wy ko rzy -
stu ją cych wy ro by za wie ra ją ce
azbest. Zgod nie z prze pi sa mi
pra wa o ochro nie śro do wi ska,
każ dy kto w ja ki kol wiek spo sób
wy ko rzy stu je wy ro by za wie ra ją -
ce azbest zo bo wią za ny jest
do do ko na nia in wen ta ry za cji.
Azbest to włók ni ste od mia ny mi -
ne ra łów wy stę pu ją ce w przy ro dzie
w po sta ci wią zek włó kien ce chu -
ją cych się du żą wy trzy ma ło ścią
na roz cią ga nie, ela stycz no ścią
i od por no ścią na dzia ła nie czyn ni -
ków che micz nych i fi zycz nych. Ze

wzglę du na sła be prze wod nic two
cie pła i prą du sto so wa ny był czę -
sto ja ko ma te riał izo la cyj ny. Obec -
nie wia do mo, że jest ra ko twór czy,
bę dąc przy czy ną py li cy azbe sto -
wej i mię dzy bło nia ka opłuc nej,
dla te go zo stał wy co fa ny. Pro duk -
cja, im port i sto so wa nie pro duk -
tów za wie ra ją cych azbest za ka za -
ne jest w Pol sce od wrze śnia 1998
ro ku. W 2003 ro ku roz po czę to re -
ali za cję rzą do we go pro gra mu,
któ re go głów nym ce lem jest stop -
nio we usu wa nie ma te ria łów
z tym skład ni kiem. Re ali za cja po -
trwa do 2032 ro ku.

W związ ku z po wyż szym
każ dy wła ści ciel nie ru cho mo ści,

obiek tu bądź in sta la cji ma obo -
wią zek prze pro wa dze nia kon tro -
li sta nu tech nicz ne go wy ro bów
azbe sto wych, do ko na nia ich in -
wen ta ry za cji, za bez pie cze nia,
lub w ra zie po trze by usu nię cia.
Przy czym po win ny się tym zaj -
mo wać je dy nie spe cja li stycz ne
fir my, któ re po sia da ją upraw nie -
nia, od po wied ni sprzęt oraz
prze szko lo nych pra cow ni ków
do te go ty pu dzia łań.

Szcze gó ło we in for ma cje
na te mat usu wa nia azbe stu moż -
na uzy skać w urzę dzie gmi ny
oraz na stro nach in ter ne to wych:
www.ba za azbe sto wa.pl oraz
www.mg.gov.pl. GK

In�for�muj�o azbe�ście Spo�tka�nie�Związ�ku�Sy�bi�ra�ków

W stycz niu po raz ko lej ny spo -
tka li się Sy bi ra cy. Szko ła Pod sta -
wo wa nr 18 w So snow cu współ -
pra cu je ze Związ kiem Sy bi ra -
ków już od 1995 ro ku! Tym
ra zem, w pięk nie ude ko ro wa nej
au li szkol nej by ło to spo tka nie
opłat ko we. Przy by ło po nad 50
osób, z któ rych naj star sza mia -
ła 89 lat.

By ło nie zwy kle pod nio śle
i uro czy ście: ży cze nia, wspo -
mnie nia, po czę stu nek, ale to nie
wszyst ko. Dy rek tor szko ły mgr
Ka ta rzy na Łu ka sze wicz -Cho le -
wa oraz se kre tar ka Ma rze na Ja -
je śniak otrzy ma ły z Za rzą du
Głów ne go Związ ku Ho no ro we
Od zna ki Sy bi ra ka, któ re wrę czył
pre zes So sno wiec kie go Ko ła Sy -
bi ra ków, mgr inż. Sta ni sław Na -
row ski. 

Dy rek tor szko ły pod kre śla jak
waż na jest więź mię dzy po ko le -
nio wa. Już w pla nach są spo tka -
nia sy bi ra ków z ucznia mi, któ re
na pew no po mo gą zro zu mieć
mło de mu po ko le niu, jak trud ne
chwi le w swym ży ciu prze ży ły
oso by ze Związ ku Sy bi ra ków. To
oni bę dąc w wie ku uczniów na -
szej szko ły zo sta li wy wie zie ni ty -
sią ce ki lo me trów od swo je go do -
mu, do zim nej i nie przy ja znej
Sy be rii. Nie licz nym uda ło się po -
wró cić i być świad ka mi hi sto rii,
któ ra ro ze gra ła się przed 70 la ty.
Ci lu dzie, wie ko wi i scho ro wa ni
to jed ni z ostat nich świad ków
pol skiej hi sto rii pierw szej po ło -
wy XX wie ku, hi sto rii II woj ny
świa to wej, tak nie daw nej i tak
od le głej za ra zem, hi sto rii tu łacz -
ki Po la ków. U

Sosnowieckie
schronisko�znów
wgronie
zwycięzców
Te sco po ma ga bez dom nym
zwie rza kom, cy klicz nie or ga ni -
zu jąc ak cję „Po ma gaj my zwie -
rzę tom” ma ją cą na ce lu po moc
pod opiecz nym pol skich schro -
nisk prze trwać zi mę. Każ de go
ro ku przez dwa ty go dnie moż -
na gło so wać na schro ni ska z ca -
łej Pol ski. Na stro nie www.te -
sco.pl do stęp na jest li sta schro -
nisk re ko men do wa nych przez
To wa rzy stwo Opie ki nad Zwie -
rzę ta mi bio rą cych udział w ak -
cji. Zwy cięz ców wy bie ra ją in -
ter nau ci. 

W ro ku ubie głym so sno -
wiec kie schro ni sko przy ul. Ba -
czyń skie go by ło jed nym ze
zwy cięz ców! W gło so wa niu
wy prze dzi ły na sze miej skie
schro ni sko je dy nie schro ni ska
z El blą ga i Wło cław ka. Na dal -
szych miej scach upla so wa ły się
pla ców ki z Za mo ścia i Za brza.
Na so sno wiec ką pla ców kę od -
da no w su mie 8.389 gło sów.
O głów ną na gro dę w po sta ci
kil ku ty się cy zło tych oraz kar -
my dla zwie rząt wal czy ło łącz -
nie 181 schro nisk dla zwie rząt
z ca łe go kra ju. Za za ję cie 3
miej sca w in ter ne to wym gło so -
wa niu na kon to so sno wiec kiej
pla ców ki wpły nie 8 ty się cy zło -
tych oraz spo ry za pas po kar mu
dla pod opiecz nych. GK



Jo�an�na Bi�niec�ka
Rzecznik�prasowy�ZUS

Są to dwa bar dzo róż ne świad cze nia
choć o po dob nej na zwie, dla te go czę sto
by wa ją my lo ne. Wy ja śnia my, na czym
po le ga  różnica. Na le ży przy oka zji za -
zna czyć, że nie moż na po bie rać oby dwu
na raz.

Za si łek pie lę gna cyj ny jest za pi sa ny
w usta wie o świad cze niach ro dzin nych.
Jest przy zna wa ny i wy pła ca ny przez sa -
mo rząd, czy li wój ta, bur mi strza, pre zy -
den ta lub pod le głe im ośrod ki po mo cy
spo łecz nej. Ce lem te go świad cze nia jest
czę ścio we po kry cie wy dat ków wy ni ka -
ją cych z ko niecz no ści za pew nie nia opie -
ki i po mo cy oso bie nie peł no spraw nej,
nie zdol nej do sa mo dziel nej eg zy sten cji.
Upraw nio ny mi do je go po bie ra nia są: 
• nie peł no spraw ne dziec ko do 16. ro ku

ży cia; 
• oso ba nie peł no spraw na, któ ra ukoń -

czy ła 16 lat i ma orze czo ny znacz ny
sto pień nie peł no spraw no ści; 

• oso ba nie peł no spraw na, któ ra ukoń -
czy ła 16 lat i ma orze czo ną umiar ko -
wa ną nie peł no spraw ność, któ ra jed -
nak po wsta ła przed ukoń cze niem 21.
ro ku ży cia; 

• oso ba, któ ra ukoń czy ła 75 lat. 
Wy so kość za sił ku pie lę gna cyj ne go

to 153 zł mie sięcz nie. Ta kwo ta zmie ni

się od 1 li sto pa da 2012 r., po nie waż wy -
so kość za sił ku jest we ry fi ko wa na co trzy
la ta, przy oka zji we ry fi ka cji wszyst kich
świad czeń ro dzin nych. 

Przy zna nie za sił ku nie jest uza leż -
nio ne od le gi ty mo wa nia się upraw nie -
nia mi do eme ry tu ry, ren ty z ty tu łu nie -
zdol no ści do pra cy czy tez ren ty ro dzin -
nej. 

Na to miast do da tek pie lę gna cyj ny
jest za pi sa ny w usta wie o eme ry tu rach
i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo -
łecz nych, a więc wy pła ca go ZUS. Mo -
że sko rzy stać z nie go oso ba, któ ra jest
upraw nio na do eme ry tu ry, ren ty z ty tu -
łu nie zdol no ści do pra cy lub ren ty ro -
dzin nej, je że li speł nia je den z na stę pu ją -
cych wa run ków: zo sta ła uzna na za cał -
ko wi cie nie zdol ną do pra cy oraz
do sa mo dziel nej eg zy sten cji; ukoń czy -
ła 75 lat. 

W przy pad ku osób za li cza ją cych się
do pierw szej z wy mie nio nych grup,
świad cze nie przy zna wa ne jest na pod -
sta wie orze cze nia le ka rza orzecz ni ka
ZUS. Z ko lei oso by, któ re ukoń czy ły 75
lat, otrzy mu ją do da tek pie lę gna cyj ny au -
to ma tycz nie, bez ko niecz no ści skła da -
nia wnio sku w tej spra wie. Obec nie do -
da tek pie lę gna cyj ny wy no si 181,10 zł.
Kwo ta ta ule gnie zmia nie od 1 mar -
ca 2011 r., przy oka zji wa lo ry za cji eme -
ry tur i rent.

Je że li o do da tek pie lę gna cyj ny sta ra
się oso ba, któ ra jest nie zdol na do pra cy
i sa mo dziel nej eg zy sten cji, mu si przed -
ło żyć w ZUS (je śli nie jest w sta nie oso -
bi ście, mo że sko rzy stać z po śred nic twa
oso by upo waż nio nej) za świad cze nie
o sta nie zdro wia wy sta wio ne przez le ka -

rza pro wa dzą ce go oraz wszyst kie do ku -
men ty me dycz ne po twier dza ją ce nie -
zdol ność do pra cy i sa mo dziel nej eg zy -
sten cji. De cy zja w spra wie przy zna nia
do dat ku pie lę gna cyj ne go za pa da
w ZUS nie póź niej niż 30 dni od zło że -
nia wnio sku. 

War to do dać, że jesz cze jed ną for -
mą fi nan so wej po mo cy jest świad cze -
nie pie lę gna cyj ne prze zna czo ne dla
osób, któ re opie ku ją się nie peł no spraw -
nym człon kiem ro dzi ny, o ile zre zy gnu -
ją przy tym z wy ko ny wa nia pra cy za -
rob ko wej. Świad cze nie to wy pła ca ją
ośrod ki po mo cy spo łecz nej. Oso ba,
nad któ ra spra wo wa na jest opie ka, mu -
si po sia dać orze cze nie o nie peł no -
spraw no ści oraz wy ma gać sta łej lub
dłu go trwa łej opie ki, któ ra jest nie zbęd -
na pod czas le cze nia, re ha bi li ta cji lub
edu ka cji. 

Świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje:

• mat ce lub oj cu;
• opie ku no wi fak tycz ne mu dziec ka,

czy li oso bie, któ ra wy stą pi ła do są du
ro dzin ne go z wnio skiem o przy spo -
so bie nie dziec ka;

• in nym oso bom, na któ rych cią ży obo -
wią zek ali men ta cyj ny. 
Przy czym, że oso bie in nej niż spo -

krew nio na w pierw szym stop niu,
na któ rej cią ży obo wią zek ali men ta cyj -
ny, świad cze nie przy słu gu je je dy nie
w przy pad ku, gdy nie ma oso by spo -
krew nio nej w pierw szym stop niu, al bo
gdy ta oso ba nie jest w sta nie spra wo wać
opie ki nad oso bą nie peł no spraw ną.  

Zasiłek�pielęgnacyjny
a dodatek�pielęgnacyjny

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

Re kla my te le wi zyj ne za chę ca ją do bra nia
udzia łu w lo te riach i ku szą atrak cyj ny mi
na gro da mi, po dob nie jak wia do mo ści
sms, któ re otrzy mu je my nie kie dy kil ka
ra zy dzien nie. Nie ste ty nie jed no krot nie
udział w sms -owym kon kur sie oka zu je
się bar dzo kosz tow ny. W związ ku z wie -
lo ma skar ga mi kon su men tów Pre zes
Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su -
men tów pro wa dzi kil ka po stę po wań
w spra wie sms -owych lo te rii. 

Or ga ni za to rzy kon kur sów wy sy ła jąc
wia do mo ści sms czę sto za pew nia ją o wy -
gra nej lub po da ją, że wy star czy tyl ko je den
sms że by otrzy mać wy gra ną. W rze czy wi -
sto ści oka zu je się, że wy sła nie jed ne go
sms -a to do pie ro po czą tek – zgło sze nie
udzia łu w lo te rii. Ko mu ni ka ty, któ re su ge -
ru ją pew ność wy gra nej lub jej zdo by cie
każ de mu kto wy śle tyl ko jed ne go sms -
-a mo gą sta no wić nie uczci wą prak ty kę
ryn ko wą. Nie zgod ne z pra wem jest stwa -
rza nie wra że nia, że kon su ment bez wa run -
ko wo wy gra na gro dę np. po wy sła niu sms -
-a, wy ko na niu te le fo nu, wy sła niu li stu, gdy
w rze czy wi sto ści od by wa się to na in nych
za sa dach. Zor ga ni zo wa nie kon kur su i nie -
przy zna nie na gro dy, a tak że wy wo ły wa nie
wra że nia, że jej uzy ska nie jest pew ne, gdy
w rze czy wi sto ści np. gwa ran tu je się nam
je dy nie udział w lo so wa niu, jest nie uczci -
wą prak ty ką ryn ko wą. Kon su ment mu si
mieć ja sną, rze tel ną i nie wpro wa dza ją cą
w błąd in for ma cję o wa run kach kon kur -

su – np. o ce nie sma -a oraz mu si zo stać po -
in for mo wa ny o tym, gdzie mo że zna leźć
re gu la min i go prze czy tać. 

KON SU EMN CIE PA MIĘ TAJ: je śli
w wia do mo ści sms nie ma in for ma cji o za -
sa dach kon kur su i nie po da no ile kosz tu je
wy sła nie wia do mo ści oraz nie po in for mo -
wa no gdzie jest do stęp ny re gu la min – nie
bierz udzia łu w lo te rii. Nie zna jąc za sad
ry zy ku jesz po nie sie niem wy so kich kosz -
tów. 

Pro blem kosz tow nych sms -ów po ja -
wia się tak że w in ter ne cie. Na stro nach
in ter ne to wych ofe ro wa ne są róż ne usłu -
gi – te sty np. na in te li gen cję. Aby po znać
wy nik trze ba wy słać sms, któ ry jed no cze -
śnie jest za pła tą za usłu gę. Sprzecz ne
z pra wem jest nie udo stęp nia nie re gu la mi -
nu czy za ta je nie in for ma cji o ce nie wia -
do mo ści.

KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ: nie ko -
rzy staj z usług na stro nach in ter ne to wych
je śli nie ma re gu la mi nu i nie moż na się
z nim za po znać, al bo je śli nie jest po da -
na ce na wia do mo ści. Ce ny ta kich sms -ów
są zwy kle bar dzo wy so kie. 

KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ: sam mo -
żesz spraw dzić ce nę sma -a. Je że li nu mer
za czy na się na 7, ce ną sms -a bę dzie dru -
ga licz ba, do li cza jąc VAT. Np. je śli nu mer
za czy na się cy fra mi 75… to ce na sms -
-a wy nie sie 5 zł + VAT. Je że li za czy na się
na 9 – ce na to dwie na stęp ne licz -
by – w przy pad ku nu me ru 935… je go
koszt to 35 zł plus VAT. 

Pre zes Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji
i Kon su men tów stwier dzi ła, że kon kurs
Pu sty sms oraz stro na in ter ne to wa da ta -
-smier ci.pl wpro wa dza ły w błąd. Na fir my
na ło żo no ka ry, ale de cy zje nie są jesz cze
pra wo moc ne.

UWAGA�NA��KONKURSY��SMS-owe
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Bu dy nek MK „Macz ki” zo stał
zbu do wa ny w czy nie spo łecz -
nym przez pra cow ni ków Pań -
stwo wych Za kła dów Wo do cią -
go wych w ro ku 1947 i dzia łał
pod na zwą Świe tli ca Osie dlo wa.
Do ro ku 1955 słu żył do or ga ni -
zo wa nia za baw oraz ze brań pra -
cow ni czych. W la tach 1955-
1959   Za kła dy Wo do cią go we
pro wa dzi ły dzia łal ność kul tu ral -
no -oświa to wą  za wią zu jąc sze -
reg kó łek za in te re so wań oraz or -
ga ni zu jąc im pre zy kul tu ral ne.
W ro ku 1959 za wie szo no  ww.
dzia łal ność  a udo stęp nio no spo -
łe czeń stwu ki no „Me wa”. 

Po pię ciu la tach Za kła dy
Wo do cią go we prze ka za ły
obiekt   Wy dzia ło wi Kul tu ry
Pre zy dium Po wia to wej Ra dy
Na ro do wej w Bę dzi nie. Od te go
cza su da tu je się po now ną dzia -
łal ność kul tu ral no -oświa to wą
w Świe tli cy Osie dlo wej dla spo -
łe czeń stwa Ma czek i oko licz -
nych dziel nic. Po przy łą cze niu
Ma czek do So snow ca i prze ję -
ciu przez mia sto bu dyn ku
w 1975 r. dzia łal ność kul tu ral ną
pro wa dzo no  do lat 80., do mo -
men tu od da nia bu dyn ku do ka -
pi tal ne go re mon tu, któ ry trwał
do ro ku 1990.

Od te go mo men tu da tu je się
dzia łal ność  Klu bu   po cząt ko wo

ja ko Świe tli ca Osie dlo wa, na -
stęp nie Klub Osie dlo wy, a od ro -
ku 2004 ja ko Miej ski Klub
„Macz ki” w So snow cu. 

Klub jest pla ców ką o pro fi -
lu śro do wi sko wym, je dy ną
w tej od da lo nej od cen trum
mia sta dziel ni cy. Dla miesz -
kań ców jest miej scem speł nia -
ją cym ro lę świe tli cy, do mu kul -
tu ry i klu bu spor to we go.

Do roku 2009
Klub zarządzany był przez
Jadwigę Kobyłkę. Obecnie
dyrektorem instytucji jest
Agnieszka Skrzyńska.
Z okazji 20-lecia istnienia
placówki zadaliśmy kilka
pytań obecnej Pani dyrektor

Ja�ko�je�dy�na pla�ców�ka�kul�tu�ral�-
na w dziel�ni�cy�–�ja�ką�funk�cję
speł�nia�Klub?
To dość spe cy ficz na ro la…
Macz ki są chy ba naj bar dziej
od da lo ną od cen trum dziel ni cą
mia sta, a na pew no naj bar dziej
od se pa ro wa ną. Klub jest więc
je dy nym miej scem, w któ rym
moż na spę dzić wol ny czas, spo -
tkać się z przy ja ciół mi, jed no -
cze śnie roz wi ja jąc za in te re so -
wa nia i pa sje. Sta ra my się za -

pew nić miesz kań com Ma czek
na ty le zróż ni co wa ny i cie ka wy
pro gram, a by za chę cić ich
do wyj ścia z do mu, do czyn ne -
go uczest nic twa w kul tu rze czy
spo rcie. Sta ra my się rów nież
uważ nie słu chać ich su ge -
stii – je ste śmy dla nich i sta ra -
my się na bie żą co re ali zo wać
ich po trze by.

Co�Klub�ofe�ru�je�dzie�ciom,�a co
do�ro�słym�miesz�kań�com�dziel�ni�-
cy?
Dla dzie ci Klub przy go to wał
bo ga tą i cie ka wą ofer tę, na któ -
rą skła da ją się mię dzy in ny mi:
au dy cje mu zycz ne, za ję cia
warsz ta to we z ry sun ku i ma lar -
stwa, na ukę gry na in stru men -
tach mu zycz nych, za ję cia kom -
pu te ro we, kon kur sy pla stycz ne,
za ję cia i tur nie je spor to we ta kie
jak: ko szy ków ka, siat ków ka,
dart, bo ul le, pił ka noż na, sza -
chy, scrab ble. Pro jek cje Ma łe go
Ki na „Klaps”, wy ciecz ki, tur -
nie je gier kom pu te ro wych, za -
ję cia z fo to gra fii, warsz ta ty od -
le wów gip so wych i wie le in -
nych do sto so wy wa nych
na bie żą co do po trzeb i za in te -
re so wań uczest ni ków na szych
za jęć. Dla naj młod szych klu bo -
wi czów od by wa ją się za ję cia
pla stycz ne pod na zwą „Ak tyw -

ne dzie ci”, na któ rych mo gą
one zgłę biać taj ni ki ori ga mi,
pa pie ro pla sty ki, rzeź by i wie lu
in nych tech nik roz wi ja ją cych
zdol no ści ma nu al ne naj młod -
szych.

Rów nież do ro śli ma ją szan -
sę zna leźć w na szym Klu bie
coś cie ka we go dla sie bie. Or ga -
ni zo wa ne są, cie szą ce się du żą
po pu lar no ścią, warsz ta ty wi kli -
niar skie, ple ne ry fo to gra ficz ne,
dzia ła Klub Tu ry sty ki Gór skiej
„PERĆ”, od by wa ją się rów nież
pro jek cje ki no we oraz kon cer ty
i wy stę py ka ba re to we.

Cy�klicz�ną�im�pre�zą�w cią�gu�ro�ku
jest�fe�styn�ro�dzin�ny�pod na�zwą

„No�to�ja�dziem�na Macz�ki…”.�Czy
cie�szy�się�on�za�in�te�re�so�wa�niem?
Po sta no wi li śmy od świe żyć for -
mu łę tej im pre zy ple ne ro wej.
W po przed nim ro ku fe styn ro -
dzin ny od był się pod na zwą
Macz kow ska Noc Świę to jań ska.
Im pre za po za wa lo ra mi in te gru -
ją cy mi lo kal ną spo łecz ność
wnio sła wie le ele men tów przy -
bli ża ją cych tra dy cje sło wiań -
skie, by ła rów nież for mą pro -
mo cji dziel ni cy Macz ki ja ko
„zie lo ne go za ple cza” mia sta.
Wy stą pi ły ze spo ły Car ran tu -
ohill, Psio Crew oraz od by ło się
wi do wi sko ob rzę do we „Noc
Ży wio łów” przy go to wa ne przez
Sto wa rzy sze nie „Te atr Ge ne -

sis”. W tym ro ku chce my za py -
tać miesz kań ców o ich pre fe -
ren cje wzglę dem pro gra mu tej
im pre zy. Dla te go już od dłuż -
sze go cza su macz ko wia nie ma -
ją szan sę wy po wie dzieć się
w tej spra wie  za po mo cą son dy
na stro nie in ter ne to wej Klu bu
oraz kart do gło so wa nia do stęp -
nych w na szej sie dzi bie. Jak
do tej po ry jest to je dy na te go
ty pu im pre za ple ne ro wa w na -
szej dziel ni cy i za wsze cie szy
sie ogrom ną po pu lar no ścią
wśród miesz kań ców Ma czek.

A co�ofe�ru�je�Fi�lia�Klu�bu�znaj�du�ją�-
ca�się�w dziel�ni�cy�Kli�mon�tów?�
Fi lia w Kli mon to wie to ma ły
od dział na sze go Klu bu. Od by -
wa ją się tam pró by ze spo łu
folk lo ry stycz ne go Kli mon to -
wian ki, lau re ata wie lu re gio nal -
nych prze glą dów i kon kur sów.
Dzia ła Klub Se nio ra, or ga ni zo -
wa ne są spo tka nia sza ra dzi -
stów, za ję cia pla stycz ne, warsz -
ta ty rę ko dzie ła i li te rac kie oraz
wy ciecz ki kra jo znaw cze. Jest to
też miej sce, w któ rym mo gą
spo tkać się miesz kań cy dziel ni -
cy, wy mie nić spo strze że nia,
opi nie, po roz ma wiać.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.
Roz�ma�wia�ła:�Ur�szu�la�Pisz�czek

20 lat Miej skie go Klu bu „Macz ki”
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Ob li ga cje tyl ko w ko niecz no ści
Roz mo wa z Ar�ka�diu�szem�Chę�ciń�skim, prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w So snow cu 

Jak�w chwi�li�obec�nej�wy�glą�da�ją
pra�ce�nad te�go�rocz�nym�bu�dże�tem?
Na ja�kim�eta�pie�znaj�du�ją�się�ne�go�-
cja�cje�–�i chy�ba�co�naj�bar�dziej
wszyst�kich�in�te�re�su�je�–�co�bu�dzi
naj�więk�sze�spo�ry�przy je�go�kon�-
stru�owa�niu?
W obec nej chwi li to pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski jest stro ną,
od któ rej bar dzo wie le za le ży,
trud no mi więc mó wić w ja kim
miej scu znaj du ją się pra ce
nad bu dże tem i ile zo sta ło jesz -
cze do koń ca prac. Cze ka my
na to, co pre zy dent przed sta wi
nam w ra mach swo ich au to po -
pra wek, by dojść do po ro zu mie -
nia z rad ny mi opo zy cji. Gdy to
się sta nie, bę dzie my mo gli w lu -
tym za sta na wiać się, czy bu dżet
jest do bry czy zły – a ra czej czy
moż na go za ak cep to wać bądź
na dal nad nim pra co wać. Pod -
czas spo tkań na ko mi sjach oraz
na do ty czą cych bu dże tu spo tka -
niach z pre zy den tem ust nie prze -
ka za li śmy na sze głów ne po stu la -
ty oraz pro po zy cje, któ rych
uwzględ nie nie by ło by dla nas
sa tys fak cjo nu ją ce.

Czy�mo�że�Pan�przy�bli�żyć�cze�go
opo�zy�cja�ocze�ku�je�od pre�zy�den�ta
w kwe�stii�zmian�w bu�dże�cie?
Pod sta wo wą rze czą, o któ rej
mó wi li śmy wie lo krot nie, jest
ogra ni cze nie ilo ści ob li ga cji,
któ rych emi sji chcą wła dze mia -
sta. Nasz głów ny po stu lat po zo -
sta je nie zmien ny – je ste śmy
prze ciw ni dal sze mu ob cią ża niu
mia sta ro sną cym de fi cy tem bu -
dże to wym. Te go też do ty czy
głów ny spór mię dzy na mi a pre -
zy den tem i gru pą rad nych SLD.
Ob sta ją oni przy swo jej opi nii,
we dług któ rej So sno wiec, ja ko
mia sto o nie wiel kim za dłu że niu,
mo że na dal się za dłu żać w kon -
tro lo wa ny spo sób. My tym cza -
sem wy cho dzi my z za ło że nia,
na szym zda niem du żo lep sze go
i bar dziej re ali stycz ne go, iż za -
dłu żać mo że się nie ten, kto ma
ma ło kre dy tów, ale ten, ko go
w przy szło ści bę dzie stać na ich
spła tę. Zga dzam się, że So sno -

wiec w obec nej chwi li być mo -
że nie jest tra gicz nie za dłu żo -
ny – zresz tą dzię ki na szym sta -
ra niom – ale pa mię taj my, że ma
bar dzo ogra ni czo ne moż li wo ści
spła ty swo ich dłu gów, a tak na -
praw dę to nie ma żad nych, po -
nie waż de fi cyt bu dże to wy w ob -
ro tach bie żą cych po wo du je, że
nie ma skąd brać w przy szło ści
środ ków na spła ca nie dłu gów.
Na wet gdy by śmy wstrzy ma li te -
raz wszyst kie in we sty cje, środ -
ków na spła tę dłu gu brak nie.
Bar dzo czę sto przy ta cza ne
przez pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go po rów na nie So snow -
ca do znacz nie bar dziej za dłu żo -
ne go Kra ko wa mi ja się z praw -
dą, bo w przy pad ku Kra ko wa
w chwi li prze rwa nia in we sty cji
mia sto jest w sta nie spła cić swo -
je dłu gi w cią gu dwóch, trzech
lat, ale prze cież nie o to cho dzi,
bo spła tę roz kła da się na kil ka
lat. Chce my tak że, aby by ły kon -
ty nu owa ne in we sty cje, w przy -
pad ku któ rych pod pi sa no już
umo wy na do fi nan so wa nie. Do -
ma ga my się re ali za cji za po wie -
dzi kon ty nu acji re mon tów szkół
i bu do wy bo isk. Wła śnie je den
z na szych po mniej szych po stu la -
tów do ty czy bu do wy bo iska
z praw dzi we go zda rze nia
przy ul. Ja giel loń skiej. W re jo -
nie obiek tu znaj du ją się dwie
szko ły i o ko niecz no ści wy bu -
do wa nia tam obiek tu spor to we -
go mó wi się już od kil ku lat.
Dba my też, aby sfe ra spor tu
w mie ście nie zo sta ła za nie dba -
na, do ty czy to też uczest nic twa
w spół ce pił kar skiej „Za głę bie”
So sno wiec, w któ rej udział zo -
bo wią zu je tak że do wspar cia fi -
nan so we go.

Do ja�kie�go�pu�ła�pu�Pań�skim�zda�-
niem�po�win�ny�zo�stać�zre�du�ko�wa�ne
ob�li�ga�cje�miej�skie,�a za ja�ką�kwo�tę
za�mie�rza�je�wy�emi�to�wać�pre�zy�-
dent?
Ostat nia pro po zy cja pre zy den ta
Ka zi mie rza Gór skie go do ty czy -
ła ob li ga cji na su mę  72 mi lio -
nów zło tych. My wła ści wie nie

mó wi my na wet o kwo cie. Po -
wta rza my wciąż, że je ste śmy
w sta nie przy jąć ob li ga cje
uwzględ nio ne w bu dże cie w ta -
kiej ilo ści, by by ły w sta nie po -
kryć nasz wkład wła sny we
wszyst ko, na co ma my do fi nan -
so wa nie ze wnętrz ne. Do ty czy to
wszyst kich in we sty cji, na wy ko -
na nie któ rych ma my już pod pi -
sa ne umo wy na do fi nan so wa nie.
Naj lep szym przy kła dem jest tu -
taj bu do wa sa li kon cer to wej. Po -
za tym prio ry te tem jest pro ces
trwa ją cej prze bu do wy Szpi ta la
Miej skie go. Bio rąc pod uwa gę
to ca łe spek trum in we sty cji, we -
dług na szych wy li czeń su ma
rzę du 40 do 50 mi lio nów zł po -
cho dzą cych z emi sji ob li ga cji
po win na wy star czyć, aby śmy
mo gli prze pro wa dzić wszyst kie
in we sty cje do fi nan so wa ne ze -
wnętrz nie oraz kon ty nu ować re -
struk tu ry za cję szpi ta la.

Jak�wy�glą�da�sto�su�nek�wy�dat�ków
bie�żą�cych�do przy�cho�dów?�Ja�ko
opo�zy�cja�pod�no�si�cie�czę�sto�ar�gu�-
ment,�iż�bu�dżet�nie�jest�w sta�nie
się�zbi�lan�so�wać.
My ślę, że nie ra cjo nal ne po stę po -
wa nie pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go bar dzo da ło się od -
czuć w po przed nim ro ku. Pre zy -
dent wska zy wał nam moż li wo ści
wzię cia ob li ga cji by re ali zo wać
in we sty cje na przy szłość. Ob li -
ga cje, o któ rych wte dy mó wio -
no, w ro ku 2013 spo wo do wa ły -
by za dłu że nie po nad 60-pro cen -
to we, a więc prze kra cza ją ce
wszel kie do zwo lo ne kry te ria.
Tyl ko dzię ki sta ra niom nas ja ko
opo zy cji i na sze mu twar de mu
sprze ci wo wi nie zo sta ło to zro -
bio ne. Mia sto – jak już wspo -
mnia łem, rze czy wi ście mo głoby
się da lej za dłu żać, ale nie wia do -
mo prze cież ja ka jest przy szłość.
Obec nie ma my no wą usta wę,
któ ra re gu lu je sto pień za dłu że nia
moż li wy do osią gnię cia dla po -
szcze gól nych miast. Po ja wi ły się
in dy wi du al ne współ czyn ni ki,
któ re ten po ziom okre śla ją. Kraj
jest już dość moc no za dłu żo ny,

a rząd ro bi wszyst ko co w je go
mo cy, że by de fi cyt spadł do mi -
ni mum, tak aby speł nio ne zo sta -
ły wszyst kie kry te ria na rzu ca ne
przez Unię Eu ro pej ską. Szu ka
się oczy wi ście oszczęd no ści tak -
że w sa mo rzą dach, bo to rów -
nież one ge ne ru ją za dłu że nie
pań stwa. Mó wi się o tym, że już
w przy szłym ro ku de fi cyt gmin
bę dzie mógł wy no sić od jed ne -
go do czte rech pro cent do cho -
dów mia sta. W przy pad ku So -
snow ca by ło by to od sied miu,
do ok. 26 mi lio nów zł. A jest to
de fi cyt ca ło ścio wy, nie mó wi się
o de fi cy cie bie żą cym. Nie wia -
do mo jesz cze co z te go zo sta nie
przy ję te, ale za pew ne pew ne
ogra ni cze nia za czną obo wią zy -
wać. Ge ne ral nie pa nu je ten den -
cja, że naj więk sze kre dy ty bę dą
mo gły brać mia sta o naj więk -
szych do cho dach. Tym cza sem
w bu dże cie So snow ca za pla no -
wa no de fi cyt wy dat ków bie żą -
cych na 10 mln zł. Gdy by za czę -
ły obo wią zy wać wspo mnia ne
ogra ni cze nia, w naj gor szym
przy pad ku za bra kło by nam
moż li wo ści, aby po ży czać na wet
na bie żą ce funk cjo no wa nie mia -
sta np. na pen sje dla na uczy cie -
li, na oświe tle nie, bie żą ce funk -
cjo no wa nie mia sta itd. Te go wła -
śnie do ty ka nasz naj więk szy
sprze ciw, chce my po ka zać na szą
dys ku sją, że mia sto przez kil ka -
na ście lat rzą dów SLD po szło
w bar dzo nie bez piecz nym kie -

run ku, nie ro bio no nic by ogra -
ni czać wy dat ki, ale przede
wszyst kim nie zro bio no nic, aby
pod wyż szać do cho dy. Za nie dba -
no bu dow nic two miesz ka nio we,
So sno wiec nie ma cen trum
z praw dzi we go zda rze nia, gdzie
lu dzie mo gli by wie czo rem się
po ba wić. To po wo du je, że lu dzie
z mia sta wy jeż dża ją – wy jeż dża -
ją też ich pie nią dze, któ re wy da -
wa ne są po za So snow cem, tym
sa mym ma le ją wpły wy do ka sy
miej skiej. Co ro ku mia sto opusz -
cza ok. 1.400 osób – nie po dej -
mo wa nie prób za trzy ma nia ich
w mie ście osła bia bu dżet. Z mo -
ich wła snych ob li czeń wy ni ka,
iż w wy ni ku te go pro ce su bu dżet
mia sta tra ci min. ok. trzech mi -
lio nów zł rocz nie.

Czy�po�stu�lo�wa�ne�przez�Pa�na ogra�-
ni�cze�nie�emi�sji�ob�li�ga�cji�nie�do�pro�-
wa�dzi�do za�pa�ści�in�we�sty�cyj�nej
w So�snow�cu?
Ta ki ar gu ment po dej mo wa ny
przez wła dze mia sta jest po pro -
stu kłam stwem. Do wo dzi te go
naj le piej fakt, iż pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski nie re ali zu je bu -
dże tu z ro ku na rok. Twier dzi, iż
ist nie ją ja kieś re zer wy i nad wyż -
ki, co nie jest praw dą, bo nie jest
nad wyż ką 30 mln, o któ rych się
mó wi w tym ro ku, bo pre zy dent
za po mi na po wie dzieć, że wziął
kil ka dzie siąt mi lio nów ob li ga cji,
i wspo mnia na su ma to ich nie -
wy ko rzy sta na część. Po ka zu je
to, że pre zy dent nie po tra fi dys -
po no wać ty mi środ ka mi, któ re
po sia da, gdyż przy pla no wa niu
po przed nie go bu dże tu miał
moż li wo ści fi nan so we, któ rych
nie wy ko rzy stał. Gdzie tu więc
ja ka kol wiek blo ka da dla in we -
sty cji z na szej stro ny? Nie ma
żad ne go przy kła du na sy tu ację,
by pre zy dent miał pod pi sa ną
umo wę o do fi nan so wa nie na ja -
kąś in we sty cję, a nie zre ali zo wał
jej przez opór opo zy cji. Jest
wręcz od wrot nie – pre zy den to wi
zo sta ją na kon cie wol ne środ ki,
bo z jed nej stro ny po zy sku je pie -
nią dze z ob li ga cji, a z dru giej

stro ny nie umie ni mi dys po no -
wać. Nie moż na więc mó wić
o za pa ści in we sty cyj nej, je śli zo -
sta ją nam pie nią dze z ro ku po -
przed nie go, któ re na in we sty cje
prze zna czo ne nie zo sta ły. To tyl -
ko do wód na nie udol ne go spo -
da ro wa nie ty mi środ ka mi i nie -
moż ność do kład ne go za pla no -
wa nia, na co i ile pie nię dzy
prze zna czyć. Re asu mu jąc: nie
by ło ta kiej rze czy, o któ rej pre -
zy dent mó wił by, iż jest nie zbęd -
na, a my żą da li by śmy jej wy kre -
śle nia z bu dże tu, bo ma my kry -
zys. Mój sprze ciw bu dzi
na to miast – przy obec nej sy tu -
acji bu dże to wej – roz bu do wa
Urzę du Miej skie go, mam na my -
śli za adap to wa nie bu dyn ku
po szpi ta lu przy ul. 3 Ma ja.
Na no we biu ra w tym obiek cie
zo sta nie w tym ro ku wy da ne kil -
ka mln zł, i to w mo men cie gdy
bra ku je pie nię dzy np. na re mont
dróg. Przy kła do wo ul. Bę dziń -
ska, Wa wel oraz wie le in nych
jest w fa tal nym sta nie. 

Jak�wi�dzi�Pan�moż�li�wo�ści�dal�sze�go
po�zy�ski�wa�nia�do�fi�nan�so�wa�nia
z fun�du�szy�unij�nych?�Ja�kie�szan�se
na po�zy�ska�nie�środ�ków�ry�su�ją�się
przed So�snow�cem?
We dług mnie te fun du sze, któ re
mo gli śmy zdo być, już zdo by li -
śmy. Nie ma już no wych, pro gra -
mów, w któ rych moż naby szu -
kać ja kie goś znacz ne go, no we go
do fi nan so wa nia. Per spek ty wy
po zy ska nia no wych fun du szy są
nie wiel kie. Mo że, je śli je ste śmy
gdzieś na li stach re zer wo wych
przy ja kimś pro jek cie, w przy -
pad ku re zy gna cji in nych miast
uda nam się coś zdo być, nie
opie rał bym jed nak na tym pla -
nów fi nan so wych. Nie ste ty za -
po wia da się, że po ro ku 2013
w no wej per spek ty wie fi nan so -
wej środ ki bę dą szczu plej sze, ze
wzglę du na kry zys w kra jach
Unii.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wiał:�To�masz�Bie�nek



Pa�nie�Pre�zy�den�cie,�w ja�kim�sta�-
dium�znaj�du�ją�się�pra�ce�nad bu�-
dże�tem�mia�sta�na rok 2011?
Wy sy łam pi sma do po szcze gól -
nych klu bów rad nych, w ce lu
uzgod nie nia spo tkań i omó wie -
nia ostat nich szcze gó łów bu dże -
tu. Pra gnę pod kre ślić to, co mó -
wi łem już na se sji Ra dy Miej -
skiej – bu dżet jest pew nym
na rzę dziem sty mu la cji roz wo ju
ca łe go mia sta. Każ de opóź nie nie
w uchwa le niu bu dże tu po wo du -
je per tur ba cje w funk cjo no wa niu
po szcze gól nych struk tur miej -
skie go or ga ni zmu. I tak np. w re -
struk tu ry zo wa nym szpi ta lu nie
moż na roz li czać pew nych wy ko -
na nych ro bót, bo nie ma na nie
jesz cze pie nię dzy prze sła nych
z te go rocz ne go, wciąż nie -
uchwa lo ne go bu dże tu. Po ja wia -
ją się pro ble my w dzie dzi nie
spor tu, bo nie ma jąc za gwa ran -
to wa nych pie nię dzy nie mo że my
roz strzy gać pew nych kon kur sów.
Przy kła dy moż na mno żyć, jest
to sy tu acja ana lo gicz na do za kła -
du pra cy – każ de za ha mo wa nie,
je że li nie jest spo wo do wa ne me -
ry to rycz ny mi pro ble ma mi, skut -
ku je bez pow rot ną stra tą cza su.
Dla te go też wspól nie z jed nost -
ka mi pod le gły mi mia stu in ten -
syw nie pra cu je my nad tym, aby
opóź nie nie w uchwa le niu bu dże -
tu nie wpły wa ło ne ga tyw nie
na ży cie mia sta. 

Ja�ka�jest�rze�czy�wi�sta�kon�dy�cja�fi�-
nan�so�wa�So�snow�ca?�Opo�zy�cja�czę�-
sto�mó�wi�o fa�tal�nym�sta�nie�miej�-
skich�fi�nan�sów.
Mam wiel ką sa tys fak cję z te go
po wo du, że bar dzo dłu go wy -
trzy my wa li śmy bez wpro wa dze -
nia pew nych oszczęd no ści, któ -
re w in nych mia stach już daw no
zo sta ły wy ko rzy sta ne. Dziś sły -
szy my np. iż na wet War sza wa
sprze da je swój ma ją tek, po zby -
wa jąc się spół ek pod le głych
gmi nie. Sko ro do ta kich po su -
nięć do cho dzi w sto li cy, to
świad czy naj le piej jak ma ło pie -
nię dzy jest w sa mo rzą dach. Już
kil ka lat te mu zwra ca łem uwa -
gę, iż w przy pad ku in we sty cji
z udzia łem fun du szy eu ro pej -
skich, pro cen to wy udział środ -
ków z Unii po wi nien być więk -
szy, niż 50 pro cent. Sys tem rów -
ne go po dzia łu środ ków, tzn.
po ło wa pie nię dzy z UE, a po ło -
wa ze środ ków wła snych sa mo -
rzą dów mu siał do pro wa dzić
do za dysz ki fi nan so wej i w wie -
lu mia stach tak wła śnie się sta -
ło. Rad ni zwra ca ją uwa gę, iż
wzra sta ją kosz ty bie żą ce. Jak
ma ją nie wzra stać, sko ro bu du je
się po nad sto pla ców za baw dla
dzie ci, któ re prze cież trze ba
utrzy mać. To są do dat ko we
kosz ty. To sa mo ty czy się in nych
obiek tów czy to kul tu ral nych,
czy spor to wych. Dla te go też

rad ni wszyst kich opcji po li tycz -
nych do strze ga ją po trze bę
oszczęd no ści. So sno wiec miał
do tej po ry szczę ście, że nie spo -
tkał nas los in nych miast w Pol -
sce, któ re za dłu ży ły się tak bar -
dzo, iż te raz ma ją pro ble my ze
zna le zie niem środ ków na co -
dzien ne funk cjo no wa nie. Sy tu -
acja wy ma ga, by śmy spo koj nie
usie dli, w dro dze me ry to rycz nej
roz mo wy uchwa li li bu dżet,
a po tem przez ca ły czas wspól -
nie za sta na wiali się, gdzie moż -
na szu kać oszczęd no ści. Te go -
rocz ny bu dżet kom pen su je my
nad wyż ką bu dże to wą, i to jest
bar dzo po zy tyw ny ob jaw, na to -
miast nie zwal nia nas to z obo -
wiąz ku dys ku sji o oszczęd no -
ściach i szu ka niu ich. Wy bo ry
bez po śred nie na oso bie pre zy -
den ta kła dą naj więk szą od po wie -
dzial ność za bu dżet, w związ ku
tym do dam, iż mam świa do mość
tej wiel kiej od po wie dzial no ści
i nie trzeba mi o tym przy po mi -
nać. Pro po nu ję wszyst kim klu -
bom, aby sku pić się na pla nach
na przy szłość, a tych jest bar dzo
du żo. Ma my za pla no wa ne po -
tęż ne in we sty cje zwią za ne ze
środ ka mi unij ny mi oraz wiel kie
zo bo wią za nia wła sne, któ re
chce my re ali zo wać w tej ka den -
cji. Za kres współ pra cy z pod -
mio ta mi ze wnętrz ny mi jest bar -
dzo sze ro ki. Po mi ja jąc ca łą kwe -
stię spor tu, cze ka nas bu do wa
sie ci sze ro ko pa smo we go in ter -
ne tu, gdzie bę dzie my mu sie li
współ pra co wać z pod mio ta mi
te le ko mu ni ka cyj ny mi oraz wła -
ści cie la mi nie ru cho mo ści na te -
re nie mia sta – tu taj ocze ku ję po -
mo cy i współ pra cy Ra dy
Miejskiej. Przy two rze niu Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz ne go
w dziel ni cy Niw ka po trzeb -
na bę dzie sze ro ko za kro jo -
na współ pra ca ze śro do wi ska mi
na uko wy mi, re pre zen tu ją cy mi
sek tor no wo cze snych tech no lo -
gii. Cze ka ją na nas waż ne za da -
nia przy za go spo da ro wa niu te re -
nów po ko pal ni Macz ki Bór
oraz przy bu do wie Sa li Kon cer -
to wej. Po waż nych te ma tów
do roz mów nie bra ku je.

Jak�wy�obra�ża�Pan�so�bie�współ�pra�-
cę�z Ra�dą�Miejską�wo�bec�ne�ga�tyw�-
ne�go�na�sta�wie�nia�opo�zy�cji?
My ślę, że emo cje wy bor cze
w koń cu opad ną. Chcę za zna -
czyć, że ta co dzien na, sza ra
i żmud na pra ca rad nych jest bar -
dzo istot na, a czę sto po zo sta je
nie do strze ga na lub przy ćmio -
na przez fa jer wer ki po li tycz ne.
Moc ne wy po wie dzi na se sjach
to po li tycz na część ży cia mia sta,
nie któ rzy rad ni chcą się po ka zać
lub za ist nieć w ten spo sób, ale
po tem przy cho dzi czas na pra cę
w ko mi sjach i w po szcze gól nych
bran żach, i to te dzia ła nia li czą

się naj bar dziej. My ślę, że do ta -
kiej pra cy przy stą pi my nie ba -
wem, już na peł ną ska lę, i skoń -
czą się te wszyst kie ner wo we ru -
chy po wy bor cze.

Pod�czas�roz�mów�o bu�dże�cie�po�ja�-
wia�się�wciąż�te�mat�ob�li�ga�cji�miej�-
skich.�Opo�zy�cja�uwa�ża,�iż�chce
Pan�po�zy�skać�tą�dro�gą�zbyt�wiel�-
kie�su�my;�że�za�dłu�ży�Pan�mia�sto.
Ja�kie�jest�Pa�na sta�no�wi�sko�w tej
spra�wie?
Tak jak bu dżet jest na rzę dziem
dla roz wo ju mia sta, tak i ob li ga -
cje sta no wią po dob ny me cha -
nizm. Je że li sły szy my na spo tka -
niach na szcze blu wo je wódz kim,
że znaj du je my się w okre sie in -
we sto wa nia, i że na le ży wy ko -
rzy stać wszyst kie środ ki unij ne,
do kła da jąc do nich środ ki wła -
sne, to uwa żam że 72 mln zł jest
su mą opty mal ną. Wte dy i tak
na sze za dłu że nie nie prze kro -
czy 30 pro cent. Są mia sta, któ re
prze kro czy ły 60-pro cen to wy
próg za dłu że nia i też ja koś so bie
ra dzą. So sno wiec nie ma za dłu -
żo nych spół ek. Jed no cze śnie ku -
pi li śmy od Skar bu Pań stwa róż -
ne grun ty i nie ru cho mo ści. Te -
raz sprze da jąc je, mo że my
do ko ny wać w bu dże cie pew -
nych kom pen sat. W związ ku
z tym, rów nież w wy ni ku za dłu -
że nia bu dże tu cen tral ne go, mo -
że to być ostat ni rok, w któ rym
gmi ny bę dą w ogó le mo gły
wziąć kre dy ty, i ten mo ment
trze ba wy ko rzy stać jak naj le piej.
Teo re tycz nie – naj le piej by łoby
wziąć 100 lub 150 mi lio nów
kre dy tu i wy ko rzy stać ca łą pu lę,
bo po tem ta ka oka zja mo że się
już nie po wtó rzyć. Oczy wi ście
te go nie ro bi my, emi tu jąc ob li -
ga cje chce my po zy skać tyl ko
środ ki na to co nie zbęd ne dla
do koń cze nia in we sty cji z udzia -
łem fun du szy eu ro pej skich.
Ogra ni czy li śmy już wy so kość
pla no wa nych ob li ga cji z 80 mln
do 72 mln. Nie któ rzy rad ni chcą
tę su mę ogra ni czyć bar dziej.
Oczy wi ście oszczęd no ści moż -
na szu kać, ale je że li ogra ni czy -
my ob li ga cje jesz cze bar dziej,
prze sta ną speł niać swo ją ro lę

na rzę dzia w roz wo ju mia sta
i nie bę dzie z nich na le ży te go
efek tu. Dla te go bę dę bro nił pro -
jek tu emi sji ob li ga cji na su -
mę 72 mln, bo w tej kwo cie są
one po trzeb ne dla stwo rze nia
Sa li Kon cer to wej, sie ci świa tło -
wo do wej dla miesz kań ców oraz
no wych miejsc pra cy po przez
in we sty cje w ra mach Go spo dar -
czej Bra my Ślą ska. To wła ści wa
dro ga, nie bę dzie my szu kać
oszczęd no ści przez pod wyż ki
czyn szów, wo dy czy opłat
za ka na li za cję.

Ja�kie�pro�gno�zy�ry�su�ją�się
przed mia�stem�w sfe�rze�po�zy�ska�-
nia�ko�lej�nych�pie�nię�dzy�z Unii�Eu�ro�-
pej�skiej?�Nie�któ�rzy�twier�dzą,�iż�do�-
bra�pas�sa�pod tym�wzglę�dem�już
się�skoń�czy�ła.
Nie zgo dzę się, iż wy ko rzy sta ne
są wszyst kie moż li wo ści po zy -
ski wa nia fun du szy z Unii. Ca ły
czas mo ni to ru je my sy tu ację, bę -
dą za rów no pro gra my unij ne, jak
i gmin ne pro jek ty, a nie wszyst -
kie gmi ny bę dą wy ko rzy sty wać
do ta cje i po ja wią się zwro ty, któ -
re bę dą mu sia ły zo stać roz dy -
spo no wa ne. Oprócz te go bę dą
szan se na pew ne prze sza co wa nia
wy ni ka ją ce z róż nic war to ści eu -
ro w sto sun ku do zło tów ki.
W wa ha niach kur su za wsze wy -
stę pu je to le ran cja kil ku pro cent,
stąd też pły ną do dat ko we
oszczęd no ści. Prze ćwi czy li śmy
ten sys tem w po przed nich ka -
den cjach, dzię ki cze mu zgro ma -
dzi li śmy pra wie 10 mi lio nów
no wych środ ków po za koń cze -
niu in we sty cji w la tach 2002-
2006. Te raz też bę dzie my ko rzy -
stać z tej furt ki. Jesz cze raz chcę
pod kre ślić, iż jesz cze ni gdy
w pol skich gmi nach nie by ło ty -
le in we sty cji z udzia łem unij nych
fun du szy, i trze ba wy ko rzy sty -
wać każ dą szan sę. Sy tu acja wy -
ni ka ją ca ze zde rze nia ko niecz no -
ści in we sto wa nia ze stra chem
przed za dłu ża niem się, po wo du -
je, iż nie któ rzy nie wie dzą co ro -
bić. Bę dę się sta rał w dro dze me -
ry to rycz nej de ba ty prze ko nać
ich do mo je go sta no wi ska. Po -
za tym na de ba cie bu dże to wej
po ka za łem, iż tak na praw dę nie -
za leż nie od te go, czy weź mie my
tyl ko 60, 70 czy 80 mi lio nów
w ob li ga cjach, to po trze by po -
życz ko we pań stwa po wo du ją, iż
na ta ką po pu la cję jak w So snow -
cu no wych dłu gów pań stwo
za nas za cią gnie 740 mi lio nów.
To po ka zu je ska lę ca łe go zja wi -
ska, a my kłó ci my się o kil ka mi -
lio nów. Ca ła kłót nia o te go rocz -
ny bu dżet przy po mi na w świe tle
tych fak tów przy sło wio wą bu rzę
w szklan ce wo dy.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wiał:�To�masz�Bie�nek
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Bu rza w szklan ce
wo dy
Roz mo wa z Ka�zi�mie�rzem�Gór�skim, pre zy den tem So snow ca
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wywiady Kuriera

Zwy�cię�ży�ła�mi�łość�do te�atru

An na Mi lew ska by ła go ściem
stycz nio we go spo tka nia w MBP
w ra mach cy klu „Ży cie z pa sją
sma ku je le piej”. Ak tor ka fil mo -
wa i te atral na oraz po et ka, zna -
na i lu bia na przez wi dzów m. in.
za ro lę Ju lii Ka mie nic kiej -Zło to -
pol skiej w se ria lu „Zło to pol -
scy”, po ja wi ła się w czy tel ni
przy ul. Ze ga dło wi cza. 
Ar tyst ka pod czas spo tka nia z licz -
nym gro nem swo ich wier nych fa -
nów z en tu zja zmem opo wia da ła
o swo im dzie ciń stwie, mło do ści,
mi ło ści do gór, a na stęp nie do te -
atral nej sce ny i mę ża.

– Ak tor ką zo sta łam przez
przy pa dek. Zde cy do wa łam się
na stu dia w PWST w Kra ko wie,
bo zda wa ła tam mo ja ko le żan ka.
Na wet z tej oka zji po ży czy łam
od niej spód ni cę. Pa mię tam, że
scen ka, któ rą od gry wa łam pod -
czas wstęp ne go eg za mi nu wy da -
wa ła mi się tak trud na, a mo ja
gra tak bez na dziej na, że aż po -
pła ka łam się z bez sil no ści
na sce nie, co jak się po tem oka -
za ło za wa ży ło o mo im przy ję ciu
na stu dia – śmia ła się ak tor ka. 

Nie za bra kło rów nież wąt ku
do ty czą ce go mę ża An ny Mi lew -
skiej, zna ko mi te go pol skie go hi -
ma la isty i kie row ni ka wy praw
w naj wyż sze gó ry świa ta (K2,
Mo unt Eve rest, Nan ga Par bat)
An drze ja Za wa dy. 

– Pa mię tam, że od ra zu
wpadł mi w oko, był przy stoj ny
i po staw ny, by mu za im po no wać
na uczy łam się na wet la tać na pa -
ra lot ni i ska kać ze spa do chro -
nem. Póź niej zre zy gno wa łam
z te go wszyst kie go, na wet z cho -
dze nia po gó rach, na rzecz ak -
tor stwa, zbyt ła two by ło o kon -
tu zje – wspo mi na ła Mi lew ska.

Ar tyst ka przed sta wi ła słu -
cha czom frag men ty au to bio gra -
ficz nej książ ki „Ży cie z Za wa -
dą” po świę co nej swe mu mę żo -
wi, w któ rej prze pla ta ją się trzy
głów ne wąt ki: świat al pi ni -
stycz nych pa sji An drze ja Za wa -
dy, przed sta wie nie syl wet ki ar -
ty stycz nej ak tor ki oraz czter -
dzie ści sie dem wspól nie
spę dzo nych lat.

Tekst�i fo�to:�Ga�brie�la�Ko�la�no
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Uro�dził�się 22�czerw�ca 1884�ro�ku�we
wsi�Ho�hen�bach�(obec�nie�Czer�min)�ko�-
ło�Miel�ca,�był�sy�nem�Fran�cisz�ka,
urzęd�ni�ka�skar�bo�we�go�i An�to�ni�ny�z Ja�-
wor�skich.�Ukoń�czył�se�mi�na�rium�na�-
uczy�ciel�skie�w Tar�no�wie�i pod�jął�pra�cę
w szkol�nic�twie�po�wszech�nym.�Uczył
w Sę�dzi�szo�wie�Ma�ło�pol�skim�oraz�we
wsiach�i mia�stecz�kach�pow.�strzy�żow�-
skie�go�–�Za�wad�ka,�Wie�lo�po�le�Skrzyń�-
skie�oraz�Pstrą�gów�ka,�gdzie�w 1909
ro�ku�zo�stał�kie�row�ni�kiem�szko�ły.

Powy�bu�chu I woj�ny�świa�to�wej�słu�żył
w 3.�puł�ku�pie�cho�ty II Bry�ga�dy�Le�gio�-
nów�Pol�skich�pod pseu�do�ni�mem�„Mir�-
ski”,�a po od�zy�ska�niu�nie�pod�le�gło�ści,
do 1922�ro�ku�wWoj�sku�Pol�skim�(ka�pi�-
tan).�Praw�do�po�dob�nie�brał�udział
w po�wsta�niach�ślą�skich.�W la�-
tach 1923-28�or�ga�ni�zo�wał�szkol�nic�two
po�wszech�ne�na Ślą�sku.�Był�kie�row�ni�-
kiem�szkół�w Ru�dzie�Ślą�skiej,�Ka�to�wi�-
cach�i Szo�pie�ni�cach.�Dzia�łał�w Pol�skim
Stron�nic�twie�Chrze�ści�jań�sko-De�mo�-

kra�tycz�nym,�Związ�ku�Obro�ny�Kre�sów
Za�chod�nich,�Sto�wa�rzy�sze�niu�Chrze�ści�-
jań�sko�- Na�ro�do�wym�Na�uczy�ciel�stwa
Szkół�Po�wszech�nych�Okrę�gu�Ślą�skie�-
go.�Re�da�go�wał�cza�so�pi�sma:�„Szko�ły
Ślą�skie”�i „Mło�dy�Po�lak”.�Po prze�wro�-
cie�ma�jo�wym�zo�stał�usu�nię�ty�z Chrze�-
ści�jań�skiej�De�mo�kra�cji�i prze�nie�sio�ny
na eme�ry�tu�rę.�Wma�ju 1928�ro�ku�pod�-
jął�pra�cę�w Po�wia�to�wej�Ka�sie�Cho�rych
w So�snow�cu.�Z za�mi�ło�wa�nia�kra�jo�-
znaw�ca,�et�no�graf�i hi�sto�ryk,�za�in�te�re�-

so�wał�się�re�gio�nem�za�głę�biow�skim.
Dru�ko�wał�licz�ne�ar�ty�ku�ły�o te�ma�ty�ce
re�gio�nal�nej�w pra�sie�so�sno�wiec�kiej.
Od 1931�ro�ku�wy�da�wał�w ze�szy�tach
szki�ce�hi�sto�rycz�ne�–�mo�no�gra�fie�po�-
szcze�gól�nych�miast�i wsi�–�za�ty�tu�ło�wa�-
ne.�„Z prze�szło�ści�Za�głę�bia�Dą�brow�-
skie�go�i oko�li�cy”.�Uka�za�ły�się 2�to�my
i część�(17�ze�szy�tów)�trze�cie�go�to�mu.
Był�au�to�rem�wie�lu�opra�co�wań�(Wa�row�-
ny�klasz�tor�wMsto�wie, 1929,�Sła�wet�ny
cech�szew�ski�kró�lew�skie�go�i wol�ne�go

mia�sta�Bę�dzi�na w XVI –�XVIII wie�-
ku, 1936,�Zie�mia�ol�ku�ska�w prze�szło�-
ści, 1936�i in.).�Część�je�go�prac�po�zo�-
sta�ła�w rę�ko�pi�sie.�Re�dak�tor�„Gon�ty�ny”
(1931)�i „Wę�drow�ca”�(1932).�Na po�-
cząt�ku 1938�ro�ku�opu�ścił�So�sno�wiec,
osie�dlił�się�w Tar�no�wie.�Ja�ko�ochot�nik
uczest�ni�czył�w kam�pa�nii�wrze�śnio�wej.
Pod�czas�oku�pa�cji�hi�tle�row�skiej�pro�wa�-
dził�dzia�łal�ność�kon�spi�ra�cyj�ną�w Związ�-
ku�Wal�ki�Zbroj�nej.�Aresz�to�wa�ny�w li�sto�-
pa�dzie 1940�ro�ku,�osa�dzo�ny�wwię�zie�-

niu�w Tar�no�wie,�a na�stęp�nie�w obo�zie
kon�cen�tra�cyj�nym�wOświę�ci�miu,
gdzie 1�kwiet�nia 1942�ro�ku�zo�stał�za�-
mor�do�wa�ny.�W So�snow�cu�Ma�rian�Kan�-
tor�-Mir�ski�jest�pa�tro�nem�nie�wiel�kiej
ulicz�ki�na Jó�ze�fo�wie.

Prawdopodobnie pierwsza
placówka pocztowa powstała
na terenie obecnego Sosnowca
w okresie Księstwa Warszawskiego
(1807-1815).

Na stęp nie sieć urzę dów pocz to wych roz -
wi nę ła się w Kró le stwie Pol skim po nie -
waż lo ko wa ne by ły m.in. w miej sco wo -
ściach le żą cych wzdłuż li nii Ko lei
War szaw sko -Wie deń skiej. Utwo rzo ne
wów czas pla ców ki zo sta ły po nu me ro -
wa ne i So sno wiec otrzy mał nu -
mer 278. W 1860 ro ku na te re nie Kró -
le stwa wpro wa dzo no pierw szy zna czek
pocz to wy. Aż do wy bu chu I woj ny świa -
to wej so sno wiec ki urząd pocz to wy mie -
ścił się w bu dyn ku dwor ca ko le jo we go.
Po wkro cze niu Niem ców do So snow ca,
przez krót ki okres cza su funk cjo no wa ła
pocz ta po lo wa w związ ku ze spo dzie wa -
ną kontr ofen sy wą ro syj ską. Do pie ro
w lip cu 1915 ro ku za czę to w So snow cu

or ga ni zo wać nie miec ki urząd pocz to wy,
któ ry swo ją sie dzi bę zna lazł na par te rze
do mu Ja na Mey er hol da przy ul. Głów -
nej 12 (obec nie ul. 3 Ma ja). Ob słu gą
urzę du pocz to we go za ję ły się miej sco we
wła dze, do rę czy cie la mi by li po cząt ko wo
mi li cjan ci, a na stęp nie li sto no sze pod le -
ga ją cy bez po śred nio Ma gi stra to wi.
W po ło wie lu te go 1916 ro ku utwo rzo no
Miej ską Eks pe dy cję Li stów, któ ra swo ją
sie dzi bę mia ła przy ul. War szaw skiej 6
oraz w dziel ni co wych urzę dach pocz to -
wych w Mo drze jo wie i Mi lo wi cach.
Wów czas rów nież wpro wa dzo no
do obie gu znacz ki z her bem So snow ca
o war to ści 3 i 10 ko pie jek, któ re wy ko -
na ne zo sta ły tech ni ką li to gra ficz ną przez
zna ną miej sco wą fir mę Jer mu ło wi cza
i Berg ma na. W lip cu 1916 ro ku zo sta ły
za stą pio ne trój kąt nym znacz kiem z her -
bem mia sta i na pi sem: „STADT SO -
SNO WI CE” bez ozna cze nia war to ści
no mi na ło wej. Jed nak już w sierp niu wła -
dze oku pa cyj ne za bro ni ły je go uży wa nia

przez pocz tę miej ską i do za koń cze nia
woj ny obo wią zy wa ły znacz ki nie miec -
kie tzw. Ger ma nia z na dru kiem: „Gen.
Gouv. War schau”. Po od zy ska niu nie pod -
le gło ści zor ga ni zo wa no urząd pocz to wy
na no wych za sa dach. Ja ko pla ców ka pań -
stwo wa pod le gał on bez po śred nio Dy rek -
cji Okrę gu Poczt i Te le gra fów w Kra ko -
wie. W okre sie dwu dzie sto le cia mię dzy -
wo jen ne go naj istot niej szym pro ble mem
sta ły się spra wy lo ka lo we w związ ku z ro -
sną cą licz bą miesz kań ców So snow ca,
a co za tym idzie – in te re san tów. W kwiet -
niu 1929 ro ku wła dze miej skie pod ję ły in -
ten syw ne sta ra nia o wy bu do wa nie w So -
snow cu no we go gma chu pocz ty po nie waż
jej do tych cza so wa sie dzi ba przy ul. 3 Ma -
ja by ła nie wy star cza ją ca. Jed nak po licz -
nych per trak ta cjach bu do wę pocz ty roz -
po czę to do pie ro pod ko niec 1934 ro ku,
aby osta tecz nie ukoń czyć ją w stycz -
niu 1936 ro ku. Bu dy nek sta nął na dział -
ce ko le jo wej przy ul. 3 Ma ja w po bli żu
ów cze snej Izby Prze my sło wo – Han dlo -

wej. Swo ją sie dzi bę ma tam do dnia dzi -
siej sze go Urząd Pocz to wy nr 1. Nie wia -
do mo kto był au to rem pro jek tu ar chi tek -
to nicz ne go gma chu, jed nak na tam te
cza sy był bar dzo funk cjo nal ny i cha rak -
te ry zo wał się no wo cze snym wnę trzem.
Oprócz pocz ty głów nej w wy na ję tych
lo ka lach dzia ła ły Urzę dy Pocz to we
w Mi lo wi cach, Mo drze jo wie, Siel cu
i Po go ni. Pod czas II woj ny świa to wej zli -
kwi do wa no pocz tę pol ską a jej dzia łal -
ność prze ję ła pocz ta nie miec ka. Już 29
stycz nia 1945 ro ku, czy li w dwa dni
po wkro cze niu do So snow ca Ar mii Ra -
dziec kiej uru cho mio no w przed wo jen -
nym bu dyn ku Ob wo do wy Urząd Pocz -
to wy. W wy ni ku prze pro wa dzo nej re -
struk tu ry za cji, od 1992 ro ku pocz ta
dzia ła ja ko sa mo dziel ne przed się bior -
stwo. Re jo no wy Urząd Pocz ty w So -
snow cu obej mu je za się giem po wia ty
ziem skie: bę dziń ski i za wier ciań ski oraz
po wia ty grodz kie: Dą bro wę Gór ni czą
i So sno wiec. 

Historia
sosnowieckiej poczty

KALAGA�Ignacy�
(1893 – 1943), działacz
komunistyczny, ps. Sewer
Uro�dził�się 13�lip�ca 1893�ro�ku�w Za�gó�rzu
(obec�nej�dziel�ni�cy�So�snow�ca),�w ro�dzi�nie�ro�-
bot�ni�czej�Le�onar�da�i Fran�cisz�ki�z do�mu�Cem�-
bor.�Z po�wo�du�śmier�ci�oj�ca�ukoń�czył�je�dy�nie 2
kla�sy�szko�ły�po�wszech�nej�w Dą�bro�wie�Gór�ni�-
czej.�W 1914�ro�ku�uzy�skał�dy�plom�cze�lad�ni�ka
ko�tlar�skie�go�i pod�jął�pra�cę�w Hu�cie�„Ka�ta�rzy�-
na”,�gdzie�wstą�pił�do So�cjal�de�mo�kra�cji�Kró�le�-
stwa�Pol�skie�go�i Li�twy�(SDK�PiL).�Za dzia�łal�-
ność�re�wo�lu�cyj�ną�zo�stał�zwol�nio�ny�z pra�cy,
a na�stęp�nie�aresz�to�wa�ny�i osa�dzo�ny�w wię�zie�-
niu�na kil�ka�mie�się�cy.�U pro�gu�nie�pod�le�gło�ści
uczest�ni�czył�w roz�bra�ja�niu�żoł�nie�rzy�au�striac�-
kich.�Za�an�ga�żo�wał�się�rów�nież�w wal�kę�o wła�-
dzę�–�współ�two�rzył�Ra�dy�De�le�ga�tów�Ro�bot�ni�-
czych�oraz�od�dzia�ły�Czer�wo�nej�Gwar�dii.
W grud�niu 1918�ro�ku,�po po�łą�cze�niu�SDK�PiL
i PPS�–�Le�wi�cy�zo�stał�człon�kiem�Ko�mu�ni�stycz�-
nej�Par�tii�Ro�bot�ni�czej�Pol�ski�(od 1925�Ko�mu�ni�-
stycz�nej�Par�tii�Pol�ski�–�KPP).�Z po�wo�du�ak�tyw�-
nej�dzia�łal�no�ści�spo�ty�ka�ły�go�re�pre�sje.�W 1923
ro�ku�ska�za�no�go�na 10�lat�po�zba�wie�nia�wol�no�-
ści.�Namo�cy�amne�stii,�w 1926�ro�ku�opu�ścił
wię�zie�nie,�po czym�pod�jął�pra�cę�w hu�cie�cyn�-
ko�wej�„Pau�li�na”�w Dą�bro�wie�Gór�ni�czej.�Tu�taj
zor�ga�ni�zo�wał�kla�so�wy�zwią�zek�za�wo�do�wy
i kie�ro�wał�straj�kiem�(1927).�Zwol�nio�ny�z za�kła�-
du�za tę�dzia�łal�ność,�na krót�ko�zna�lazł�za�trud�-
nie�nie�w fa�bry�ce�ko�tłów�„Fit�zner�i Gam�per”
w So�snow�cu,�a na�stęp�nie�do wy�bu�chu II woj�ny
świa�to�wej�był�bez�ro�bot�nym.�W KPP�peł�nił�od�-
po�wie�dzial�ne�funk�cje:�se�kre�ta�rza�Ko�mi�te�tu
Dziel�ni�co�we�go�w Za�gó�rzu�i człon�ka�Ko�mi�te�tu
Okrę�go�we�go�Za�głę�bia.�Brał�udział�w V Zjeź�dzie
KPP�(16�–�29 VIII 1930),�na któ�rym�wy�bra�no�go
w skład�Ko�mi�te�tu�Cen�tral�ne�go.�Był�funk�cjo�na�-
riu�szem�par�tii�w Za�głę�biu�Dą�brow�skim,�na Ślą�-
sku�i w�Ło�dzi.�Kan�dy�do�wał�do Sej�mu�z li�sty
Jed�no�ści�Ro�bot�ni�czo�–�Chłop�skiej�(1930),�lecz
man�da�tu�nie�uzy�skał.�W 1931�ro�ku�zo�stał
aresz�to�wa�ny�i ska�za�ny�na 2�la�ta�wię�zie�nia.�Wy�-
rok�od�sia�dy�wał�m.�in.�wMy�sło�wi�cach�i Bę�dzi�-
nie.�Po uwol�nie�niu�kon�ty�nu�ował�dzia�łal�ność
po�li�tycz�ną.�Od 26�czerw�ca 1935�ro�ku�za�sia�dał
w Sej�mie�(wmiej�sce�po�sła�Roż�ka).�Wkrót�ce
po roz�wią�za�niu�Sej�mu�aresz�to�wa�no�go�i uwię�-
zio�no�na kil�ka�mie�się�cy.�W lu�tym 1938�ro�ku
wy�sła�ny�zo�stał�do obo�zu�w Be�re�zie�Kar�tu�skiej,
gdzie�prze�by�wał�do 1939�r.�Pod�czas�oku�pa�cji
hi�tle�row�skiej�na�le�żał�do czo�ło�wych�or�ga�ni�za�-
to�rów�ko�mu�ni�stycz�ne�go�ru�chu�opo�ru.�Już
w paź�dzier�ni�ku 1939�ro�ku�uczest�ni�czył�w po�-
wo�ła�niu�gru�py�kon�spi�ra�cyj�nej�pod na�zwą
„Współ�pra�ca�z ZSRR”.�Współ�two�rzył�za�głę�-
biow�ską�fi�lię�Sto�wa�rzy�sze�nia�Przy�ja�ciół�ZSRR.
Aresz�to�wa�ny�przez�oku�pan�ta 26�czerw�-
ca 1941�ro�ku,�zwol�nio�ny�zo�stał�po dwóch�mie�-
sią�cach�z bra�ku�do�wo�dów�wi�ny.�Na po�cząt�-
ku 1942�ro�ku�Sto�wa�rzy�sze�nie�przy�stą�pi�ło
do Pol�skiej�Par�tii�Ro�bot�ni�czej�(PPR),�a I.�Ka�la�-
ga�wszedł�w skład�Ko�mi�te�tu�Okrę�go�we�go
PPR.�Aresz�to�wa�ny�po�now�nie 12�lu�te�go 1943
ro�ku,�zgi�nął�w Oświę�ci�miu 14�kwiet�nia 1943
ro�ku.�W So�snow�cu�Igna�cy�Ka�la�ga�jest�pa�tro�-
nem�nie�wiel�kiej�ulicz�ki�w ro�dzin�nym�Za�gó�rzu,
gdzie�swo�ją�sie�dzi�bę�ma�m.in.�Gim�na�zjum�nr 9
im.�Ja�na Paw�ła II.

Kolumnę�opracował�Michał�Węcel

KAN�TOR�Ma�rian�
(1884 – 1942), dzia łacz kul tu ral no -oświa to wy, re gio na li sta



luty�2011�nr�2 11

jubilaci
17 grudnia 2010 roku oraz 20 stycznia br.  w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczał Jubilatom prezydent
Kazimierz Górski, zastępca prezydenta Ryszard Łukawski oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz

Wanda i Lucjan Bałowie, Dorota i Roman Bomscy, Henryka i Stefan Gilowie, Stanisława i
Stanisław Golowie, Genowefa i Stanisław Jagiełowie, Janina i Zdzisław Jastrzębscy, Alfreda i
Jerzy Kiejnichowie, Krystyna i Jan Kuderowie, Józefa i Leszek Ludwikowie, Daniela i
Stanisław Kuźniakowie, Barbara i Apolikarp Lorencowie, Joanna i Jerzy Lubańscy, Mirosława
i Andrzej Jakubowscy, Zofia i Ryszard Jagiełowie. 

Leokadia i Zygmunt Marcowie, Krystyna i Andrzej Matejowie, Wanda i Alfred Mazelowie,
Anna i Zdzisław Miszczykowie, Irena i Jan Osuchowie, Genowefa i Eugeniusz Pachlowie,
Eleonora i Adam Piaskowscy, Donata i Czesław Piotrkowiczowie, Janina i Józef Podlachowie,
Bronisława i Stanisław Ptakowie, Henryka i Zdzisław Pytlikowie, Mirosława i Wit Radoszowie,
Celina i Sergiusz Rowińscy, Władysława i Władysław Skoczyńscy, Gizela i Władysław Stastni.
Jubileusz 60-lecia małżeńskiego obchodzili Państwo: Zofia i Henryk Dąbrowscy.

Wiktoria i Stanisław Syskowie, Feliksa i Edward Szczepańscy, Teresa i Eugeniusz Szydłowscy,
Barbara i Jan Szymończykowie, Wiesława i Jan Szywaczowie, Grażyna i Stanisław
Świeżakowie, Wanda i Henryk Wawrowie, Wanda i Czesław Wiewiórowie, Genowefa i Jan
Wiśniewscy, Irena i Piotr Wołczykowie, Mirosława i Alfred Wydrzyńscy, Florentyna i Jerzy
Żołędzcy, Stanisława i Bronisław Łądkowie, Teresa i Jerzy Zaborowscy, Alina i Józef
Ordonowie. Jubileusz 60-lecia małżeńskiego obchodzili Państwo: Kazimiera i Bolesław
Czaplowie, Irena i Stanisław Krzeczkowie.

Eugeniusz i Marta Walczyńscy, Jan i Emilia Kargolowie, Lucjan i Lucjanna Sonikowie,
Aleksander i Genowefa Kochowie, Antoni i Cecylia Oziębło, Edmund i Urzszula Konopscy,
Adolf i Barbara Kasprzykowie, Edward i Zuzanna Śliwowie, Władysław i Halina Jaszczykowie,
Aleksander i Irena Gordelowie, Eugeniusz i Irena Olejniczakowie, Wacław i Zofia Rakowieccy,
Bronisław i Krystyna Żabowie.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Jan i Edwarda Saladrowie.

Tadeusz i Janina Kruzowie, Ryszard i Mirosława Dudowie, Zenon i Wiesława Krukowie,
Edward i Eufemia Sierugowie, Marian i Janina Grabowscy, Marian i Krystyna Piwowarscy,
Józef i Henryka Jopowie, Leszek i Irena Gregorczykowie, Jerzy i Irena Siejkowie, Władysław
i Stanisława Grzybowscy, Franciszek i Kazimiera Piątkowie.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Jan i Irena Kurasińscy.

Zenon i Jadwiga Stelmachowie, Julian i Krystyna Pawelcowie, Tadeusz i Lucyna Ściborowie,
Wiesław i Janina Sochowie, Stanisław i Emilia Ryczkowie, Janusz i Alicja Kałuccy, Bogdan
i Halina Szymczykowie, Władysław i Jadwiga Jurkowscy, Jan i Ewa Oczkowiczowie, Wojciech
i Wanda Kosmalowie, Włodzimierz i Teresa Nykowie.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Stanisław i Władysława
Szerszeniowie, Tadeusz i Irena Martynusowie.

Z za�wo�du�dok�tor�na�uk�far�ma�ceu�tycz�nych,�po�rzu�ci�-
ła�za�wód,�by�w ca�ło�ści�od�dać�się�naj�więk�szej�ży�-
cio�wej�pa�sji�ja�ką�by�ły�dla�niej�gó�ry.�W re�zul�ta�cie
zdo�byw�czy�ni�sze�ściu�ośmio�ty�sięcz�ni�ków�i Ko�ro�ny
Zie�mi.�O kim�mo�wa?�O An�nie�Czer�wiń�skiej,�go�ściu
so�sno�wiec�kiej�Bi�blio�te�ki�Pu�blicz�nej,�któ�ra 21
stycz�nia�spo�tka�ła�się�ze�swo�imi�czy�tel�ni�ka�mi�w ra�-
mach�spo�tkań�z cy�klu�„Ży�cie�z pa�sją�sma�ku�je�le�-
piej”.
Po�cząt�ko�wo�upra�wia�ła�ta�ter�nic�two,�by�póź�niej
zmie�rzyć�się�z Al�pa�mi,�Hi�ma�la�ja�mi,�Ka�ra�ko�rum.
W 2000�ro�ku,�ja�ko�dru�ga�Po�lka�po Wan�dzie�Rut�-
kie�wicz�sta�nę�ła�na szczy�cie�Mo�unt�Eve�rest.�Po�-
nad�to�zdo�by�ła�m.in.�Ma�ka�lu�(pią�ty�co�do wiel�ko�-
ści�szczyt�świa�ta,�po�ło�żo�ny�w Hi�ma�la�jach�Wy�so�-
kich�– 8485�m�n.p.m.),�afry�kań�skie�Ki�li�man�dża�-
ro�(gó�ra�w Tan�za�nii�le�żą�ca�przy po�gra�ni�czu�z Ke�-
nią��– 5895 m�n.p.m.),�McKin�ley�(naj�wyż�szy
szczyt�Ame�ry�ki�Pół�noc�nej,�po�ło�żo�ny�w gó�rach
Ala�ska��– 6194 m�n.p.m.),�czy�K2�(ośmio�ty�sięcz�-

nik,�naj�wyż�szy�szczyt�Ka�ra�ko�rum,�dru�gi�co
do wy�so�ko�ści�szczyt�Zie�mi��– 8611 m�n.p.m.).�
–�Dzię�ki�gó�rom�za�czę�łam�na�praw�dę�żyć�i to�one
ukształ�to�wa�ły�mo�ją�oso�bo�wość.�Ujaw�ni�ły�w mo�im
cha�rak�te�rze�ce�chy,�któ�re�w tzw.�co�dzien�no�ści�ni�gdy,
być�mo�że,�nie�do�szły�by�do gło�su.�Sa�mo�dziel�ność,
upór,�kon�se�kwen�cja�w dą�że�niu�do ce�lu,�de�ter�mi�na�-
cja�i zdol�ność�do ry�zy�ka,�ale�też�świa�do�mość�od�po�-
wie�dzial�no�ści�za sie�bie�i za in�nych�–�te�ce�chy�od�kry�-
łam�u sie�bie�w gó�rach�i dzię�ki�te�mu�z cho�ro�wi�tej,
wy�piesz�czo�nej�je�dy�nacz�ki�zmie�ni�łam�się�w praw�dzi�-
we�go�czło�wie�ka�gór�–�mó�wi�ła�al�pi�nist�ka.
W 2004�ro�ku�An�na Czer�wiń�ska�otrzy�ma�ła�Srebr�ny
Krzyż�Za�słu�gi�z rąk�pre�zy�den�ta�Alek�san�dra�Kwa�-
śniew�skie�go.�Jest�au�tor�ką�wie�lu�ar�ty�ku�łów�w pra�sie
gór�skiej�m.in.�w „Ta�ter�ni�ku”�oraz�na�pi�sa�ła�kil�ka
ksią�żek�m.in.�„Ko�ro�na Zie�mi”,�„Gór�Fan�ka”�czy�„Mo�-
je�ABC�w ska�le�i lo�dzie”.�

Ga�brie�la�Ko�la�no

Dziec ko w li te ra tu rze i sztu ce
Jak�przed�sta�wia�no�po�sta�ci�dzie�cię�ce�w ma�lar�skiej�twór�-
czo�ści�oraz�dzie�łach�li�te�rac�kich�na prze�ło�mie�epok?�Od�-
po�wiedź�na to�py�ta�nie�znaj�dzie�my�w naj�now�szej�eks�po�zy�-
cji�„Dziec�ko�w li�te�ra�tu�rze�i sztu�ce”�w so�sno�wiec�kiej�Bi�-
blio�te�ce�Głów�nej.
Wy�sta�wa�po�dzie�lo�na zo�sta�ła�na kil�ka�czę�ści�ze�wzglę�du
na za�gad�nie�nia,�m.in.�szczę�śli�we,�bez�tro�skie�dzie�ciń�-
stwo�(czas�przy�jaź�ni,�za�ba�wy),�tru�dy�ży�cia�dziec�ka�(ja�ko
ofia�ry�woj�ny�i bez�myśl�ne�go�okru�cień�stwa�do�ro�słych),
dziec�ko�cho�re�i umie�ra�ją�ce�oraz�dziec�ko�ja�ko�kat
i opraw�ca.��Na wy�sta�wie�przed�sta�wio�no�dzie�ła�m.in.
Sta�ni�sła�wa�Wy�spiań�skie�go,�Ol�gi�Bo�znań�skiej�i Ta�de�usza
Ma�kow�skie�go.�Eks�po�zy�cja�kie�ro�wa�na jest�do sze�ro�kie�-
go�krę�gu�od�bior�ców,�w szcze�gól�no�ści�do na�uczy�cie�li
i uczniów�szkół�gim�na�zjal�nych,�po�nad�gim�na�zjal�nych
oraz�ma�tu�rzy�stów,�któ�rzy�zde�cy�do�wa�li�się�na te�ma�ty�kę
zwią�za�ną�z wi�ze�run�kiem�dziec�ka�i dzie�ciń�stwa�w li�te�ra�-
tu�rze�i sztu�ce.�Wy�sta�wa�zo�sta�ła�przy�go�to�wa�na przez
Ane�tę�Śnieg�i Pa�try�cję�Dziem�bor.�Nad aran�ża�cją�pla�-
stycz�ną�czu�wa�ły:�Ali�cja�Ko�niecz�na i Zo�fia�Fryc.�Pra�ce
oglą�dać�moż�na do 5�mar�ca.�GK

Dawne zwyczaje pogrzebowe
Od 4�lu�te�go�w Mu�zeum�w So�snow�cu�oglą�dać�moż�na wy�sta�wę�ar�che�-
olo�gicz�ną�„Miesz�kań�cy�gwiaź�dzi�ste�go�nie�ba”�(sfor�mu�ło�wa�nie�zo�sta�-
ło�za�czerp�nię�te�z mi�to�lo�gii�sta�ro�żyt�nych�Egip�cjan,�któ�rzy�wie�rzy�li,�że
ich�zmar�li�za�miesz�ku�ją�nie�bo�skłon),�opar�tą�na zbio�rach�Mu�zeum�im.
De�rie�go�w De�bre�czy�nie�na Wę�grzech.�Eks�po�zy�cja�łą�czy�w so�bie�lek�-
cje�ar�che�olo�gii,�et�no�gra�fii�i hi�sto�rii,�pre�zen�tu�je�zwy�cza�je�po�grze�bo�we
od epo�ki�ka�mie�nia�(kon�kret�nie�neo�li�tu,�ok. 5500�lat�p.n.e.)�po okres
wcze�sne�go�chrze�ści�jań�stwa.
Eks�po�zy�cja�po�dzie�lo�na jest�te�ma�tycz�nie�na 5�czę�ści:�miej�sce�za�-
miesz�ka�nia�i po�cho�wa�nia,�for�my�po�chów�ków,�kult�zmar�łych,
świat�zmar�łych�i wia�ra�w ży�cie�po śmier�ci.�Skła�da�się�z po�-
nad 300�eks�po�na�tów,�w więk�szo�ści�uzy�ska�nych�pod�czas�ba�dań
ar�che�olo�gicz�nych�pro�wa�dzo�nych�na te�re�nie�Wiel�kiej�Ni�zi�ny�Wę�-
gier�skiej.�Do naj�cie�kaw�szych�przed�mio�tów�na�le�żą�m.in.:�na�czy�-
nie�-pi�tos�z po�chów�kiem�dzie�cię�cym,�da�to�wa�ne�na okres�środ�ko�-
we�go�neo�li�tu,�tzw.�gro�by�sym�bo�licz�ne�–�ce�no�ta�fy�wo�jow�ni�ków,
któ�rych�cho�wa�no�na po�lu�wal�ki,�wspól�ne�po�chów�ki�jeźdź�ca�z ko�-
niem�w tej�sa�mej�ja�mie,�po�chów�ki�męż�czyzn�–�wo�jow�ni�ków
na krań�cach�ne�kro�po�li�oraz�po�chów�ki�szkie�le�to�we�ze�śla�da�mi�tre�-
pa�na�cji�czasz�ki�w ce�lach�lecz�ni�czo�–�ma�gicz�nych.�Eks�po�zy�cję
oglą�dać�moż�na do 3�ma�ja.�GK

Jubileusz�50-lecia�małżeńskiego�obchodzili�Państwo:

Gó ry po nad wszyst ko
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Mia�ła�być�wal�ka�o me�da�le,�bu�do�wa�dru�ży�-
ny�na mia�rę�zło�tej�eki�py�z lat�osiem�dzie�sią�-
tych,�a tym�cza�sem�ho�ke�jo�we�„Za�głę�bie”
zna�la�zło�się�nad prze�pa�ścią.�Czy�w obec�-
nej�sy�tu�acji,�kie�dy�w klu�bie�zo�sta�ła�garst�-
ka�gra�czy,�a o za�le�gło�ści�do�po�mi�na�ją�się
za�rów�no�by�li,�jak�i obec�ni�gra�cze,�a tak�że
ho�ke�jo�wa�cen�tra�la,�uda�się�do�grać�se�zon?
Nie ukry wam, że jest cięż ko, ale po wo li
zmie rza my ku nor mal no ści. Po raz ko -
lej ny du et pre zy denc ki Ka zi mierz Gór -
ski – Ry szard Łu kaw ski nie zo sta wił nas
bez po mo cy i dzię ki te mu je ste śmy
przy ży ciu. Spra wa za le głe go wpi so we -
go do związ ku zo sta ła odło żo na w cza -
sie. Tak na praw dę mieliśmy czas do 7
lu te go na ure gu lo wa nie wszyst kich za -
le gło ści wo bec związ ku. W in nym przy -
pad ku nie zo sta nie my do pusz cze ni
do play -off. Dzię ki wspo mnia nym wy -
żej pa nom ma my obie ca ną po moc firm,
dzię ki któ rym spo koj nie ma my do grać
se zon. Wra ca jąc do pierw szej czę ści py -
ta nia, to gdy by wszyst ko po szło zgod -
nie z pla nem to dziś na pew no by li by -
śmy w in nym miej scu. Po ścią ga li śmy
za wod ni ków z na zwi ska mi ta kich tak
Ba ra nyk czy Ba cul, bo bu dżet był tak
za pla no wa ny, że mia ło być nas stać
na utrzy ma nie tych gra czy. Pla ny by ły

am bit ne i wszy scy kle pa li nas po ple -
cach mó wiąc, że trze ba za in we sto wać
je śli chce się od nieść suk ces. Cóż, nie -
ste ty sy tu acja po to czy ła się tak a nie
ina czej, w za rzą dzie na sze go głów ne go
spon so ra po zmie nia ły się wła dze
i na mie siąc przed star tem roz gry wek
oka za ło się, że pie nię dzy nie bę dzie,
tzn. ta kiej kwo ty ja ka by ła obie ca na.
Wów czas za czę ły się pod no sić gło sy, że
sko ro nas nie stać to nie trze ba by ło
spro wa dzać gwiazd. Mie li śmy za pew -
nie nia, że wszyst ko bę dzie ok. W spra -
wach fi nan so wych nie ma jed nak sen ty -
men tów. Za czę ły się pro ble my, część
gra czy ode szła, czę ści sa mi po dzię ko -
wa li śmy bo pod bu rza ła ze spół. Dziś tak
na praw dę zo sta li już tyl ko ci, któ rzy
czu ją się przy wią za ni emo cjo nal nie
do te go klu bu, wy cho wan ko wie, lu dzie
stąd, z So snow ca. 

Wpisowe�to�kwota 13�tysięcy�złotych.�Ile
w sumie�jesteście�winni�hokejowej
centrali? 
To kwo ta pra wie 50 ty się cy zło tych.
Do te go mu si my jesz cze do ło żyć za -
le gło ści, któ re ma my wo bec by łych
gra czy, sę dziów, za usłu gi trans por to -
we.  

Po�nad�to�ma�cie�jesz�cze�za�le�gło�ści�wo�bec
tych,�któ�rzy�obec�nie�wy�jeż�dża�ją�na lód.
Jak�wy�glą�da�spła�ta�tych�zo�bo�wią�zań?
Więk�szość�gra�czy�ma�już�dość�cią�głych
obiet�nic.
Pie nią dze w mia rę moż li wo ści są prze -
sy ła ne na kon ta, oczy wi ście w czę -
ściach i nie ukry wam, że jest nam z tym
źle. Sy tu acja ma się po pra wić w mo -
men cie pod pi sa nia no wych umów spon -
sor skich. Su mu jąc ca łe za dłu że nie wy -
cho dzi te go oko ło 500 tys. zł.

Nie�mal�na ca�łym�lo�do�wi�sku�za�wie�szo�ne�są
ba�ne�ry�róż�nych�firm.�Czy�każ�da�z tych�firm
wspar�ła�w ja�ki�kol�wiek�spo�sób�ze�spół?
Nie je stem wa ria tem i nie wy wie szam
ba ne rów tyl ko za uścisk dło ni. Dla nas
każ dy grosz się li czy. Ci, któ rzy, że tak
po wiem wi szą u nas, to co mie li za pła -
cić, za pła ci li. Oczy wi ście naj lep szym
roz wią za niem jest mieć tak zwa ne go
spon so ra głów ne go, tak jak to by ło do -
tych czas i fir my wspie ra ją ce. Mam na -
dzie ję, że przy po mo cy pre zy den tów
uda nam się po raz ko lej ny wy pro wa -
dzić klub na pro stą. Wra ca jąc jesz cze
do spra wy za le gło ści związ ko wych to
chcę pod kre ślić, że PZHL ma wo bec
mia sta o wie le więk sze zo bo wią za nia

wy ni ka ją ce z dzia łal no ści w So snow cu
Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go, m.in.
w związ ku z wy naj mem lo do wi ska, ale
o tym wła dze pol skie go ho ke ja za po mi -
na ją. Cóż, pew nie wie le rze czy da ło by
się też szyb ciej za ła twić gdy by nie opór
dy rek to ra MO SiR-u, a za ra zem dy rek -
to ra SMS -u, ale o dzia łal no ści te go pa -
na nie chcę się wy po wia dać. Ja ko cie -
ka wost kę po wiem tyl ko, że TVP nie
chcę po ka zy wać spo tkań z So snow ca,
gdyż plek si oka la ją ca lo do wi sko jest
brud na. To ja się py tam, kto za to od po -
wia da?

Nie�my�ślał�Pan�o tym,�aby�rzu�cić�tym
wszyst�kim�w dia�bły�i ustą�pić�miej�sca�ko�-
muś�in�ne�mu?
Po wiem szcze rze, że już nie raz ta kie
my śli prze szły mi przez gło wę, ale
w obec nej sy tu acji ozna cza ło by to li -
kwi da cję klu bu, a do te go nie do pusz -
czę. Nie chcę że by mnie wy ty ka no pal -
ca mi i uwa ża no za gra ba rza so sno wic -
kie go ho ke ja. Po za tym na dziś no wy
do pływ go tów ki jest prze są dzo ny, więc
re zy gna cja w tym mo men cie nie mia ła -
by sen su. Zo ba czy my co bę dzie po za -
koń cze niu se zo nu. Ni cze go nie wy klu -
czam.

Ka�dro�wo�wy�glą�da�cie�na�praw�dę�kiep�sko,
mam�tu�taj�na my�śli�licz�bę�gra�czy,�któ�ra�zo�-
sta�ła�do dys�po�zy�cji.�Mu�sie�li�ście�się�gnąć
po mło�dzież.�Czy�ten�skład�oso�bo�wy�wy�-
trzy�ma�tem�po roz�gry�wek?
Mam na dzie ję, że tak. Cze ka my na kil -
ku za wod ni ków, któ rzy są kon tu zjo wa -
ni, chce my się gnąć po mło dzież
z UKS-u. Ta dru ży na po ka za ła, że stać
ją na wie le, w czym ogrom na za słu ga
tre ne rów Krzyś ka Pod sia dły i Ma riu sza
Kie cy. Je stem prze ko na ny, że chłop cy
do koń ca roz gry wek spra wią jesz cze nie
jed ną nie spo dzian kę.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

           reklama

Zostali tylko ci, którym zależy
na tym klubie
Z Ada�mem�Ber�na�tem, pre ze sem ho ke jo we go „Za głę bia”o trud nej sy tu acji klu bu prze ży wa ją ce go kło po ty or ga ni za cyj no -fi nan so we roz ma wia Krzysz tof Po lacz kie wicz



Pamela�i�Marta
na�szermierczym
podium
Mar�ta�Wą�tor,�sza�blist�ka�TMS�Za�głę�bie
stanęła�na po�dium 50�Tur�nie�ju�„O zło�tą
klin�gę”� re�dak�cji� „Pol�ska� Dzien�nik
Łódz�ki”,�za�li�cza�ne�go�do cy�klu�Pu�cha�ru
Pol�ski�Se�nio�rów.�Na dro�dze�do fi�na�łu
sta�nę�ła�póź�niej�sza�trium�fa�to�ra�zma�gań
Bo�gna� Jóź�wiak,� któ�ra� po�ko�na�ła� za�-
wod�nicz�kę� so�sno�wiec�kie�go� klu�bu
w wal�ce�pół�fi�na�ło�wej.
–� Bo�gna� wzię�ła� re�wanż� na Mar�cie
za mi�strzo�stwa�Pol�ski.�Wów�czas�w fi�-
na�le�im�pre�zy�gó�rą�by�ła�na�sza�za�wod�-
nicz�ka.�Jóż�wiak�da�ła�nam�się�w Ło�dzi
we�zna�ki�po�dwój�nie.�W ćwierć�fi�na�le
po�ko�na�ła�Pa�me�lę�War�szaw�ską,�któ�ra
ukoń�czy�ła� za�wo�dy�na 6�miej�scu.� To
świet�ny�wy�nik�na�szej�za�wod�nicz�ki,�któ�-
ra� jest� jesz�cze�w wie�ku� ju�nior�skim.
W zma�ga�niach�se�nio�rów�da�wa�ła�so�bie
jed�nak�zna�ko�mi�cie�ra�dę�w po�je�dyn�ku
ze� star�szy�mi� ko�le�żan�ka�mi� –� mó�wi
Krzysz�tof�Wą�tor,�tre�ner�w TMS�Za�głę�-
bie.
Po�zo�sta�łe�na�sze�za�wod�nicz�ki�za�ję�ły�na�-
stę�pu�je�lo�ka�ty: 9�by�ła�Li�dia�Soł�tys, 10
An�ge�li�ka�Wą�tor, 12�Syl�wia�Bi�jak,�a 16
Mar�ta�Pu�da.�W ry�wa�li�za�cji�męż�czyzn
udział� wzię�ło� czte�rech� za�wod�ni�ków
TMS� Za�głę�bie,� w tym� po�wra�ca�ją�cy
do star�tów�po kon�tu�zji�Grze�gorz�Do�mi�-
nik.�–�Grze�siek�zma�gał�się�z ura�zem
ko�la�na i dość�dłu�go�nie�by�ło�go�wi�dać
na szer�mier�czych�plan�szach.�Na szczę�-
ście� wszyst�ko� jest� już� w po�rząd�ku.
W Ło�dzi�chło�pak�za�li�czył�nie�zły�start
i osta�tecz�nie�ukoń�czył�zma�ga�nia�na 7
po�zy�cji�–�po�wie�dział�tre�ner�Wą�tor.
O dwa� „oczka”�wy�żej� od Do�mi�ni�ka
upla�so�wał�się�Ma�ciej�Re�gu�lew�ski. 9
był�Da�mian�Sku�bi�szew�ski,�a 14�Ka�mil
Ma�rzec.
W So�snow�cu�od�by�ły�się�z ko�lei�za�wo�-
dy III Pu�cha�ru�Pol�ski�w sza�bli�ju�nio�rów.
W ry�wa�li�za�cji�dziew�cząt�naj�le�piej�spo�-
śród�licz�ne�go�gro�na za�wod�ni�czek�miej�-
sco�we�go�TMS�Za�głę�bie�za�pre�zen�to�wa�-
ła�się�Pa�me�la�War�szaw�ska,�któ�ra�za�ję�-
ła�trze�cie�miej�sce.
Fa�wo�ryt�ką�tur�nie�ju�dziew�cząt�by�ła�in�-
na re�pre�zen�tant�ka�Za�głę�bia,�Mar�ta�Pu�-
da,� ale� prze�gra�ła� swój� po�je�dy�nek
ćwierć�fi�na�ło�wy�i osta�tecz�nie�ukoń�czy�ła
za�wo�dy�na 5�miej�scu.�War�szaw�ska�ja�-
ko�je�dy�na z so�sno�wi�cza�nek�prze�brnę�ła
przez�ćwierć�fi�nał.�W wal�ce�pół�fi�na�ło�-
wej�nie�spro�sta�ła�jed�nak�Ma�ri�ce�Rzep�-
ce�(KKsz�Ko�nin),�któ�ra�po�ko�na�ła�Pa�me�-
lę 15:11.�Rzep�ka�osta�tecz�nie�wy�gra�ła
za�wo�dy�wcze�śniej�po�ko�nu�jąc�dwie�in�-
ne�za�wod�nicz�ki�TMS.�W 1/8�wy�gra�-
ła 15:9�z Syl�wią�Bi�jak,�a w ćwierć�fi�na�le
zo�sta�wi�ła�w po�ko�na�nym�po�lu�An�ge�li�kę
Wą�tor�po zwy�cię�stwie 15:13.�–�Syl�wia
za�ję�ła 10�miej�sce,�a An�ge�li�ka 8.�W dzie�-
siąt�ce�oprócz�te�go�zna�la�zła�się�jesz�cze
Ka�ro�li�na Wal�czak,�któ�ra�by�ła�szó�sta.
Bar�dzo�do�brze�wal�czy�ły�na�sze�mło�de
za�wod�nicz�ki.�Na po�chwa�ły�za�słu�ży�ły
Ka�ro�li�na Cie�ślar,� An�na Cios� i Jo�an�-
na Wą�tor,�któ�re�prze�szły�fa�zę�eli�mi�na�-
cyj�ną�i awan�so�wa�ły�do tur�nie�ju�głów�-
ne�go�koń�cząc�zma�ga�nia�od�po�wied�nio
na 15, 16�i 31�miej�scu.�Oprócz�Mar�ty
Pu�dy�wy�stęp�po�ni�żej�ocze�ki�wań�za�li�-
czy�ła�Ka�ta�rzy�na Rak,�któ�ra�by�ła�do�pie�-
ro 19.�Po�nad�to 13�miej�sce�wy�wal�czy�ła
Kin�ga� Dróżdż, 38� by�ła� Ju�lia� Do�biń�-
ska, 41�Ju�li�ta�Zdra�da,�a 44�Mał�go�rza�ta
Kroch�mal�–�pod�su�mo�wał�start�so�sno�-
wi�cza�nek�tre�ner�Krzysz�tof�Wą�tor.
W ry�wa�li�za�cji�chłop�ców�naj�le�piej�spi�sał
się��Mi�chał�Ko�chan,�któ�ry�był 11.
17�miej�sce�za�jął�Ma�te�usz�Wi�cher, 18
był�Ka�mil�Ma�rzec, 34�Bar�tło�miej�Ły�-
sik, 40�Ma�te�usz�Ka�wa�li�ło,�a 49�Ka�mil
Gro�niec�ki.�KP
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To by ły uda ne ty go dnie dla so -
sno wiec kich lek ko atle tów. Re -
pre zen tan ci MKS MOS się ga li
po me da le mi strzostw Pol ski
i re gio nu, bi li re kor dy, a Krzysz -
tof Brzo zow ski, czo ło wy za wod -
nik so sno wiec kie go klu bu zo stał
uzna ny za na dzie ję olim pij ską.

10 stycz nia w Cen trum Olim -
pij skim w War sza wie od by ło się
spo tka nie Pol skiej Ro dzi ny Olim -
pij skiej, pod su mo wu ją ce spor to we
do ko na nia na szych re pre zen tan -
tów. Pod czas spo tka nia wrę czo no
na gro dy „Na dziei Olim pij skich”
im. Eu ge niu sza Pie tra si ka. Wśród
wy róż nio nych zna lazł się ku lo -
miot Krzysz tof Brzo zow ski. Do -
rocz ne na gro dy Na dziei Olim pij -
skich wrę cza ne są od 1997 ro ku
po ten cjal nym „olim pij czy kom ju -
tra”. W tym ro ku oprócz Brzo -
zow skie go, pod opiecz ne go An -
drze ja Kur dzie la otrzy ma li je: sza -
blist ka Ka ta rzy na Kę dzio ra oraz
bie gacz Adam Ksz czo ta. – Sport
od gry wa w mo im ży ciu waż ną ro -
lę i wiem, że przede mną du żo
pra cy i wie le wy zwań – po wie -
dział zło ty me da li sta I Mło dzie żo -
wych Igrzysk Olim pij skich
w pchnię ciu ku lą. – Igrzy ska
w Sin ga pu rze by ły dla mnie
ogrom nym prze ży ciem. Spi sa łem
się chy ba do brze Chciał bym kie -
dyś wy paść tak do brze na se nior -
skich igrzy skach. Ale nie za mie -
rzam się spie szyć. Szczyt mo jej
for my przyj dzie pew nie do pie ro
w Rio de Ja ne iro. Za wo dy w Lon -
dy nie obej rzę jesz cze ja ko ki -
bic – do dał Brzo zow ski, któ ry ka -
pi tal nie spi sał się pod czas Ha lo -
wych Mi strzostw Pol ski. 

Ku lo miot się gnął po zło to
w kon kur sie pchnię cia ku lą 6-ki -
lo gra mo wą usta na wia jąc jed no -
cze śnie Ha lo wy Re kord Pol ski
Ju nio rów wy ni kiem 20,41 m.
Na naj wyż szym stop niu po dium
upla so wa ła się tak że Jo an na Ki -
jan ka, któ ra zdo by ła zło to
w kon kur sie ju nio rek młod szych
w pchnię ciu ku lą 4 kg. Na sza za -
wod nicz ka od da ła rzut na od le -
głość 11,43 m usta na wia jąc za -
ra zem no wy re kord ży cio wy. 

Także re kord ży cio wy i sre -
bro za pew nił so bie z ko lei Ma -
rek Brze ziń ski w kon kur sie sko -
ku w dal ju nio rów młod szych.
Brze ziń ski od dał skok na od le -

głość 6,77 m. War to pod kre ślić,
że za rów no dla nie go, jak i Jo an -
ny Ki jan ki był to de biut w im -
pre zie tej ran gi.

So sno wiec cy lek ko atle ci do -
sko na le spi sa li się tak że pod czas
Ha lo wych Mi strzostw Ślą ska,
któ re od by ły się naj pierw w Spa -
le, a na stęp nie w Brzesz czach.

Pod czas pierw szej część mi -
strzostw ry wa li zo wa no w bie gach
na dy stan sach 200 m – 2000 m
oraz w cho dzie, sko ku o tycz ce
i trój sko ku. Za wod ni cy MKS
MOS zdo by li pod czas tych zma -
gań aż 14 me da li, w tym 4 zło te.

Na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nę li se nio rzy: San dra

Mi cha lak w bie gu na 2000 m
(6,00,27 s), Ka ro li na Że brow ska
trój skok (12,25 m) i Da wid Że -
brow ski – uczest nik bie gu
na 2000 m (5,23,83 s). Po zło to
się gnął tak że w ry wa li za cji ju -
nio rów na 2000 m Se ba stian
Stel mań ski (5,49,53 s).

Srebr ne me da le wy wal czy li:
w gro nie se nio rów Ur szu la Nęc -
ka w bie gu na 2000 m (6,07,69
s), Alek san dra Du da w trój sko -
ku (11,80 m), Mi chał Król
w bie gu na 2000 m (5,29,05 s)
oraz An ge li ka Ma dej czyk w bie -
gu na 300 m (41,98 s); ju nior
młod szy Mar cin Ku lik w bie gu
na 600 m (1,27,31 s) oraz ju nior

Mi chał Go łom bek w bie gu
na 2000 m (6,10,64 s).

Na naj niż szym stop niu po -
dium sta nę li: wśród se nio rów
Ma te usz Szew czyk w bie gu
na 1000 m (2,33,22 s), mło -
dzicz ka Pa try cja Ka pa ła w bie gu
na 1000 m (3,18,67 s) oraz ju -
nio rzy Ja cek Ka ba ciń ski w bie -
gu na 200 m (23,71 s) i Ka mil
Ku bat w bie gu na 1000 m
(2,36,97 s).

Do czter na stu me da li wy wal -
czo nych w Spa le so sno wi cza nie
do ło ży li dzie więć me da li, po któ -
re się gnę li w Brzesz czach, gdzie
ry wa li zo wa li bie ga cze na krót -
kich dy stan sach, a tak że skocz ko -
wie w dal, wzwyż i trój skocz ko -
wie oraz mio ta cze. Naj wię cej po -
wo dów do ra do ści mia ła
se nior ka Ad rian na Zię ta ra, któ ra
wy wal czy ła trzy krąż ki w tym
dwa z naj cen niej sze go krusz cu.
Zię ta ra wy wal czy ła zło to w bie -
gu na 60 m (7,97 s) oraz 60 m
ppł (9,47 s) i sre bro w sko ku
w dal (5,14 m). Po zo sta łe me da le
wy wal czy li: se nior ka Pau li na Du -
sza – zło to w pchnię ciu ku lą
(11,71 m), Do mi ni ka Wię cła -
wek – zło to w sko ku w dal ju nio -
rek (4,71 m), Krzysz tof Brzo zow -
ski – zło to w pchnię ciu ku lą ju -
nio rów (18,13 m), Ma rek
Brze ziń ski – sre bro w sko ku
w dal ju nio rów młod szych (6,64
m), Jo an na Ki jan ka – brąz
w pchnię ciu ku lą w ry wa li za cji
ju nio rów młod szych (10,58 m)
oraz Szy mon Myr ta – brąz w bie -
gu na 60 m se nio rów (7,15).

Tekst�i�foto:�Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Lek ko atle tycz ne suk ce sy  
Zna ko mi te star ty za wod ni ków MKS MOS Pło mień So sno wiec

Ko�szy�kar�ki�JAS�-FBG�naj�lep�sze�naŚlą�sku
Ju nior ki star sze JAS -FBG naj -
lep sze w re gio nie. Po raz
pierw szy w hi sto rii so sno wiec -
kie ko szy kar ki się gnę ły po ty -
tuł mi strzyń wo je wódz twa ślą -
skie go w tej ka te go rii wie ko -
wej. Przed ni mi wal ka
o me da le mi strzostw Pol ski.

Ze spół Jac ka Dy ji za pew nił so -
bie ten ty tuł po wy jaz do wej wy gra -
nej z naj groź niej szym kon ku ren -
tem, eki pą MOSM By tom 68:43
(18:10, 13:11, 13:13, 24:9). Już
w pierw szej kwar cie na sza dru ży -
na wy pra co wa ła so bie kil ku punk -
to wą prze wa gę, któ rą sys te ma tycz -
nie po więk sza ła. Praw dzi wy no -
kaut na stą pił w ostat niej od sło nie
wy gra nej przez so sno wi czan ki róż -
ni cą 15 punk tów. – Do de cy du ją -

ce go o wy gra niu li gi me czu przy -
stą pi li śmy bez kon tu zjo wa nej Iza -
be li Łasz czuk, na szej pod sta wo wej
roz gry wa ją cej. Za stą pi ła ją Mar le -
na De ko, któ ra za li czy ła ka pi tal ny

wy stęp. No mi nal na skrzy dło wa nie
tyl ko do sko na le kie ro wa ła grą ze -
spo łu, ale tak że w de cy du ją cych
mo men tach wzię ła na sie bie cię żar
zdo by wa nia punk tów. W ro li eg ze -

ku tor ki tak że spi sa ła się bez za rzu -
tu. Zdo by ła osiem na ście punk tów
i zo sta ła naj sku tecz niej szą za wod -
nicz ką w na szym ze spo le. Te raz
my śla mi je ste śmy już przy pół fi na -

łach mi strzostw Pol ski – pod kre śla
szko le nio wiec JAS -FBG.

Tym sa mym na sza dru ży -
na z kom ple tem punk tów za koń -
czy ła roz gryw ki li go we, wy gry -
wa jąc wszyst kie dzie sięć spo -
tkań. Za wod nicz ki JAS -FBG
So sno wiec to w prze wa dze
dziew czę ta z rocz ni ków 1993
i 1994, dwa la ta młod sze od swo -
ich ry wa lek. Przed mło dy mi ko -
szy kar ka mi wal ka o me da le mi -
strzostw Pol ski. Pół fi na ły od bę -
dą się w dniach 25-27 lu te go.

Na czwar tym miej scu roz -
gryw ki ukoń czy ła zma ga nia in -
na dru ży na z So snow ca, eki pa
Fi la ra So sno wiec.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Mi strzow ska dru ży na w kom ple cie

Trzech ko lej nych gra czy wzmoc ni ło pił -
kar skie „Za głę bie”. Po tym jak kon trak -
ty z klu bem pod pi sa li na past ni cy: Ire ne -
usz Gry boś, Ma rek Su ker i Pa weł Po -
smyk te raz przy szła po ra na gra czy
in nych for ma cji. So sno wi cza nie się gnę -
li po dwóch obroń ców oraz pra we go
po moc ni ka.

Umo wy pod pi sa li Sła wo mir Jar czyk,
w prze szło ści m.in. gracz Gór ni ka Za -
brze i Ru chu Cho rzów, ostat nio bro nią -
cy barw III -li go wej Po go ni Bar li nek, Ja -
kub Dziół ka, któ ry do nie daw na re pre -
zen to wał GKS Ka to wi ce oraz Krzysz tof
Na po ra z Za wi szy Pa jęcz no. O an gaż
wal czą tak że bram karz Ja kub Misz czuk

(Śląsk Wro cław – Mło da Eks tra kla sa)
oraz obroń cy: Se ba stian Mar kie wicz
i Mar cin Gra bow ski (obaj Go sław Jo -
dłow nik) oraz po moc nik Ru chu Cho -
rzów Pa tryk Ste fań ski.

Klub z So snow ca po zy skał nie tyl ko
no wych gra czy. „Za głę bie” pod pi sa ło tak -
że no we umo wy spon sor skie z fir mą Ar -

tWit Kli ma oraz We ba sto Pe te mar Sp.
z o.o. Pierw sza z nich zaj mu je się pro duk -
cją i sprze da żą naj wyż szej ja ko ści fil trów
po wie trza do urzą dzeń wen ty la cyj nych
i kli ma ty za cyj nych, na to miast dru ga zaj -
mu je się pro duk cją sa mo cho do wych
okien da cho wych i agre ga tów do ogrze -
wa nia nie za leż ne go. KP

No�wi�pił�ka�rze,�no�wi�spon�so�rzy

Krzysz tof Po lacz kie w
icz
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waŻne TeleFOny

urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
państwowej straży pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
pogotowie ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
pogotowie gazowe
(32) 266 33 56
pogotowie energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
izba wytrzeźwień
(32) 266 10 30
schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
całodobowa pomoc
drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 266 66 66

KINO co? gdzie? kiedy?

Wystawa
So sno wiec kie Ki no He lios z oka zji pre mie ry fil mu „Czar -
ny czwar tek. Ja nek Wi śniew ski padł” zor ga ni zo wa ło nie -
zwy kłą, hi sto rycz ną wy sta wę pt. „Gru dzień „70, o chleb
i wol ność i no wą Pol skę”.

Od 25 lu te go, dzię ki Fun da cji „Po mor ska Ini cja ty wa
Hi sto rycz na” w so sno wiec kim Ki nie He lios bę dzie moż -
na oglą dać wy sta wę pt.: „Gru dzień „70, o chleb i wol ność
i no wą Pol skę”.

Wy sta wa skła da ją ca się z 29 mo du łów przed sta wia ją -
cych fo to gra fie  i ar chi wa lia do ty czą ce jed ne go z naj tra -
gicz niej szych wy da rzeń w po wo jen nej hi sto rii Pol ski, któ -
re mia ły miej sce 17 grud nia 1970 r.

Wy da rze nia te na zwa no „Ma sa krą gdyń ską”, kie dy to Lu -
do we Woj sko Pol skie otwo rzy ło ogień do wła sne go Na ro du.
Śmier cio no śne ku le tra fi ły w bez bron ny tłum lu dzi. Po przez
wy sta wę pra gnie my przy po mnieć po ko le niu mło dych Po la -
ków, ja ką ce nę pła ci li w prze szło ści ich ro dzi ce wal cząc
o god ne i spra wie dli we ży cie.

Eks po zy cję bę dzie moż na oglą dać w ho lu ki na He lios
do 13 mar ca 2011 r., wstęp na wy sta wę bez płat ny. GK

An ja Snel l man

Dziewczęta�ze�Świata�Maskotek
Przeł. Se ba stian Mu sie lak
Świat Książ ki, 2011
Pre mie ra 26 stycz nia 2011

Ty tu ło wy „Świat ma sko tek” to sklep ze zwie rząt ka mi: fa sa da in ne go świa -
ta z in ny mi „ma skot ka mi”. Te go, któ ry ist nie je i dzia ła wszę dzie, tak sa -
mo jak Be net ton, Boss, McDo nald’s, Tat too Ho use i No kia – przy po mi -
na au tor ka.
Skąd wzię ła się w nim czter na sto let nia Ja smin, któ ra pew ne go dnia nie
wró ci ła do do mu? Czy bar dziej do cie kli wa mat ka by ła by w sta nie ją
upil no wać? Jak spraw dzić wszyst kie kłam stwa cór ki, każ dą mi nu tę
w szko le i po za szko łą? Praw da, że Ja smin za przy jaź ni ła się z wy jąt ko -
wo „wy lu zo wa ną” Lin dą, a we dwie brnąć w nie zna ne jest z pew no ścią
ła twiej. Do te go jesz cze in ter net i ca ła, wy uz da na kul tu ra ma so wa: Ja -
ki jest twój ulu bio ny drink? Pa lisz ma ry chę? Masz już chło pa ka? Był
już szyb ki nu me rek, no wiesz? Ba ra ba ra, fi go fa go. Cha cha cha. Naj -
gor sza by ła Lind say Lo han. Cho dzisz już na im pre zy bez maj tek, nie
pę kasz? 

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych w pra wym dol -
nym ro gu da dzą roz wią za nie, któ re pro si my prze słać
pod ad re sem re dak cji do 7 mar ca 2011 r. Wśród au to rów
po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem „Krzy -
żów ka nr 2”) 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 – au ra, 5 – si niak, 8 – cy tat po prze dza ją cy treść
utwo ru, 9 – „cią gną cy się” cu kie rek, 10 – ra sa ma łych
psów, 11 – tłusz czo wiec ro bią cy ka rie rę ja ko skład nik kre -
mów, 12 – wi raż, 14 – od stęp stwo od pra wa ko ściel ne go
lub świec kie go, 16 – gru pa, ze spół, 17 – po tocz nie o rzą -
dzą cych, 19 – na pój bo gów, 21 – li te ra al fa be tu grec kie -
go, 22 – sto li ca Pe ru, 25 – eks cen tryk, 28 – wy lot wul ka -
nu, 29 – miesz ka nie krów, 30 – uczy ję zy ka ob ce -
go, 32 – ro dzaj wa go nu, 34 – filtr
or ga ni zmu, 35 – pod trzy mu ją spodnie, 36 – tro pi kal ny,
drew no żer ny owad, 37 – lal ka, ma ne kin, 38 – ma li chłop -
cy, uoso bie nie mi ło ści, 39 – mon gol ski pa sterz.

Pio no wo: 1 – pa rzą cy chwast, 2 – dziu ra, 3 – ko za, któ ra
wy kar mi ła Zeu sa, 4 – oce ny ucznia, 5 – rzad kie imię mę -
skie, 6 – nie przy jem ne uczu cie wy wo łu ją ce ru mień -
ce, 7 – część klat ki scho do wej, 13 – ta niec lu do wy, 15 – żą -
da nie, któ re mu to wa rzy szy ja kaś groź ba, 18 – pie cze
w prze ły ku, 20 – ro dzaj ciast ka z kre mem, 23 – bia ła nie -
wol ni ca w ha re mie, 24 – ciem no wło sa ko bie ta, 26 – ama -
to rzy an ty ków, 27 – po kurcz, 28 – naj waż niej szy w dru ży -
nie pił kar skiej, 31 – daw na jed nost ka mo ne tar -
na, 33 – wrza wa, tu mult.

Rozwiązanie krzyżówki numer 1/2011: SANDRA BROWN „Zasłona dymna”
Nagrody otrzymują: Jerzy Jędrusik, Ewelina Papke i Krzysztof Poźniak. 

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

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

krzyżówka�nr��2

           reklama

Mał go rza ta Gu tow ska -Adam czyk

Ma�rio�la,�mo�je�kro�ple...!
Świat Książ ki, 2011
Pre mie ra 26 stycz nia

Ma rio la, mo je kro ple...! – wy krzy ku je raz po raz do swej se kre tar ki nie -
ja ki Zby tek, dy rek tor pro win cjo nal ne go te atru gdzieś na Dol nym
Ślą sku, któ ry ma rzy o spo koj nej eme ry tu rze, gdy tym cza sem na gle
wszyst ko wy my ka mu się z rąk... 
Jest li sto pad 1981. W te atrze Zbyt ka, jak w ca łej Pol sce, dzia ła
i „So li dar ność”, i sta ry zwią zek za wo do wy. Bu fe to wa na za ple czu
pę dzi bim ber, a ze spół nie cier pli wie cze ka na mię so ze świ ni ho do -
wa nej za sce ną. Kra wiec wspo mi na wciąż Po wsta nie War szaw skie,
a pew na ak tor ka spóź nia się na pró by, bo stoi w ki lo me tro wych ko -
lej kach po... co kol wiek. 
Pod sta rza ła amant ka, oczy wi ście żo na dy rek to ra, gra Ju lię i pa ła
uczu ciem do mło de go re ży se ra z War sza wy, któ ry od by wa wła śnie
pró by „Horsz tyń skie go”. Te zo sta ją jed nak prze rwa ne, bo 12 grud -
nia w te atrze ma go ścić de le ga cja ra dziec ka i sztu ka się nie na da je.
Bły sko tli wa far sa Gu tow skiej -Adam czyk wpi su je się zna ko mi cie we
wciąż rzad ki nurt ko me dii o cza sach sta nu wo jen ne go. 

KI NO HE LIOS, ul. Mo drze jow ska 32b,
http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz -
na 032 363 14 14, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl

REPERTUAR PRASOWY KINA
HELIOS SOSNOWIEC
11.02. – 17.02.2011

POKAZY PRZEDPREMIEROWE:
„WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA”
15.30*,17.30*, 19.30*, 21.30*. (Wojna
żeńsko-męska), komedoa, od 15 lat, 105
min.
PREMIERA: „SANCTUM” 3D 11.45,
14.00, 16.15, 18.30, 20.45. (Sanctum),
thriller/dramat/przygodowy, od 15 lat, 109
min. 
„POZOSTAŁE TYTUŁY: 
„JAK SIĘ POZBYĆ CELLULITU”
10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45, 22.00.
(Jak się pozbyć cellulitu), komedia, od 15

lat, 113 min.
„PODRÓŻE GULIWERA” 11.30, 13.30,
15.30**,17.30**, 19.30**, 21.30**.
(Guliver’s Travels), przygodowy, od 7 lat,
USA, 90 min.
„OCH KAROL 2” 11.15,
13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30.
(Och Karol 2), komedia, od 15 lat, 95
min.
* WYŁĄCZNIE OD PIĄTKU DO
PONIEDZIAŁKU (11.02.-14.02.2011)
** WYŁĄCZNIE OD WTORKU DO
CZWARTKU (15.02.-17.02.2011)
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
“Jak się pozbyć cellulitu”, “Sanctum”

3D.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków ma -
my do wy gra nia 14 po je dyn czych bi le -
tów do ki na. Za pra sza my do na szej re -
dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja 22,
pok. 9) z naj now szym wy da niem „Ku -
rie ra Miej skie go” Nr 2.

14 lu te go o godz. 18.00 w Klu�bie�Miej�skim�im.�J.�Kie�pu�ry
przy ul.�Bę�dziń�skiej 65�(daw�ny�„Ener�ge�tyk”)�–�Wa�len�tyn�ki
z Krzysz�to�fem�Kil�jań�skim.�W pro�gra�mie�nie�za�brak�nie�co�-
ver’ów�i prze�pięk�nych�bal�lad�dla�za�ko�cha�nych.�Bi�le�ty�w ce�-
nie 20 zł.
17 lu te go od godz. 18.00 w MDK�Ka�zi�mierz�–�wer�ni�saż�wy�-
sta�wy�ma�lar�stwa�Da�riu�sza�Ce�ra�ze�go.
18 lu te go o godz. 17.00 w Klu�bie�Miej�skim�im.�J.�Kie�pu�ry
przy ul.�Bę�dziń�skiej 6�–�prze�gląd�im�prez�PTTK�z ro�ku 2010.
W pro�gra�mie:�po�kaz�mul�ti�me�dial�ny�oraz�część�ar�ty�stycz�na.
Wstęp�wol�ny.
19 lu te go od godz. 18.00 w MDK�Ka�zi�mierz�–�III Fe�sti�wal
Me�ta�lu�„ME�TAL�FEST 2011”:�w kon�cer�tach�m.�in.:�Post�Pro�fes�-
sion,�Front�si�de,�For�mis.
21 lu te go o godz. 19.30 w Art.�Ca�fe�Mu�za�–�NI�GHT�LI�FE�se�-
xtet�–�kon�cert�sze�ściu�mu�zy�ków�z sze�ściu�kra�jów.�Przed�sprze�-
daż�bi�le�tów 10 zł,�w dniu�kon�cer�tu 15 zł.
22 lu te go w Art.�Ca�fe�Mu�za�–�w kuch�ni�art�ca�fe�mu�za�dzień
SU�SHI.�Re�zer�wa�cja�sto�li�ka 30 zł.



07. 01. –�w Miej�skim�Klu�bie�im.�J.�Kie�pu�ry
przy ul.�Bę�dziń�skiej 65�otwar�to�„Sa�lę�za�baw
i re�kre�acji�dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży.�W otwar�ciu
wziął�udział �pre�zy�dent�Ka�zi�mierz�Gór�ski.�Po�-
my�sło�daw�cą�pro�jek�tu�jest�Sto�wa�rzy�sze�nie
Po�mo�cy�Ro�dzi�nie�„Je�ste�śmy�Ra�zem”.�Sa�la
po�wsta�ła�z my�ślą�o dzie�ciach�aby�na spo�tka�-
niach�z oj�ca�mi�nie�nu�dzi�ły�się�i od�bu�do�wy�wa�-
ły�z ni�mi�po�praw�ne�re�la�cje�i wię�zi.�Sto�wa�rzy�-
sze�nie�z wła�snych�środ�ków�wy�re�mon�to�wa�ło
sa�lę,�a wy�po�sa�że�nie�jej�by�ło�współ�fi�nan�so�-
wa�ne�ze�środ�ków�spon�so�ra�PZU�Ży�cie SA.
W sa�li�znaj�du�ją�się�po�mo�ce�dy�dak�tycz�ne,�gry
i za�ba�wy�edu�ka�cyj�ne,�za�baw�ki,�gry�zręcz�no�-
ścio�we�oraz�me�ble,�któ�re�znaj�du�ją�się�w każ�-
dym�do�mu.�Do dys�po�zy�cji�ro�dzi�ców�są�cie�płe
na�po�je.
8 – 9. 01. –�w Cen�trum�Kon�gre�so�wym
przy ul.�Mi�ko�łaj�czy�ka�od�był�się�cykl�wy�kła�-
dów�bi�blij�nych.�My�ślą�prze�wod�nią�se�rii�wy�-
kła�dów�był�frag�ment�wy�po�wie�dzi�Je�zu�sa
Chry�stu�sa�za�pi�sa�ny�w Ewan�ge�lii�wg�Ja�na:
„Nie�je�ste�ście�czę�ścią�świa�ta”.�
14. 01. –�w sie�dzi�bie�Bi�blio�te�ki�Pe�da�go�gicz�-
nej�od�by�ło�się�uro�czy�ste�pod�su�mo�wa�nie�pi�lo�-

ta�żo�wej�edy�cji�pro�gra�mu�re�ali�zo�wa�ne�go�w 5
gim�na�zjach�na�sze�go�mia�sta:�nr 1, 11, 12, 13
i 26. �W cza�sie�spo�tka�nia�gim�na�zjom�wrę�czo�-
no�dy�plo�my�„Zło�tej�Szko�ły”, 15�na�uczy�cie�li
otrzy�ma�ło�dy�plom�„Zło�ty�Na�uczy�ciel”,�a 8�pe�-
da�go�gów�i psy�cho�lo�gów�szkol�nych�otrzy�ma�-
ło�Cer�ty�fi�kat�In�struk�to�ra�Pro�gra�mu�„Gol�den
Fi�ve”�(„Zło�ta 5”).
27. 01. –�przy Po�mni�ku�Żoł�nie�rzy�Ra�dziec�-
kich�w Ostro�wach�Gór�ni�czych�od�by�ły�się�ob�-
cho�dy 66.�rocz�ni�cy�Wy�zwo�le�nia�So�snow�ca.
W uro�czy�sto�ściach�wzię�li�udział�przed�sta�wi�-
cie�le�władz�sa�mo�rzą�do�wych,�przed�sta�wi�ciel
Kon�su�la�tu�Fe�de�ra�cji�Ro�syj�skiej�z Kra�ko�wa
oraz�mło�dzież�ZSO�nr 6,�kom�ba�tan�ci�i miesz�-
kań�cy. 
28. 01. –�pre�zy�dent�Ka�zi�mierz�Gór�ski�wraz
z za�stęp�cą�Ry�szar�dem�Łu�kaw�skim�od�wie�dzi�-
li�pierw�sze�w hi�sto�rii�So�snow�ca�czwo�racz�ki.
Jul�ka,�Amel�ka,�Zu�zan�na i Bo�rys�ma�ją�już�ro�-
czek.�Pre�zy�dent�w imie�niu�miesz�kań�ców�So�-
snow�ca�wrę�czył�na rę�ce�ro�dzi�ców�za�baw�ki
oraz�ga�dże�ty�dla�dzie�ci,�a Pań�stwo�Ba�je�ro�-
wie�otrzy�ma�li�upo�min�ki�z kwia�ta�mi.�Ca�łej�ro�-
dzi�nie�ży�czy�my�Wszyst�kie�go�Naj�lep�sze�go!!!�

28. 01. –�od 1�lu�te�go�uru�cho�mio�ny�zo�stał
no�wy�przy�sta�nek�au�to�bu�so�wy,�któ�ry�ob�słu�gi�-
wał�bę�dzie�li�nię 154.�Przy�sta�nek�„So�sno�wiec
Śro�du�la�Mu�zeum�(na żą�da�nie)�zlo�ka�li�zo�wa�ny
zo�stał�przy ul.�Scho�enów�w re�jo�nie�skrzy�żo�-
wa�nia�z ul.�Che�micz�ną�(na wy�so�ko�ści�Mu�-
zeum).�No�wy�przy�sta�nek�bę�dzie�przy�stan�-
kiem�jed�no�kie�run�ko�wym�(kier.�ul.�Che�micz�-
na).�
30. 01. –�100-le�cie�uro�dzin�ob�cho�dzi�ła
miesz�kan�ka�So�snow�ca�Wan�da�Do�ma�now�-
ska.�Z tej�oka�zji�w do�mu�Ju�bi�lat�ki�od�by�ła�się
uro�czy�stość,�w któ�rej�wziął�udział�za�stęp�ca
pre�zy�den�ta�Ry�szard�Łu�kaw�ski.�Sza�now�-
na Ju�bi�lat�ka�z rąk�pre�zy�den�ta�ode�bra�ła�na�-
gro�dę�oraz�dy�plom.�
Pa�ni�Wan�da�Do�ma�now�ska�jest�cór�ką�Wa�len�-
te�go�Dyr�ki,�przed la�ty�ad�mi�ni�stra�to�ra�w ma�-
jąt�ku�Scho�enów.�Żoł�nierz�ZWZ�-AK,�w stop�niu
ka�pi�ta�na.�By�ła�łącz�nicz�ką�w Za�głę�biow�skiej
Or�ga�ni�za�cji�AK�pod pseu�do�ni�mem�„Zo�sia”,
a na�stęp�nie�Gra�ży�na.�Od�zna�czo�na za dzia�łal�-
ność�w ZWZ�-AK�Srebr�nym�Krzy�żem�z Mie�-
cza�mi.�Po woj�nie�pra�co�wa�ła�m.�in.�w Urzę�-
dzie�Miej�skim�w So�snow�cu. U
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BARAN (21.03. – 19.04.) – W naj�bliż�-
szych�dniach�po�myśl�ny�układ�planet
zapewni�Ci�przypływ�pozytywnej�energii
i sprawi,�że�Twoje�szare�komórki�będą
pracować�na najwyższych�obrotach.�Nie
zabraknie�Ci�więc�dobrych�pomysłów.
Za najlepsze�–�będzie�nagroda!
BYK (20.04. – 20.05.) –�Nadchodzące
dni�spowodują�chaos�i zamieszanie
w Twoim�życiu.�Będziesz�rozkojarzony
i nerwowy.�Dobrze�więc�się�zastanów
zanim�podejmiesz�jakąkolwiek�decyzję.
Na pewno�podejmiesz�najlepszą.
Pamiętaj,�że�nerwy�są�złym�doradcą.
BLIŹ NIĘ TA (21.05.- 21.06.) –�Roz�po�czy�-
na�się�po�myśl�ny�okres�w Two�im�ży�ciu.
Part�ner�moc�no�zmo�bi�li�zu�je�Cię
do działania,�rozbudzi�Twoją�ciekawość
i wyobraźnię.�Nieoczekiwanie�przyjdą�Ci
do głowy�nowe�pomysły,�które�zaowocują
niespodziewanymi�efektami.�
RAK (22.06. – 22.07.) –�Zapowiada�się
spokojny�czas�pozbawiony�większych
wydarzeń.�Postaraj�się�wykorzystać
pozytywny�wpływ�planet�i finalizuj
sprawy.�Postępuj�jednak�z rozwagą.
W poszukiwaniu�pracy�bądź�bardziej
asertywny.�Niejeden�pracodawca�będzie
chciał�Cię�wykorzystać.
LEW (23.07. – 22.08.) –�W nad�cho�dzą�-
cym�okre�sie�mo�żesz�być�pod�de�ner�wo�wa�ny
i ła�two�ule�gać�zmiennym�nastrojom.�Nawet
błahe�sprawy�będą�Cię�wyprowadzać
z równowagi�i wywoływać�konflikty.�Unikaj
dyskusji�z przełożonymi.�Zajmij�się�swoją
pracą,�a nie�interesuj�się�co�robią�inni.
PANNA (23.08. – 22.09.) –�Czekają�Cię
trudne�rozmowy�w sprawach
zawodowych.�Wykaż�cierpliwość�i umiar,
ale�nie�ustępuj,�bo�w większości�spraw�to
Ty�masz�rację.�Szef�w końcu�to�doceni.
Możliwe,�że�nawet�zastanowi�się
nad awansem.�Ty�również�powinieneś�to
docenić.�Nie�zapomnij�zagrać�w Lotto!
WAGA (23.09. – 22.10.) –�Masz�szansę
na zawarcie�korzystnych�kontaktów
zawodowych.�Warto�również�wystartować
z nowym�pomysłem,�który�może
przynieść�Ci�nie�tylko�uznanie,�ale
również�całkiem�dobre�rezultaty
finansowe.�W najbliższym�czasie�Twoje
problemy�finansowe�ulegną
zdecydowanej�poprawie.
SKORPION (23.10.-21.11.) –�Ważne
sprawy�załatwiaj�na początku�lub�końcu
miesiąca,�gdyż�jego�środek�zapowiada�się
nieciekawie.�Na szczęście�możesz�liczyć
na poparcie�i pomoc�wielu�ludzi.
Pamiętaj,�że�żyjesz�wśród�życzliwych�Ci
osób,�którym�Ty�także�już�nie�jeden�raz
pomogłeś.
STRZE LEC (22.11. – 20.12.) –�Wcho�-
dzisz�w bar�dzo�sprzy�ja�ją�cy�okres.
W sprawach�zawodowych�nie�będzie�dla
Ciebie�rzeczy�niemożliwych,�nie�trać�więc
czasu�na skomplikowane�strategie
i zmierzaj�do celu�prostą�drogą.�Rodzinne
zawirowania�niedługo�się�uspokoją.
KO ZIO RO ŻEC (21.12. – 20.01.) –�Po�zy�-
tyw�ny�wpływ�pla�net�spra�wi,�że�z po�wo�dze�-
niem�upo�rasz�się�ze�wszyst�ki�mi�zadaniami
i podpiszesz�intratną�umowę.
W perspektywie�wpłynie�to�korzystnie
na Twoją�sytuację�finansową.�Niech
tylko�nie�przwróci�Ci�to�za bardzo
w głowie.
WODNIK (21.01. – 20.02.) –�Zadbaj
w końcu�o siebie.�Poświęć�więcej�uwagi
relaksowi�i zdrowiu.�Jeżeli�je�teraz
zlekceważysz�to�szybko�odczujesz
negatywne�skutki�swojego�zaniedbania.
W sprawach�sercowych�bez�większych
sensacji.�Rzeczywistość�szara,�jak�ta
za oknem.
RYBY (21.02 – 20.03.) –�W najbliższych
dniach�pojawią�się�nowe�możliwości
w sprawach�materialnych.�Unikaj�jednak
ryzyka�i nie�stawiaj�wszystkiego�na jedną
kartę.�Więcej�uwagi�poświęć�swoim
relacjom�z otoczeniem.�Stałeś�się
ostatnio�bardzo�niesympatyczny,�a to�się
wielu�niepodoba.�VENA

Z��„Kurierem”�po�mieście

TEATR
15.02 godz. 10.00 Sławomir Mrożek
"Tango"
16.02 godz. 10.00 Sławomir Mrożek
"Tango"
17.02 godz. 19.00 Eugene Ionesco
"Łysa śpiewaczka"
18.02 godz. 19.00 Jan Szurmiej
"Cymes! Cymes!"
19.02 godz. 18.00 Jan Szurmiej
"Cymes! Cymes!"
20.02 godz. 18.00 Witold Gombrowicz
"Pornografia"
22.02 godz. 12.00 Sławomir Mrożek
"Tango"
23.02 godz. 10.00 Lucy Maud
Montgomery "Ania z Zielonego

Wzgórza"
24.02 godz. 19.00 Francis Veber
"Plotka"
25.02 godz. 19.00 Eugene Ionesco
"Łysa śpiewaczka"
26.02 godz. 18.00 Eugene Ionesco
"Łysa śpiewaczka"
27.02 godz. 18.00 Francis Veber
"Plotka"

UWA GA!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my do wy gra -
nia:
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Ły sa
śpie wacz ka” w dniu 17 lu te go (czwar tek)
o godz. 19.00.

1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Cy -
mes! Cy mes!” w dniu 19 lu te go (so bo ta)
o godz. 18.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Por -
no gra fia” w dniu 20 stycz nia (nie dzie la)
o godz. 18.00.
Pierw sze trzy oso by, któ re przyj dą z naj -
now szym wy da niem „Ku rie ra Miej skie go”
nr 2 do na szej re dak cji (So sno wiec, ul. 3
Ma ja, po kój nr 9), po da dzą swo je imię i na -
zwi sko, otrzy ma ją bez płat ne za pro sze nia,
któ re bę dą do ode bra nia w ka sie Te atru.
Wa run kiem ode bra nia bi le tu jest za pła ce nie
za 1 po dwój ne za pro sze nie sym bo licz nej
kwo ty 2 zł. Re dak cja nie po no si od po wie -
dzial no ści za zmia ny w re per tu arach.

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 

„Tra�dy�cje�za�głę�biow�skie�go�gór�nic�twa”
Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków
Gór nic twa ja ko je den z pod sta wo wych
ce lów ma kul ty wo wa nie tra dy cji gór ni -
czych. O tra dy cjach gór nic twa, w szcze -
gól no ści w za głę biow skich ko pal niach
wę gla do tych czas nie by ło ob szer niej szej
pu bli ka cji. Dla te go sta ra niem SITG Ko -
ło „Za głę bie” w Bę dzi nie we współ pra -
cy ze Sto wa rzy sze niem Au to rów Pol -
skich Od dział Bę dziń ski w 2010 r. wy -
da no książ kę za ty tu ło wa ną „Tra dy cje
za głę biow skie go gór nic twa”.
Książ ka skła da się z ośmiu roz dzia łów:
– SITG na stra ży tra dy cji gór ni czych

(rys hi sto rycz ny Sto wa rzy sze nia)
– Go dło gór ni cze, pa tron ka gór ni ków

i gór ni cze dys tynk cje

– Hi sto ria tra dy cji gór ni czych
– Sztan da ry, oł ta rze i fi gu ry z pa tron ką

gór ni ków
– Z hi sto rii or kiestr gór ni czych
– Ob cho dy świę ta gór ni cze go w 2009

r. w wy bra nych miej sco wo ściach
– Pio sen ki gór ni cze i na każ dą oka zję
– Z hi sto rii bie da szy bów i za głę biow -

skich ko palń wę gla
Przed mo wę do książ ki na pi sał Ro man

Ma cu ga – czło nek Za rzą du Głów ne go
SITG w Ka to wi cach (i jed no cze śnie pre -
zes SITG Od dział So sno wiec). Pu bli ka cja
po sia da dwie re cen zje: Mu zeum Gór nic -
twa Wę glo we go w Za brzu oraz Ślą skie go
Cen trum Dzie dzic twa Kul tu ro we go
w Ka to wi cach. W koń co wej czę ści książ -

ki za miesz czo no bio gra my człon ków
SITG Ko ło „Za głę bie” w Bę dzi nie.

Pu bli ka cję uzu peł nia te ma tycz ny
spis li te ra tu ry (69 po zy cji). Opra co wa -
nie za wie ra 130 ilu stra cji, przy czym
część z nich wy ko na na jest w ko lo rze.

Książ ka „Tra dy cje za głę biow skie go
gór nic twa” jest siód mą pu bli ka cją o za -
głę biow skich ko pal niach wę gla, a czter -
dzie stą już książ ką Bo le sła wa Cie pie li.

Książ kę moż na na być w: Bę dzi nie
(Księ gar nia „Ma tras”, Bi blio te ka Pe da -
go gicz na), Dą bro wie Gór ni czej (Miej -
skie Mu zeum „Szty gar ka”), Ka to wi -
cach (Za rząd Głów ny SITG). 

Bo�le�sław�Cie�pie�la

Zgod nie z ubie gło rocz ny mi za po wie -
dzia mi w głów nym dwor cu ko le jo wym
w So snow cu roz po czę ła dzia łal ność nie -
ty po wa bi blio te ka. Na ra zie co praw da
dzia ła tyl ko czy tel nia, w do dat ku ko rzy -
stać mo gą z niej tyl ko pra cow ni cy ko lei,
ale wkrót ce ko le jar ski księ go zbiór bę -
dzie do stęp ny dla wszyst kich chęt nych.

Czy tel nia czyn na jest
w godz. 9 – 13. Wciąż trwa ka ta lo go -
wa nie i usta wia nie na pół kach dzie siąt -
ków ty się cy ksią żek z ko le jo wych
skład nic. Skąd wzię ły się w So snow cu?

– Książ ki po cho dzą z ośrod ków na -
uko wo-dy dak tycz nych i ko le jar skich
szkół za wo do wych, któ rych wie le by ło
w re gio nie w cza sach świet no ści
PKP – wy ja śnia Ka rol Trzoń ski, dy rek -

tor Za kła du Li nii Ko le jo wych w Ka to -
wi cach. – Gdy trans port szy no wy za czął
pod upa dać, z bra ku fun du szy pla ców ki
te zo sta ły zli kwi do wa ne, a ich zbio ry
książ ko we tra fi ły do ma ga zy nu. Prze by -
wa ły tam przez la ta. Zna la zły się tam
m.in. zbio ry z za miej sco wych od dzia -
łów Ślą skiej Dy rek cji Okrę go wej Ko lei
Pań stwo wych w Biel sku i Ka to wi cach.
Część ksią żek po cho dzi z po dob nej pla -
ców ki, któ ra mie ści ła się kie dyś w So -
snow cu. Ko lej ma wiel kie zbio ry ksią -
żek, dzię ki sta cyj nej bi blio te ce miesz -
kań cy mia sta, a tak że ca łe go re gio nu
bę dą mie li do stęp do tych ma te ria łów.

Sta nie się tak z po cząt kiem wio sny.
Wte dy też o go dzi nę zo sta nie wy dłu żo -
ny czas otwar cia pla ców ki. Do ce lo wo

bi blio te ka na dwor cu li czyć ma pra -
wie 50 ty się cy ksią żek. To w du żej mie -
rze książ ki do ty czą ce ko lei, za rów no
zwią za ne z hi sto rią ko lej nic twa i roz wo -
jem trans por tu szy no we go, jak i pro fe -
sjo nal ne wy daw nic twa do ty czą ce ko le -
jo wej in fra struk tu ry, ta bo ru i za sad
funk cjo no wa nia ko lei. Jed nak nie tyl ko,
jest wie le po zy cji do ty czą cych np. pra -
wa, eko no mii, za rzą dza nia czy lo gi sty -
ki. Dzię ki stwo rze niu bi blio te ki za go -
spo da ro wa no po miesz cze nia w so sno -
wiec kim dwor cu. Kie dyś mie ści ły one
biu ra, po tem nie bar dzo by ło wia do mo
co z ni mi zro bić. W no wo za adap to wa -
nych po miesz cze niach ko lej urzą dzi ła
też sa lę kon fe ren cyj ną na spo tka nia
i sym po zja. TB

Hu bert Klim ko -Do brza niec ki

Bornholm.
Bornholm
da ta pre mie ry: 3 lu te go 2011
Wyd. ZNAK

Naj now sza po wieść
Hu ber ta Klim ko -
-Do brza niec kie go!
Niem cy, po czą tek
dru giej woj ny świa -
to wej. Horst Bar tlik
jest prze cięt nym,
nie wy róż nia ją cym się męż czy zną,
któ ry pro wa dzi spo koj ne, po zba -
wio ne wy bu chów na mięt no ści ży -
cie. Dwa wy da rze nia zmie nia ją
je go lo sy. Od kry cie, że nie ko cha
już swo jej żo ny oraz wy jazd
na woj nę. Skie ro wa ny do ba zy
na Born hol mie męż czy zna bu dzi
się po wo li do ży cia, od zy sku je
daw ną pew ność sie bie, mę skość.
Nie spo dzie wał się, że woj -
na przy nie sie mu szan sę na mi -
łość.

Ma ciej Grab ski

Ksiądz�Rafał.
Niespokojne�czasy
da ta pre mie ry: 24 lu te go 2011
Wyd. ZNAK

Ksiądz Ra fał sta -
wia czo ło no wym
wy zwa niom. Kon -
ty nu acja przy gód
księ dza Ra fa ła No -
wi ny, nie sza blo no -
we go pro bosz cza
wplą ta ne go w wal kę o suk ce sję
po zmar łym bi sku pie Ja ku bie.
Sta je się on po wier ni kiem spo rej
su my pie nię dzy, któ rą bi skup zo -
sta wił gro dec kiej pa ra fii. Ra fał
nie był by jed nak so bą, gdy by nie
wy my ślił ory gi nal ne go spo so bu
prze cho wy wa nia tych pie nię dzy
i za rzą dza nia ni mi. Bu dzi to
w Grod ku – i nie tyl ko – spo rą
sen sa cję.
Ksiądz Ra fał. Nie spo koj ne cza sy
to kon ty nu acja książ ki Ksiądz
Ra fał wy da nej na kła dem wy daw -
nic twa Znak w kwiet niu 2010 r.

KONKURS�WYDAWNICTWA�„ZNAK”�KM
NR 2/2011:�
Kto jest bohaterem powieści pt.
„Bornholm. Bornholm”?

Pierwsze�4�osoby,�które�przyjdą�do
naszej�redakcji�(Sosnowiec,�ul.�3
Maja,�22�pokój�nr�9)�z�aktualnym
wydaniem�„Kuriera�Miejskiego”�nr�2
i�prawidłowo�odpowiedzą�na�zadane
pytanie�otrzymają�nagrodę
książkową.

KONKURS�WYDAWNICTWA�„ŚWIAT
KSIĄŻKI”�–�KM�NR 2/2011
Jakich czasów dotyczy powieść
pt. „Mariola, moje krople...!”?

Pierwsze�2�osoby,�które�przyjdą�do
naszej�redakcji�(Sosnowiec,�ul.�3
Maja�22,�pokój�nr�9)��z�aktualnym
wydaniem�„Kuriera�Miejskiego”�nr�1
i�prawidłowo�odpowiedzą�na�zadane
pytanie�otrzymają�nagrodę
książkową.

Ru�szy�ła�czy�tel�nia�nadwor�cu�PKP
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Po raz dru gi sto wa rzy sze nie Ho spi -
cjum św. To ma sza Ap. prze pro wa -
dzi lo w So snow cu zbiór kę pu blicz -
ną. Zgod nie z po zwo le niem Pre zy -
den ta Mia sta So snow ca zbiór ka
by ła prze pro wa dza na od 18 stycz -
nia do 31 grud nia ubie głe go ro ku
w róż nych for mach: kwe sta na uli -
cach So snow ca oraz zbiór ki or ga -
ni zo wa ne przez so sno wiec kie
szko ły i przed szko la na swo im te -
re nie. Łącz nie zgro ma dzo no kwo -
tę 17.100,41 zł.

Po zy ska ne środ ki zo sta ły zu -
żyt ko wa ne zgod nie z ce lem zbiór -
ki na wspar cie me dycz ne i so cjal -
ne pod opiecz nych ho spi cyj nych,
na po kry cie bie żą cych kosz tów
zwią za nych z za pew nie niem opie -
ki me dycz nej i psy cho lo gicz nej,
na sfi nan so wa nie le ków, środ ków
me dycz nych oraz sprzę tu jed no ra -
zo we go użyt ku nie zbęd ne go
do świad cze nia opie ki me dycz nej
w do mu cho re go dla naj bied niej -
szych pod opiecz nych. 

– W imie niu cho rych oraz
ich ro dzin bar dzo ser decz nie
dzię ku je my wszystkim miesz -
kań com So snow ca, za oka za ne
wspar cie, któ re przy czy ni ło się
do uspraw nie nia funk cjo no wa -
nia ho spi cjum i prze ło ży ło się
na lep szą po moc, świad czo ną
nie ule czal nie cho rym, prze by -
wa ją cym w swo ich do mach –
informuje Za rząd Sto wa rzy -
sze nia Ho spi cjum św. To ma -
sza Ap. ARC

Le�gends�
of�Sha�olin
PO CZUJ ener gię pły ną cą z fi lo zo fii Zen Bud dy zmu
PO DZI WIAJ tań ce, mu zy kę, i stro je Da le kie go Wscho du
ZO BACZ nie wia ry god ne po pi sy zręcz no ścio we mni chów
OD KRYJ ma gię Sta ro żyt nych Chin

Ma my ogrom ną przy jem ność
przed sta wić pol skiej pu blicz no ści
za pie ra ją cy dech w pier siach
spek takl w wy ko na niu Le gends
of Sha olin. Pod czas 2-go dzin ne -
go wi do wi ska prze nie sie my się
w cza sie i prze strze ni do sta ro żyt -
nych Chin sprzed 1500 lat. Mni si
po pro wa dzą nas po przez hi sto rię
po wsta nia i roz wo ju klasz to ru
Sha olin, je go tra dy cję i fi lo zo fię
Zen Bud dy zmu. Wi dzo wie bę dą
mo gli zo ba czyć jak wiel ką moc
nie sie ze so bą sztu ka me dy ta cji,
któ ra po zwa la osią gnąć per fek -
cyj ną rów no wa gę mię dzy czy sto -
ścią umy słu i si łą ludz kie go cia ła.
Mni si po dzie lą się z na mi swo imi
umie jęt no ścia mi, wy stę pu jąc
w tra dy cyj nych, nie zmien nych
od wie ków stro jach i przy to wa -
rzy sze niu mu zy ki, tak cha rak te -
ry stycz nej dla Da le kie go Wscho -
du. Co wię cej, nie bę dzie my tyl -
ko ob ser wa to ra mi, ale weź mie my
czyn ny udział w wy da rze niu. Mi -

strzo wie za pra sza ją na sce nę oso -
by z wi dow ni, aby i oni mo gli
spraw dzić się w kar ko łom nych
wy czy nach. Po ka zu ją, że każ dy
z nich mo że być tak sil ny jak lew,
mieć ko ści jak z że la za i moc ne
mię śnie ni czym stal. 

W skład gru py Le gends of
Sha olin wcho dzą udu cho wie ni
mni si i ich ucznio wie prak tycz nie
w każ dym wie ku. Naj młod szy
z nich nie skoń czył jesz cze 7 lat
a naj star szy, naj bar dziej uty tu ło -
wa ny i naj wyż szy w hie rar chii
już daw no prze kro czył 75 lat. 

Mi strzo wie za pre zen tu ją rów -
nież mro żą ce krew w ży łach sce -
ny walk, do któ rych uży wa ją roz -
ma itych ro dza jów bro ni np.
włócz nie, ha la bar dy, po trój ne ce -
py, łań cu chy. Gło wa mi roz bi ja ją
mar mu ro we pły ty, kła dą się
na ostrzach kil ku na stu mie czy,
jed nym ude rze niem pię ści prze -
bi ja ją gru be, be to no we ścia ny.
Przed sta wie nia w wy ko na niu Le -

gends of Sha olin w la tach 1995-
2003 obej rza ło w su mie po nad 3
mi lio ny wi dzów na czte rech kon -
ty nen tach. Mni si wy stę po wa li
w naj słyn niej szych sa lach Eu ro -
py i świa ta (mo gą one jed no ra zo -
wo po mie ścić na wet 4-ty siecz ną
wi dow nię) m. in. Du est schlan -
dhal le w Ber li nie, Olym pia hal le
w Mo na chium, We mbly Are -
na w Lon dy nie, Uni ver sal Am -
phi the ater w Los An ge les czy La
Ci ga le The atre w Pa ry żu. Ze spół
wie lo krot nie był za pra sza ny
i brał udział w słyn nych pro gra -
mach te le wi zyj nych. Ser decz nie
za pra sza my.

W na szym wo je wódz twie
Le gends of Sha olin bę dzie moż -
na obej rzeć 26 mar ca w Do mu
mu zy ki i Tań ca w Za brzu
oraz 28 mar ca w Te atrze Roz -
ryw ki w Cho rzo wie.

Dla na szych czy tel ni ków ma -
my za pro sze nie na wi do wi sko 26
mar ca w Za brzu. U

Zbiór�ka�na rzecz�ho�spi�cjum�–�po�dzię�ko�wa�nia

Otwar�cie�Ho�te�lu�Sza�fran
Czte ro gwiazd ko wy Ho tel Sza -
fran przyj mu je już pierw szych
gości. Bu dy nek po łą czo ny jest
z ist nie ją cą już wcze śniej re stau -
ra cją „Sza fra no wy Dwór”. Bu -
do wa obiek tu trwa ła po nad rok
i po chło nę ła ok. 30 mln zł. Ho -
tel po ło żo ny jest w po bli żu
skrzy żo wa nia kil ku dróg kra jo -
wych, bez po śred nio przy DK -
-86, pro wa dzą cej z Ka to wic
i So snow ca w kie run ku War sza -
wy. Do dat ko wym atu tem jest są -
siedz two z jed nym z naj więk -
szych w re gio nie cen trów han -
dlo wych M1. In we sto rem jest
pry wat na spół ka Eu ro pej -
ska VII. Jest jed nym z nie licz -
nych w na szym re gio nie ho te li
tej kla sy, któ ry nie na le ży
do żad nej z sie ci ho te lar skich.
Ho tel Sza fran po sia da 116 po -
koi, w tym sie dem apar ta men -
tów. Czte ry po ko je przy sto so wa -
ne są dla osób nie peł no spraw -
nych. Ho tel dys po nu je tak że
sied mio ma sa la mi kon fe ren cyj -
ny mi. Na ostat nim pię trze bu -
dyn ku od mar ca ru szy SPA. 

Dy rek tor – Be ata Ko wal czyk
przy zna ła, że ho tel kon ku ru je
z in ny mi te go ty pu obiek ta mi
nie tyl ko pro fe sjo nal ną ob słu gą,
ale rów nież ce na mi. Obec nie
ofer ta ho te lu jest niż sza o ok. 30
proc. od ofer ty ho te li po dob nej
ka te go rii w in nych mia stach na -
szej aglo me ra cji. Za do bę w po -
ko ju jed no oso bo wym za pła ci -
my 239 zł, na to miast wy na ję cie

apar ta men tu to koszt 489 zł.
Obiekt na sta wio ny jest przede
wszyst kim na ob słu gę klien tów
biz ne so wych oraz or ga ni za cję
kon fe ren cji. Je że li obiekt w Cze -
la dzi od nie sie suk ces, wła ści cie -
le nie wy klu cza ją bu do wy ko lej -
nych te go ty pu ho te li w in nych
mia stach Pol ski.

Tekst�i�foto:�Beata�Dudek
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Naj więk sze prze bo je wy ko na ne
w kul to wych „gre go riań skich”
aran ża cjach. Mi stycz ne wer sje
na szych ulu bio nych utwo rów.
Opa ry ta jem ni czo ści opla ta ją ce
hi ty ze szczy tów list prze bo jów. 
W mar cu je den z naj bar dziej
roz po zna wal nych chó rów świa ta
po now nie od wie dzi Pol skę! 

Chór Gre go rian po wstał
na po cząt ku lat 90. XX w.
w Wiel kiej Bry ta nii. Strza łem
w dzie siąt kę oka zał się ory gi -
nal ny po mysł Fran ka Pe ter se na,
zna ne go pro du cen ta mu zycz ne -
go, na po łą cze nie śre dnio -
wiecz ne go cho ra łu gre go riań -

skie go ze współ cze sną mu zy ką
po po wą i roc ko wą. I wła śnie
ten po mysł za po cząt ko wał
okres świet no ści ze spo łu Gre -
go rian. Już pierw szy al bum
gru py „Ma sters of chant” przy -
niósł jej po pu lar ność i fa le suk -

ce sów – sta tus zło tej pły ty w 6
kra jach Eu ro py, w Por tu ga lii
pla ty na. Do stał się rów nież
do pre sti żo wej li sty TOP 10
w 10 kra jach świa ta.

Wiel ka po pu lar ność Gre go -
rian przy czy ni ła się do po wsta -
nia wie lu na śla dow ców, nie
mniej jed nak to wła śnie Gre go -
ria nie są je dy nym, nie po wta rzal -
nym i cha rak te ry stycz nym ze -
spo łem. 

Ich naj więk sze hi ty bę dzie -
my mie li oka zję usły szeć już 15
mar ca w Do mu Mu zy ki i Tań ca
w Za brzu. Dla na szych Czy tel ni -
ków ma my za pro sze nie! U

GRE�GO�RIAN


