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Duże miasto, jakim jest
Sosnowiec, ma w swoim
obrębie szereg instytucji kultury
oraz wiele instytucji sportowych,
więc jest się czym
zajmować – podkreśla
w udzielonym naszej gazecie
wywiadzie Tomasz Mędrzak,
przew. Komisji Kultury, Sportu
i Rekreacji
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W czerwcu Sosnowiec stanie się mekką
samorządowców z całej Polski. Wszystko
za sprawą VIII Ogólnopolskiej Konferencji Public
Relations w samorządzie, która odbędzie się
w dniach 8-10 czerwca. Do stolicy Zagłębia
ściągnie wielu znamienitych gości

Do 20 marca możesz oddać głos
w walce o pole na planszy gry
Monopoly. Rywalizuje 60 polskich
miast. Codziennie można oddać
jeden głos na Sosnowiec!
Zapraszamy do udziału w konkursie
i głosowanie na nasze miasto
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Klu by SLD oraz Nie za leż ni po par li
pro jekt bu dże tu z au to po praw ka mi
pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go.
Pra wo i Spra wie dli wość wstrzy ma ło
się od gło su, po dob nie po stą pi li rad -
ni Plat for my Oby wa tel skiej i bu dżet
So snow ca na 2011 rok zo stał uchwa -
lo ny. Po dob nie jak Wie lo let nia Pro -
gno za Fi nan so wa do ro ku 2025. 

Pre zy dent Gór ski ko lej ny raz za -
pra szał rad nych do współ pra cy. – Po -
trze bu ję 15 rad nych, dla któ rych do -
bro So snow ca jest naj waż niej -
sze – mó wił pre zy dent pod czas
lu to wej se sji. 

Ten apel przy naj mniej na ra zie
po zo stał bez echa, ale gło so wa nie
nad bu dże tem po ka za ło, że koń czy
się czas wy bor czej ko ali cji PO z PiS
oraz Nie za leż ny mi. Ci ostat ni są co -
raz bli żej ak tyw ne go wspie ra nia pre -
zy den ta Gór skie go. W ku lu aro wych
roz mo wach moż na by ło usły szeć, że
po móc ma w tym kan dy da tu ra Grze -
go rza Pi sal skie go z list… SLD
w zbli ża ją cych się wy bo rach par la -
men tar nych. Tak że PiS po ka zu je, że
w de cy du ją cych chwi lach je śli na wet
nie bę dzie na „tak”, to z pew no ścią
nie po mo że Plat for mie. 

Se sja bu dże to wa by ła wy jąt ko wo
dłu ga. Ale owoc na, sa mo gło so wa nie
prze bie gło bły ska wicz nie. To masz
Bań bu ła – przewodniczący Klu bu
SLD pod kre ślał, że to bu dżet nie tyl -
ko do przy ję cia, ale i ko niecz ny. Mi -
mo uwag tak że przed sta wi cie le Nie -
za leż nych zde cy do wa li się „w imię
do bra mia sta” za gło so wać „za”. Rad -
ni PiS, w imie niu któ rych mó wił To -
masz Mę drzak, zde cy do wa li się
wstrzy mać od gło su. Co ozna cza ło,
że je dy nie rad ni PO są prze ciw ni bu -
dże to wi w kształ cie za pro po no wa nym

przez pre zy den ta Gór skie go. – Zgło -
si li śmy na sze po praw ki, brak ich
prze gło so wa nia ozna cza, że nie ste ty
nie mo że my za gło so wać na „tak”.
Cie szy jed nak to, że pre zy dent po słu -
chał na szych uwag, i de fi cyt jest
mniej szy – mó wił przewodniczący
Klu bu PO Ma te usz Ry ka ła. 

– Po praw ki zo sta ły zgło szo ne
za „pięć dwu na sta”, trud no w tak
krót kim cza sie się do nich od -
nieść – ri po sto wał To masz Bań bu ła. 

Tuż przed ob ra da mi se sji od by -
ło się po sie dze nie Ko mi sji Bu dże -
to wej. Dys ku sja by ła burz li wa,
osta tecz nie ko mi sja za gło so wa ła

za bu dże tem, ale z po praw ka mi
Plat for my, o któ rych pod czas se sji
mó wi li przed sta wi cie le SLD i PO.
Zmia ny do ty czy ły okro je nia bu do -
wy dro gi łą czą cej uli ce Jed no ści
z 11 Li sto pa da. 

Osta tecz nie po praw ki, któ re da -
wa ły do dat ko we pie nią dze m.in.
na re mon ty dróg, oświa tę oraz szpi -
tal miej ski, zo sta ły od rzu co ne już
pod czas se sji. 

Sam bu dżet w po rów na niu z pier -
wot ną wer sją róż ni się m.in. wy so ko -
ścią emi to wa nych ob li ga cji. W tym
ro ku mia sto po ży czy bli sko 63 mln
zło tych, za miast pla no wa nych 82.

Po au to po praw ce pre zy den ta do cho -
dy ma ją się kształ to wać na po zio -
mie 658 mln zło tych, zaś wy dat ki to
kwo ta 746 mln.

– Kom pro mis w spra wie bu dże tu
po le ga na tym, że nikt nie bę dzie za -
do wo lo ny w stu pro cen tach. Mi mo
wszyst ko So sno wiec jest w o ty le do -
brej sy tu acji, że nie mu si my się za sta -
na wiać, czy za my kać szpi ta le lub
wy łą czać świa tło na uli cach. Mo że -
my za to my śleć o przy szło ści i roz -
wo ju na sze go mia sta – mó wił pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski

Tekst�i fo�to:�Ja�ro�sław�Adam�ski�

Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza środki
na pogotowia ratunkowe. Efekt jest taki, że
od początku marca w Sosnowcu po godzinie 18
od poniedziałku do piątku, oraz przez cały
weekend nie można korzystać z pomocy
pogotowia. Pacjenci muszą szukać pomocy
w nagłych wypadkach w szpitalu górniczym 2 2

To już praw dzi wy Ba by Bo om. W stycz niu 2011
ro ku w So sno wiec kim Cen trum Opie ki nad Mat -
ką i No wo rod kiem przy szło na świat 182 dzie ci.
To aż o 54 wię cej w po rów na niu do stycz nia
ubie głe go ro ku.

Zwięk szo na licz ba po ro dów zna la zła od -
zwier cie dle nie w wy ko na niu kon trak tu NFZ
za sty czeń 2011 ro ku. W przy pad ku no wo rod ków
zwięk sze nie wy nio sło po nad 103 tys. zł, a w gi -
ne ko lo gii o 87 tys. zł. Ozna cza to, że wy ko na nie
kon trak tu So sno wiec kie go Cen trum Opie ki
nad Mat ką i No wo rod kiem by ło w stycz niu 2011
ro ku wyż sze o 190 tys. zł niż w tym sa mym mie -
sią cu w 2010 ro ku.

War to za uwa żyć, że w pierw szym mie sią cu
dzia łal no ści no we go ośrod ka, z uwa gi na je go
spe cy fi kę – przy szłe mat ki du żo wcze śniej
przed po ro dem wy bie ra ły ośro dek, w któ rym za -
mie rza ły uro dzić – na le ży uznać, że wie le miesz -
ka nek So snow ca, któ re uro dzi ły w stycz niu, wy -
bra ły in ny szpi tal, jesz cze przed za koń cze niem
bu do wy Cen trum. 107 spo śród 182 ro dzą cych
ma tek to miesz kan ki So snow ca. – Wy so ki stan -
dard usług ma od zwier cie dle nie w ilo ści ro dzą -
cych w na szym szpi ta lu. Ro dzą u nas nie tyl ko
miesz kan ki So snow ca. Wieść o tym, że w so sno -
wiec kim szpi ta lu ro dzi się w do sko na łych wa run -
kach szyb ko ro ze szła się po ościen nych mia -
stach – pod kre śla z du mą dy rek tor szpi ta la Zbi -
gniew Swo bo da.

Za do wo le nia nie kry ją sa me pa cjent ki. – Cór -
kę uro dzi łam kil ka ty go dni te mu. Wa run ki by ły
na praw dę zna ko mi te. Je śli w przy szło ści zde cy -
du ją się na dru gie dziec ko to na pew no bę dę je
chcia ła uro dzić w So sno wiec kim Cen trum Opie -
ki nad Mat ką i No wo rod kiem – mó wi 26-let nia
Agniesz ka, miesz kan ka So snow ca. KP

Ba�by�Bo�om�wSo�snow�cu

Ma�ry�sia�przy�szła�na świat�kil�ka�na�ście�ty�go�dni�te�mu

Koniec koalicji PO-PIS-Niezależni?

Budżet uchwalony

Tomasz Bańbuła – przewodniczący Klubu SLD (l) usiłował przekonać do budżetu radnych
Platformy – Wojciecha Kulawiaka, Daniela Miklasińskiego oraz Mateusza Rykałę
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Pra wie 13 mln zł z fun du szy eu ro -
pej skich Mi ni ster stwo Roz wo ju
Re gio nal ne go prze zna czy na spo -
rzą dze nie do ku men ta cji do ty czą -
cej pla no wa nej bu do wy spa lar ni
od pa dów dla miast Gór no ślą skie -
go Związ ku Me tro po li tal ne go.
Spa lar nia mia ła by po wstać na te -
re nie Ru dy Ślą skiej. In for ma cję
prze ka za no pod czas spe cjal nej
kon fe ren cji, w któ rej uczest ni czy li
Mi ni ster Roz wo ju Re gio nal ne go
Elż bie ta Bień kow ska oraz Mar -
sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go
Adam Ma tu sie wicz.

Pro jekt „Sys tem go spo dar ki
od pa da mi dla miast Gór no ślą -
skie go Związ ku Me tro po li tal ne -
go wraz z bu do wą za kła dów ter -
micz nej uty li za cji od pa dów” zo -
stał umiesz czo ny na li ście
pro jek tów in dy wi du al nych,
wska za nych do re ali za cji bez
pro ce du ry kon kur so wej dla Pro -
gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko. De cy zję w tej spra wie Mi ni -
ster Roz wo ju Re gio nal ne go pod -
ję ła jesz cze w lu tym 2009 r.
Kwo ta do fi nan so wa nia ze środ -
ków UE prze wi dzia na dla te go

pro jek tu wy no si ła wów czas bli -
sko 600 mln zł!

Kło pot w tym, że GZM nie
by ło w sta nie na czas przy go to -
wać pro jek tu, a gdy już to uczy -
nio no, Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach wy -
tknął tak wie le błę dów w do ku -
men cie, że był zmu szo ny go od -
rzu cić. 

Na dzie ję wzbu dzi ła jed nak
pro po zy cja re struk tu ry za cji pro -
jek tu spa lar ni z pro jek tu in dy wi -
du al ne go na pro jekt przy go to -

waw czy (któ ry w swo im za mie -
rze niu nie obej mo wał już re ali za -
cji bu do wy sa mej in sta la cji),
przed sta wio na przez Mi ni ster stwo
Roz wo ju Re gio nal ne go. 

– Brak od po wied nie go wnio -
sku o do fi nan so wa nie w wy ma ga -
nym ter mi nie wy klu czył moż li -

wość za koń cze nia in we sty cji
przed koń cem 2015 r. Dla te go
zmie ni li śmy cha rak ter pro jek tu
z in we sty cyj ne go na przy go to -
waw czy, któ ry obej mie je dy nie
spo rzą dze nie do ku men ta cji nie -
zbęd nej do re ali za cji in we sty cji
i przy go to wa nie do re ali za cji

z fun du szy UE na la ta 2014-
20 – mó wi Elż bie ta Bień kow ska. 

Na to za da nie GZM otrzy ma
ze środ ków Fun du szu Spój no ści
(w ra mach PO IŚ) do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści 12,8 mln zł.
Sza co wa ny cał ko wi ty koszt pro -
jek tu wy no si 15 mln, bra ku ją ce
pie nią dze mu si wy ło żyć GZM.
Kie dy osta tecz nie i czy w ogó le
spa lar nia, do któ rej ma ją tra fiać
śmie ci tak że z re jo nu Za głę bia,
po wsta nie, wciąż nie wia do mo. 

Ga�brie�la�Ko�la�no

Wciąż są szan se na po wsta nie spa lar ni śmie ci dla wo je wódz twa

Ura�to�wa�ny�pro�jekt?
Minister Bieńkowska (na zdj.
obok Marszałka Adama
Matusiewicza) przywiozła
do Katowic odrobinę dobrych
wiadomości

Głosuj�na�Sosnowiec!
Do 20 mar ca mo żesz od dać głos
w wal ce o po le na plan szy gry Mo no -
po ly. Ry wa li zu je 60 pol skich miast.
Co dzien nie moż na od dać je den głos
na So sno wiec! Za pra sza my do udzia -
łu w kon kur sie i gło so wa nie na na sze
mia sto. Na bio rą cych udział w za ba -
wie cze ka ją na gro dy przy go to wa ne
przez Wy dział In for ma cji i Pro mo cji
UM w So snow cu.

Co zro bić, aby So sno wiec zna lazł
się na plan szy Mo no po ly w spe cjal nej
edy cji? Spo śród li sty 60 miast głów -
nych mo żesz gło so wać na jed no mia -
sto dzien nie. Je śli na li ście nie ma Two -
je go fa wo ry ta, to do daj go na Dzi ką
Kar tę, wy bie ra jąc wo je wódz two i wpi -
su jąc do kład ną na zwę mia sta. Raz
dzien nie mo żesz gło so wać na jed no
mia sto głów ne i na jed no mia sto z Dzi -

kiej Kar ty. Aby gło so wać, trze ba się za -
lo go wać. Pierw sze20 miast oraz2 Dzi -
kiej Kar ty z naj więk szą licz bą gło sów
znaj dą się na plan szy. Głos mo żesz od -
dać wcho dząc na stro nę www.mo no -
po ly.pl, a tak że przez stro nę miej ską
www.so sno wiec.pl, jak rów nież za po -
śred nic twem por ta lu spo łecz no ścio we -
go fa ce bo ok pod wa run kiem, że po sia -
da się na nim kon to.

Co zro bić aby zgar nąć miej ski
ga dżet? Na każ dą z osób, któ ra 21
mar ca prze śle print scre en ob ra zu,
na któ rym bę dzie wi dać co naj -
mniej 15 od da nych gło sów cze ka ją
ga dże ty miej skie m.in.: pen dri ve, ko -
szul ki, tor by, ple ca ki, kub ki, smy cze.
Print scre en’y na le ży prze słać
na ma il: in ter net@um.so sno wiec.pl
lub wpi@um.so sno wiec.pl KP

Przewodniczący sosnowieckiej Rady Miejskiej
wiceprzewodniczącym GZM

Kostempski�zastąpił
Uszoka
Zna my no we wła dze Gór no ślą skie go Związ ku Me tro -
po li tar ne go (GZM) zrze sza ją ce go 14 miast re gio nu ślą -
sko -za głę biow skie go. Po tym, jak so sno wiec ka Ra da
Miej ska w miej sce pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go
de sy gno wa ła do te go gro na Ar ka diu sza Chę ciń skie go,
ten ostat ni zo stał wy bra ny jed nym z sze ściu wi ce prze -
wod ni czą cych.

No wym sze fem związ ku zo stał pre zy dent Świę to -
chło wic Da wid Ko stemp ski, 32-la tek z Plat for my Oby -
wa tel skiej, wcze śniej m.in. rad ny Ka to wic. Ko stemp ski
bli sko też współ pra co wał z Prze wod ni czą cym Par la men -
tu Eu ro pej skie go Je rzym Buz kiem, bę dąc dy rek to rem
je go biu ra. 

Mał go rza ta Mań ka -Szu lik zo sta ła wy bra na na prze -
wod ni czą cą zgro ma dze nia GZM.

W skład GZM wcho dzą: Ka to wi ce, Gli wi ce, Za brze,
By tom, Pie ka ry Ślą skie, Sie mia no wi ce, Świę to chło wi -
ce, Ru da Ślą ska, Cho rzów, Ty chy, My sło wi ce, Ja worz -
no, So sno wiec i Dą bro wa Gór ni cza. Or ga na mi GZM są
zgro ma dze nie oraz za rząd. RED

Europejska�Stolica�Kultury�2016
korzyścią�dla�regionu
Sosnowiec decyzją władz miasta oraz radnych
postanowił wesprzeć Katowice w staraniach o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury 2016
Uchwa łę w tej spra wie pod ję to na ostat niej se sji Ra dy
Miejskiej. Współ pra ca So snow ca i Ka to wic bę dzie po -
le gać m.in. na wspól nej or ga ni za cji i re ali za cji pro jek -
tów ar ty stycz nych, edu ka cyj nych i spo łecz nych na te re -
nie obu miast. Wspar cie dla Ka to wic ma du że zna cze -
nie, o czym naj do bit niej świad czy przy kład Es sen. To
nie miec kie mia sto otrzy ma ło ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry 2010 dzię ki te mu, że na je go rzecz pra co wa ło
kil ka dzie siąt oko licz nych miast i mia ste czek. Ty tuł Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry nada wa ny jest przez Unię Eu -
ro pej ską mia stu, któ re dzię ki te mu mo że w cią gu jed ne -
go ro ku za pre zen to wać wy da rza nia kul tu ral ne ca łe go re -
gio nu. Jest to ogrom na szan sa na re ali za cję wspól nych
pro jek tów ar ty stycz nych, edu ka cyj nych i spo łecz nych
oraz pro mo cja wszyst kich miast wo je wódz twa ślą skie -
go, w tym tak że So snow ca. Ty tuł ten ozna cza pre stiż, in -
ten syw ny roz wój i znacz ny wzrost tu ry sty ki, za rów no
dla Ka to wic, jak i wszyst kich miast z nim są sia du ją cych.
Ka to wi ce ry wa li zu ją o ty tuł z Gdań skiem, Wro cła wiem,
Lu bli nem i War sza wą. Roz strzy gnię cie w czerw cu. KP

Z po cząt kiem mar ca opi nię spo -
łecz ną obu rzy ła wia do mość o za -
prze sta niu przez Po go to wie Ra tun -
ko we w So snow cu świad cze nia
usług w za kre sie am bu la to rium in -
ter ni stycz ne go, pe dia trycz ne go,
punk tu za strzy ko we go oraz wy jaz -
do wej po mo cy le kar sko -pie lę gniar -
skiej. Po wód: bra ki w ka sie NFZ.
Obo wią zek udzie la nia po mo cy
w na głych wy pad kach ma prze jęć
szpi tal gór ni czy.

– To bar dzo nie po ko ją ca in for -
ma cja – mó wi An drzej Ma dej, prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Bez pie czeń -
stwa i Po rząd ku Pu blicz ne go Ra dy
Miej skiej w So snow cu. – Bę dzie my
po ru szać ten te mat pod czas prac
w ko mi sji, bo kwe stia zdro wia tak -
że le ży w ob sza rze bez pie czeń stwa
miesz kań ców. Z mo jej wie dzy wy -
ni ka, iż usłu gi świad czo ne przez so -
sno wiec kie po go to wie by ły w peł ni
wy ko rzy sty wa ne przez so sno wi -
czan. Nie moż na tak po pro stu te go
ode brać, tym bar dziej, że lu dzie
pła cą skład ki zdro wot ne i kon sty tu -
cyj nie na le ży im się po moc le kar -
ska w na głych wy pad kach.

Re jo no we Po go to wie Ra tun ko -
we w So snow cu po wsta ło z po łą -
cze nia po go to wia w So snow cu, Bę -
dzi nie, Dą bro wie Gór ni czej, Cze la -
dzi, Chrza no wie, Ja worz nie,
Ol ku szu i Za wier ciu. Obec nie po -
sia da w swo ich struk tu rach po go to -
wia w So snow cu, Bę dzi nie, Cze la -
dzi, Dą bro wie Gór ni czej, Ja worz nie
i Za wier ciu. 

Trud no dzi wić się obu rze niu ja -
kie wy wo ła ła in for ma cja, iż od 1
mar ca so sno wiec kie po go to wie za -
prze sta je am bu la to rium in ter ni -
stycz ne go i pe dia trycz ne go. Nie bę -
dzie punk tu za strzy ko we go oraz

wy jaz do wej po mo cy le kar sko -pie -
lę gniar skiej. Te raz w na głych przy -
pad kach po mo cy udzie lać bę dzie
Szpi tal im. Św. Bar ba ry

– Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja -
li stycz ny nr 5 im. św. Bar ba ry
w So snow cu re ali zu je dla ubez -
pie czo nych miesz kań ców So -
snow ca świad cze nia me dycz ne
w za kre sie noc nej i świą tecz nej
opie ki zdro wot nej – po twier dza
Mi ro sław Ru sec ki, rzecz nik pra -
so wy Wo je wódz kie go Szpi ta la
Spe cja li stycz ne go nr 5 w So snow -
cu. – Świad cze nia te, któ rych ce -
lem jest do raź na po moc w ra zie
na głe go za cho ro wa nia, re ali zo wa -
ne bę dą od po nie dział ku do piąt -
ku w go dzi nach od 18 do 8 ra no

oraz ca ło do bo wo w so bo ty, nie -
dzie le i świę ta.

Świad cze nia te jed nak nie obej -
mu ją wi zy ty kon tro l nej w związ ku
z wcze śniej roz po czę tym le cze -
niem, re cept na sto so wa ne sta le le -
ki w związ ku ze scho rze niem prze -
wle kłym, ru ty no we go za świad cze -
nia o sta nie zdro wia, skie ro wa nia
do spe cja li sty oraz sy tu acji zwią za -
nych ze sta na mi bez po śred nie go za -
gro że nia ży cia, w któ rych na le ży
we zwać po go to wie ra tun ko we,
i któ re w szcze gól no ści do ty czą:
utra ty przy tom no ści, upad ku z wy -
so ko ści, zła mań, wy pad ków ko mu -
ni ka cyj nych, na głych za bu rzeń
świa do mo ści, na głej dusz no ści, po -
ra że nia prą dem elek trycz nym, po -

ro du oraz do le gli wo ści zwią za nych
z cią żą. Świad cze nia te bę dą re ali -
zo wa ne przez wy bra ne przez pa -
cjen tów przy chod nie.

– Po za tym nie od dziś wia do -
mo, iż w Szpi ta lu św. Bar ba ry pa -
nu je tłok w po cze kal ni, lu dzie go -
dzi na mi cze ka ją na za bieg – do da -
je rad ny An drzej Ma dej. – Je śli
pla ców ka ta przej mie pa cjen tów
z po go to wia, cha os jesz cze się po -
głę bi.

Po dob ne zmia ny wpro wa dzo no
m.in. w Cze la dzi oraz Dą bro wie
Gór ni czej. Tam tak że po mo cy
w na głych wy pad kach udzie la ją
miej sco we szpi ta le. 
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NFZ ogranicza Pogotowie!
Dra stycz ne oszczęd no ści w Narodowym Funduszu Zdrowia
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Wiele kontrowersji zarówno
wśród radnych, jak i wśród
mieszkańców Sosnowca
wzbudziła ostatnio zapowiedź
podwyższenia opłat
za przedszkola miejskie.
W zależności od czasu, jaki
dziecko spędza w przedszkolu,
opłata miesięczna może wzrosnąć
nawet o 200 zł

Gmi na So sno wiec utrzy mu je obec -
nie 39 pla có wek przed szkol nych,
z któ rych ko rzy sta ok. 5 ty się cy naj -
młod szych miesz kań ców mia sta.
Do tej po ry ro dzi ce pła ci li za za ję cia
do dat ko we dla ma lu chów (np. na ukę
ję zy ków ob cych) oraz za wy ży wie -
nie. Staw ka za po sił ki wy no si ła
ok. 100 zł mie sięcz nie. Wy dział
Edu ka cji wy sto so wał wnio sek,
w myśl któ re go ro dzi ce do pła ca li by
gmi nie za tzw. do dat ko we go dzi ny,
któ re dziec ko spę dza w przed szko lu.
Mo wa o cza sie przed i po okre sie
mię dzy godz. 8 a 13. Ro dzi ce mie li -
by tak że po no sić część kosz tów
funk cjo no wa nia przed szko li, do któ -
rych uczęsz cza ją ich po cie chy. Zda -
niem Kie row nic twa Wy dzia łu Edu -
ka cji, do dat ko we opła ty po pra wią ja -

kość funk cjo no wa nia przed szko li
i od cią żą czę ścio wo mia sta w za kre -
sie utrzy ma nia tych pla có wek. Nie
trud no prze wi dzieć, że pro jekt nie
bu dzi en tu zja zmu ro dzi ców.

– Wszyst ko wo kół dro że je, zdro -
ża ła już żyw ność, nie wiem już skąd
brać pie nią dze na po mo ce szkol ne
czy ubra nia, do dat ko wy wy da tek
na przed szko le jest dla mnie du żym
pro ble mem – mó wi Bar ba ra Ma li -
now ska z Po go ni, ma ma 6-let nie go
Ka mi la. – Ro zu miem, że urzęd ni cy
szu ka ją oszczęd no ści, ale skąd brać
pie nią dze? Mnie nikt nie da je pod -
wyż ki. Je śli pod wyż ka opłat
za przed szko le wej dzie w ży cie, bę -
dę zo sta wia ła sy na pod opie ką bab ci.

Pro jekt, po mi mo po zy tyw nej opi nii
kie row nic twa mia sta oraz Ko mi sji
Oświa ty RM nie wszedł jesz cze w ży -
cie. – Nie bę dzie my na ra zie wy po wia -
dać się w tej spra wie. Bę dzie ona po raz
ko lej ny dys ku to wa na na ko mi sji – do -
wie dzie li śmy się w Wy dzia le Edu ka cji
Urzę du Miej skie go w So snow cu.

Po mysł bu dzi też kon tro wer sje
wśród wie lu rad nych, zwłasz cza
tych wy wo dzą cych się z frak cji de -
kla ru ją cych pro ro dzin ne po stu la ty. 

– Za mie rzam zwró cić się w tej
spra wie z in ter pe la cją – za po wia da
rad ny To masz Mę drzak z PiS. – Na ko -
mi sji oświa ty nie przed sta wio no nam

do kład nej kal ku la cji i nie wy ja śnio no,
na ja kiej pod sta wie ma ją być wpro wa -
dzo ne pod wyż ki opłat za przed szko la.
Je stem za nie po ko jo ny tą sy tu acją, bo
z te go co wiem, już w obec nej chwi li
ro dzi ce pła cą bar dzo wy so kie opła ty
za przed szko la, a su my te zbli ża ją się
do opłat za przed szko la pry wat ne czy
or ga ni za cje po za rzą do we. Ro dzi ce
dzie ci uczęsz cza ją cych do gmin nych
przed szko li już te raz pła cą np. za za ję -
cia do dat ko we w przed szko lach. Znam
sy tu ację fi nan so wą mia sta; oszczęd no -
ści szu kać trze ba wszę dzie, ale uwa -
żam, że kwe stię pod wy żek za przed -
szko la na le ży jesz cze raz do kład nie
prze ana li zo wać i prze my śleć. 

Wła dze mia sta za zna cza ją, iż dla
ro dzin naj uboż szych, któ rych nie stać
na pod wyż ki opłat za przed szko la, bę -
dzie moż li we do fi nan so wa nie ze stro -
ny MOPS. Na pew no jed nak nie
wszy scy ro dzi ce bę dą od po wia da li
kry te riom przy zna nia tej za po mo gi.
Wie lu z nich już de kla ru je re zy gna cję
z przed szko li, z ko lei bar dziej ma jęt -
ne oso by roz wa ża ją prze nie sie nie
dzie ci do pla có wek pry wat nych, gdzie
opła ty też są co praw da wy so kie, jed -
nak pla ców ki te cie szą się o wie le
wyż szym stan dar dem od przed szko li
pu blicz nych. 

To�masz�Bie�nek

Pra wie o 10 pro cent wzro sło
od po cząt ku ro ku bez ro bo cie
w So snow cu. Urzęd ni cy uspo ka -
ja ją jed nak, iż jest to ty po wy
wzrost dla mie się cy zi mo wych,
po rów ny wal ny z ana lo gicz nym
okre sem ro ku ubie głe go. To jed -
nak nie je dy ne przy czy ny. Zda -
niem eks per tów sy tu acja w ko -
lej nych mie sią cach mo że się po -
pra wić. Zwłasz cza, że swój
ry nek pra cy otwie ra ją dla Po la -
ków Niem cy. 

– W tej chwi li w So snow cu
za re je stro wa nych jest 11.717
osób bez ro bot nych – in for mu je
Ha li na Ku rek, dy rek tor Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w So snow -
cu. – W tym ro ku od no to wa li -
śmy wzrost bez ro bo cia o 1129
osób, tj. o 9,6 pro cent. W ogól -
nej licz bie bez ro bot nych za re je -
stro wa nych 6117 to ko bie ty, co
sta no wi 52 pro cent, na to miast
licz ba bez ro bot nych męż czyzn
wy no si 5600. 

Naj wię cej bez ro bot nych, 28,3
pro cent, sta no wią oso by po sia da -
ją ce wy kształ ce nie za sad ni cze za -
wo do we. Dość licz na, po nad 25-
pro cen to wa gru pa to oso by po sia -
da ją ce wy kształ ce nie po li ce al ne
i śred nie za wo do we. Bez ro bot ni
z wy kształ ce niem gim na zjal nym
lub niż szym to 24 pro cent ogól -
nej licz by osób bez za ję cia. 9,8
pro cent osób bez ro bot nych w So -
snow cu po sia da wy kształ ce nie
śred nie ogól no kształ cą ce, a 12,5
pro cent – wyż sze. 

Aby prze ciw dzia łać bez ro bo -
ciu i ak ty wi zo wać oso by nie po -
sia da ją ce pra cy, Po wia to wy

Urząd Pra cy or ga ni zu je se rie
szko leń, ad re so wa nych do bez ro -
bot nych.

– W 2010 ro ku Po wia to wy
Urząd Pra cy w So snow cu prze -
szko lił 1391 osób, w tym 808
ko biet – in for mu je Agniesz ka
Bon da ruk z Po wia to we go Urzę -
du Pra cy w So snow cu. – Szko le -
nia prze pro wa dzo ne by ły zgod -
ne z po trze ba mi lo kal ne go ryn -
ku pra cy, a wskaź nik ich
efek tyw no ści wy niósł 40,19 pro -
cent. 

Te ma ty ka szko leń by ła zróż -
ni co wa na. 40 osób wzię ło udział
w szko le niu „Pro fe sjo nal ny pra -
cow nik biu ro wy z ob słu gą kom -
pu te ra, z pa kie tem MS Of fi ce
i In ter ne tem”. Od po wied nio ta -
kie sa me gru py osób sko rzy sta ły
ze szko leń „Ob słu ga kom pu te ro -

wych pro gra mów wspie ra ją cych
pra cę spe cja li sty ds. kadr, płac,
ZUS” i „Kom pu te ro we pro gra -
my księ go we „Sym fo nia”, „Płat -
nik”, wspo ma ga ją ce pra cę ko -
mó rek księ go wych”, „Sprze daw -
ca z ob słu ga ka sy fi skal nej”,
„Pra cow nik ad mi ni stra cyj -
no – biu ro wy z ob słu ga kom pu -
te ra i ele men ta mi pra wa pra cy”,
„Ko or dy na tor prac ma ga zy no -
wych z upraw nie nia mi do ob słu -
gi wóz ków jez dnio wych z na pę -
dem sil ni ko wym z umie jęt no ścią
ob słu gi kom pu te ra i ka sy fi skal -
nej”, „Ko sme ty ka, wi zaż i sty li -
za cja pa znok ci”. Jed no cze śnie
PUP zor ga ni zo wał szko le nia
„Kom pu ter w ma łej for mie, pod -
sta wy ob słu gi kom pu te ra z pa -
kie tem pro gra mów biu ro wych”,
„Tech ni ki pro fe sjo nal nej sprze -

da ży, fak tu rzy sta i ka sa fi skal -
na”, „ECDL – Eu ro pej skie
Kom pu te ro we Pra wo Jaz dy”
i „Ob słu ga ob ra bia rek ste ro wa -
nych nu me rycz nie CNC”.
W szko le niach tych bra ły udział
gru py 20 osób. 40-oso bo we gru -
py ukoń czy ły szko le nia „Spe cja -
li sta ka dro wo – pła co wy z ob słu -
gą pro gra mów kom pu te ro wych”,
„Bu kie ciar stwo z ob słu gą ka sy
fi skal nej”, „Fak tu ro wa nie z ob -
słu gą ka sy fi skal nej”, „ Ma ga zy -
nier z ob słu gą ka sy fi skal nej,
umie jęt no ścią fak tu ro wa nia oraz
upraw nie nia mi na wóz ki jezd ne
z bez piecz ną wy mia ną bu tli” i
„Księ go wość kom pu te ro wa z za -
sto so wa niem pro gra mów Sym -
fo nia i Płat nik”.

Bez ro bot ni ko rzy sta ją rów -
nież ze szko leń z za kre su ak tyw -

ne go po szu ki wa nia pra cy or ga ni -
zo wa nych w  Klu bie Pra cy so -
sno wiec kie go PUP. Szko le nie w
ra mach Klu bu prze zna czo ne jest
przede wszyst kim dla osób, któ -
re al bo nie ma ją żad ne go do -
świad cze nia w po szu ki wa niu
pra cy, al bo są znie chę co ne do -
tych cza so wym bra kiem po zy -
tyw nych efek tów swo ich dzia łań.

– Pod czas szko le nia w Klu -
bie Pra cy uczest ni cy do ko nu ją
ana li zy lo kal ne go ryn ku pra cy,
do ko nu ją bi lan su swo ich moc -
nych i sła bych stron, na wią zu ją
kon tak ty po moc ne przy zna le -
zie niu za trud nie nia, uczą się
spo rzą dza nia nie zbęd nych do ku -
men tów apli ka cyj nych: ży cio rys,
po da nie o pra cę, list mo ty wa cyj -
ny, po zna ją sztu kę au to pre zen ta -
cji i sku tecz nej ko mu ni ka cji pod -
czas roz mo wy z pra co daw cą,
przy go to wu ją się do roz mo wy
kwa li fi ka cyj nej, uzy sku ją wie -
dzę z za kre su tech nik i me tod
po szu ki wa nia pra cy - in for mu je
Ka ta rzy na Ró życ ka, spe cja li sta
ds. roz wo ju za wo do we go w PUP
So sno wiec.

Za kres szko leń in dy wi du al -
nych to mię dzy in ny mi „Pra wo
jaz dy kat. „C” wraz z kwa li fi ka cją
wstęp ną kie row ców”, „Szko le nie
okre so we kie row ców wy ko nu ją -

cych trans port dro go wy”, „Kwa li -
fi ka cja wstęp na kie row ców w za -
kre sie prze wo zu osób”, „Cer ty fi -
kat Kom pe ten cji Za wo do wych w
Mię dzy na ro do wym Trans por cie
Dro go wym Rze czy i osób” czy
„Pra wo ja zy kat. „C+E”. 

– Dla osób pla nu ją cych uru -
cho mie nie wła snej dzia łal no ści
go spo dar czej zor ga ni zo wa li śmy
szko le nia „ABC przed się bior -
czo ści”, „Pla no wa nie i or ga ni -
zo wa nie wła snej fir my”, „Wła -
sna dzia łal ność go spo dar cza”,
„Szan se i za gro że nia w po dej -
mo wa niu pro wa dze nia wła snej
fir my” – do da je Ka ta rzy na Ró -
życ ka.

Pra cow ni cy PUP w So snow -
cu przy zna ją, iż pa nie wy bie ra ły
naj czę ściej szko le nia ta kie jak
„Fry zjer stwo”, „Ko sme ty ka, wi -
zaż i sty li za cja pa znok ci”,
„Opie kun ka do dzie ci i osób
star szych”, „Ko sme ty ka za cho -
waw czo – upięk sza ją ca”. Za in te -
re so wa niem męż czyzn cie szy ły
się z ko li ta kie kur sy jak „Ob słu -
ga suw nic ste ro wa nych z ka bi -
ny”, „Dia gno sta sa mo cho do wy”,
„Pra cow nik do zo ru mie nia”,
„Pa lacz CO” oraz „Kie row ca
wóz ków jez dnio wych”. 
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Walczą z bezrobociem

Zmiany�w�przedszkolach

niekorzystne statystyki

W So snow cu  14,7 pro cent bez ro bot nych to lu dzie w wie ku od 18 do 24 lat.
Oso by w wie ku od 25 do 34 lat sta no wią 30,5 pro cent. Ko lej na gru pa – od 35.
do 44. ro ku ży cia to 18,1 pro cent. Wśród po zo sta ją cych bez pra cy 22,8 pro cent
to lu dzie w wie ku od 45 do 54 lat. Gru pa od 55 do 59 lat to 11,5 pro cent, a 2,4
pro cent to lu dzie w wie ku od 60  do  64 lat.

W Sosnowcu organizują się pierwsze
zalążki nowej partii
politycznej – formacji Polska Jest
Najważniejsza. Formowaniu się
zagłębiowskich struktur PJN
przewodzi sosnowiecki radny
poprzedniej kadencji, Krzysztof
Haładus

PJN jest no wym or ga ni zmem na pol skiej sce nie
po li tycz nej, i choć moż na już mó wić o tej struk tu -
rze ja ko o par tii po li tycz nej, cze ka ona jesz cze
wciąż na re je stra cję w są dzie. Sto wa rzy sze nie,
któ re da ło po czą tek PJN, zo sta ło za ło żo ne 16 li -
sto pa da 2010 r. przez po słan ki Jo an nę Klu zik -
-Rost kow ską i Elż bie tę Ja ku biak, któ re 10 dni
wcze śniej zo sta ły wy klu czo ne z Pra wa i Spra wie -
dli wo ści. PJN zdo by wa co raz wię cej sym pa ty ków,
do ty czy to rów nież Za głę bia Dą brow skie go. WSo -
snow cu nad bu do wą struk tur par tii czu wa by ły
so sno wiec ki rad ny Krzysz tof Ha ła dus. Choć, jak
sam przy zna je, jest on da le ki od kry ty ki pod ad re -
sem Pra wa i Spra wie dli wo ści. Pro gram PJN jest
mu naj bliż szy ze wszyst kich frak cji na pol skiej
sce nie po li tycz nej.
– De fac to przez ostat nie la ta nie na le ża łem
do żad nej par tii po li tycz nej, choć oczy wi ście pew -
ne pro gra my po li tycz ne by ły mi bliż sze od in -
nych – tłu ma czy Krzysz tof Ha ła dus. – Na ra zie ani
ja, ani ża den z sym pa ty ków PJN nie mó wi o człon -
ko stwie w PJN, gdyż jest to nie moż li we ze wzglę -
dów for mal nych. Par tia wciąż cze ka na re je stra -
cję w są dzie, choć oczy wi ście pa da ją już ze stro -
ny sym pa ty ków de kla ra cje o chę ci człon ko stwa.

WSo snow cu nie ma my na ra zie ofi cjal nej sie dzi -
by, ra zem z gro nem osób, któ re po pie ra ją pro -
gram PJN spo ty ka my się w ka wia ren ce in ter ne to -
wej przy ul. Kie pu ry 47. Przy zna ję, iż je stem po zy -
tyw nie za sko czo ny spo rym od ze wem ze stro ny
osób za in te re so wa nych dzia łal no ścią PJN. Dzien -
nie spły wa ją do nas jed na lud dwie de kla ra cje po -
par cia i chę ci uczest nic twa w ży ciu po wsta ją cej
par tii, a to du żo jak na So sno wiec, czy li mia sto
gdzie spo łecz ne za an ga żo wa nie czy za in te re so -
wa nie po li ty ką za wsze by ło ra czej zni ko me.
PJN de kla ru je się ja ko ugru po wa nie cen tro pra wi -
co we, kon ser wa tyw ne i chrze ści jań sko -de mo kra -
tycz ne. W za kre sie po li ty ki spo łecz nej de kla ru je
dą że nie w ra mach po li ty ki pro ro dzin nej dowpro -
wa dze nia no wych prze pi sów po dat ko wych, ko -
rzyst niej szych dla ro dzin wie lo dziet nych. Oprócz
te go PJN chce ogra ni czyć biu ro kra cję utrud nia ją -
cą dzia łal ność go spo dar czą. No wa par tia pro po -
nu je tak że pod wyż sze nie kwo ty zwol nio nej z opo -
dat ko wa nia PIT. Wpro wa dze nie ta kiej zmia ny by -
ło by ko rzyst ne dla naj mniej za ra bia ją cych. Par tia
de kla ru je też wpro wa dze nie moż li wo ści wspól ne -
go roz li cza nia się ro dzi ców z dzieć mi.
Człon ka mi za ło ży cie la mi PJN by li po sło wie PiS
(lub wy bra ni z li sty tej par tii) na Sejm RP i do Par -
la men tu Eu ro pej skie go: Jo an na Klu zik -Rost kow -
ska, Elż bie ta Ja ku biak, Pa weł Pon cyl jusz, To -
masz Du dziń ski, Ja cek Pilch, Le na Dąb kow ska -
-Ci choc ka, Jan Oł da kow ski (dwo je ostat nich bez -
par tyj ni, człon ko wie klu bu PiS); eu ro po de pu to -
wa ni: Adam Bie lan, Mi chał Ka miń ski, Pa weł Ko -
wal i Ma rek Mi gal ski. Pre ze sem zo sta ła Jo an -
na Klu zik -Rost kow ska. 

To�masz�Bie�nek

Powstają�struktury�PJN�w�Zagłębiu
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Jest�no�wy�part�ner�
So sno wiec zy skał ko lej ne mia sto
part ner skie. Pod ko niec lu te go zo -
sta ła pod pi sa na w tej spra wie umo -
wa po mię dzy na szą gmi ną a nie -
miec kim mia stem Idar – Obe rste -
in w lan dzie Nad re nia – Pa la ty nat.

Obie stro ny de kla ru ją, iż po -
przez współ dzia ła nie po szcze gól -
nych jed no stek go spo dar czych
oraz po nadna ro do wą współ pra cę
w dzie dzi nie edu ka cji i kul tu ry
pra gną pod nieść swo ją atrak cyj -
ność go spo dar czą. Pod pi sa nie
umo wy o part ner stwie nie po win -
no dzi wić ni ko go, kto ob ser wu je
dzia łal ność władz So snow ca w ob -
sza rze współ pra cy z za gra ni cą. 

– Pod pi sa nie umo wy nie jest
żad nym za sko cze niem, a ra czej na -
tu ral ną kon se kwen cją współ pra cy
ja ką pro wa dzi li śmy z nie miec ki mi
przy ja ciół mi od wie lu lat – wy ja -
śnia Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik
pra so wy Urzę du Miejskiego w So -
snow cu. – Po pro stu sfor ma li zo wa -
li śmy na sze re la cje. Na sze de le ga -
cje wie lo krot nie go ści ły u na szych
part ne rów zza za chod niej gra ni cy,
a de le ga ci z Idar -Obe rste in kil ka ra -

zy od wie dza li So sno wiec. Po -
za tym Idar -Obe rste in jest part ne -
rem jed ne go z in nych miast, z któ -
rym So sno wiec ma umo wę o part -
ner stwie.

Idar -Obe rste in to za chod nio -
nie miec kie mia sto w lan dzie Nad -
re nia -Pa la ty nat, w po wie cie Bir -
ken feld. We dług da nych z 2006 ro -
ku li czy ło ok. 31,8 tys.
miesz kań ców.

– Współ pra ca z mia sta mi part -
ner ski mi przede wszyst kim ma
za za da nie słu żyć miesz kań com
So snow ca. Na wią za nie kon tak tów
na szcze blu ofi cjal nym za wsze
prze kła da się na współ pra cę oby -
wa tel ską na po lu kul tu ry, sztu ki,
spor tu, go spo dar ki i edu ka cji.
Obec nie part ner stwo miast po zwa -
la wy mie nić do świad cze nie ad mi -
ni stra cyj ne, go spo dar cze, kul tu ral -
ne i spor to wo -tu ry stycz ne – do da -
je Grze gorz Dą brow ski. – Po przez
bez po śred nie kon tak ty róż nych
grup za wo do wych oraz dzie ci
i mło dzie ży zbli ża do sie bie lo kal -
ne spo łecz no ści, bu du je no we wię -
zi mię dzy na ro do we. TB

Niskopodłogowe�tramwaje�na trasie�„15”
Tram wa je Ślą skie za cią gną kre dyt
na mo der ni za cję i za kup no wych
tram wa jów. Wśród pro jek tów, któ -
re ma ją być re ali zo wa ne w la -
tach 2012-2014 ma się zna leźć
roz bu do wa i mo der ni za cja li nii
nr 15 z Ka to wic do So snow ca.

Do ce lo wo „15” ma się stać
tzw. szyb ką li nią tram wa jo wą,
po któ rej w za mie rze niu bę dą kur -
so wa ły tram wa je ni sko po dło go -
we. Na tra sie łą czą cej Ka to wi ce
z So snow cem ma zo stać do bu do -

wa ny dru gi tor. W przy pad ku So -
snow ca mo wa tu taj o od cin ku
oko ło 1 km przy ul. So bie skie go.
W ra mach kon tak tu, o któ rym
mo wa, Tram wa je Ślą skie za ku pią
w su mie 30 ni sko po dło go wych
po jaz dów, zmo der ni zu ją 48 km
to ro wisk, nie obej dzie się tak że
bez ich roz bu do wy. Koszt ca łe go
przed się wzię cia wy nie sie 590
mln zł. Po ło wa kwo ty ma po cho -
dzić z unij ne go do fi nan so wa nia.
Resz ta to kwo ta z kre dy tu. KP

Wy�bu�rzą�wia�dukt�–�wy�bu�du�ją�no�wy 
Jak  in for muje Ge ne ral na Dy rek -
cja Dróg Kra jo wych i Au to strad,
do koń ca ro ku zo sta nie ro ze bra -
ny wia dukt przy ul. Tu wi ma.
W je go miej sce po wsta nie no wy,
któ ry naj praw do po dob niej zo sta -
nie od da ny do użyt ku pod ko -
niec 2012 ro ku. 

Wia duk tem nad dro gą eks -
pre so wą S1 do jeż dża ją do swo -
ich do mów m.in.: miesz kań cy

osie dla Bór. W związ ku z tym
ka to wic ki od dział Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au -
to strad nie mo że na czas prac
za mknąć prze jaz du. Z te go po -
wo du, na wia duk cie zo sta nie
wpro wa dzo ny więc ruch wa ha -
dło wy. Z utrud nie nia mi bę dą też
mu sie li się w tym miej scu li -
czyć kie row cy po dró żu ją cy tra -
są S1. KP

No�we�go�dzi�ny�otwar�cia CIM�i pły�wal�ni
Cen trum In for ma cji Miej skiej
wSo snow cu zmie nia go dzi ny funk -
cjo no wa nia. Wy cho dząc na prze ciw
su ge stiom miesz kań ców oraz tu ry -
stów CIM bę dzie otwar ty od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 8.00-
18.00, a w so bo ty od godz. 9.00
do 17.00.  To nie je dy ne zmia ny
w funk cjo no wa niu miej skich jed no -

stek. O go dzi nę wy dłu żo no tak że
go dzi ny otwar cia kry tej pły wal ni
przy ul. Że rom skie go. Ba sen jest te -
raz czyn ny od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 6.00 – 21.00, a w so bo -
ty i nie dzie le od 10.00 do 18.00.
Do tej po ry pły wal nia w dni po -
wsze dnie by ła otwar ta
od godz. 7.00. KP

Przyznano�doroczne
nagrody
Pod ję to de cy zje w spra wie Na gród Mia sta So snow ca w dzie dzi -
nie kul tu ry i spor tu. Na gro dę Ar ty stycz ną Mia sta So snow ca otrzy -
mał ak tor Te atru Za głę bia – Zbi gniew Le ra czyk; za upo wszech -
nia nie kul tu ry laur tra fił do Be aty Ja na siak. Z ko lei na gro dę „Tre -
ner Ro ku” uzy skał An drzej Kur dziel. „Spor tow cem Ro ku” zo sta ła
Mar ty na Bie roń ska

Sosnowieckie obchody rocznic
8 lu te go ob cho dzo no w So -
snow cu 148. rocz ni cę Po wsta nia
Stycz nio we go. Ofi cjal ne uro -
czy sto ści od by ły się tra dy cyj nie
pod ta bli cą, umiesz czo ną
na fron to wej ścia nie bu dyn ku
Dwor ca PKP So sno wiec Głów -
ny, upa mięt nia ją cą zwy cię ską
po tycz kę po wstań ców z woj ska -
mi car ski mi. W ob cho dach
uczest ni czy ły wła dze sa mo rzą -
do we, przed sta wi cie le par tii po -
li tycz nych oraz miesz kań cy
mia sta.

– Ze bra li śmy się tu taj
w rocz ni cę Po wsta nia Stycz nio -
we go. 22 stycz nia mi nę ło 148
lat od kie dy po ja wił się na uli -
cach War sza wy do ku -
ment – ma ni fest rzą du na ro do -
we go pro kla mu ją cy po wsta nie.
Na ród pol ski chwy cił za broń.
Rów nież tu taj mia ła miej sce
wal ka o So sno wiec. To tu w no -

cy 6 na 7 lu te go od dzia ły ru -
szy ły na dwo rzec cen tral ny
i urząd cel ny. Bi twa za koń czy -
ła się suk ce sem. Dzi siaj po raz
ko lej ny od da je my hołd bo ha te -

rom Po wsta nia Stycz nio we -
go – mó wi ła pod czas ofi cjal nej
uro czy sto ści Agniesz ka Cze -
chow ska -Ko peć, za stęp ca pre -
zy den ta So snow ca.

W spo tka niu wzię ła udział
tak że mło dzież szkol na uczest -
ni czą ca w te go rocz nym IX Raj -
dzie Szla ka mi Po wsta nia Stycz -
nio we go. W pro gra mie raj du

ucznio wie SP Nr 40 w So snow -
cu od wie dzi li Ol kusz i Krzy -
kaw kę w po szu ki wa niu śla dów
uczest ni ków Po wsta nia Stycz -
nio we go, a gru pa uczniów

z Gim na zjum Nr 9 od wie dzi ła
mo gi łę po wstań czą na za gór -
skim cmen ta rzu.

Po uro czy sto ściach ofi cjal -
nych, w CIM od by ła się pro -
jek cja fil mu „Po wsta nie Stycz -
nio we w Za głę biu Dą brow -
skim”. Tam też moż na by ło
otrzy mać oko licz no ścio wą
„jed nod niów kę” wy da ną przez
FdZD, a po świę co ną tej rocz -
ni cy. Zna leźć w niej moż na ob -
szer ne in for ma cje na pod sta -
wie ra por tu z 8 lu te go 1863,
na pi sa ne go przez Apo li na re go
Ku row skie go, na czel ni ka woj -
sko we go wo je wódz twa kra -
kow skie go i sze reg in for ma cji
opar tych o ba da nia na uko we
hi sto ry ków.

Na stęp ne go dnia na te re nie
Hu ty Bu czek od by ły się ob cho -
dy 106. rocz ni cy Re wo lu cji 1905
ro ku. U

PO NI ŻEJ PRZED STA WIA MY
KRÓT KIE IN FOR MA CJE DO -
TY CZĄ CE ZWY CIĘZ CÓW.

Zbi gniew Le ra czyk jest ak to rem
zwią za nym z So snow cem i Te -
atrem Za głę bia od 1979 ro ku,
gdzie za de biu to wał ro lą clow -
na w „Ope rze za trzy gro sze” 
B. Brech ta. Jest ab sol wen tem Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Te atral -
nej im. Lu dwi ka Sol skie go w Kra -
ko wie. W la tach 80. pro wa dził
ama tor ski „Te atr Eks pre sji” wklu bie
„13 Muz” przySo sno wiec kiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej. Do 2010 ro -
ku w cią gu 30-let niej pra cy za grał
na de skach Te atru Za głę bia po -
nad 120 ról, two rząc wie le zna ko -
mi tych kre acji. 

Be ata Ja na sik pra cu je ja ko
in struk tor te ra pii za ję cio wej
z oso ba mi z upo śle dze niem in -
te lek tu al nym. Chęt nie, ja ko wo -
lon ta riusz, po świę ca swój pry -
wat ny czas, re ali zu jąc dzia ła nia
przy bli ża ją ce oso bom nie peł no -
spraw nym, nie zwy kle wraż li -
wym na ar ty stycz ny świat kul -
tu ry i sztu ki. Jed nym z pierw -
szych jej po my słów był pro jekt
ogro du przy ul. Jo dło wej z prze -
zna cze niem dla za ba wy, od po -
czyn ku, a tak że dla osób nie peł -
no spraw nych i ich ro dzin. Dzię -
ki in wen cji twór czej Be aty
Ja na sik or ga ni zo wa ne są przez
Od dział Miej ski To wa rzy stwa
Przy ja ciół Dzie ci w So snow cu
ple ne ry, wy sta wy, pik ni ki i fe -
sty ny. 

An drzej Kur dziel jest miesz -
kań cem Bę dzi na. Je go kan dy -
da tu ra zgło szo na zo sta ła przez

za rząd MKS -MOS „Pło mień”
So sno wiec. Od 1993 ro ku jest
zwią za ny z So snow cem. Pra cu -
je w Ze spo le Szkół nr 1 ja ko na -
uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne -
go oraz tre ner w MKS -MOS
„Pło mień”. Tre ner dru żyn mło -
dzi ków i ju nio rów w lek kiej
atle ty ce. Wy cho wał wie lu spor -
tow ców, któ rzy zdo by wa li me -
da le na mi strzo stwach Pol ski,
Mi strzo stwach Świa ta Ju nio -
rów, Mło dzie żo wych Igrzy -
skach Olim pij skich oraz Ogól -
no pol skiej Olim pia dzie Mło -
dzie ży. Tre ner A. Kur dziel ma
opi nię jed ne go z naj lep szych
tre ne rów mło de go po ko le nia.
Jest tre ne rem gru py rzu tów ka -
dry woj. ślą skie go oraz tre ne -
rem ka dry PZLA. 

Mar ty na Bie roń ska – uro -
dzo na w Kiel cach miesz kan ka
So snow ca. Za wod nicz ka zgło -
szo na przez KS „Bu dow la ni”.
Po sia da mi strzow ską kla sę mię -
dzy na ro do wą, star tu je w ka te go -
rii se nio rów. W 36-let niej hi sto -
rii KS „ Bu dow la ni” Mar ty na
Bie roń ska po sia da naj więk sze
osią gnię cia w ji -jit su. Jest po sta -
cią nu mer 1 w pol skim i świa to -
wym ran kin gu ju -jit su. Otrzy -
ma ła czte ro krot nie wy róż nie nie
Mi ni stra Spor tu za wy bit ne
osią gnię cia spor to we (2007,
2008, 2009 i 2010 ro ku). Jest in -
struk to rem ju do i ju -jit su. Pro -
wa dzi za ję cia w fi li Klu bu w
Niw ce. Jej wy cho wan ka Mo ni ka
So ko łow ska w 2010 ro ku zdo -
by ła brą zo wy me dal Mi strzostw
Eu ro py Ju nio rek w ju -jit su
w Wied niu. U

Pre�zy�dent�ma�do�rad�cę
Ar tur Wi śniew ski zo stał po wo ła -
ny przez pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go na sta no wi sko do rad -
cy ds. go spo dar czych. Bę dzie
wy ko ny wał m.in. za da nia zwią -
za ne  z re ali za cją pro jek tów Go -
spo dar czej Bra my Ślą ska,
w tym Par ku Na uko wo -Tech no -
lo gicz ne go, in ter ne to wej sie ci
sze ro ko pa smo wej oraz go spo da -
ro wa niem nie ru cho mo ścia mi
gmi ny.
Ar tur Wi śniew ski ma 36 lat. Po -
sia da ty tuł ma gi stra Wy dzia łu
Tech ni ki Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach i po nad dzie się -
cio let nie do świad cze nie w bran -
ży te le ko mu ni ka cyj nej. Two rzył
sieć Oran ge na te re nie Pol -
ski – po zy ski wał i ne go cjo wał
umo wy naj mu lo ka li użyt ko wych
we wszyst kich cen trach han dlo -
wych w Pol sce, zaj mo wał się re -
kru ta cją per so ne lu oraz re ali za cją

pla nów sprze da ży. W la tach 2009-
2010 peł nił funk cję Do rad cy Za -
rzą du ds. Roz wo ju i Or ga ni za cji
Sie ci w RUCH S.A. (li der dys try -
bu cji pra sy w Pol sce), gdzie od -
po wia dał m. in. za roz wój sie ci
sprze da ży, ne go cjo wał umo wy
oraz po zy ski wał grun ty i nie ru -
cho mo ści. Do je go za dań na le żeć
bę dą: dzia ła nia zwią za ne z re ali -
za cją pro jek tów Go spo dar czej
Bra my Ślą ska, w tym Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz ne go, re ali -
za cją bu do wy in ter ne to wej sie ci
sze ro ko pa smo wej w So snow cu,
po zy ski wa nie in we sto rów ze -
wnętrz nych, ko or dy na cja współ -
pra cy z pod mio ta mi go spo dar -
czy mi, współ pra ca przy spra -
wach zwią za nych z efek tyw nym
go spo da ro wa niem nie ru cho mo -
ścia mi gmi ny, przed sta wia nie
pro po zy cji ma ją cych na ce lu
roz wój go spo dar czy mia sta. KP

AR
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Lu to wa se sja, na któ rej uchwa lo ny zo stał bu -
dżet na rok 2011 i wie lo let nia pro gno za fi -
nan so wa na la ta 2011-2025, ob fi to wa ła w cy -
ta ty kla sy ków iprzy sło wia. Słu cha jąc odwie -
lu lat wy po wie dzi po li ty ków z róż nych stron
pol skiej sce ny po li tycz nej za wsze przy po mi -
na ło mi się jed no zda nie, wy po wie dzia ne pra -
wie dwa ty sią ce lat te mu – „Miej cie się
na bacz no ści przed fał szy wy mi pro ro ka mi.
Oni przy cho dzą do was w prze bra niu owczym, a we wnątrz
są dra pież ny mi wil ka mi. Po zna cie ich po ich owo cach”
(Mt 7, 15-16). To ży cie bo wiem, a zwłasz cza kon kret ne de -
cy zje, we ry fi ku ją szum ne za po wie dzi i obiet ni ce skła da ne
zresz tą nie tyl ko w trak cie kam pa nii wy bor czej. Nie ina czej
jest i w na szym mie ście.
Przed sta wio ny ostat nio pro jekt opłat za opie kę przed szkol -
ną prze wi du je dwu krot ny wzrost kosz tów po no szo nych
przez ro dzi ców na szych naj młod szych miesz kań ców. Po -
nie waż część z nich praw do po dob nie zre zy gnu je z ta kiej
moż li wo ści, zmniej szo ny po pyt na usłu gi do pro wa dzi
do znacz nych zwol nień wśród pra cow ni ków tych pla có wek.
W cią gu naj bliż szych ty go dni no wa Pa ni wi ce pre zy dent ma
przed sta wić pro jekt ko lej nych zmian oszczęd no ścio wych
w so sno wiec kiej oświa cie. Ma ło jest osób kwe stio nu ją cych
za sad ność ra cjo na li za cji wy dat ków w edu ka cji. Ale jesz cze
rok te mu na po sie dze niu Ko mi sji Oświa ty po świę co nej tej
kwe stii Pre zy dent Gór ski nie wi dział po trze by do ko ny wa -
nia zmian twier dząc, że „gmi nę stać, że by te raz nie oszczę -
dzać na oświa cie”. Te raz mó wi coś in ne go. Ale te raz jest
już po wy bo rach.
Do kład nie ta ka sa ma sy tu acja ma miej sce w so sno wiec -

kim szpi ta lu. W po ło wie 2009 ro ku w okre sie na ra sta ją ce -
go za dłu że nia pla ców ki dy rek tor Swo bo da roz po czął wpro -
wa dza nie pro gra mu oszczęd no ścio we go. Kil ka mie się cy
póź niej dzia ła nia te zo sta ły prak tycz nie za ha mo wa ne. Dy -
rek tor nie krył, że nie ma na to zgo dy władz. W efek cie stra -
ty, któ re przy no sił szpi tal prze sta ły się zmniej szać. Od no -
we go ro ku zwol nie nia ru szy ły z ko py ta. Jest już zgo da
władz. W koń cu jest już po wy bo rach.
Har mo no gram pod wy żek czyn szów do kład nie wpi su je się

w hi sto rię wy bo rów. Dla te go też w naj lep szych
z punk tu wi dze nia roz wo ju go spo dar cze go la -
tach – 2006 i 2007 – żad nych pod wy żek nie by ło.
W efek cie ich war tość spa dła po ni żej 1% war to -
ści od two rze nio wej (ra cjo nal ny po ziom to 3%).
W na stęp nych la tach sy tu acja ule gła zmia nie.
Zwy kle od 1 lu te go wcho dzi ła w ży cie no wa pod -
wyż ka. W tym ro ku jest ina czej. Kil ku na sto pro -
cen to wy wzrost czyn szów bę dzie miał miej sce

w po ło wie ro ku. Dla cze go? Dla te go, że po przed nie staw ki
trze ba wy po wie dzieć z 3-mie sięcz nym wy prze dze niem.
Gdy by pod wyż kę wpro wa dzić na po cząt ku ro ku na le ża ło -
by to zro bić jesz cze w po przed nim ro ku. A więc tuż
przed wy bo ra mi. Te raz już moż na. Już po wy bo rach.
So sno wiec od lat ma ety kiet kę le wi co we go mia sta. Dla te -
go też za pew ne wie lu lo kal nych po li ty ków przy każ dej oka -
zji sta ra się pod kre ślać swo ją le wi co wość. Wy da wa ło by się
więc, że to wła śnie rad ni le wi co wi po win ni dwo ma rę ka mi
gło so wać za po praw ka mi zgło szo ny mi przez klub rad nych
PO prze wi du ją cy mi prze zna cze nie kil ku mln zł na: re mont
od dzia łu neu ro lo gii za gór skim bu dyn ku Szpi ta la Miej skie -
go, na bu do wę bo iska dla mło dzie ży przy uli cy Ja giel loń -
skiej, na do koń cze nie wy mia ny okien w so sno wiec kich pla -
ców kach oświa to wych, na re mont znisz czo nych po zi mie
dróg. Nic bar dziej myl ne go. Waż niej sza oka za ła się dla nich
dro ga bu do wa na na po trze by kil ku funk cjo nu ją cych w stre -
fie w Dań dów ce firm i par king w oko li cach Pla cu Pa pie -
skie go. Brak wraż li wo ści? Ależ skąd! Po pro stu po praw ki
te nie zo sta ły za ak cep to wa ne przez Pre zy den ta. 
Nic tak mnie nie ba wi jak wy po wia da ne z po waż ną mi ną
przez li de rów klu bu SLD de kla ra cje o gło so wa niu za bu -
dże tem w wer sji przed sta wio nej przez Pre zy den ta. Ma to
miej sce co ro ku w trak cie de ba ty bu dże to wej. Rów nie do -
brze mo gli by zło żyć ta ką de kla ra cję jesz cze przed przed -
sta wie niem przez Ka zi mie rza Gór skie go sa me go pro jek tu
bu dże tu. Nie waż ne co tam bę dzie – wia do mo, że i tak bę -
dą „za”. Tak jak i w po przed nich la tach. Po to w koń cu są
w Ra dzie. 

Ka�rol�Wi�niar�ski

Ostatnia se sja Ra dy Miej skiej w So -
snow cu i przy ję ty na tej se sji bu dżet
na 2011 rok koń czy dys ku sje,
a przy tym spo ry na te mat osta tecz -
ne go kształ tu bu dże tu. Nie wąt pli wie
nie jest to ła twy bu dżet, a se syj -
na dys ku sja mo że już mniej me ry to -
rycz na, niż mia ło to miej sce na stycz -
nio wej se sji, po ka za ła róż ni ce dzie -
lą ce po szcze gól ne klu by rad nych, co
do kon kret nych za pi sów te go do ku men tu.
Ta se sja po twier dzi ła jesz cze jed no, mia no wi cie za -
sto so wa nie raz jesz cze przez klub rad nych Plat for -
my Oby wa tel skiej prak ty ki zgła sza nia wła snych
pro po zy cji w ra mach po pra wek, przy sło wio wo
„za pięć dwu na sta”, po to by utrud nić lub wręcz
unie moż li wić przy ję cie bu dże tu. So cjo tech ni ka za -
sto so wa na w tym przy pad ku przez ten klub, z jed -
nej stro ny uwzględ nia ła pro spo łecz ne pro po zy cje
zwięk sze nia środ ków dla oświa ty, służ by zdro wia
lub kul tu ry fi zycz nej kosz tem zmi ni ma li zo wa nia
środ ków na bu do wę dro gi łą czą cej uli cę Jed no ści
z uli cą 11 Li sto pa da w kie run ku S -1, któ re to za da -
nie przy go to wa ne jest do prze tar gu. Ta pro po zy cja
bez do głęb nej ana li zy nie mo gła zna leźć uzna nia
u więk szo ści rad nych. Rad ni klu bów SLD, Nie za -
leż ni i PiS -u nie wy ra zi li zgo dy na za pro po no wa -
ne po praw ki, a wła ści wa oce na fak tów i po sta wa
wspo mnia nych klu bów do pro wa dzi ła do przy ję cia
bu dże tu, z uwzględ nie niem au to po pra wek pre zy -
den ta. Przy ję cie bu dże tu na 2011 rok, cho ciaż
z opóź nie niem, roz po czy na etap re ali za cji za pi sa -
nych w uchwa le bu dże to wej za dań, po zwa la ją cych
na nor mal ne, spraw ne funk cjo no wa nie mia sta, we
wszyst kich je go ob sza rach naco dzień, a tak że kon -
ty nu owa nie lub roz po czy na nie pro ce su in we sty cyj -
ne go tak waż ne go dla mia sta. 
Na le ży przy tym za uwa żyć, że re ali zo wa nie wie lu
za dań in we sty cyj nych uza leż nio ne bę dzie nie tyl -
ko od spraw no ści czy ope ra tyw no ści w dzia ła niu

pre zy den ta i je go służb. Waż ne bę dą ko lej -
ne de cy zje Ra dy Miej skiej, w szcze gól no -
ści pod ję cie uchwa ły w spra wie emi sji ob -
li ga cji uwzględ nio nej w bu dże cie na kwo -
tę 63 mln zło tych. Od po wie dzial ne de cy zje
więk szo ści ra dy w tym i w wie lu in nych
przy pad kach, a tak że współ pra ca wra mach
ra dy da ją szan sę pre zy den to wi mia sta
na zre ali zo wa nie za pi sa nych w bu dże cie
za dań. 

Czy ta ka współ pra ca jest moż li wa? Na to py ta nie
w obec nej chwi li trud no jest udzie lić jed no znacz -
nej od po wie dzi. De cy zja w spra wie bu dże tu
na 2011 rok, cho ciaż bez udzia łu klu bu PO stwa -
rza prze słan ki do bar dziej opty mi stycz ne go spoj -
rze nia w przy szłość, cho ciaż ko lej ne de cy zje na tej
se sji, a my ślę tu taj o de cy zjach per so nal nych za le -
ca ją da le ko idą cą ostroż ność. Wy bór ostat nie go
z dzie wię ciu prze wod ni czą cych ko mi sji ra dy jest
te go po twier dze niem. Ko lej nym, bo już szó stym
prze wod ni czą cym ko mi sji, wy bra ny zo stał rad ny
PO, tak więc ten klub po sia da prze wod niczące go
i wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej, sze ściu
prze wod ni czą cych i dwóch wi ce prze wod ni czą cych
ko mi sji. Świad czy to o ogrom nej pa zer no ści te go
klu bu i nie li cze nia się z de cy zja mi wy bor ców
w gru dnio wych wy bo rach uwzględ nia jąc fakt, że
klub rad nych SLD bę dąc for ma cją, któ ra w wy bo -
rach uzy ska ła naj lep szy wy nik wy bor czy, ma ją -
cą 10 rad nych, nie peł ni żad nej funk cji w Ra dzie
Miej skiej. Nada rzy ła się oka zja na tej se sji zła go -
dze nia te go pro ble mu tym bar dziej, że klub SLD
zgło sił kan dy da ta na funk cję prze wod ni czą ce go
ostat niej ko mi sji. Oby za spo ko je nie oso bi stych am -
bi cji rad nych wspo mnia ne go klu bu wpły nę ło
na uspo ko je nie at mos fe ry w sa mo rzą dzie i mia ło
po zy tyw ny wy miar w re ali za cji bu dże tu w 2011
ro ku.         

To�masz�Bań�bu�ła

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

Ko�niec�spo�rówPoznacie�ich�po�owocach

Po trze ba lep sze go za rzą dza nia
Roz mo wa z rad nym klu bu PiS To ma szem Mę drza kiem, prze wod ni czą cym Ko mi sji Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji

Pa�nie�prze�wod�ni�czą�cy,�czy�mo�że
Pan�przy�bli�żyć�na�szym�Czy�tel�ni�-
kom�czym�obec�nie�zaj�mu�je�się�ko�-
mi�sja,�któ�rej�Pan�prze�wo�dzi?
Ko mi sja Kul tu ry, Spor tu i Re -
kre acji, po dob nie jak wszyst kie
po zo sta łe ko mi sje Ra dy Miej -
skiej, peł ni w ogrom nej mie rze
funk cję kon tro l ną w sto sun ku
do wła dzy wy ko naw czej, czy li
kie row nic twa mia sta. W ob sza -
rze kul tu ry, spor tu i re kre acji zaj -
mu je my się spra wa mi przy ję ty -
mi w ra mach ter mi na rzu po sie -
dzeń, choć czę sto zda rza ją się
spra wy pil ne i na glą ce, któ re wy -
ma ga ją by po chy lić się nad ni mi
po za ko lej no ścią. Ta ką spra wą
by ła w ostat nim cza sie kwe stia
pro ble mów ho ke jo we go „Za głę -
bia” So sno wiec. Klub zna lazł się
w fa tal nej sy tu acji fi nan so wej
i po ja wi ła się re al na groź ba wy -
klu cze nia dru ży ny z roz gry wek
eks tra li gi. Mo ty wo wa li śmy pre -
zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go
do pod ję cia roz mów z PZHL -em,
któ ry win ny jest mia stu spo rą su -
mę pie nię dzy za udo stęp nie nie
obiek tów dla Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go. „Za głę bie” So sno -
wiec by ło PZHL win ne o wie le
niż szą su mę pie nię dzy, stąd
uzna li śmy, iż ist nie je pew ne po -

le do ne go cja cji i osią gnię cia
kom pro mi su. Tak też się sta ło,
bo uda ło się wy ne go cjo wać do -
koń cze nie roz gry wek przez
klub. Na tym sa mym po sie dze -
niu ana li zo wa li śmy, ja kie kro ki
mia sto mo że pod jąć w ra mach
współ pra cy z klu bem, np. w ce -
lu zna le zie nia spon so rów dla ho -
ke jo we go „Za głę bia”. Du że mia -
sto, ja kim jest So sno wiec, ma
w swo im ob rę bie sze reg in sty tu -
cji kul tu ry oraz wie le in sty tu cji
spor to wych, więc jest się czym
zaj mo wać. Za da je my py ta nia,
wnio sku je my, kon tro lu je my.
Do tej po ry to wła śnie mo ja ko -
mi sja zbie ra ła się naj czę ściej,
zło ży li śmy też naj wię cej wnio -
sków. Na brak pra cy już
od pierw sze go po sie dze nia nie
mo że my na rze kać. 

Wie�le�osób�jest�zda�nia,�że�mia�sto
w ogó�le�nie�po�win�no�wspie�rać�za�-
wo�do�we�go�spor�tu.�Ja�ka�jest�Pań�-
ska�opi�nia�na ten�te�mat?
Ta ka sy tu acja mo że z po wo dze -
niem ist nieć na Za cho dzie,
w Pol sce ma my jesz cze tro chę
in ne re alia. W So snow cu tak na -
praw dę ma my dwie dru ży ny
spor to we, pił kar skie i wspo mnia -
ne ho ke jo we „Za głę bie” So sno -

wiec. To są na sze mar ki i sym -
bo le, któ re re pre zen tu ją So sno -
wiec. Oba ze spo ły ma ją ol brzy -
mie tra dy cje i przy czy nia ją się
do pro mo cji swo je go mia sta. Nie
mo że my so bie po zwo lić, by tak
jak w przy pad ku Pło mie nia, dru -
ży ny te prze sta ły ist nieć. Uwa -
żam, że w ra mach moż li wo ści,
ogra ni czo nych trud ny mi re alia -
mi i bu dże tem, gmi na po win -
na wspo ma gać swo ich spor tow -
ców.

Ja�kie�jesz�cze�waż�niej�sze�wnio�ski
w dzie�dzi�nie�kul�tu�ry�opra�co�wa�ła
Pa�na ko�mi�sja?

Zło ży li śmy na rę ce władz mia sta
wnio sek o stwo rze nie ko lej nej
na gro dy w dzie dzi nie ar ty stycz -
nej. By łaby prze zna czo na dla
twór ców, któ rzy w swo jej dzie -
dzi nie od nie śli suk ces, czy ma ją
na kon cie war te na gro dy osią -
gnię cia w da nym ro ku. Uczest -
ni cząc w pra cach Ze spo łu ds.
Opi nio wa nia Na gród Ar ty stycz -
nych w dzie dzi nie za upo -
wszech nia nie kul tu ry do szli śmy
z rad ny mi do wnio sku, iż ist nie -
nie ta kiej na gro dy stwo rzy łoby
szan se dla wy róż nie nia tych
twór ców, czę sto mło dych, któ rzy
ma ją już na kon cie znacz ne do -
ko na nia i w da nym ro ku osią -
gnę li wy bit ny wy nik w swo jej
dzie dzi nie ar ty stycz nej, ale nie
mo gą prze bić się wśród bar dziej
zna nych czy po pu lar nych ar ty -
stów. Ta ka for ma na gro dy by -
łaby do dat ko wą mo ty wa cją dla
tych twór ców.

Jak�oce�nia�Pan�funk�cjo�no�wa�nie
pla�có�wek�kul�tu�ral�nych�w mie�ście,
ja�ka�jest�ich�kon�dy�cja?
Oczy wi ście na wszyst kie dzie -
dzi ny ży cia mia sta, w tym
i na kul tu rę czy sport, ogro mny
wpływ ma bu dżet mia sta. Ten
w po rów na niu do ro ku po -

przed nie go nie zmie nił się dia -
me tral nie, acz kol wiek w po -
rów na niu z bu dże tem sprzed
dwóch lat ma my sie dem mi lio -
nów mniej na kul tu rę. Jest to
kwo ta znacz na. Ma my do czy -
nie nia ze sta gna cją, są pró by
wy da nia np. mo no gra fii So -
snow ca, na któ rą cze ka my
od lat, ale środ ki prze zna czo ne
na ten cel są da le ko nie wy star -
cza ją ce. Je śli cho dzi o dzia łal -
ność pla có wek kul tu ral nych,
uwa żam, iż mia sto mo głoby
wie le zy skać, gdy by śmy zde cy -
do wa li się na da le ko idą cą re or -
ga ni za cję za rzą dza nia miej ski -
mi pla ców ka mi. Do strze gam
po trze bę stwo rze nia jed ne go
cen trum kul tu ry, kie ro wa ne go
przez jed ne go dy rek to ra. Oso -
ba ta kie ro wa łaby wszyst ki mi
pla ców ka mi, Klu bem im. Ja -
na Kie pu ry, Zam kiem Sie lec -
kim oraz do ma mi kul tu ry. Ta ki
jed no li ty or ga nizm za rzą dza ny
w spo sób zcen tra li zo wa ny nie
tyl ko wy ge ne ro wałby znacz ne
oszczęd no ści dla mia sta, ale też
uspraw nił by dzia ła nie wspo -
mnia nych pod mio tów. Obec nie
czę sto zda rza się, że w wy ni ku
bra ku ko or dy na cji po szcze gól -
ne pla ców ki nie po trzeb nie ry -

wa li zu ją ze so bą, bo dys po nu -
jąc skrom ny mi prze cież środ ka -
mi wła sny mi or ga ni zu ją im pre -
zy o po dob nej te ma ty ce i w tym
sa mym cza sie, co uwa żam
za po mysł chy bio ny. Z dru giej
stro ny mar twią mnie ta kie zja -
wi ska jak brak fun du szy
na dzia łal ność dzia łu ar che olo -
gii w Mu zeum. Ist nie nie te go
dzia łu uwa żam za słusz ne, ale
dla cze go środ ka mi dla tej pla -
ców ki dys po nu je Wy dział Kul -
tu ry? Fun du sze te po win ny tra -
fiać do Mu zeum, któ re mu
Dział Ar che olo gii pod le ga. Du -
żo się mó wi o złej sy tu acji
w Te atrze Za głę bia. We dle mo -
jej wie dzy for mu ła współ pra cy
mię dzy ze spo łem a dy rek to rem
wy czer pa ła się i na rósł tam sze -
reg nie po ro zu mień. Po trze ba
ko goś, kto tak waż nej dla kul -
tu ry i sza cow nej in sty tu cji, ja ką
jest Te atr Za głę bia, nada no wą
dy na mi kę w funk cjo no wa niu.
Te wszyst kie zja wi ska są po kło -
siem bra ku zcen tra li zo wa ne go
i pro fe sjo nal ne go za rzą dza nia
kul tu rą.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wiał:�To�masz�Bie�nek
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Lp.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

Ad res lo ka lu

Bratków 1

Małachowskiego 34
3 – go Maja 35a
3 – go Maja 15/I

3 – go Maja 15/I

Targowa 16
Sobieskiego 3b
H. Ordonówny 3
Kołłątaja 9
Komandosów 5
Saperów 7
Saperów 7
Saperów 5,5a 
Dobrzańskiego 124  I
piętro 
Skłodowskiej 8 -10 

Orląt Lwowskich 18
Niwecka 22/I

Królowej Jadwigi 2

ADM 

1

3
3
3

3

3
4
4
4
5
5
5
5
5

6

8
8

9

Pow. użytk. 
w m2

41,00

48,27
32,26
239,43

289,24

53,27
70,49
77,73
24,00
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

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, c.o.

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

UWA GI

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

Lokal usytuowany na 1 piętrze budynku mieszkalnego. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac: 1.
Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c.o., 3.  Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział i
rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 5. Wykonanie wejścia do lokalu od strony ulicy 3 – go Maja. Wszelkie prace
remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do
zwrotu poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do wglądu  w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych
pok. nr 44
Wejście do lokalu od strony ulicy Warszawskiej. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac: 1.
Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c.o.,3.  Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział i
rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej. Wszelkie prace remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu należy
wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do
wglądu  w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44
Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku
Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym
Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Boks garażowy usytuowany  w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych
Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia
„Klimontów”. Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc
Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Budynek wolnostojący. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej

Stawka
minimalna

10,00

8,00
10,00
60,00

45,00

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

12,00

10,00
8,00

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: 

Ostat ni week end lu te go był are -
ną 4. edy cji Tar gów Bu dow la nych
SI BEX w Expo Si le sia. To naj -
więk sza wy sta wa bran żo wa na po -
łu dniu Pol ski. W so sno wiec kiej ha -
li wy sta wien ni czo -tar go wej swo je
pro duk ty za pre zen to wa ło łącz nie
po nad 200 firm z ca łe go świa ta.
Po za głów ną czę ścią ogól no bu -
dow la ną, tra dy cyj nie już wy sta wa
zo sta ła po dzie lo na na trzy sa lo ny
te ma tycz ne: sto lar ki bu dow la nej,
tech ni ki grzew czej i in sta la cyj nej
oraz miesz ka nio wo -de ve lo per skiej.
No wo ścią pod czas te go rocz nej
edy cji by ły to wa rzy szą ce im Tar gi
Wy po sa że nia Wnętrz.

Pod czas im prez za pre zen to -
wa no wszyst ko, co wią że się
z bu do wą oraz re mon tem do mu:
okna, drzwi, wy po sa że nie
wnętrz, scho dy i pod ło gi, ka -
mień i ce ra mi ka, da chy, wy po sa -
że nie ogro do we, ma te ria ły bu -
dow la ne i ich kom po nen ty, ogro -
dze nia, na rzę dzia i ma szy ny
bu dow la ne. Wśród cie ka wo stek
zwie dza ją cy mo gli zo ba czyć
m.in. szkla ną pod ło gę, czy pły ty
z ży wi cy syn te tycz nej z za to pio -
ny mi na tu ral ny mi li ść mi.

Wy sta wie to wa rzy szy ła VI
Kon fe ren cja In sty tu tu Che micz -
nej Prze rób ki Wę gla z Za brza

po świę co na pie com cen tral ne go
ogrze wa nia, a tak że kon fe ren cja
„Dom pe łen ener gii” – or ga ni zo -
wa na przez Kla ster Tech no lo gii
Ener go osz częd nych z Ka to wic
i cza so pi smo GLO BE ner gia
z Kra ko wa.

Pod czas tar gów SI BEX od -
by ły się rów nież Ślą skie Mi -
strzo stwa De ka rzy, w trak cie
któ rych, oprócz obej rze nia za -
wo dów naj bar dziej wpraw nych
adep tów sztu ki de kar skiej, moż -
na by ło rów nież uzy skać prak -
tycz ne in for ma cje do ty czą ce
me tod i spo so bów kry cia da -
chów. GK 

Bu�duj�się�na tar�gach

Pią ta edy cja Tar gów Tu ry sty ki,
Re kre acji i Wy po czyn ku IN TO -
UREX, od by ła się od 17 do 19
lu te go w so sno wiec kiej ha li wy -
sta wien ni czo -tar go wej Expo Si -
le sia. Ofer ta tar gów by ła na ty le
bo ga ta i róż no rod na, że za pew -
ne każ dy ze zwie dza ją cych zna -
lazł cie ka wą propozycję dla sie -
bie na wa ka cyj ne wo ja że. Pre -
zen to wa no ofer ty last mi nu te
na nar ciar skie sza leń stwa oraz
first mi nu te na wa ka cyj ne eska -
pa dy w naj dal sze za kąt ki świa ta.
Po nad to za po znać moż na by ło
się z atrak cja mi wo je wódz twa
ślą skie go m.in. Cho rzow skim
Par kiem Roz ryw ki i Extre me
Park na Rów ni cy.

– Ofer ta na te go rocz nych tar -
gach jest tak zróż ni co wa na, a ce -
ny tak kon ku ren cyj ne, że cięż ko

pod jąć de cy zję. Przy je cha li śmy
z za mia rem wy ku pie nia wcza sów
dla ca łej ro dzi ny do Buł ga rii,
a osta tecz nie po dłu gich ro dzin -
nych per trak ta cjach zde cy do wa li -
śmy się na Chor wa cję – śmie je
się Mo ni ka Bie lak, któ ra na so -
sno wiec kie tar gi przy je cha ła
z Dą bro wy Gór ni czej.

In to urex to przede wszyst kim
kom plek so wa pro mo cja tu ry sty ki
i re kre acji. Ofer ty w for mie wcza -
sów, wy cie czek, obo zów, czy piel -
grzy mek pre zen to wa ły za rów no
naj więk sze fir my bran ży, jak i te
ma łe, lo kal ne. Za po znać moż -
na się by ło z ofer ta mi ho te li,
ośrod ków wcza so wych, pen sjo na -
tów, schro nisk i cam pin gów. Du -
żym za in te re so wa niem cie szy ły
się SPA i Wel les z pol skich sa na -
to riów i uzdro wisk. Co raz wię cej

lu dzi de cy du je się rów nież
na wyjazdy agro tu ry stycz ne oraz
wcza sy zgod ne z du chem eko lo -
gii. Na tar gach nie za bra kło tak że
wy daw nictw tu ry stycz nych m.in.
Glob tro te ra.

Dla zwie dza ją cych przy go to -
wa no wie le atrak cji m.in. ra ba ty
na wy jaz dy oraz spo tka nia z po -
dróż ni ka mi – Elż bie tą i An drze -
jem Li sow ski mi, gwiaz da mi pro -
gra mu „Świa to wiec”. W licz nych
kon kur sach wy grać moż na by ło
m.in. week en do we po by ty
w SPA, bi le ty ro dzin ne do Par ku
Zam ków Ju raj skich, wej ściów ki
do obiek tów Szla ku Za byt ków
Tech ni ki, a dla wiel bi cie li ko bie -
ce go pięk na zor ga ni zo wa no wy -
bo ry Miss In to urex. 

Tekst�i�foto:�Gabriela�Kolano
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Od 3 do 5 marca w hali
wystawienniczo-targowej
Expo Silesia odbyły się
rehabilitacyjne targi
Rehmedica

Wy sta wa do ty czy ła trzech dzie -
dzin: re ha bi li ta cji, dia gno sty ki
i me dy cy ny ra tun ko wej. Od dziel -
ną te ma ty kę tar gów sta no wi ła
pre zen ta cja ofert dla se nio rów
wraz z warsz ta ta mi tre nin gów pa -
mię ci oraz wy ko rzy sta nia in ter -
ne tu przez oso by doj rza łe. Te go -
rocz na edy cja prze bie ga ła
pod ha słem – Ak cja „TAK! dla
Trans plan to lo gii”. Jej głów nym
ce lem by ło pro mo wa nie idei
trans plan to lo gii i do tar cie do jak
naj więk szej licz by osób z in for -
ma cją o po trze bie wy ra ża nia zgo -
dy na po bie ra nie na rzą dów, a co

za tym idzie, prze ła my wa nie ste -
reo ty pów my śle nia w tej kwe stii.
Uzu peł nie niem ak cji był spe cjal -
nie przy go to wa ny pa nel dys ku -
syj ny po świę co ny tej te ma ty ce.

W ra mach tar gów tra dy cyj nie
od by ły się rów nież licz ne kon fe ren -
cje np: „Prze bu dze nie – Uśmiech -
nij się do mnie” or ga ni zo wa -
na przy współ pra cy z Fun da cją He -

arts World Wi de, w któ rej udział
wzię li le ka rze, re ha bi li tan ci, mło -
dzież ze szkól me dycz nych, stu den -
ci, ro dzi ny osób bę dą cych
w śpiącz ce. Pod czas dys ku sji po ru -
szo ne zo sta ły m.in. za gad nie nia
zwią za ne z po ra że nia mi mó zgo wy -
mi, au ty zmem oraz del fi no te ra pią. 

Tekst�i fo�to:�Ga�brie�la�Ko�la�no

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

Na po cząt ku od po wiedz my na pod -
sta wo we py ta nie, a mia no wi cie: czy
pra cu ją cy eme ryt i ren ci sta ma ją
moż li wość nie ogra ni czo ne go do ra -
bia nia do swo je go świad cze nia?

Otóż zgod nie z obec nie obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi nie ogra ni czo ne
moż li wo ści do ra bia nia do świad czeń
z ZUS ma ją je dy nie eme ry ci, któ rzy
osią gnę li po wszech ny wiek eme ry -
tal ny, czy li 60 lat w przy pad ku ko biet
i 65 lat w przy pad ku męż czyzn. Po -
cząw szy od mie sią ca osią gnię cia te -
go wie ku, mo gą oni uzy ski wać wy -
so kie przy cho dy bez żad nych kon se -
kwen cji dla wy pła ty swo je go
świad cze nia. Ogra ni cze nie moż li wo -
ści za rob ko wa nia nie do ty czy też
osób upraw nio nych do rent dla in wa -
li dów wo jen nych, rent dla in wa li dów
woj sko wych, któ rych nie zdol ność
do pra cy po zo sta je w związ ku ze
służ bą woj sko wą, a tak że rent ro dzin -
nych przy słu gu ją cych po oso bach
upraw nio nych do tych świad czeń,
któ rych śmierć na stą pi ła w związ ku
ze służ bą woj sko wą. Po zo sta li eme -
ry ci i ren ci ści mo gą uzy ski wać nie -
ogra ni czo ny przy chód tyl ko z nie -

licz nych ro dza jów dzia łal no ści, np.
z ty tu łu umów o dzie ło za war tych
z in nym pod mio tem niż wła sny pra -
co daw ca, praw au tor skich i pa ten to -
wych, ho no ra riów za dzia łal ność
twór czą lub ar ty stycz ną, wy naj mu
lub dzier ża wy nie ru cho mo ści,
pod wa run kiem, że nie sta no wi to
przed mio tu dzia łal no ści go spo dar -
czej. Na to miast je śli wy ko nu ją pra cę
za rob ko wą ob ję tą obo wiąz kiem
ubez pie czeń spo łecz nych lub po zo -
sta ją w służ bie, uzy ska ny przez nich
przy chód mo że spo wo do wać za wie -
sze nie lub zmniej sze nie świad cze nia,
je śli prze kro czy okre ślo ne prze pi sa -
mi pro gi za rob ko we. Pro gi te zmie -
nia ją się co trzy mie sią ce – od 1 mar -
ca, 1 czerw ca, 1 wrze śnia oraz 1
grud nia da ne go ro ku – i za le żą
od prze cięt ne go mie sięcz ne go wy na -
gro dze nia za kwar tał ka len da rzo wy
ogła sza ne go przez Pre ze sa GUS.
Pierw szy z nich – tzw. wyż sza kwo -
ta gra nicz na – sta no wi 130 proc. te -
go wy na gro dze nia. Od 1 grud -
nia 2010 r. do 28 lu te go 2011 r. kwo -
ta ta wy no si ła 4.164 zł, a od 1 mar ca
do 31 ma ja br. wy no si 4.469,70 zł.
Prze kro cze nie te go pro gu po wo du je,
że eme ry tu ra lub ren ta zo sta je za wie -
szo na. 

Na to miast dru gi próg za rob ko wy
to tzw. niż sza kwo ta gra nicz na. Wy -
no si ona 70 proc. prze cięt ne go mie -
sięcz ne go wy na gro dze nia za kwar tał
ka len da rzo wy ostat nio ogło szo ne go
przez Pre ze sa GUS. Od 1 grud -
nia 2010 r. do 28 lu te go 2011 r. niż -

sza kwo ta gra nicz na by ła rów -
na 2.242,20 zł, a od 1 mar ca do 31
ma ja br. – 2.406,80 zł. Po prze kro -
cze niu te go li mi tu, je śli przy chód nie
prze kro czył wyż sze go pro gu za rob -
ko we go, świad cze nie pod le ga od po -
wied nie mu zmniej sze niu. Zmniej -
sze nie jest rów ne kwo cie prze kro cze -
nia niż sze go li mi tu, ale nie mo że być
wyż sze, niż mak sy mal na kwo ta
zmniej sze nia usta lo na dla eme ry tu ry
lub ren ty w da nym okre sie. Mak sy -
mal ne kwo ty zmniej szeń zmie nia ją
się raz w ro ku i są usta la ne przy wa -
lo ry za cji eme ry tur i rent. 

Eme ry ci i ren ci ści mu szą po wia -
do mić ZUS o pod ję ciu służ by lub
dzia łal no ści za rob ko wej ob ję tej obo -
wiąz kiem ubez pie czeń spo łecz nych
nie zwłocz nie, wy peł nia jąc druk ZUS
Rw -73 „Oświad cze nie eme ry ta -ren -
ci sty o za mia rze osią ga nia lub nie -
osią ga nia przy cho du”. W oświad cze -
niu tym na le ży za kre ślić wła ści wy
ty tuł osią ga nia przy cho du, a na stęp -
nie wska zać, czy bę dzie on po wo do -
wał za wie sze nie lub zmniej sze nie
świad cze nia, czy też nie wy wo ła ta -
kich skut ków. 

Obo wią zek po wia da mia nia ZUS -
ma też pra co daw ca eme ry ta lub ren -
ci sty, czy li płat nik skła dek opła ca ją -
cy skład ki na ubez pie cze nia spo łecz -
ne za oso by upraw nio ne do eme ry tu -
ry lub ren ty. Je śli jed nak płat nik
do pil no wał, aby ubez pie czo ny po -
wia do mił ZUS o osią ga niu przy cho -
du, nie mu si sam do star czać od po -
wied niej in for ma cji. 

Od�marca�nowe�limity:�ile�może
dorobić�emeryt�i�rencista?

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

Za ku py w skle pach in ter ne to wych to już co -
dzien ność. Nie ste ty zda rza ją się pro ble my
z za gi nię ciem prze sył ki już po jej nada niu
przez sprze da ją ce go i po za pła ce niu na leż no -
ści przez ku pu ją ce go. 

Zgod nie z prze pi sa mi Ko dek su cy wil ne go
w przy pad ku gdy rzecz sprze da na/ku pio na ma
być prze sła na w in ne miej sce niż miej sce speł -
nie nia świad cze nia, po czy tu je się w ra zie wąt -
pli wo ści, że jej wy da nie na stą pi ło z chwi lą jej
po wie rze nia przez sprze da ją ce go prze woź ni -
ko wi, któ ry trud ni się prze wo zem rze czy te go
ro dza ju. W chwi li za tem wy da nia rze czy prze -
woź ni ko wi sprze da ją cy speł nia swo je świad -
cze nie. Mo ment wy da nia rze czy jest bar dzo
istot ny gdyż z tą chwi lą na stę pu je przej ście ry -
zy ka przy pad ko wej utra ty lub uszko dze nia
rze czy na ku pu ją ce go. 

W przy pad ku sprze da ży wy sył ko -
wej – w któ rej wy da nie rze czy zwią za ne jest
z jej prze sła niem bar dzo waż ne jest za tem
usta le nie miej sca speł nia nia świad cze nia. 

Stro ny mo gą w umo wie do wol nie usta -
lić – wska zać miej sce speł nie nia świad cze -
nia. Je śli na to miast stro ny nie usta lą w umo -
wie miej sca speł nie nia świad cze nia, ani nie
bę dzie ono wy ni kać z wła ści wo ści zo bo wią -
za nia, świad cze nie po win no być speł nio ne
w miej scu gdzie w chwi li po wsta nia zo bo -
wią za nia dłuż nik miał za miesz ka nie lub sie -
dzi bę. Je śli za tem stro ny nie umó wią się ina -
czej miej scem speł nie nia świad cze nia nie -
pie nięż ne go – wy da nia rze czy bę dzie

znaj do wać się w miej scu za miesz ka nia
sprze da ją ce go bę dą ce go oso bą pry wat ną lub
w miej scu sie dzi by przed się bior cy je śli
sprze daw cą był pro fe sjo na li sta. To ozna cza
z ko lei, że od mo men tu wy da nia prze sył ki
przez sprze da ją ce go ry zy ko za gi nię cia lub
uszko dze nia rze czy po no si ku pu ją cy. Gdy by
na to miast sprze da ją cy po wie rzył rzecz
do prze sła nia oso bie, któ ra nie trud ni się
prze wo zem rze czy te go ro dza ju to on bę dzie
po no sił od po wie dzial ność. 

Sprze daw ca bę dzie rów nież od po wia dał
za oko licz ność nie pra wi dło we go za pa ko wa nia
to wa ru. Zgod nie bo wiem z prze pi sa mi Ko dek -
su cy wil ne go spo sób wy da nia rze czy sprze da -
nej po wi nien za pew nić jej ca łość i nie na ru -
szal ność, w szcze gól no ści do ty czy to spo so bu
opa ko wa nia i prze wo zu rze czy, któ re po win ny
od po wia dać wła ści wo ściom rze czy. W ra zie
prze sła nia rze czy sprze da nej na miej sce prze -
zna cze nia za po śred nic twem

prze woź ni ka, ku pu ją cy zo bo wią za ny jest
zba dać prze sył kę w cza sie i w spo sób przy ję -
ty przy prze sył kach te go ro dza ju. Je że li ku pu -
ją cy stwier dził, że w cza sie prze wo zu na stą pił
uby tek lub uszko dze nie rze czy obo wią za ny
jest do do ko na nia wszel kich czyn no ści zmie -
rza ją cych do usta le nia od po wie dzial no ści
prze woź ni ka. O ile stro ny w umo wie nie usta -
lą ina czej kosz ty wy da nia to wa ru w szcze gól -
no ści opa ko wa nia po no si sprze daw ca, a kosz -
ty trans por tu i ubez pie cze nia je śli rzecz prze -
sy ła na jest do miej sca nie bę dą ce go miej scem
speł nie nia świad cze nia, po no si ku pu ją cy. 

Aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko od po wie -
dzial no ści za przy pad ko wą utra tę lub uszko -
dze nie prze sył ki na le ży do brze za po znać się
z wa run ka mi umo wy, (ewen tu al nie in dy wi -
du al nie ze sprze daw cą je usta lić), a w przy -
pad ku skle pów in ter ne to wych rów nież re gu -
la mi nem oraz za dbać o ubez pie cze nie prze -
sył ki, a tak że spraw dzić ja kie są wa run ki
prze wo zu. 

Gdy�zaginie�przesyłka
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Zna lazł się de ve lo per, któ ry za -
mie rza wy ko rzy stać jed ną z hi -
sto rycz nych atrak cji mia sta.
Apar ta men ty i miesz ka nia bę dą
sprze da wa ne wraz z wi ze run -
kiem Po li Ne gri – le gen dar nej
przed wo jen nej ak tor ki, któ ra
przez pe wien czas miesz ka ła
w są siedz twie.

Apar ta men to wiec po wsta je
przy ul. Koł łą ta ja, vis a vis ka mie -
ni cy, gdzie nie gdyś miesz ka ła zna -
na ak tor ka. In we stor po sta no wił

w peł ni wy ko rzy stać jed ną z so -
sno wiec kich le gend, bo dom ma
się na zy wać – Po la Ne gri Ho use. 

Do ce lo wo ma mieć pięć pię -
ter. In we stor in for mu je, że Po la
Ne gri Ho use to no wo cze sny bu -
dy nek miesz kal ny. Na kom pleks
skła da ją się 32 kom for to we
miesz ka nia o po wierzch ni od 40
do 90 me trów kwa dra to wych.
Dom bę dzie po sia dał dwie win -
dy oraz ga ra że w czę ści par te ro -
wej bu dyn ku. Do dys po zy cji lo -

ka to rów bę dzie też od da ny par -
king strze żo ny. 

Ofer tę uzu peł nia no wo cze sna
ar chi tek tu ra oraz świet na lo ka li za -
cja obiek tu – 500 m od cen trum
So snow ca, znaj du jąc się jed no -
cze śnie w za się gu 10 min. jaz dy
sa mo cho dem od cen trum Ka to -
wic. Przy kła do wo jed no po zio mo -
we, dwu po ko jo we miesz ka nie
o po wierzch ni 42 me trów kwa dra -
to wych z anek sem ku chen nym
kosz to wać ma 163 800 zł. TB

Powstaje�luksusowy�apartamentowiec

Tak�dla�trans�plan�to�lo�gii

Sto wa rzy sze nie „Gai i Jac ka
Ku ro niów”, Za głę biow skie Ko -
ło Ge ne alo gicz ne oraz Wyż sza
Szko ła Hu ma ni tas by li or ga ni -
za to ra mi ob cho dów 77. rocz ni -
cy uro dzin Jac ka Ku ro nia.
W So snow cu uro dził się oj ciec
Jac ka Ku ro nia, Hen ryk i in ni
krew ni. 

W pro gra mie ob cho dów
zna la zły się na stę pu ją ce punk -
ty: pod su mo wa nie dzia łal no ści
Ge ne alo gów Za głę biow skich
za rok 2010 z oka zji III rocz -
ni cy po wsta nia ZKG. Pod su -
mo wa nia do ko nał An drzej La -
zar - Pre zes Ko ła; pre zen ta cja
drze wa ge ne alo gicz ne go i hi -
sto rii ro dzi ny Jac ka Ku ro nia
od XVIII wie ku. Pre zen ta cję
przed sta wił Ka zi mierz Żmi ja;
re fe rat oko licz no ścio wy prof.
Zyg mun ta Woź nicz ka i prof.
Wło dzi mie rz Wój ci k.

Głos za bra ł tak że przed sta -
wi ciel  Pre zy den ta RP Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go oraz przy -
ja ciel Jac ka Ku ro nia – Jan Li -
tyń ski. Na sa li obec ny był
rów nież brat Jac ka Ku ro -
nia – An drzej

Uro czy stość pro wa dził pro -
rek tor WSH dr Mi chał Kacz mar -
czyk. W czerw cu w WSH pla no -
wa na jest kon fe ren cja po świę co -
na po sta ci Jac ka Ku ro nia. U

Obchody77.�rocznicy�urodzin�Jacka
Kuronia�wSosnowcu
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Jacek�Kuroń�z�byłym�prezydentem�Czech�Vaclavem�Havlem
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W czerwcu Sosnowiec stanie
się mekką samorządowców
z całej Polski. Wszystko
za sprawą VIII Ogólnopolskiej
Konferencji Public Relations
w samorządzie, która odbędzie
się w dniach 8-10 czerwca.
Konferencja, która dotychczas
odbywała się w Kraśniku,
zorganizowana zostanie
w stolicy Zagłębia, a hasłem
przewodnim
będzie  „Mieszkaniec – Medi
a – Inwestor w relacjach
z samorządem”

Kon fe ren cja to naj więk sze wy -
da rze nie or ga ni zo wa ne z my ślą
o sa mo rzą dach w Pol sce.
Od sied miu lat z po wo dze niem
od by wa ła się w Kra śni ku, jed -
nak te raz or ga ni za to rzy uzna li,
że czas na zmia ny. 

– Za rów no po ten cjał kon fe -
ren cji, jak i jej za uwa żal ny roz -
wój wy ma ga ją do sto so wa nia
wa run ków i miej sca or ga ni za -
cji – wy ja śnia Piotr Czu biń ski,
po my sło daw ca i or ga ni za tor po -
przed nich Kon fe ren cji, ko or dy -
na tor te go rocz nej edy cji. – Wy -

bór padł na So sno wiec gwa ran -
tu ją cy więk szą ba zę ho te lo wą,
ła twy do jazd oraz licz ne udo -
god nie nia, któ re wpły ną
na więk szy kom fort uczest ni -
ków – do da je.

Od lat zna kiem roz po znaw -
czym Kon fe ren cji PR w Sa mo -
rzą dzie jest udział naj lep szych
spe cja li stów w bran ży PR i mar -
ke tin gu po li tycz ne go. Tak że
w tym ro ku swo ją obec ność
w So snow cu po twier dzi li już m.
in.: Wie sław Ga łąz ka, Ma rek
Ska ła, Bar ba ra La bu dda, Adam
Ła szyn, prof. Sła wo mir Smy czek,
Se ba stian Cha cho łek, Ivet ta Bia -
ły, Piotr Li gnar, An to ni Styr czu la,
dr Ja ro sław Flis, dr Krzysz tof Koj
i in ni. Po pro wa dzą oni wy kła dy
i warsz ta ty zgod nie z przy dzie lo -
ny mi na każ dy dzień pa ne la mi te -
ma tycz ny mi.

– Ja ko prak ty ka i wie lo let nie -
go ob ser wa to ra PR sa mo rzą do -
we go i po li tycz ne go cie szy mnie
fakt, że w tym śro do wi sku wi -
docz ne jest dą że nie do cią głe go
zdo by wa nia wie dzy. To bar dzo
waż ne, bo sa mo rzą dow cy czę sto
nie zda ją so bie spra wy z te go jak
waż ny jest od po wied ni wi ze ru -
nek ich miast i gmin – za zna cza
Ma rek Ska ła, wi ce pre zes Za rzą -
du Gru py PRC. ARC

Konferencja�Samorządów
wSosnowcu

Od po cząt ku lu te go pla ców ki
szkol no-re ha bi li ta cyj ne wcho -
dzą ce w skład Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 4 w So snow cu
bio rą udział w tzw. pro gra mie
Ome ga 3. Po le ga on na wzbo ga -
ce niu die ty tłusz cza mi NNKT.
Pro gram umoż li wi ła Fun da cja
„No wy Świat”.

NNKT to nie zbęd ne nie na sy -
co ne kwa sy tłusz czo we. Związ -
ki te wspo ma ga ją roz wój pra cy
mó zgu, ma ją też dla or ga ni zmu
wiel kie zna cze nie w zwięk sze -
niu kon cen tra cji, pod no sze niu
od por no ści oraz po pra wie pra cy
ukła du krą że nia u dzie ci.

Re ali za cja za da nia po le ga

na za sto so wa niu su ple men ta cji
die ty Kwa sa mi NNKT w pro ce -
sie ży wie nia zbio ro we go
pod nad zo rem i ko or dy na cją pra -
cow ni ków Wy bór Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 4 w So snow cu.
W ta kiej gru pie do ce lo wej
przez 5 dni w ty go dniu bę dzie
za sto so wa ny pro dukt. Wy bór
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
do udzia łu w pro gra mie nie był
przy pad ko wy. Do pla có wek tych
uczęsz cza ją dzie ci nie peł no -
spraw ne in te lek tu al nie w róż -
nym stop niu. W skład Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 4 wcho dzą:
Szko ła Pod sta wo wa nr 44 im. M.
Grze go rzew skiej, Gim na zjum

nr 23 oraz Szko ła Spe cjal -
na Przy spo sa bia ją ca do Pra cy.
Dla po nad set ki wy cho wan ków
ZSS nr 4 wy da wa ne są co dzien -
nie po sił ki, któ re te raz wzbo ga -
cać moż na tłusz cza mi. Na ra zie
uda ło się za gwa ran to wać wzbo -
ga ca nie po sił ków kwa sa mi
Ome ga 3 przez 12 mie się cy.

– Wdro że nie kwa sów Ome -
ga 3 w pro ces ży wie nia jest nie -
zwy kle wska za ne ze wzglę du
na ro dzaj i spe cy fi kę gru py do ce -
lo wej – wy ja śnia Iwo na Du rek -
-Sy pek, dy rek tor ZSS nr 4. – Mo -
ni to ro wa nie prze bie gu re ali za cji
pro gra mu mo że przy nieść no we,
in te re su ją ce do świad cze nia, po -

pra wia ją ce za rów no ja kość ży cia
gru py do ce lo wej, pro du cen to wi
i dys try bu to rom wska zu jąc zu peł -
nie no we aspek ty za sto so wa nia
die ty za wie ra ją cej pre zen to wa ne
su ple men ty. 

Pro gram umoż li wi ła Fun -
da cja Po mo cy „No wy Świat”.
Zo sta ła ona po wo ła na do ży cia
w 2004 ro ku w Ty chach. – Ze -
spół Szkół Spe cjal nych w So -
snow cu nr 4 jest spe cy ficz nym
miej scem, spe cjal nie przy go -
to wa nym dla dzie ci i mło dzie -
ży nie peł no spraw nej – in for -
mu je Fun da cja „No wy
Świat”. – Do sko na le wy po sa -
żo na, dys po nu ją ca wy so ko

wy kwa li fi ko wa ną ka drą gwa -
ran tu ją cą naj wyż szy po ziom
moż li wych od dzia ły wań opie -
kuń czych, wy cho waw czych
czy re ha bi li ta cyj nych .

Dzię ki za an ga żo wa niu fun da -
cji, uda ło się zna leźć pro du cen ta
for mu ły Ome ga 3. Za po śred nic -

twem fun da cji prze ka zał on Ze spo -
ło wi Szkół Spe cjal nych nr 4 war -
te 50 ty się cy zł za pa sy te go spe cy -
fi ku. Obec nie jest on po da wa ny
tak że tym dzie ciom, któ re nie spo -
ży wa ją w szko le obia dów. 

Tekst�i�foto:�Tomasz�Bienek

Wspól na ak cja Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4 i Fun da cji „No wy Świat”

Ru szył pro gram Ome ga 3

Zespół�Szkół
Projektowania
i Stylizacji�Ubioru
znowym
projektem
Ze spół Szkół Pro jek to wa nia i Sty -
li za cji Ubio ru w So snow cu roz -
pocz nie re ali za cję pro jek tu opra co -
wa ne go wspól nie z Fo rum Od bu -
do wy Szkol nic twa Odzie żo we go
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki 2007-2013 pod na -
zwą „Na uczy ciel szko ły odzie żo -
wej w no wo cze snym przed się bior -
stwie prze my słu mo dy”.

Pro jekt bę dzie ko or dy no wa ny
przez FO SO (Fo rum Od bu do wy
Szkol nic twa Odzie żo we go)
przy współ udzia le Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej. – W ra mach
pro jek tu bę dą re ali zo wa ne bez -
płat ne sta że do szka la ją ce na uczy -
cie li szkół odzie żo wych i po krew -
nych oraz in struk to rów prak tycz nej
na uki za wo du w za kre sie naj no wo -
cze śniej szych tech no lo gii i in no wa -
cji dla prze my słu mo dy, kre owa nia
ko lek cji i po ka zów mo dy.  To waż -
na wia do mość dla szkół prze my słu
mo dy, gdyż re ali za cja pro jek tu
przy czy ni się do pod nie sie nia ja ko -
ści i atrak cyj no ści za jęć szkol nych
oraz wpły nie na po zy tyw ny wi ze -
ru nek szkol nic twa odzie żo we go
w Pol sce – pod kre śla dy rek tor pla -
ców ki Elż bie ta Czer nik. KP

1�pro�cent�to�tak�nie�wie�le

War to przy po mi nać, war to
uczyć, war to wspie rać. Ta kie
prze sła nie moż na wy snuć z kon -
fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez
po sła Plat for my Oby wa tel skiej
Ja ro sła wa Pię tę, a do ty czą cej 1
pro cen ta, któ ry mo że my w ra -
mach po dat ku prze ka zać
na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu -
blicz ne go. 

– Trze ba pod kre ślać, że to nic
nie kosz tu je, ten je den pro cent
po cho dzi z na szych po dat ków.
Jed nak w tym wy pad ku mo że -
my sa mi zde cy do wać na co idą
na sze pie nią dze – mó wił Ja ro -
sław Pię ta.

Wtó ro wał mu Wil helm Zych
z PO, któ ry jed no cze śnie jest
człon kiem ka pi tu ły Ho spi cjum
im. Św., To ma sza Apo sto ła w So -

snow cu. – To wstyd, że w So -
snow cu wciąż nie ma my sta cjo -
nar ne go ho spi cjum. Po trze ba
na ten cel kil ku mi lio nów zło tych.
To dla te go war to przy po mi nać 
o 1 pro cen cie. I to nie za leż nie
od te go, czy ten pro cent tra fi
na kon to Ho spi cjum, czy też in -
nych sto wa rzy szeń z na sze go re -
gio nu – pod kre ślał Wil helm Zych.

Po seł Pię ta ape lo wał, by
prze ka zy wać ów pro cent na sze -
go po dat ku na rzecz za głę biow -
skich Or ga ni za cji Po żyt ku Pu -
blicz ne go. – War to to ro bić, war -
to dla nas sa mych – mó wił
Ja ro sław Pię ta.

Z da nych prze ka za nych pod -
czas kon fe ren cji wy ni ka, że
w ubie głym ro ku Po la cy
przy oka zji skła da nia PIT, prze -

ka za li na rzecz OPP 380 mln zł.
Tyl ko nie wiel ka część tra fi ła
do lo kal nych or ga ni za cji, więk -
szość do tych ogól no pol skich,
któ re zna my choć by ze sta cji te -
le wi zyj nych. 

Tekst�i fo�to:�Ja�ro�sław�Adam�ski

Poseł Jarosław Pieta (w środku) przekonywał do wspierania
lokalnych OPP. Podobne zdanie zaprezentowali Łukasz
Strączek (l) oraz Wilhelm Zych (p)

OPP – czym są?
Organizacje pożytku publicznego
(OPP) to podmioty pozarządowe,
które pojawiły się po 1
stycznia 2004 roku. Od tego
właśnie czasu stowarzyszenia
i fundacje – po spełnieniu
ustawowych wymogów – mogą
otrzymać status organizacji
pożytku publicznego. 
Oprócz wielu obowiązków, które
muszą wypełniać OPP,
przysługują im również
przywileje. Najważniejszy z nich
to możliwość otrzymywania
1 proc. podatku dochodowego
od osób fizycznych. Rozwiązanie
to zostało przyjęte przez polski
parlament po to, aby podatnicy
sami mogli decydować
o przekazaniu części swoich
podatków na rzecz inicjatyw,
podejmowanych przez aktywnych
obywateli, działających w OPP.
Dzięki temu fiskalnemu
rozwiązaniu, pieniądze
pochodzące z 1proc. trafiają
do organizacji, które mogą dzięki
temu organizować w szerokim
zakresie swoje działania. 
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Wśród za głę biow skich gmin
brak po ro zu mie nia co
do wspól nej dro gi pro mo cji
atrak cji tu ry stycz nych re gio nu.
Za głę biow ska Or ga ni za cja Tu -
ry stycz na do pie ro znaj du je się
w fa zie pro jek tu, tym cza sem
Dą bro wa Gór ni cza nie cze ka -
jąc na roz wój sy tu acji przy stą -
pi ła do jej ślą skie go od po wied -
ni ka. Czy So sno wiec po wi nien
pójść w jej śla dy?

Wśród so sno wiec kich dzia -
ła czy i rad nych zda nia na ten
te mat są po dzie lo ne.

– Spra wa jest trud na.
Z pew no ścią szko dli we jest by -
cie na mar gi ne sie – mó wi rad -
ny To masz Mę drzak, prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Kul tu ry, Spor -
tu i Re kre acji. – Wo bec
ga lo pu ją cej si le sia ni za cji, z ja -

ką ma my do czy nie nia, de cy zję
Dą bro wy Gór ni czej uwa żam
jed nak za zbyt po chop ną. Ow -
szem, moż na wstą pić do Ślą -
skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej,
ale dla cze go nie mo gła by
do niej wstą pić ja ko czło nek
zbio ro wy Za głę biow ska Or ga -
ni za cja Tu ry stycz na? 

By jed nak tak się sta ło po -
trzeb ne jest po ro zu mie nie
wszyst kich lub przy naj mniej
więk szo ści za głę biow skich
gmin. Choć o ko niecz no ści po -
wo ła nia ZOT mó wi się od daw -
na, nie ma na ra zie co ocze ki -
wać po wo ła nia ta kie go or ga ni -
zmu, któ ry pręż nie mógł by
re kla mo wać tu ry stycz ne atrak -
cje Za głę bia.

– Po mysł stwo rze nia Za głę -
biow skiej Or ga ni za cji Tu ry -

stycz nej nie jest no wy – do da je
Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik
pra so wy Urzę du Miej skie go
w So snow cu. – Pre zy dent Ka -
zi mierz Gór ski wie lo krot nie
wspo mi nał o ko rzy ściach, któ -
re mo gły by pły nąć z fak tu po -
wo ła nia ta kie go two ru. My ślę,
że jesz cze nic stra co ne go,
i spra wa w koń cu doj dzie
do skut ku. Te mat wciąż po zo -
sta je otwar ty. War to się po chy -
lić nad tą kwe stią, bo za rów no
So sno wiec, jak i Za głę bie ma
wie le atrak cji tu ry stycz nych
do za ofe ro wa nia.

O atrak cjach tych mó wio no
przy oka zji wy sta wy po świę co -
nej so sno wiec kie mu Trój ką to -
wi Trzech Ce sa rzy, któ ra od by -
ła się w ze szłym ro ku w sto li -
cy, a te mat wra ca co ja kiś czas.

Je go spe cy fi kę zna ją dzia ła cze
so sno wiec kie go PTTK.

– Po nie kąd ro zu miem kie ru -
nek dzia ła nia władz Dą bro wy
Gór ni czej – tłu ma czy Sta ni sław
Cze kal ski, pre zes so sno wiec -
kie go od dzia łu tej or ga ni za -
cji. – Nie moż na stać z bo ku.
Na sty ku tu ry sty ki i pro mo cji
atrak cji tu ry stycz nych dzie je się
wie le i trze ba być na bie żą co.
Uczest nic two w ŚOT da je
ogrom ne spek trum moż li wo ści.
Po ja wia ją się no we szan se
i spo so by na roz re kla mo wa nie
atrak cji tu ry stycz nych, a wie dza
o cie ka wych i war tych od wie -
dze nia miej scach do cie ra da le -
ko po za gra ni ce re gio nu i Pol -
ski. Sam udział w tar gach tu ry -
stycz nych pod au spi cja mi ŚOT
ma nie ba ga tel ne zna cze nie.

Dą bro wa Gór ni cza przy stą pi -
ła do ślą skiej or ga ni za cji ja ko
pierw sze z za głę biow skich
miast. Jej atu ty to w pierw szym
rzę dzie zbior ni ki wod ne Po go -
ria, Pu sty nia Błę dow ska oraz
Sztol nia Szty gar ka, na le żą ca
do naj waż niej szych za byt ków
prze my sło wych re gio nu. Wła dze
Dą bro wy Gór ni czej chcą upo -
wszech nić te atrak cje – wo bec
bra ku po ro zu mie nia w spra wie
ZOT – na wła sną rę kę, przy naj -
mniej na ra zie. Z ko lei rad ny To -
masz Mę drzak wska zu je na eko -
no micz ny aspekt ca łej spra wy.

– Ja ko So sno wiec ma my
wie le bar dzo cie ka wych obiek -
tów hi sto rycz nych i miejsc, któ -
re war to od wie dzić – wy ja śnia
rad ny Mę drzak. – Pa trząc
z punk tu wi dze nia eko no micz -

ne go, o wie le ta niej by łoby pła -
cić skład kę rocz ną wspól nie.
Skład ka ta wy no si pra wie 30 ty -
się cy zł. Pa trząc z punk tu wi -
dze nia bu dże tu mia sta być mo -
że jest to kwo ta nie wiel ka, jed -
nak dzie le nie się nią mię dzy
po szcze gól nych człon ków ZOT
też da ło by pew ne oszczęd no ści.
Gdy by do ŚOT we szła ZOT,
zrze sza ją ca sze reg gmin, nasz
głos był by gło sem re gio nu. Wte -
dy pro mo wa li by śmy nasz sub re -
gion, i eko no micz nie o wie le
bar dziej by się to nam kal ku lo -
wa ło. Uwa żam, że war to się
nad tym wciąż za sta na wiać
i wal czyć o ta kie roz wią za nia,
po mi mo te go że Dą bro wa Gór -
ni cza wstą pi ła do ŚOT -u. 

To�masz�Bie�nek

Gminy nie są zgodne jak promować turystyczne atrakcje

Śląsk�czy�Zagłębie?

Ta kich ro szad w skła dzie ja kie
na stą pi ły w eki pie „Za głę bia”
przed roz po czę ciem wio sen nej
run dy zma gań se zo nu 2010/2011
jesz cze nie by ło. Na Lu do wy tra -
fi ło 17 no wych gra czy! O tym
czy ilość prze ło ży się na ja kość
i czy cel po sta wio ny przed dru -
ży ną, a więc awans na za ple cze
eks tra kla sy, zo sta nie speł nio ny,
do wie my się na po cząt ku czerw -
ca. Gdy by to się nie uda ło dzia -
ła cze i sztab szko le nio wy ma ją
przy go to wa ne wa rian ty za stęp -
cze.

– Naj lep szy wa riant to oczy -
wi ście awans do I li gi. Ła two nie
bę dzie bo stra ta jest spo ra, ale
w fut bo lu wszyst ko jest moż li -
we. Mo że się oka zać, że spor to -
wo bę dzie my pre zen to wa li się
do brze, trans fe ry oka żą się tra -
fio ne, ale ry wa le nie stra cą wy -

pra co wa nej prze wa gi i awans
trze ba bę dzie odło żyć na póź -
niej. Wte dy trze ba bę dzie pod jąć
de cy zję czy tej spraw dzo nej gru -
pie za wie rzyć raz jesz cze i roz -
po cząć no wy se zon przy uzu peł -
nie niu dru ży ny uta len to wa ny mi
gra cza mi z re gio nu. No i trze ci
wa riant jest ta ki, że nie dość, że
ze spół bę dzie gra ło sła bo to i nie
bę dzie awan su. Wów czas trze ba
bę dzie po sy pać gło wy po pio łem
i roz po cząć bu do wę ze spo łu
od no wa. Kon trak ty są tak sfor -
mu ło wa ne, że roz sta je my się już
w czerw cu z ty mi, któ rzy nie po -
do ła ją grze w na szym klu bie.
Sku pia my się w ten czas na mło -
dzie ży, wy cho wan kach i da je my
so bie 3-4 se zo ny na bu do wę so -
lid nych pod wa lin. Oczy wi ście
wszyst kim nam za le ży na tym,
aby speł nił się pierw szy wa riant

i za pew ne chłop cy zro bią
wszyst ko, aby tak się sta ło – po -
wie dział pre zes klu bu Ma rek
Adam czyk.

W po wo dze nie mi sji wie rzy
tak że tre ner Le szek Oj rzyń -
ski. – Stra ta jest znacz na, ale pa -
trzy my na to z in nej per spek ty -
wy. Przed na mi 17 spo tkań,
w każ dym ma my do zdo by cia
trzy punk ty. Mu si my w każ dym
spo tka niu wal czyć o zwy cię -
stwo. Zmian w ka drze jest du żo,
ale od pew ne go cza su zgry wa li -
śmy to wszyst ko w jed ną ca łość
i wie rzę, że to wszyst ko wy pa li.
Zi mę prze pra co wa li śmy so lid -
nie, wszy scy są go to wi do wal ki
o cel ja kim jest awans na za ple -
cze eks tra kla sy – pod kre śla
szko le nio wiec so sno wi czan.

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

Wa rian ty na każ dą oka zję 
„Za głę bie” So sno wiec przed run dą wio sen ną

Ekstra�pieniądze�dla�Sosnowca
W styczniu władze
wojewódzkie zmieniły plan
budżetowy na bieżący rok.
Tym jednak razem nie były to
cięcia, lecz dość daleko idące
dofinansowanie

Jest po wód do ra do ści tak że dla
miesz kań ców Za głę bia. Na sze -
go re gio nu nie omi nie przy naj -
mniej część po tęż ne go do fi -
nan so wa nia w wy so ko ści 1,3
mi lio na zł. Ta ką kwo tę za rząd
wo je wódz twa prze zna czy
na za pla no wa ne na po czą tek

ma ja im pre zy zwią za ne z ob -
cho da mi Dni Wo je wódz twa
Ślą skie go. W tym wła śnie cza -
sie w So snow cu w ra mach im -
pre zy od bę dzie się kon cert pa -
pie ski na pla cu przy ul.
Gwiezd nej. Mia sto ma otrzy -
mać na or ga ni za cję im pre -

zy 200 ty się cy zł.
Kon cert ma zwią zek z pro ce -

sem be aty fi ka cyj nym Ja na Paw -
ła II. Część za pla no wa ne go dla
miast wo je wódz twa ślą skie go do -
fi nan so wa nia zo sta nie prze zna -
czo na na do fi nan so wa nie Or li ków
i in we sty cje ko le jo we. TB

„Za głę bie” So sno wiec – wio sna 2011

zAGŁĘBIE sOsNOWIEc
AdREs: ul. KREsOWA 1,
41-200 sOsNOWIEc 
TElEfON (32) 299-64-40
fAx. 363-40-46

stadion: ul. Kresowa 1
Prezes:Marek Adamczyk
Kierownik drużyny: Piotr Caliński
Trener bramkarzy: Jarosław
Salachna
II trener: Sebastian Klata
Trener: Leszek Ojrzyński
Bramkarze: Jakub Miszczuk (91),
Oleksii Shliakotin (89), Artur Melon
(86).
Obrońcy:Wojciech Białek (87),
Vladimir Bednar (79), Jakub
Dziółka (80), Sławomir Jarczyk (80,
Tomasz Łuczywek (78), Mateusz
Madej (90), Arkadiusz Mróz (92),
Marcin Strojek (91), Michał
Żółtowski (86), Marcin Grabowski
(92).
Pomocnicy: Sebastian Białas (90),
Michał Cyganek (92), Krzysztof
Napora (90), Krzysztof Markowski
(79), Paweł Posmyk (81), Patryk
Stefański (90), Sebastian Stefański
(90), Marcin Sierczyński (91),
Łukasz Wijas (85), Sebastian
Markiewicz (92), Adrian Jeremicz
(88).
Napastnicy: Dawid Tomanek (90),
Michał Filipowicz (86), Marcin
Lachowski (81), Marek Suker (82),

Ireneusz Gryboś (83), Michał Grunt
(83).
Przybyli:Miszczuk (Śląsk Wrocław
ME), Dziółka (GKS Katowice),
Jarczyk (Pogoń Barlinek), Napora
(Zawisza Pajęczno), Markowski
(Odra Wodzisław), Posmyk (Polonia
Słubice), Suker (Ruch
Radzionków), Gryboś (Stal
Rzeszów), Sierczyński
(Janina Libiąż – powrót
z wypożyczenia), Tomanek (Piast
Gliwice), Stefański (Ruch Chorzów),
Melon (Wisła Płock), Żółtowski
(Miedź Legnica), Grabowski,
Markiewicz (obaj Gosław
Jedłownik), Wijas (LZS Piotrówka),
Jeremicz (Budowlani Lubusko).
ubyli: Jakub Snadny
(Janina Libiąż), Tomasz Balul (GKS
Tychy), Michał Skórski (Stal
Stalowa Wola), Adrian
Pajączkowski (Oderka Opole),
Adrian Mielec (Rozwój Katowice)
Marcin Folc, Adrian Marek, Tomasz
Szatan, Michał Zioło, Adam Bensz
(rozwiązano z nimi kontrakty),
Dawid Skrzypek, Andrzej
Wściubiak, Rafał Bielawski
(wystawieni na listę transferową).

TERmINARz (mEczE u sIEBIE)
Zagłębie Sosnowiec – Ruch
Zdzieszowice (19 marca)
Zagłębie Sosnowiec – Olimpia
Grudziądz (2 kwietnia)

Zagłębie Sosnowiec – Elana Toruń
(16 kwietnia)
Zagłębie Sosnowiec – Czarni Żagań
(30 kwietnia)
Zagłębie Sosnowiec – Miedź
Legnica (11 maja)
Zagłębie Sosnowiec – Raków
Częstochowa (21 maja)
Zagłębie Sosnowiec – Polonia
Słubice (28 maja)
Zagłębie Sosnowiec – Jarota
Jarocin (12 czerwca)
Poza meczami z Miedzią
i Rakowem, które rozpoczną się
o godz. 18.00 pozostałe pojedynki
na Stadionie Ludowym
zaplanowano na godz. 17.00.
Bilety i karnety na rundę wiosenną

cENy BIlETóW:
Bilety na trybunę krytą – 15 złotych
Bilety na trybunę otwartą – 8
złotych
Ceny karnetów:
Karnet na trybunę krytą – 80
złotych
Karnet na trybunę otwartą – 40
złotych (sprzedaż karnetów będzie
prowadzona od 11 marca
w siedzibie Klubu – ul. Kresowa 1,
Sosnowiec).
Wszystkie kobiety, dzieci do lat 13
(potwierdzenie daty urodzenia),
emeryci i renciści (za okazaniem
legitymacji) przy wejściu na Stadion
Ludowy otrzymają darmowe bilety.
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Uro dzi ła się 16 czerw ca 1885 r. wWie lu niu.
W Kra ko wie,  w któ rym miesz ka ła  w la -
tach 1907-21, wstą pi ła do Za ko nu Kar me li -
ta nek  Bo sych.  Pra co wa ła  przy cho rych,
a na stęp nie ja ko fur tian ka, w za kła dzie pro -
wa dzo nym przez sio stry Al ber tan ki. W 1915
r. wpi sa ła się do Brac twa Cu dow ne go Pra -
skie go Dzie ciąt ka Je zus. Od 1922 r. by ła
prze ło żo ną  i jed no cze śnie or ga ni za tor ką
w So snow cu no wo utwo rzo ne go przez O.
An zel ma Gąd ka Zgro ma dze nia Sióstr Kar -
me li ta nek Dzie ciąt ka Je zus. Przy ję ła imio -
na Ma ria Te re sa od św. Jó ze fa. W 1922 r.
pra co wa ła z sio stra mi w za kła dach Sie lec -
ko – So sno wiec kie go Chrze ści jań skie go To -
wa rzy stwa Do bro czyn no ści. Od paź dzier ni -
ka 1924 r. Zgro ma dze nie dys po no wa ło wła -

snym do mem przy uli cy Wiej skiej 25 i pro -
wa dzi ło oży wio ną dzia łal ność na rzecz spo -
łecz no ści za głę biow skiej. Dla dziew cząt ze
śro do wi ska ro bot ni cze go sio stry za ło ży ły
pra cow nię ha ftu i szy cia. Otwo rzy ły po nad -
to bez płat ną ochron kę z do ży wia niem dla
dzie ci z ubo gich ro dzin (1925), a w 1931 r.
Pry wat ną Ko edu ka cyj ną Szko łę Po wszech -
ną. Pod czas oku pa cji sio stra udzie la ła po -
mo cy lu dziom za gro żo nym utra tą wol no ści
i ży cia. W klasz to rze znaj do wa li schro nie nie
Ży dzi, par ty zan ci, dziew czę ta ukry wa ją ce
się przed przy mu so wym wy jaz dem na ro bo -
ty do Nie miec. Sio stry zor ga ni zo wa ły przed -
szko le i ochron kę („Dom Dziec ka”), w któ -
rej opie kę zna la zły nie mow lę ta i dzie ci wię -
zio nych  ro dzi ców  (tak że  ży dow skie),

bez dom ne sie ro ty, oso by cho re. Dla po trze -
bu ją cych wspar cia Mat ka Te re sa utwo rzy ła
„Kuch nię dla Ubo gich” (1941). Trosz czy ła
się rów nież o więź niów obo zu kon cen tra cyj -
ne go w Oświę ci miu, któ rym za po śred nic -
twem  za ufa nych  osób  prze sy ła ła  pacz ki
z żyw no ścią i odzie żą. Swo ją he ro icz ną po -
sta wą zy ska ła so bie mia no „Mat ki Za głę -
bia”. Zmar ła w dniu 12 lip ca 1946 r. w So -
snow cu. Po śmiert nie od zna czo na zo sta ła
me da lem „Spra wie dli wy wśród na ro dów
świa ta” (1992). W 1983 r. roz po czął się jej
pro ces be aty fi ka cyj ny. Słu ga Bo ża Mat ka
Te re sa Kie ro ciń ska w So snow cu jest pa -
tron ką uli cy na Sta rym So snow cu, gdzie sie -
dzi bę ma Zgro ma dze nie Sióstr Kar me li ta -
nek Dzie ciąt ka Je zus. W okre sie dwu dzie -

sto le cia mię dzy wo jen ne go  no si ła  na zwę
Wiej ska, a do po cząt ku lat 90. XX. wie ku no -
si ła imię po ety i pro za ika Ta de usza Bo row -
skie go. 

Była to instytucja samorządu
gospodarczego województwa
kieleckiego, do którego należał
wówczas Sosnowiec. Miała
charakter urzędu państwowego
i powołana została do życia
zarządzeniem Ministra Przemysłu
i Handlu z dnia 30 listopada 1927
roku
Fakt, że So sno wiec zo stał wy zna -
czo ny na jej sie dzi bę świad czył
o wy bit nej ro li go spo dar czej na sze -
go mia sta ja ką od gry wa ło w wo je -
wódz twie. Po cząt ko wo Izba Prze my -

sło wo -Han dlo wa Wo je wódz twa Kie -
lec kie go, bo tak brzmia ła jej peł -
na na zwa, mia ła sie dzi bę w lo ka lu
przy ul. Ma ła chow skie go. W 1932
ro ku od da no do dys po zy cji tej in sty -
tu cji no wy, re pre zen ta cyj ny gmach
przy ul. 3 Ma ja (obec nie sie dzi ba
jed ne go z ban ków w po bli żu pocz -
ty). W za kres jej kom pe ten cji wcho -
dzi ło wie le pro ble mów do ty czą cych
funk cjo no wa nia prze my słu i han dlu:
za gad nie nia praw ne, kwe stie so cjal -
ne, wy mia na han dlo wa z za gra ni cą,
ko mu ni ka cja (ko le jo wa, sa mo cho do -
wa oraz pocz ta, te le graf i te le fon),
tu ry sty ka, po dat ki, szkol nic two za -
wo do we i do kształ ca ją ce. So sno -

wiec ka Izba po sia da ła trzy sek cje:
prze my sło wą, han dlo wą i gór ni czą.
W wy ni ku wy bo rów prze pro wa dzo -
nych w 1928 ro ku po wo ła no 72 rad -
ców wy ty po wa nych przez związ ki
o cha rak te rze bran żo wym, m. in.
Sto wa rzy sze nie Kup ców Pol skich,
Zjazd Prze my słow ców Gór ni czych
i Hut ni czych Za głę bia Dą brow skie -
go i Kra kow skie go. 
Pierw szym pre ze sem Izby Prze my -
sło wo -Han dlo wej zo stał inż. Sta ni -
sław Ga dom ski, po nad to po wo ła -
no 6 wi ce pre ze sów (po 2 z każ dej
sek cji). Na sta no wi sko dy rek to ra
Izby po wo ła no Ry szar da Dit tri cha.
W 1935 ro ku w wy ni ku po now nych

wy bo rów pre ze sem zo stał Zyg munt
So wiń ski, a dy rek to rem Ka zi mierz
Ga dom ski. Po wkro cze niu wojsk
nie miec kich do So snow ca 4 wrze -
śnia 1939 ro ku Izba za prze sta ła
swo jej dzia łal no ści, a bu dy nek zo -
stał za ję ty przez oku pan tów. Po za -
koń cze niu II woj ny świa to wej bu dy -
nek peł nił kil ka funk cji, jed nak naj -
bar dziej zna ny był ja ko sie dzi ba
Ko mi te tu Miej skie go Pol skiej Zjed -
no czo nej Par tii Ro bot ni czej.
W stycz niu 1990 ro ku pod -
czas XI Zjaz du PZPR do ko na ło sa -
mo roz wią za nia, a z cza sem gmach
zo stał przy sto so wa ny do peł nie nia
funk cji ban ko wych.

Izba Prze my sło wo -
-Han dlo wa

KA�DŁU�BEK�Win�cen�ty�
(1150/1160 – 1223), kro ni karz, ka pe lan Ka zi -
mie rza Spra wie dli we go
We dług tra dy cji uro dził się we wsi Kar wów ko ło Opa to wa
w Zie mi San do mier skiej. Przy pi su je mu się za rów no szla -
chec kie po cho dze nie oraz to, że wy wo dził się z ro du Ró ży -
ców pie czę tu ją ce go się her bem Po raj. Dru ga teo ria gło si,
że był sy nem chło pa o przy dom ku Ka dłub. Praw do po dob -
nie pierw sze na uki po bie rał w ka te dral nej szko le kra kow -
skiej pod kie run kiem mi strza Ami le usza. W la tach 1177-
1185 stu dio wał na uki wy zwo lo ne i pra wo wPa ry żu lub Bo -
lo nii. Nie ma pew no ści czy ukoń czył swo ją na ukę ty tu łem
ma gi stra, jed nak na pew no uży wał te go ty tu łu bę dąc opie -
ku nem szko ły ka te dral nej naWa we lu. Peł nił rów nież funk -
cję pre po zy ta ko le gia ty p. w. Na ro dze nia Naj święt szej Ma -
rii Pan ny w San do mie rzu, a na stęp nie w la tach 1208-1218
bi sku pa kra kow skie go. Wpro wa dził m. in. zwy czaj pa le nia
wiecz ne go świa tła przed Naj święt szym Sa kra men tem.
W 1215 r. był jed nym z oj ców so bo ro wych na IV So bo rze
La te rań skim. Wraz z Hen ry kiem Kie tli czem był przy wód cą
obo zu re for ma tor skie go w pol skim Ko ście le dą żą ce go m.
in. do wpro wa dze nia ce li ba tu i unie za leż nie nia się wła dzy
świec kiej. Wo bec upad ku po li tycz ne go te go obo zu zre zy -
gno wał z bi skup stwa i wy brał ży cie za kon ne. Po dzi wiał ry -
go ryzm cy ster skiej asce zy i dla te go wy brał cie szą ce się
wiel ką sła wą opac two w Ję drze jo wie. Dro gę z Kra ko wa
do Ję drze jo wa prze szedł pie szo. Na po le ce nie Ka zi mie rza
Spra wie dli we go spi sał po ła ci nie li czą ce czte ry księ gi dzie -
ło pt. Kro ni ka pol ska, któ re sta no wi głów ne acz kol wiek
nie zbyt wia ry god ne źró dło hi sto rii dzie jów Pol ski tam te go
okre su. Wmu rach opac twa ję drze jow skie go mistrz Win -
cen ty spę dził ostat nie pięć lat ży cia i tam po zo stał po cho -
wa ny.  Zmarł 8  mar ca 1223  r.  W 1764  r.  pa pież  Kle -
mens XIII do ko nał be aty fi ka cji W. Ka dłub ka, a je go do cze -
sne szcząt ki zo sta ły prze nie sio ne do Ka te dry Kró lew skiej
naWa we lu. WSo snow cu bi skup kra kow ski jest pa tro nem
nie wiel kiej ulicz ki w dziel ni cy Macz ki. 

KRU�PIŃ�SKI�Bo�le�sław�
(1893 – 1972), in ży nier gór nik, pro fe sor 

Uro dził się 15 mar ca 1893 r. wWo ron czy nie naWo ły niu ja -
ko syn Mi cha ła i Lu cy ny z do mu Ma zur kie wicz. Po ukoń -
cze niu gim na zjum kla sycz ne go w Łuc ku, od 1911 r. stu -
dio wał w In sty tu cie Gór ni czym w Pe ters bur gu. W 1914 r.
wy je chał na prak ty kę wa ka cyj ną do ko pal ni „Niw ka”,
gdzie za stał go wy buch Iwoj ny świa to wej. Pra co wał w ko -
pal ni i uczył w szko le re al nej. Jed no cze śnie za pi sał się ja -
ko wol ny słu chacz naWy dział Pra wa Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. Je sie nią 1919 r. pod jął stu dia w Aka de mii Gór -
ni czej w Kra ko wie. W 1923 r. uzy skał dy plom in ży nie ra
gór ni cze go i zo stał za wia dow cą „Niw ki”, a na stęp nie
głów nym in ży nie rem „Kli mon to wa” i „Mor ti me ru”. Zaj mo -
wał się m. in. spra wa mi mo der ni za cji i uspraw nie nia pra -
cy tych ko palń. W 1933 r., po unie ru cho mie niu obu za kła -
dów, prze niósł się na Gór ny Śląsk. Zo stał dy rek to rem ko -
pal ni „Ry mer”, a póź niej na czel nym dy rek to rem Ryb nic -
kie go  Gwa rec twa  Wę glo we go.  Aresz to wa ny 1  wrze -
śnia 1939 r. prze by wał do wio sny 1941 r. w obo zie w Bu -
chen wal dzie. Po uwol nie niu pra co wał w fir mie „Torf”
w War sza wie, a na stęp nie w fa bry ce kon serw „Wo ka”
na sta no wi sku dy rek to ra tech nicz ne go. Współ pra co wał
z ru chem opo ru. Po wy zwo le niu pod jął pra cę w wy dzia le
gór ni czym gru py ope ra cyj nej Mi ni ster stwa Prze my słu
w Ka to wi cach, a 24 lu te go 1945 r. zo stał mia no wa ny dy -
rek to rem tech nicz nym Cen tral ne go Za rzą du Prze my słu
Wę glo we go. Był ini cja to rem utwo rze nia In sty tu tu Na uko -
wo -Ba daw cze go Prze my słu Wę glo we go (póź niej sze go
Głów ne go In sty tu tu Gór nic twa) i Wy dzia łu Gór ni cze go
na Po li tech ni ce Ślą skiej. Pra co wał na uko wo, pu bli ko wał
licz ne  ar ty ku ły  w li te ra tu rze  fa cho wej.  Po ha bi li ta cji
w Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie, od 1946 r.
kie ro wał Za kła dem Gór nic twa, a na stęp nie Ka te drą Eko -
no mii i Or ga ni za cji Gór nic twa tej uczel ni. Ty tuł pro fe so ra
otrzy mał w 1950 r. Zaj mo wał od po wie dzial ne sta no wi ska
w struk tu rach za rzą dza nia pol skim gór nic twem. Był m. in.
wi ce mi ni strem gór nic twa (1950) i prze wod ni czą cym Pań -
stwo wej Ra dy Gór nic twa przy pre ze sie Ra dy Mi ni strów
(1956-72). Przez wie le lat peł nił rów nież funk cje kie row ni -
cze w Ko mi te cie Wę glo wym Eu ro pej skiej Ko mi sji Go spo -
dar ki ONZ w Ge ne wie i Mię dzy na ro do wym Ko mi te cie Or -
ga ni za cyj nym Kon gre sów Gór ni czych. W 1961 r. mia no -
wa ny zo stał człon kiem ko re spon den cyj nym Pol skiej Aka -
de mii Na uk. Zmarł 24 paź dzier ni ka 1972 r. w War sza wie.
W So snow cu Bo le sław Kru piń ski  jest pa tro nem uli cy
w dziel ni cy Po rąb ka.

Ko�lum�nę�opra�co�wał�Mi�chał�Wę�cel

KIE�RO�CIŃ�SKA�Ja�ni�na
(1885 – 1946), za kon ni ca, Słu ga Bo ża
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Wzra sta ją upraw nie nia kon tro le rów KZK GOP

Bat na ga po wi czów?
Wie le mó wi się ostat nio o znacz -
nym wzro ście upraw nień kon tro -
le rów bi le tów w tram wa jach i au -
to bu sach. Kon duk to rzy od po -
cząt ku mar ca ma ją pra wo
za trzy my wać ga po wi czów, by
od dać ich w rę ce po li cji.

Nie po mo że też uciecz ka ze
środ ka trans por tu – po pu lar ny
„ka nar” mo że te raz ru szyć w po -
ścig by ująć krnąbr ne go pa sa że -
ra. Te mu z ko lei za pró bę unik -
nię cia od po wie dzial no ści gro zi
grzyw na w wy so ko ści pię ciu ty -
się cy zło tych.

– Wcho dzą ca w ży cie
z dniem 1 mar ca 2011 ro ku usta -
wa o pu blicz nym trans por cie
zbio ro wym zmie nia prze pi sy pra -
wa prze wo zo we go pre cy zu jąc
obo wiąz ki pa sa że rów oraz
upraw nie nia kon tro le rów – in for -
mu je Anna Koteras na czel nik
Wy dzia łu Pra so we go KZK
GOP. – W no wej usta wie zna la -
zły się za pi sy, któ re jed no znacz -
nie okre śla ją pra wa kon tro le rów.
Pa sa żer, któ ry nie ma bi le tu i nie
chce pod dać się pro ce du rze kon -
tro li mu si zda wać so bie spra wę,
że kon tro ler bę dzie miał pra wo
do za trzy ma nia go na miej scu
do cza su przy jaz du po li cji lub
stra ży miej skiej. Do dat ko wo usta -
wo daw ca w spo sób jed no znacz -
ny okre śla tak że obo wiąz ki pa sa -
że ra. Je śli czyn no ści zwią za ne
z kon tro lą się nie za koń czy -

ły – pa sa żer nie otrzy mał jesz cze
wy peł nio ne go dru ku opła ty do -
dat ko wej – a mi mo to zde cy du je
się opu ścić miej sce kon tro li czy li
po pro stu wy siąść z po jaz du lub
uciec, na ra ża się na ka rę grzyw -
ny. Orze ka nie w tych spra wach
pro wa dzo ne bę dzie w try bie ko -
dek su po stę po wa nia w spra wach
o wy kro cze nia. 

Pro ce du ra kon tro li to w tym
wy pad ku za pła ta na miej scu bądź
po ka za nie do ku men tów po trzeb -
nych do wy sta wie nia opła ty do -
dat ko wej, tzw. kre dy to wej. Pa sa -
żer, któ ry w cza sie prze pro wa -
dza nia kon tro li od da li się
przed za koń cze niem tych czyn -
no ści pod le gał bę dzie ka rze
grzyw ny. W wy pad ku, gdy pod -
czas kon tro li po dróż ny nie bę dzie
miał bi le tu, od mó wi uisz cze nia
za pła ty na miej scu i nie bę dzie
chciał po ka zać swo ich do ku men -
tów, mo że zo stać przez kon tro le -
ra uję ty i prze ka za ny w rę ce po li -
cji lub in nych or ga nów po rząd ko -
wych.

– Uwa żam, że po mysł ma do -
bre stro ny – ko men tu je An drzej
Ma dej, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Bez pie czeń stwa i Po rząd ku Pu -
blicz ne go Ra dy Miej skiej w So -
snow cu. – Je śli kon tro la ma
w ogó le mieć sens, mu si być
sku tecz na. Co praw da pew ne
sfor mu ło wa nia wy da ją się nie ja -
sne. W no wej usta wie mo wa jest

np. o przy mu sie bez po śred nim,
ja ki mo że za sto so wać kon tro -
ler – gdzie jed nak do kład nie koń -
czy się te go ro dza ju roz wią za nia,
tzn. do ja kie go stop nia kon tro ler
mo że się po su nąć? Bę dzie my ja -
ko rad ni zwra cać się do za rzą du
KZK GOP o wy ja śnie nie tej sy -
tu acji. Jed nak wo bec te go co
dzie je się nie raz w tram wa jach
czy au to bu sach, sa ma idea jest
traf na.

Zda niem usta wo daw cy naj -
waż niej szym ele men tem tych
prze pi sów jest unor mo wa nie
praw kon tro lu ją cych, a tak że obo -
wiąz ków po dróż nych. Sa ma kon -
tro la prze bie gać bę dzie w ta ki
sam spo sób jak do tych czas, na to -
miast oso by po dró żu ją ce bez
waż ne go bi le tu, któ re nie bę dą
chcia ły pod dać się obo wią zu ją -
cym pro ce du rom, mo gą się spo -
dzie wać utrud nień. Kon tro le rzy
bę dą mie li pra wo np. za mknąć
drzwi w au to bu sie, unie moż li -
wia jąc ta kie mu pa sa że ro wi wyj -
ście do mo men tu przy jaz du po li -
cji lub skie ro wać po jazd do naj -
bliż sze go ko mi sa ria tu – bez
na ra ża nia się na do dat ko we za -
rzu ty.

– Oso ba, któ ra wsia da do po -
jaz du ko mu ni ka cji miej skiej za -
wie ra umo wę prze wo zu przez sa -
mo za ję cie miej sca w środ ku
trans por to wym – przy po mi -
na An na Ko te ras. – Sam fakt

wej ścia do au to bu su lub tram wa -
ju ozna cza, że pa sa żer zo bo wią -
za ny jest re spek to wać nie tyl ko
prze pi sy po wszech nie obo wią zu -
ją ce wszyst kich pa sa że rów w ko -
mu ni ka cji, lecz rów nież we -
wnętrz ne re gu la mi ny da ne go or -
ga ni za to ra ko mu ni ka cji, np.
ta ry fę prze wo zo wą czy za sa dy
po rząd ko we.

Prze wod ni czą cy An drzej Ma -
dej zwra ca też uwa gę, iż obec ny
sys tem opłat za prze jaz dy jest
nie sprzy ja ją cy dla wie lu miesz -
kań ców, nie raz znaj du ją cych się
w złej sy tu acji ma te rial nej. A to
wła śnie sprzy ja ro sną cej licz bie
osób po dró żu ją cych na ga pę.

– War to za sta no wić się
nad bi le ta mi krót ko ter mi no wy -
mi, waż ny mi przez nie dłu gi
okres cza su, np. dwie lub trzy
go dzi ny – mó wi rad ny Ma -
dej. – My ślę, że wte dy ilość osób
uczci wie pła cą cych za prze jaz dy
ule głaby zwięk sze niu. Uwa żam
obec ny sys tem bi le to wy za nie -
tra fio ny, bo w ob rę bie jed ne go
mia sta chcąc pod je chać je den
przy sta nek i z po wro tem mu szę
ku pić dwa bi le ty, a chcąc prze je -
chać przez ca łe mia sto jed nym
środ kiem trans por tu – wy star czy
je den bi let. Nie ste ty, lu dzie ubo -
dzy szu ka ją oszczęd no ści jak
mo gą, więc war to za sta no wić się
też nad sen sow ny mi uła twie nia -
mi dla pa sa że rów. TB

Dni�Otwarte�w�szkołach
ponadgimnazjalnych
Wy dział Edu ka cji Urzę du Miej -
skie go w So snow cu za pra sza
uczniów klas trze cich szkół gim -
na zjal nych i ich ro dzi ców
do uczest nic twa w Dniu Otwar -
tym w so sno wiec kich szkół po -
nad gim na zjal nych. Ja ko pierw -
sze w swo je pro gi za pra sza 12
mar ca I LO im. Wa len te go Roź -
dzień skie go. 

– Na te re nie gim na zjów
wspar ciem słu żą do rad cy za wo -
do wi, or ga ni zu jąc dla uczniów
za ję cia gru po we sprzy ja ją ce po -
zna niu wła snych pre fe ren cji za -
wo do wych oraz przy bli ża jąc
uczniom świat szkol nic twa po -
nad gim na zjal ne go. W trak cie za -
jęć in dy wi du al nych moż na sko -
rzy stać z ba dań w opar ciu o naj -
now sze na rzę dzia dia gno stycz ne
oraz wy pra co wać in dy wi du al ny
plan dzia ła nia w ob sza rze edu ka -
cji i przy szłej pra cy. Do rad cy or -
ga ni zu ją dla za in te re so wa nej
mło dzie ży wyj ścia na za ję cia za -
wo do znaw cze w szko łach po nad -
gim na zjal nych, pod czas któ rych
moż na zo ba czyć pla ców kę, do -
wie dzieć się o ofer cie edu ka cyj -
nej oraz uczest ni czyć w za ję -
ciach zwią za nych z kon kret nym
kie run kiem kształ ce nia – in for -
mu je Al do na Ba rań ska z Wy -
dzia łu Edu ka cji UM w So snow -
cu.

Do rad cy za wo do wi słu żą
wspar ciem dla ro dzi ców w trak cie
ze brań kla so wych lub w ra mach
kon sul ta cji in dy wi du al nych.

W naj bliż szym cza sie w trak cie
ze brań dla ro dzi ców klas trze cich
gim na zjów zo sta ną zor ga ni zo wa -
ne MI NITAR GI.  – Ro dzi ce bę dą
mo gli na te re nie gim na zjum spo -
tkać się z przed sta wi cie la mi szkół
po nad gim na zjal nych. Za chę ca my
uczniów i ro dzi ców do zbie ra nia
wszel kich in for ma cji, w opar ciu
o róż ne dzia ła nia szkół w ce lu do -
ko na nia opty mal ne go wy bo ru dla
dziec ka  – do da je Ba rań ska. 

Szcze gó ło wy har mo no gram
dni otwar tych znaj du je się na stro -
nie mia sta www.so sno wiec.pl.
W mar cu moż na od wie dzić na stę -
pu ją ce pla ców ki: 18 mar ca II LO
im. Emi lii Pla ter (15.00-19.00), 24
mar ca V LO im. Ro ber ta Schu ma -
na (15.00 – 19.00), 25 mar -
ca IV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca
(15.00 – 19.00), 26 mar ca VI LO
im. Ja nu sza Kor cza ka (9.00-
13.00), 30 mar ca III LO im. Bo -
le sła wa Pru sa (15.00 – 19.00). KP
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Wieczór�poezji
Bogusława
Sobieraja
23 lu te go Bi blio te ce Pe da go gicz -
nej w So snow cu przy uli cy Ze ga -
dło wi cza od był się wie czór po ezji
Bo gu sła wa So bie ra ja, eme ry to wa -
ne go na uczy cie la Li ceum Pe da go -
gicz ne go, Tech ni kum Elek tro -
nicz ne go i Ze spo łu Szkół Gór ni -
czych w So snow cu, au to ra książ ki
pod ty tu łem „Wy peł nić prze -
strzeń”. 
Przed spo tka niem uczest ni cy
zwie dzi li wy sta wę w czy tel ni pt.
„So sno wiec wczo raj i dziś”, wy -
po ży czo ną z Mu zeum w So snow -
cu oraz obej rze li pre zen ta cję mul -
ti me dial ną „Daw ny So sno wiec”. 
W wie czo rze po ezji uczest ni czy -
ło wie lu wy cho wan ków Bo gu sła -
wa So bie ra ja. Na za koń cze nie
spo tka nia za pre zen to wa no ar chi -
wal ne zdję cia na uczy cie li
i uczniów Li ceum Pe da go gicz ne -
go w So snow cu. U

Na po cząt ku lu te go w Szko le
Pod sta wo wej nr 42 w So snow cu
od był się II etap XI Re gio nal ne -
go Kon kur su „ZA GŁĘ BIE DĄ -
BROW SKIE – MO JA MA ŁA
OJ CZY ZNA” prze zna czo ny dla
uczniów od dzia łów przed szkol -
nych (ze rów ki) oraz klas I -
-III i IV -VI szkół pod sta wo wych
miast Za głę bia Dą brow skie go
o Pu char Pre zy den ta Mia sta So -
snow ca. 

Ce lem kon kur su by ło: za po -
zna nie mło de go po ko le nia
z dzie dzic twem kul tu ro wym
spo łecz no ści Za głę bia Dą brow -
skie go na prze strze ni dzie jów,
sze rze nie wie dzy o ro dzin nej
miej sco wo ści, miej sco wo ściach
Za głę bia Dą brow skie go oraz
sław nych lu dziach zwią za nych
z mia sta mi oraz roz bu dza nie za -
mi ło wa nia dzie ci do swo jej „Ma -
łej Oj czy zny”.

W kon kur sie bra ły udział 5-
oso bo we dru ży ny z po szcze -
gól nych prze dzia łów wie ko -
wych. 23 lu te go w Szko le Pod -
sta wo wej nr 27 w So snow cu
od był się ko lej ny etap zma gań,
któ ry no sił ty tuł „SZAN SA
NA SUK CES Z ZE SPO ŁEM
FE EL”. Za da niem dru żyn by ło
przy go to wa nie 5 pio se nek ze -
spo łu FE EL i za pre zen to wa nie
jed nej wy lo so wa nej pio sen ki
bez po śred nio przed wy stę pem.

Na Uro czy stą Ga lę Fi na ło wą,
któ ra od by ła się pierw sze go
mar ca w Art Ca fe Mu za w So -

snow cu, przy by li: re pre zen tant
ze spo łu Fe el – Łu kasz Ko żuch,
me na dżer ze spo łu – Da riusz
Gam ba oraz ak tor Da riusz Nie -
bu dek. 

Zdo byw ca mi Pu cha rów Pre -
zy den ta Mia sta So snow ca zo sta li:
w ka te go rii „ze ró wek” – Przed -
szko le Nr 14 z Dą bro wy Gór ni -
czej, w kla sach I -III – miej ski Ze -
spół Szkół z Cze la dzi oraz w kla -
sach IV -VI Szko ła Pod sta wo wa
Nr 46 z So snow ca. Pu cha ry i na -
gro dy lau re atom wrę cza li:
Agniesz ka Cze chow ska -Ko -
peć – za stęp ca pre zy den ta mia sta,

Ar ka diusz Chę ciń ski – prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w So -
snow cu, An na Gó rec ka z Wy dzia -
łu Kul tu ry i Sztu ki oraz przed sta -
wi cie le sa mo rzą do wi z Cze la dzi,
Dą bro wy Gór ni czej i Bę dzi na.

Na gro dę pu blicz no ści oraz
na gro dę spe cjal ną, ufun do wa ną
przez po sła Ja ro sła wa Pie tę
otrzy mał ze spół Mi ni Fe el
z Miej skie go Ze spo łu Szkół
z Cze la dzi. 
Wszyst kim lau re atom ser decz nie
gra tu lu je my. 

Tekst�i fo�to:�U

Za�głę�bie�–�mo�ja�ma�ła�Oj�czy�zna

18 lu te go w sie dzi bie Ogni ska
Pra cy Po zasz kol nej nr 1 w So -
snow cu od by ła się uro czy stość
pod su mo wa nia siód mej edy cji
Kon kur su Re cy ta tor skie go „Ma -
gia Ży we go Sło wa”. Na uro czy -
sto ści uho no ro wa no pa miąt ko wy -
mi dy plo ma mi i sta tu et ka mi  lau -
re atów wy ło nio nych spo śród 109
zgło szo nych do Kon kur su
uczniów so sno wiec kich szkół
pod sta wo wych i gim na zjów.

Przy by li na uro czy stość mie li
oka zję po dzi wiać  naj lep sze re -
cy ta cje oraz  wy słu chać utwo rów
mu zycz nych w wy ko na niu mło -
dzie ży ze Stu dia Pio sen ki z OPP

nr 1. Go ść mi ho no ro wy mi spo -
tka nia by li rad ni: Zbi gniew Ja -
skier nia i Ste fan Je rzy Woj now -
ski.

Kon kurs re cy ta tor ski or ga ni -
zo wa ny jest  przez so sno wiec -
kie Ogni sko nr 1 od 2004 r. dla
uczniów  szkół pod sta wo wych
i gim na zjów. Pro jekt po wsta je
przy współ udzia le   Re gio nal ne -
go Ośrod ka Kul tu ry w Ka to wi -
cach. W do tych cza so wych edy -
cjach wzię ło udział łącz nie 705
uczniów so sno wiec kich szkół.
Od 2007 ro ku kon kurs po sia da
sta tus eli mi na cji miej skich Ogól -
no pol skie go Kon kur su Re cy ta -

tor skie go „Ma ły OKR” i wśród
lau re atów ty po wa ni są ucznio -
wie re pre zen tu ją cy So sno wiec
w re gio nal nym eta pie prze słu -
chań w Ka to wi cach. 

Zgod nie z de cy zją ju ry, pra -
cu ją ce go pod prze wod nic twem
To ma sza Mo li to ra z ka to wic kie -
go ROK -u, w dal szych eli mi na -
cjach re gio nal nych Ma łe go
OKR -u na sze mia sto re pre zen to -
wać bę dą: Ju lia Roch ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 46, Li dia Sta -
chur ska ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 8, Iza be la Sar niak z Gim na -
zjum nr 6 oraz Emi lia Sta chur -
ska z Gim na zjum nr 25. U

Ma gia Ży we go Sło waPODARUJ1%�PODATKU�NA
LECZENIE I REHABILITACJĘ
CHOREGO�MACIUSIA

Zwra ca my się z uprzej mą proś -
bą o po moc na le cze nie na sze go
syn ka Ma cie ja Za wi ślak 
/ur. 24.02.2005 r./. Wspar cie fi -
nan so we jest nie zbęd ne dla po ra -
to wa nia je go zdro wia, pro wa dze -
nia dal szej re ha bi li ta cji i te ra pii.
Na obec nym eta pie dziec ko ma
zdia gno zo wa ny au tyzm dzie cię -
cy. 
Ma ciuś do dru gie go ro ku ży cia
roz wi jał się w nor mie, po tym
okre sie na stą pił re gres w je go
roz wo ju. Ze wzglę du na izo lo -
wa nie się dziec ka od oto cze nia,
opóź nio ny roz wój mo wy, sche -
ma tycz ne za cho wa nia, trud no ści
w wy ra ża niu swo ich emo cji po -
zo sta je my pod sta łą kon tro lą
wie lu spe cja li stów tj. psy cho lo -
ga, re ha bi li tan tów, lo go pe dów,
ho me opa ty. Więk szość z od by -
tych kon sul ta cji ma cha rak ter
pry wat ny. 
Ma ciuś uczest ni czył w spe cja li -
stycz nych tur nu sach re ha bi li ta -
cyj nych, do sto so wa nych dla
dzie ci au ty stycz nych. Bar dzo
pra gnie my aby Ma ciek miał po -
now nie szan sę na uczest nic two
w zin ten sy fi ko wa nej re ha bi li ta -
cji. 
Dla te go też, chcąc po móc dziec -
ku w je go dal szej wal ce o zdro -
wie, po sta no wi li śmy zwró cić się
do Pań stwa z proś bą o po moc
i ra tu nek dla na sze go syn ka. 
Dla ce lów od pi sy wa nia 1% po -
dat ku na le ży po da wać do kład ne
da ne Fun da cji: Fun da cja Dzie -
ciom „Zdą żyć z Po mo cą”, 01-
685 War sza wa, ul. Ło miań ska 5,
KRS 0000037904.
W po lu „In for ma cje uzu peł nia -
ją ce„(PIT -28, PIT -36, PIT -36L,
PIT -37, PIT -38, PIT -39) na le ży
wpi sać „1% na le cze nie i re ha -
bi li ta cję Ma cie ja Za wi -
ślak 5584”.
W przy pad ku da ro wi zny wpła ty
pro si my kie ro wać na kon to Fun -
da cja Dzie ciom „Zdą żyć z Po -
mo cą”, 01-685 War sza wa, ul.
Ło miań ska 5, 41 1240 1037
1111 0010 1321 9362 z do pi -
skiem: da ro wi zna na le cze nie
i re ha bi li ta cję Za wi ślak Ma -
ciej 5584.
DZIĘ KU JE MY ZA PO -
MOC I SZAN SĘ DZIEC KA
NA SA MO DZIEL NOŚĆ.
Wy ra ża my wdzięcz ność wszyst -
kim, któ rzy udzie li li wspar cia
na re ha bi li ta cję Ma ciu sia 
w 2010r.
Be ata i Ma rek Za wi ślak, kon -
takt:m.za wi slak@op.pl,
tel. 0603874640

I KA TE GO RIA – szKO Ły POd sTA -
WO WE, KlA sy I -III
I miej sce
Li dia Sta chur ska – Szko ła Pod sta wo -
wa nr 8 w So snow cu, na uczy ciel: Gra -
ży na Je żew ska 
II miej sce
Va nes sa Goj – Szko ła Pod sta wo wa
nr 45, na uczy ciel: Do ro ta Klim czak
III miej sce – nie przy zna no
Wy róż nie nia: 
Ka mil Olek sy – Szko ła Pod sta wo wa
nr 8 w So snow cu, na uczy ciel: Ka mi la
Wy bra niec – Ja kó bik
Oskar Brzo zow ski – Szko ła Pod sta -
wo wa nr 29 w So snow cu, na uczy ciel:
Ur szu la Dzio pa
Ka ta rzy na Po si ka ta – Szko ła Pod sta -
wo wa nr 27 w So snow cu, na uczy ciel:
Elż bie ta Ma lus
Do mi nik Pa nek – Szko ła Pod sta wo -
wa nr 45, na uczy ciel: Lu cy na Ka szyc -
ka
Do mi ni ka Du dek – Szko ła Pod sta wo -
wa nr 45, na uczy ciel: Te re sa Ka le ta
II KA TE GO RIA – szKO Ły POd sTA -
WO WE, KlA sy IV -VI
I miej sce
Ju lia Roch – Szko ła Pod sta wo wa
Nr 46 im. Ja na Kie pu ry w So snow cu,
na uczy ciel: Ka ta rzy na Gwoź dzik 
II miej sce – nie przy zna no
III miej sce 
Ar ka diusz La cek – Szko ła Pod sta wo -

wa nr 8 w So snow cu, na uczy ciel: Jo -
lan ta Cy pel
Kac per Woj ciech Wo siń ski – Szko ła
Pod sta wo wa nr 8 w So snow cu, na -
uczy ciel: Bo że na Po rę ba
Wy róż nie nia: 
Ju lia Bo gu nia – Szko ła Pod sta wo wa
nr 29, na uczy ciel: Ka ta rzy na Plisz ke -
-Roz iń ska
III KA TE GO RIA – GIm NA zjum
I miej sce
Iza be la Sar niak – Gim na zjum nr 6 im.
J. Ko cha now skie go, na uczy ciel: Jo -
an na Adam czyk 
II miej sce
Emi lia Sta chur ska – Gim na zjum z Od -
dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi Nr 25 – ZSO
Nr 15 w So snow cu, na uczy ciel: Bar -
ba ra Strą czek 
III miej sce 
Alek san dra Ga wór – Ze spół Szkół Ka -
to lic kich im. św. Ja na Bo sko pa ra fii
św. To ma sza Apo sto ła, na uczy ciel:
Iwo na Cioch -Ksią żek
Pa try cja Ka wa – Ze spół Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 14 w So snow cu, na -
uczy ciel: Sła wo mi ra Ko bier ska
Wy róż nie na
Mag da Zię tek – Gim na zjum nr 27
w ZSO nr 6 w So snow cu, na uczy ciel:
Alek san dra Stro iń ska
Ewa Teo dor czuk – Gim na zjum
nr 6 im. J. Ko cha now skie go, na uczy -
ciel: Do ro ta Ćwiert nia

Wy�ni�ki VII Kon�kur�su�Re�cy�ta�tor�skie�go
Ma�gia�ży�we�go�sło�wa

Lau re aci Kon kur su, mło dzież ze Stu dia Pio sen ki oraz go ście ho no ro wi uro czy sto ści

Najmłodszym artystom nagrody wręczała m. in. Agnieszka
Czechowska – Kopeć, zastępca prezydenta Sosnowca

8 lu te go w Ze spo le Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych w So -
snow cu (czy li w Elek tro ni ku) zo -
sta ło za wią za ne Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Elek tro ni ka. Głów ny mi
ce la mi Sto wa rzy sze nia są dzia ła -
nia na rzecz roz wo ju i pro mo cji
ZSE iI oraz je go uczniów. Wśród
za dań znaj du je się tak że pro mo cja
i wspie ra nie dzia łal no ści cha ry ta -
tyw nej, czy po dej mo wa nie dzia -
łań proz dro wot nych.

Sto wa rzy sze nie pra gnie zbu -
do wać wie lo po ko le nio wą plat for -
mę wspie ra ją cą szko łę. Przez wie -
le lat mu ry szkol ne opu szcza li lu -
dzie, któ rzy zdo by li cen ne
wy kształ ce nie, ukształ to wa ni,
z otwar ty mi ho ry zon ta mi. Tak jest
na dal. Naj lep szym te go do wo dem
jest naj now szy ran king mie sięcz -
ni ka Per spek ty wy i Rzecz po spo -
li tej, w któ rym Elek tro nik za jął
pierw sze miej sce wśród szkół
tech nicz nych w wo je wódz twie
ślą skim. 

Wszyst kie oso by, któ rym do -
bro szko ły nie jest obo jęt ne, pro -
szo ne są o wstę po wa nie w sze re -
gi Sto wa rzy sze nia, o wspie ra nie
w dzia łal no ści w każ dy, moż li wy
spo sób. Za in te re so wa ni do dat ko -
wy mi in for ma cja mi mo gą kon tak -
to wać się ma ilo wo: bar to szje drzej -
czak@pocz ta.onet.pl lub
dor_ty@in te ria.pl. 

Za pra sza my wszyst kich do
współ pra cy, szcze gól nie ab sol -
wen tów, na uczy cie li, ro dzi ców
i sym pa ty ków na szej szko ły! ARC

Powstało�Stowarzyszenie
wspierające�Elektronika!!!

AR
C



Złota
Sandra
Kapitalny występ Sandry
Michalak, biegaczki MKS MOS
Płomień. Sosnowiczanka
sięgnęła po złoty medal
w biegu na 3000 m podczas
Halowych Mistrzostw Polski
w Lekkiej Atletyce, które
odbyły się w Spale.
Podopieczna trenera
Wiesława Paszta był także
o krok od medalu w biegu
na dystansie o połowę
krótszym. Ostatecznie zajęła
w nim czwarte miejsce.

Sandra pokonała dystans 3000 m
w czasie 9.25,74 s., poprawiając
zarazem swój rekord życiowy o 30
sekund. – To jednocześnie halowy
rekord Śląska, jak również rekord
naszego klubu – nie kryje dumy
prezes klubu Jacek Markowski.
Rywalizacja o złoty medal toczyła się
w tym biegu do ostatnich metrów.
Ostatecznie szybsza na mecie o 0,16
sekundy była Michalak, która
minimalnie wyprzedziła Katarzynę
Broniatowską z krakowskiego AZS
AWF. – Sandra wygrała dosłownie
o włos. Biegły z Broniatowską ramię
w ramię, ale na szczęście na finiszu
górą była nasza zawodniczka –
relacjonuje Markowski. Na trzecim
miejscu uplasowała się Aleksandra
Jakubczak z klubu KS Agros Zamość
z wynikiem 9: 26.90.
Bardzo dobrze w tym biegu spisała
się także inna reprezentantka
sosnowieckiego klubu Urszula
Nęcka, która zajęła 5 miejsce
z rekordem życiowym 9.38,94
sekundy.
Michalak była także o krok
od wywalczenia medalu w biegu
na dystansie 1500 m. – Niestety
w tym przypadku minimalnie
szybsza była rywalka.
Z czasem 4.26,94 sekundy zajęła
czwarte miejsce, a do brązowej
medalistki straciła zaledwie 0,06
sekundy. Sandra to nasza najlepsza
biegaczka na średnich dystansach,
która potwierdziła swoje wysokie
umiejętności. Warto przypomnieć,
że pięć lat temu także na tym
dystansie sięgnęła po mistrzostwo
Polski w hali, ale wówczas
w kategorii juniorek. To jedna
z naszych czołowych postaci,
w którą warto
inwestować – podkreśla
Markowski.
Więcej medali w Spale nasi
lekkoatleci nie wywalczyli, ale
zanotowali szereg wartościowych
wyników. W trójskoku bardzo dobre
piąte miejsce wywalczyła Karolina
Żebrowska, która oddała najdłuższy
skok na odległość 12,96 m bijąc
własny rekord życiowy. Z dobrej
strony pokazali się także nasi
biegacze. W biegu na 3000 m
siódmy z czasem 8.27,32 sekundy
był Dawid Żebrowski, a jedenaste
miejsce zajął Michał Król
z czasem 8.35,72. Obaj
reprezentanci Płomienia pobili swoje
rekordy życiowe. KP
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Już po raz szes na sty w So snow cu
od był się me mo riał im. Wło dzi -
mie rza Ma zu ra, by łe go zna ko mi -
te go na past ni ka „Za głę bia”. W te -
go rocz nym tur nie ju bę dą cym za -
ra zem Ha lo wy mi Mi strzo stwa mi
Za głę bia trium fo wa li pił ka rze II -
-li gow ca, choć tak po praw dzie
suk ces stał się udzia łem mło dych
gra czy, gdyż do gry de sy gno wa no
ju nio rów. W fi na le so sno wi cza nie
po ko na li 6:5 A -kla so wy ze spół
Stra ża ka Mie rzę ci ce.

Co cie ka we, oba ze spo łu spo -
tka ły się już na po cząt ku zma gań.
W me czu gru po wym gó rą by ła

eki pa z Mie rzę cic, któ ra po ko na -
ła „Za głę bie” 3:0. Po wpad ce
w pierw szym po je dyn ku „mło de”
Za głę bie, opar te na ju nio rach (z ka -
dry pierw sze go ze spo łu gra li je dy -
nie Mar cin Stro jek, Mi chał Cy ga -
nek oraz Mi chał Grunt – przyp.
red.),  a pro wa dzo ne przez asy sten -
ta tre ne ra Lesz ka Oj rzyń skie go,
Se ba stia na Kla tę po ko na ło 3:0
Gór nik Pia ski, a w pół fi na le ogra -
ło 4:3 AKS Niw ka So sno wiec,
któ ry w gru pie wy grał oba po je -
dyn ki po ko nu jąc ko lej no 4:2
MCKS Cze ladź i Unię Ząb ko wi -
ce 6:3.

Osta tecz nie „Za głę bie”
trium fo wa ło w fi na ło wym bo ju
dzię ki bram kom strze lo nym
przez Pio tra Bo chen ka 2, Mi cha -
ła Cy gan ka 2 oraz Mi cha ła
Grun ta i Mar ci na Stroj ka. Ze spół
z Niw ki po po raż ce 0:2
z MCKS -em Cze ladź za koń czył
zma ga nia na czwar tym miej scu.

Naj lep szym pił ka rzem tur -
nie ju wy bra no Cy gan ka, gra cza
„Za głę bia”. Naj sku tecz niej szym
za wod ni kiem zo stał Ja nusz Pio -
trow ski, pił karz Stra ża ka Mie -
rzę ci ce, któ ry zdo był czte ry
bram ki, a naj lep szym bram ka -

rzem wy bra no gol ki pe ra
MCKS -u Cze ladź Ma te usza
Wie czor ka. – Tre ner nie chciał
na ra żać pił ka rzy na ura zy, o któ -
re na ha li prze cież nie ła two.
Szan sę do sta ła mło dzież, któ ra
mi mo nie po wo dze nia w pierw -
szym me czu się gnę ła po wy gra -
ną w ca łym tur nie ju. Kie dyś sam
gra łem w me mo ria le Ma zu ra,
tym ra zem pro wa dzi łem ze spół
z ław ki. Faj nie, że ta tra dy cja jest
kul ty wo wa na i co ro ku pa mięć

o by łym pił ka rzu jest pod trzy -
my wa na – po wie dział Kla ta.

Cał ko wi ty do chód z im pre zy
tra dy cyj nie już zo stał prze ka za -
ny na rę ce An ny Ma zur, wdo wie
po pił ka rzu. 

Pod czas me mo ria łu za słu żo -
nym pił ka rzom „Za głę bia” wrę -
czo no od zna ki PZPN i ŚlZPN.
Otrzy ma li je m.in. Ro man Ba zan
i Ma rek Bę ben.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Pu char zo stał w do mu
So sno wi cza nie trium fo wa li w tur nie ju po świę co nym pa mię ci by łe go zna ko mi te go na past ni ka

Zwy cię ski ze spół „Za głę bia”

De�bel�ze�sre�bra

Pod czas 71. In dy wi du al nych Mi -
strzostw Ślą ska Se nio rów w Te -
ni sie Sto ło wym, któ re od by ły się
w Za wier ciu, so sno wiec ka pa ra
de blo wa Sta ni sław Szy dło i Ma -
te usz Tre la wy wal czy ła zło ty
me dal.

Za wod ni cy bę dą cy na co
dzień in struk to ra mi te ni sa sto ło -
we go UKS Hu ra gan So sno wiec
po zo sta wi li w po ko na nym po lu
gra czy z Wo le ja Ru da Ślą ska, Vi -
re tu Za wier cie, Taj fu na Li go ta
Ła będz ka, LKS Żor i Na przo du
Bo ru cin. So sno wiec ka pa ra pod -
czas ca łe go tur nie ju prze gra ła je -
dy nie dwa se ty, pew nie po ko nu -
jąc wy żej od sie bie no to wa nych

ry wa li. W za wo dach wy star to wa -
ło 32 naj lep szych za wod ni ków
Ślą ska wy ło nio nych pod czas ca -
ło rocz nych eli mi na cji w trzech
Wo je wódz kich Tur nie jach Kla sy -
fi ka cyj nych. Osią gnię cie na szych
te ni si stów jest wy jąt ko we po nie -
waż w jed nej pa rze wy stą pi li tre -
ner ze swo im wy cho wan kiem, co
w ka te go rii se nio rów w pro fe sjo -
nal nym te ni sie sto ło wym zda rzy -
ło się po raz pierw szy. W tur nie -
ju in dy wi du al nym Ma te usz Tre la
za jął miej sce ósme, a Sta ni sław
Szy dło dzie wią te. In dy wi du al -
nym Mi strzem Ślą ska Se nio rów
zo stał Ka rol Szo tek – Si le sia
Mie cho wi ce By tom. KP

Zostań�piłkarką�Czarnych�Sosnowiec 

Za�trzy�ma�li�się�na „Pa�sach”

12-krot ny Mistrz Pol ski i 11-
krot ny zdo byw ca Pu cha ru Pol -
ski dru ży na Czar nych So sno -
wiec roz po czy na na bór do ko -
bie cej sek cji pił ki noż nej.
Opie kę nad dru ży ną pro wa dzi
Ka ro li na Dec oraz Pau la Wa -
chu lec

Ze spół tre nu je w każ dy wto -
rek i czwar tek o go dzi nie 15.30

w ha li spor to wej przy ul. Że rom -
skie go 9 w So snow cu. Na za ję -
cia mo gą przyjść wszyst kie
dziew czy ny nie za leż nie od wie -
ku. – Wiek dla nas nie ma zna -
cze nia. Za pra sza my 7-let nie,
a tak że 20-let nie dziew czy ny. Je -
śli na bór bę dzie cie szył się du -
żym za in te re so wa niem, to bę -
dzie my mo gli po dzie lić za wod -

nicz ki we dług wie ku i stwo rzyć
do dat ko we gru py – pod kre śla
pro wa dzą ca tre nin gi Pau la Wa -
chu lec.

Dziew czy ny go to we na spor -
to we wy zwa nia pro szo ne są
o kon takt pod nu me rem te le fo -
nu: 798445121 lub ma ilo wo ko -
bie ty.kks.czar ni.so sno -
wiec@op.pl. KP

Zgodnie z przewidywaniami
hokeiści „Zagłębia” nie
sprostali Cracovii w pierwszej
rundzie play-off i rywalizują
obecnie o miejsca 5-8

So sno wi cza nie prze gra li wszyst -
kie trzy me cze. W dwóch ostat -
nich zo sta li wręcz zde mo lo wa ni
przez Pa sy, któ re w obu po je -
dyn kach za apli ko wa li na szej
dru ży nie po dzie sięć bra mek.

Po wy jaz do wej po raż ce 0:5
na Sta dio nie Zi mo wym w So -
snow cu na sza dru ży na prze gra -
ła z Cra co vią 1:10 oraz 2:10.
Tyl ko w pierw szych ter cjach
tych spo tkań osła bio ny skład
„Za głę bia” był w sta nie na wią -
zać rów no rzęd ną wal kę z eki pą

z Kra ko wa. Po tem na lo dzie
nie po dziel nie rzą dził już ze spół
Ru dol fa Ro hac ka. – Od po cząt -
ku sta li śmy na stra co nej po zy -
cji, ale ze spół za wszel ką ce nę
chciał po sta wić się ry wa lom.
Ro bi li śmy co się da ło, ale skład
ja kim dys po nu je my to za ma ło,
aby grać z Cra co vią jak rów ny
z rów nym. In na spra wa, że
za bar dzo po szli śmy na wy mia -
nę cio sów i to się mu sia ło tak
skoń czyć – pod su mo wał ry wa -
li za cję Ma riusz Kie ca, któ ry
w no wym se zo nie na dal ma
pro wa dzić ze spół wspól nie
z Krzysz to fem Pod sia dło.

28 lu te go dzia ła cze „Za głę -
bia” spo tka li się z ki bi ca mi in -
for mu jąc o obec nej sy tu acji klu -
bu i pla nach na przy -

szłość. – Prio ry te tem na dziś jest
spła ta za le gło ści wo bec ho ke -
istów. Ma my tak że 40 ty się cy
dłu gu wo bec PZHL, ale ca ły
czas pod kre ślam, że to zwią zek
ma o wie le więk szy dług wo bec
mia sta i to on jest dłuż ni kiem.
Na spo koj ne funk cjo no wa nie
klu bu po trze bu je my oko ło 1,2
mln zło tych. Na pew no skoń czy -
ła się era „gwiaz de czek”. Chce -
my oprzeć skład na na szych wy -
cho wan kach. Chce my za trzy -
mać tych, któ rzy tak dziel nie
wal czy li w koń ców ce se zo nu za -
sad ni cze go, ale na ra zie nie wia -
do mo co z te go bę dzie. Na pew -
no chce my aby ze spół zo stał
w tych sa mych tre ner skich rę -
kach – pod kre śla pre zes klu bu
Adam Ber nat. KP

Gr. A
Za głę bie So sno wiec – Stra żak Mie -
rzę ci ce 0: 3. Bram ki: Miś kie wicz,
Dram ski, Bom ba
Stra żak Mie rzę ci ce – Gór nik Pia -
ski 2: 3 Bram ki: Bom ba 2, Mi ro no -
wicz – Szcza giel, Der lat ka
Za głę bie So sno wiec – Gór nik Pia -
ski 3: 0 Bram ki: Pięt ka, Grunt, Je re -
micz

TA�BE�LA�GRU�PY�A
1. Stra żak Mie rzę ci ce 3 5: 3
2. Za głę bie So sno wiec 3 3: 3
3. Gór nik Pia ski 3 3: 5
Gr. B
MCKS Cze ladź – AKS Niw ka 2: 4
Bram ki: Po wroź nik 2 – Ste fań ski 2,
Śluf cik, Lu dwi czek
AKS Niw ka – Unia Ząb ko wi ce 6: 3
Bram ki: Ste fań ski 2, Lu dwi czek 2,
Dłu gaj – So ko łow ski, Ste fań ski, Za -
rych ta
MCKS Cze ladź – Unia Ząb ko wi -
ce 4: 2 Bram ki: Sa pu ta 2, Ko złow -
ski, Wie czo rek –Krzy żow ski, Ta -
rasz kow ski

TA�BE�LA�GRU�PY�B
1. AKS Niw ka 6 10-5
2. MCKS Cze ladź 3 6-6
3. Unia Ząb ko wi ce 0 5-10
PóŁ fI NA Ły
MCKS Cze ladź – Stra żak Mie rzę ci -
ce 1: 3 Bram ki: Rycz ko – Pio trow -
ski 2, Miś kie wicz
Za głę bie So sno wiec – AKS Niw -
ka 4: 3 Bram ki: Cy ga nek, Grunt,
Pięt ka, Bo che nek – Cza pla 2, Sta -
now ski
mecz o 5 miej sce
Gór nik Pia ski – Unia Ząb ko wi -
ce 5: 5 kar ne 2: 3 Bram ki: Mi ro no -
wicz 2, Der lat ka, Szo pa, Szcza -
giel – Na dol ny 2, Biał kow ski, Kmie -
cik, Woź niak
mecz o 3 miej sce
MCKS Cze ladź – AKS Niw ka 2: 0
Bram ki: Wie czo rek, Po wroź nik
fI NAŁ:
Za głę bie So sno wiec – Stra żak Mie -
rzę ci ce 6: 5 Bram ki: Bo che nek 2,
Cy ga nek 2, Grunt, Stro jek – Pio -
trow ski 2, Mań dok, Bom ba, Ja sku -
ła
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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?

Jan Tomasz Gross - współpraca Irena
Grudzińska-Gross 

Złote�żniwa�
Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach
Zagłady Żydów 
Wyd. ZNAK, data premiery: marzec 2011 

Wstrzą sa ją ca hi sto ria ludz kiej chci wo ści.
Gru pa pol skich chło pów, a przed ni mi stos ludz kich ko ści – po -
ra ża ją ce zdję cie, któ re sta ło się pre tek stem do na pi sa nia tej
książ ki. Cze go szu ka no w ma so wych gro bach nie opo dal by -
łe go obo zu w Tre blin ce? Zło tych zę bów, bi żu te rii, pie nię dzy?
Au to rzy „Zło tych żniw” za da ją py ta nia do ty czą ce ludz kiej
chci wo ści. Od nas za le ży, czy i jak na nie od po wie my.

„Zło te żni wa” to esej hi sto rycz ny Ja na To ma sza Gros sa
i Ire ny Gru dziń skiej -Gross. Wy bit ni pol scy in te lek tu ali ści zaj -
mu ją się prze mil cza nym aspek tem sto sun ków pol sko -ży dow -
skich w cza sie dru giej woj ny świa to wej. Za ska ku je od wa ga,
z ja ką au to rzy pod cho dzą do za sad ni cze go te ma tu książ ki: ro li
chci wo ści Po la ków i in nych na ro do wo ści wo bec Ży dów pod -
czas Za gła dy.

Chang-rae Lee

Kiedy�ulegnę
Świat Książki, 2011 
Premiera 9 marca

Cza sa mi lu dziom tyl ko się wy da je, że cze goś pra gną, pod czas gdy w rze -
czy wi sto ści wca le te go nie chcą... Co dzie je się z na mi, co złe go ro bi nam
ży cie, że prze sta je my chcieć, że ist nie nie tra ci swój smak i w re zul ta cie
ja ką kol wiek war tość? 

To naj waż niej sze, choć nie je dy ne py ta nie, na ja kie pró bu je od po wie -
dzieć ta po ru sza ją ca, bo ga ta i wie lo war stwo wa po wieść, na dłu go po zo -
sta ją ca w pa mię ci. Lee po łą czył bo wiem w ory gi nal ną ca łość wni kli wą
psy cho lo gię i wspa nia ły ję zyk, przy po mi na ją cy Na bo ko va (do któ re go
słusz nie jest po rów ny wa ny), wo jen ną ody se ję z cie ka wą, wy ra zi stą fa bu łą
à la He min gway oraz fa ta lizm i bru tal ne opi sy rze czy wi sto ści, ja kich nie
po wsty dził by się Faulk ner. 

„Kie dy ule gnę” opo wia da skom pli ko wa ną i za ska ku ją cą hi sto rię troj -
ga lu dzi, któ rzy mo gli stwo rzyć szczę śli wą ro dzi nę. Na prze szko dzie sta -
nę ły im złe do świad cze nia z mło do ści, któ re na zna czy ły ich na za wsze. 

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 4 kwietnia 2011 r. Wśród au to -
rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem
„Krzy żów ka nr 3”) roz lo so wa ne zo sta ną na gro dy, któ re
pro si my od bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Poziomo: 1 – w niej perła, 5 – owoc z czupryną, 8 –
oprzęd jedwabnika, 9 – zachcianka, 10 – sprowadzanie
towarów z zagranicy, 11 – wkład do spółki, 12 – burza
na morzu, 14 – wyznaczona data, 16 – przyczyna
pożaru, 17 – marża, 19 – boczna powierzchnia nasypu,
21 – niewielkie Daewoo, 22 – część broni, 25 –
czarownik, 28 – słynny polski transatlantyk, 29 – duch,
30 – kończy małżeństwo, 32 – część łańcucha, 34 –
docelowy port promu ze Świnoujścia, 35 – drobna
różnica, 36 – kolorowy ... głowy, 37 – nosze, 38 –
podział redukcyjny jądra komórkowego, 39 – niezłośliwa
narośl.

Pionowo: 1 – obuwie Indian, 2 – w czarnej masce, 3 –
miękka tkanina z meszkiem, 4 – Brodzik lub Guzik, 5 –
starożytny władca Nesy, 6 – jednostka natężenia prądu,
7 – chorągiew, 13 – kalendarz, 15 – starszy model Fiata,
18 – krasa, 20 – kwiatostan kukurydzy, 23 – często
patrzy w gwiazdy, 24 – robaczkowy niektórym wycinają,
26 – dla niego specjalna plaża, 27 – niejeden w Holandii,
28 – basen dla maluchów, 31 – posag, 33 – śnieżny lub...
inflacyjny

Rozwiązanie krzyżówki numer 2/2011: LISA UNGER -  „AMNEZJA”
Nagrody otrzymują: Alicja Bebłot, Anna Fochtman i Jakub Szyja 

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��3

           reklama

Janusz L. Wiśniewski

Łóżko
Świat Książki, 2011 
Premiera 9 lutego

Nie wiem, czy w ogó le jest to moż li we, aby uchwy cić mo ment, w któ -
rym roz po czy na się mi łość. Nie ja kieś tam za ko cha nie, ale mi łość – za -
sta na wia się bo ha ter ka jed ne go z opo wia dań. Ja nusz L. Wi śniew ski umie
w ma gicz ny spo sób uchwy cić, zro zu mieć i opi sać ta ki mo ment. 

Po tra fi też z nie zwy kłą pre cy zją sfor mu ło wać to, co się na ową mi -
łość, poj mo wa ną na od mien ne spo so by, w róż nych przy pad kach skła da:
od czu ło ści po ból zdra dy. My ślę, że okru cień stwo, ja kie go do świad cza
zdra dzo na ko bie ta, nie po le ga na tym, że on do tknął war ga mi in nych
pier si, pe ne tro wał ję zy kiem in ne usta lub wło żył swój pe nis w in ną wa -
gi nę. Tym, co bo li o wie le bar dziej, jest zdra da tej ta jem ni cy. Na jej do -
cho wa niu, mo im zda niem, za sa dza się wier ność. Ni by wszyst ko to wie -
my, ale si ła pi sar stwa Wi śniew skie go po le ga na tym, że jest w sta nie upo -
rząd ko wać ów we wnętrz ny cha os, ja ki pa no szy się w na szych gło wach,
gdy pró bu je my lo gicz nie za sta no wić się nad na szy mi uczu cia mi.

Opo wia da nia do stęp ne rów nież w for mie au dio bo oka w in ter pre ta -
cji: Au to ra, So ni Bo ho sie wicz, An ny Cie ślak, Paw ła De lą ga, Mał go rza -
ty Ko żu chow skiej, Ka ro li ny Nol brzak oraz Mag da le ny Różcz ki. 

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
11.03. – 17.03.2011

PREMIERY: „MATKI W MACKACH
MARSA” 3D 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00. (Mars Needs Moms), dzieci, b/o,
USA, 88 min.
„JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS”
9.30. (Jan Paweł II. Szukałem Was),
dokument, od 12 lat, Polska, 90 min.
„JEŻ JERZY” 11.30, 13.15, 17.00, 20.00,
21.45. (Jeż Jerzy), komedia, od 15 lat,
Polska, 80 min.
„POZNASZ PRZYSTOJNEGO
BRUNETA” 15.00, 19.00, 21.45.
(You Will Meet a Tall Dark Stranger),
komediodramat, od 15 lat, USA, 98 min.

„POZOSTAŁE TYTUŁY: „SALA
SAMOBÓJCÓW” 11.15, 16.00, 18.30,
21.00. (Sala samobójców), thriller, od 15 lat,
Polska, 120 min.
„CZARNY ŁABĘDŹ” 21.00. (Black
Swan), thriller, od 15 lat, USA, 110 min.
„CZARNY CZWARTEK” 9.00, 13.45,
17.30. (Czarny czwartek), dramat, od 12 lat,
Polska, 100 min. 
„RANGO” 9.00, 11.00, 13.15, 15.30.
(Rango), dzieci, dubbing, b/o, USA, 107
min. „RANGO” 19:45.
(Rango), dzieci, napisy, b/o, USA, 107 min.
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
„MATKI W MACKACH MARSA” 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 3.

18 mar ca o godz. 18.00 w Klu bie Miej skim im. J. Kie pu ry
przy ul. Bę dziń skiej 65 – wer ni saż fo to gra fii po kon kur so wej
„Ir landz kie In spi ra cje. Pol ska -Ir lan dia, na sty ku kul tur”. Pre -
lek cje wy gło si „Mi cha el Col lins – po wsta niec, ter ro ry sta i bo -
ha ter na ro do wy Ir lan dii” (dr Ro man Ka wec ki). Po kaz fil mo wy
„Mi cha el Col lins” reż. Ne il Jor dan. Wstęp wol ny.
19 mar ca o godz. 20.00 w Klu bie Miej skim im. J. Kie pu ry
przy ul. Bę dziń skiej 6 – Ir landz ka za ba wa ta necz na céilí z mu -
zy ką gra ną na ży wo, z go ścin nym wy stę pem Do ro ty Czaj kow -
skiej i Ze spo łem Du an. Bi le ty w ce nie: ulgo wy 10,00 zł, nor -
mal ny 15,00 zł.
25 mar ca w godz. 9.00 – 15.00 w Klu bie Miej skim im. J.
Kie pu ry przy ul. Bę dziń ska 65 – „Świę to Fran ko fo nii” – kon -
kurs So lo wej Pio sen ki Fran cu sko ję zycz nej.
26 mar ca o godz. 8.30 w Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej „Za -
gó rze” przy ul. Bra ci Mie ro szew skich 91 – „World Dan ce So -
sno wiec 2011” – Tur niej Tań ca No wo cze sne go „Tań czy my Fa ir
Play”. Bi le ty w ce nie: ulgo wy 5,00 zł, nor mal ny 10,00 zł do na -
by cia w Ha li w dniu tur nie ju.



11. 02. – w Klu bie Kie pu ry przy ul. Bę -
dziń skiej od był się Kon cert Cha ry ta tyw ny
zor ga ni zo wa ny dla Ho spi cyj ne go Fun du -
szu Dzie ci Osie ro co nych. Za gra li: SUN SET
STRIP oraz TO MA TO, za tań czy li dziew czę -
ta z Jam -Down Crew. Or ga ni za to ra mi kon -
cer tu by li: Sa mo rząd Szkol ny oraz Ko ło
Wo lon ta ria tu Ze spo łu Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 15 – IV LO im. S. Sta szi ca i Gim -
na zjum nr 25 z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny -
mi.
12. 02. – po raz pierw szy ob cho dzo no Ogól -
no pol ski Dzień Pi sa nia Pió rem, któ re go ini -
cja to rem są or ga ni za to rzy Kam pa nii Pi sa nia
Pió rem. Ho no ro wy Pa tro nat nad wy da rze -
niem ob ję ła Mał żon ka Pre zy den ta RP An -
na Ko mo row ska. Ce lem ak cji jest zwró ce nie
uwa gi pol skie go spo łe czeń stwa na pro blem
za ni ku umie jęt no ści ład ne go pi sa nia. Or ga ni -
za to rzy chcą szcze gól nie za chę cić do pi sa -
nia pió rem. To wła śnie te go dnia w 1884 ro -
ku opa ten to wa ne zo sta ło pierw sze pió ro
wiecz ne.

14. 02. – od by ła się uro czy stość  z oka -
zji 100. rocz ni cy uro dzin Pa ni Ge no we fy Cie -
mierz. W uro czy sto ściach oprócz naj bliż szej
ro dzi ny  wzię ła udział m. in. Agniesz ka Cze -
chow ska - Ko peć, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. Do stoj nej Ju bi lat ce skła da my ser -
decz ne ży cze nia.
15. 02. – po wsta ła no wa stro na in ter ne to wa
słu żą ca współ pra cy z trze cim sek to rem oraz
po mo cy spo łecz nej. Moż na ją zna leźć
pod ad re sem: www.wspar cie.so sno wiec.pl.
Pro wa dzo na jest przez Wy dział Po li ty ki Spo -
łecz nej i ści śle zin te gro wa na ze stro ną Urzę -
du Miej skie go: www.so sno wiec.pl.
18. 02. – „Bar ce lo na bez ta jem nic” to cykl
fo to gra fii Be aty Ja na sik, miesz ka ją cej w So -
snow cu ar tyst ki, któ re oglą dać moż na by ło
na eks po zy cji spe cjal nej Tar gów In to urex
w EXPO Si le sia w dniach od 18 do 20 lu te go.
Zdję cia z Bar ce lo ny zo sta ły wy róż nio ne
w 2010 ro ku przez Płoc kie To wa rzy stwo Fo -
to gra ficz ne na Ogól no pol skim Kon kur sie Fo -
to gra ficz nym „Se ce syj ne Ka mie ni ce Miesz -

czań skie w obiek ty wie”. Au tor ka współ pra -
cu je z Miej skim Klu bem im. Ja na Kie pu ry
i zo sta ła wła śnie re ko men do wa na do Na gro -
dy Ar ty stycz nej Mia sta za upo wszech nia nie
kul tu ry w ro ku 2010, przy zna wa nej przez
Pre zy den ta Mia sta. 
18. 02. – Pol skie To wa rzy stwo Tu ry stycz -
no-Kra jo znaw cze za in au gu ro wa ło na Tar -
gach In to urex w So snow cu Rok Tu ry sty ki
Ro dzin nej. Jest to pro jekt, któ ry wspie rać
bę dzie róż ne for my ak tyw no ści ru cho wej ca -
łej ro dzi ny.
21. 02. – w Ze spo le Szkół Tech nicz nych
przy ul. Le gio nów od by ło się spo tka nie or ga -
ni zo wa ne przez so sno wiec ką Kuź ni cę, któ re -
go te ma tem by ła „Ro la Ru chu Au to no mii
Ślą ska w wo je wódz twie ślą skim”. Te mat
oma wia li: prof. Ja cek Wódz oraz wi ce prze -
wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie -
go Mi chał Czar ski. 
24. 02. – w Cen trum In for ma cji Miej skiej od -
by ło się spo tka nie z za głę biow skim ar ty stą
Ar ka diu szem R. Skow ro nem. 

24. 02. – w rze szow skiej Ga le rii „Sta ra Dru -
kar nia” uczeń Ze spo łu Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu, Piotr Mo sur
za pre zen to wał swo je pra ce gra ficz ne i ry -
sun ko we wspól nie z ar ty sta mi gru py Wek -
tor. Mło dy ar ty sta już wie lo krot nie pre zen to -
wał swo je pra ce pod czas kon kur sów ogól -
no pol skich i mię dzy na ro do wych. 
25. 02. – w ZSO nr 7 od był się uro czy sty
apel po świę co ny 69. rocz ni cy po wo ła nia
do ży cia Ar mii Kra jo wej. Przed się wzię ciu to -
wa rzy szył Szkol ny Kon kurs Pie śni Po wstań -
czej. Lau re ata mi zo sta li: I miej sce za ję ła kla -
sa V a, któ ra za pre zen to wa ła pieśń pt. „Pa ła -
cyk Mi chla”, II miej sce przy pa dło w udzia le
kla sie V c za in ter pre ta cję pio sen ki pt.: „Sa -
ni ta riusz ka Mał go rzat ka”, III miej sce za ję ła
kla sa IV a za pio sen kę „ Hej chłop cy, ba gnet
na broń”. Na uwa gę za słu gi wa ła cie ka wa in -
ter pre ta cja „Pio sen ki w tram wa ju” w wy ko -
na niu chłop ców z kla sy IV b. Or ga ni za to rzy
ape lu by ły An na Da nie lew ska i Mag da le na
Pio trow ska. U
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Ho ro skoP

BA RAN (21.03.-20.04.) – Pierw sza po -
ło wa mar ca to do bry czas, by przy po -
mnieć so bie o wszyst kich za le głych spra -
wach, gdyż tro chę ich się na zbie ra ło.
Okres zi mo wy zde cy do wa nie Cię roz luź -
nił. Po za ła twiaj je jak naj szyb ciej. Gdy na -
dej dą cie płe dni, zno wu za po mnisz o obo -
wiąz kach.
ByK (21.04.-20.05.) – Zi ma już po wo li
od cho dzi. Te raz nad cho dzi Twój czas. Nie
trać go na bła host ki, za sta nów się, jak
moż na wy ko rzy stać do brą pas sę. Być
mo że ktoś pod su nie Ci do bry po mysł,
pod po wie coś mą dre go. Dla te go uważ nie
przy słu chuj się te mu, co mó wią do Cie bie
in ni lu dzie.
BlIŹ NIĘ TA (21.05.-21.06.) – W nad cho -
dzą cym mie sią cu cze ka ją Cię nie wiel kie
pro ble my. Po sta raj się nie od su wać ich
roz wią zań „na póź niej”. Za ła twiaj je
od ra zu, by nie uro sły do więk szych roz -
mia rów, gdyż mo żesz so bie z ni mi nie po -
ra dzić bez po mo cy in nych. „Co się od wle -
cze – to niw ucie cze”.
RAK (22.06.-22.07.) – To bar dzo do -
brze, że mar twisz się o in nych, ale czy
nie prze sa dzasz z ty mi do bry mi ra da mi?
Co in ne go de li kat na su ge stia, a co in ne -
go na rzu ca nie swo je go zda nia. Prze cież
Ty też nie lu bisz, jak ktoś Ci mó wi, jak
masz po stę po wać. Pa mię taj, że gor li -
wość nie do koń ca się opła ca.
lEW (23.07.- 23.08.) – Czy wszyst ko
w Two im ży ciu jest w jak naj lep szym po -
rząd ku? Nie daj się zwieść po zo rom.
Wpraw dzie nie dzie je się jesz cze nic złe -
go, ale to mo że być ci sza przed bu rzą.
Tro chę wię cej czuj no ści nie za szko dzi.
Praw do po dob nie ktoś tyl ko cze ka aż się
po tkniesz.
PAN NA (24.08.-23.09.) – Co raz cie plej -
sze dni na stra ja ją Cię bar dzo opty mi -
stycz nie. To świet nie, bo w nad cho dzą -
cych dniach przy da Ci się do bry hu mor.
Tyl ko on po mo że za po biec roz wi nię ciu
drob nej sprzecz ki z przy ja cie lem w więk -
szy kon flikt. Spo koj na roz mo wa po win -
na wie le uła twić.
WA GA (24.09.-23.10.) – W nad cho dzą -
cym mie sią cu nie unik niesz zmian, któ re
osta tecz nie wyj dą Ci na do bre. Jed nak
pod wa run kiem, że po zy tyw nie się
do nich na sta wisz. Pa mię taj, że no we nie
mu si być gor sze od te go już spraw dzo ne -
go. Odro bi na ry zy ka też nie za szko dzi.
A mo że po mo że?
sKOR PION (24.10.-22.11.) – Co raz dłuż -
sze dni spra wią, że na bie rzesz ocho ty
na ruch na świe żym po wie trzu. Za to
moż na Cię tyl ko po chwa lić. Pa mię taj tyl -
ko, że by na po cząt ku zbyt nio się nie for -
so wać, bo od czu ją to mię śnie. A prze cież
wiek też już nie ten. La tem bę dzie jak
zna lazł.
sTRzE lEc (23.11.-21.12.) – Nie ste ty,
nad cho dzą tro chę gor sze dni, któ re trze -
ba prze cze kać. W nic się nie an ga żuj. Za -
ła twiaj tyl ko te waż ne spra wy. Rób to jed -
nak bar dzo uważ nie, gdyż „li cho nie śpi”.
Za pla nuj w do mo wym bu dże cie wa ka cje,
gdyż póź niej mo żesz mieć z tym pro blem.
KO zIO RO ŻEc (22.12.-20.01.) – Wio sna
sprzy ja na głym po ry wom ser ca. Je śli je -
steś wol nym – pod daj się ogar nia ją ce mu
Cię uczu ciu. Mo że prze kształ ci się w coś
po waż niej sze go? Je że li masz part ne ra,
to nie baw się w prze lot ne flir ty. Two ja
dru ga po ło wa nie za słu gu je na to.
WOd NIK (21.01.-20.02.) – W Two im ży -
ciu za cznie się te raz du żo dziać. No we sy -
tu acje po sta wią Cię przed pew nym wy bo -
rem. Jed nak za nim go do ko nasz, do brze
się za sta nów. To co te raz wy glą da tak ró -
żo wo, mo że przy jąć cał kiem in ny ko lor.
Ale wraz ze zmę cze niem wio sen nym
wszyst ko mi nie.
Ry By (21.02.-20.03.) – Zrób coś, na co
od daw na masz ocho tę, a bo isz się nie -
prze wi dzia nych kon se kwen cji. Ist nie je
praw do po do bień stwo, że te raz Two je
dzia ła nia za koń czą się suk ce sem. Mo że
to bę dzie no wa zna jo mość, mo że zmia -
na pra cy, a mo że ja kaś gra lo so wa? VE NA

Z��„Kurierem”�po�mieście

TEATR
11.03. godz. 19.00 Eu ge ne Io ne sco „Ły -
sa śpie wacz ka” 
12.03. godz. 18.00 J. Chap man, J. Lloyd
„Biz nes” abon. waż ne
13.03. godz. 18.00 Eu ge ne Io ne sco „Ły -
sa śpie wacz ka” abon. waż ne
15.03. godz. 10.00 Lu cy Maud Mont go -
me ry „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza” 
16.03. godz. 10.00 Sła wo mir Mro żek
„Tan go” 
17.03. godz. 19.00 Eu ge ne Io ne sco „Ły -
sa śpie wacz ka” 
18.03. godz. 19.00 Fran cis Ve ber „Plot ka” 
19.03. so bo ta godz. 18.00 Fran cis Ve ber
„Plot ka” abon. waż ne
20.03. godz. 18.00 Jan Szur miej „Cy mes!
Cy mes!” abon. waż ne
20.03. godz. 10.00 „Kró lew na Śnież ka”
wg ba śni bra ci Grimm 

23.03. godz. 10.00 „Kró lew na Śnież ka”
wg ba śni bra ci Grimm 
25.03. godz. 19.00 J. Chap man, J. Lloyd
„Biz nes” 
26.03. godz. 18.00 Przed sta wie nie mu zycz -
ne „W wie deń skim na stro ju” Go ścin nie
Gli wic ki Te atr Mu zycz ny abon. Waż ne
27.03. godz. 18.00 Z. Ksią żek „Sztu ka
ko cha nia czy li Sce ny dla do ro słych”
abon. waż ne
29.03. godz. 10.00 „Kró lew na Śnież ka”
wg ba śni bra ci Grimm 
30.03. godz. 10.00 Lu cy Maud Mont go -
me ry „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza” 
31.03. godz. 10.00 Lu cy Maud Mont go -
me ry „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza” 
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 11 mar ca (pią tek)
o godz. 19.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Biz -
nes” w dniu 12 mar ca (so bo ta)
o godz. 19.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Ły -
sa śpie wacz ka” w dniu 13 mar ca (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 3 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 arze.

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 

Już�wki�nach
24 LU TE GO W SO SNO WIEC KIM KI NIE HE -
LIOS OD ByŁ SIę PRZED PRE MIE RO Wy PO -
KAZ FIL MU PT. „CZAR Ny CZWAR TEK. JA -
NEK WI ŚNIEW SKI PADŁ”. FILM JEST
PRZEJ MU Ją Cą RE KON STRUK CJą MA SA -
KRy RO BOT NI KóW NA POL SKIM Wy BRZE -
ŻU W GRUD NIU 1970 RO KU, ZA KOń CZO NEJ
PA Cy FI KA CJą MA NI FE STAN TóW PRZEZ
OD DZIA Ły WOJ SKA I MI LI CJI.

„Czar ny Czwar tek” jest naj więk szą ro dzi -
mą pro duk cją hi sto rycz ną od cza su fil mu
„Po pie łusz ko. Wol ność jest w nas”. Pa tro -
nat Ho no ro wy nad fil mem ob jął Pre zy dent
RP – Bro ni sław Ko mo row ski. 

Twór cy „Czar ne go Czwart ku” (re ży se -
ria An to ni Krau ze, ope ra tor Ja cek Pe tryc ki,
sce na riusz Mi chał S. Pru ski i Mi ro sław
Piep ka) uka zu ją jed no z naj bar dziej zna czą -
cych wy da rzeń w naj now szej hi sto rii na sze -
go kra ju, z do ku men tal ną pre cy zją, nie zwy -
kłą dba ło ścią o de ta le cha rak te ry zu ją ce epo -
kę i bez pre ce den so wym roz ma chem.
Przej rzy ście po łą czo no w fil mie in sce ni za -
cję lo sów ofiar Grud nia’70 z frag men ta mi
ar chi wal ny mi.

Wy bit ne kre acje Pio tra Fron czew skie go
ja ko Ze no na Klisz ki oraz Woj cie cha Pszo -
nia ka ja ko Wła dy sła wa Go muł ki, a tak że
wzru sza ją ce ro le de biu tu ją cej na ekra nie
Mar ty Hon zat ko i Mi cha ła Ko wal skie go ja -
ko Ste fa nii i Bru no na Dry wów, in spi ru ją
współ cze sne go mło de go wi dza do re flek sji
nad re alia mi to ta li tar ne go sys te mu oraz ce -
ną, ja ką przy szło uczest ni kom za mie szek za -
pła cić za wol ność sło wa i prze ko nań.

Mu zy kę do fil mu skom po no wał Mi chał
Lo renc, a po ry wa ją cy mo tyw prze wod -
ni – „Bal la dę o Jan ku Wi śniew skim” za -
śpie wał Ka zik Sta szew ski.

„Czar ny Czwar tek” to nie tyl ko hi sto ria.
To rze czy wi stość sys te mu zbu do wa ne go
na prze mo cy i kłam stwie, a Gru dzień’70 po -
ka zu je je go isto tę. Kie dy pro te stu ją cy ro bot -
ni cy upo mnie li się o god ność i pra wa – wła -
dza mie nią ca się „lu do wą” wy sła ła prze ciw -
ko nim mi li cję, woj sko i czoł gi. Pa dły strza ły,
po le gli lu dzie, set ki zo sta ło ran nych, in nych
cięż ko po bi to. Wśród ofiar był Zby szek Go -
dlew ski – „Ja nek Wi śniew ski”. Osiem na sto -
let ni chło pak, któ ry 17 grud nia 1970 ro ku
przy je chał do pra cy w stocz ni. Na uli cach
Gdy ni zna lazł śmierć od ku li.

Pro jek cja „Czar ne go Czwart ku” opa -
trzo na zo sta ła wy kła dem Łu cji Ma rek – hi -
sto ry ka z ka to wic kie go IPN -u oraz wer ni -
sa żem wy sta wy „Gru dzień’70, o chleb
i wol ność i no wą Pol skę”.

25 lu te go ten po ru sza ją cy, wstrzą sa ją -
cy ob raz wszedł na ekra ny kin w ca łej Pol -
sce. U

KONKURS�WYDAWNICTWA�„ZNAK”�KM
NR 3/2011:�jakiego obozu dotyczy
powieść pt. „złote żniwa”?
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja,
22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 3 i prawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie
otrzymają nagrodę książkową.

KONKURS�WYDAWNICTWA�„ŚWIAT
KSIĄŻKI”�–�KM�NR 3/2011
W jakiej formie można zapoznać się
z powieścią pt. „Łóżko”?
Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja
22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 3 i prawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie
otrzymają nagrodę książkową.

Na�pożegnanie�karnawału
24 lu te go wSzko le Pod sta wo wej nr29 wSo snow -
cu od był się IBal Kar na wa ło wy dla dzie ci ze świe tlic
śro do wi sko wo -so cjo te ra peu tycz nych z te re nu So -
snow ca, zor ga ni zo wa ny przez wy cho waw ców świe -
tli cy „Tę czo wa Kra ina” przywspół udzia le Wy dzia łu
Zdro wia. 
Wza ba wie wzię ło udział oko ło150 wy cho wan ków
z11 ośrod ków: „Kra ina ła god no ści” dzia ła ją cy
przySP nr11; „Ar ka dia” przySP15; „Za pie cek”
przySP21; „Sło necz ny klub” przySP25; „Uśmiech
dziec ka” przySP33; „Miś” przySP35; „Pa ra sol”,
„Świe tlik” i „Twier dza” – świe tli ce pro wa dzo ne przez
Sto wa rzy sze nie Wspie ra nia Ini cja tyw Spo łecz nych; 
„Chat ka Pu chat ka” przySP27 pro wa dzo naprzez
TPD oraz go spo da rze „Tę czo wa Kra ina” przySP29
pro wa dzo naprzez Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Szko ły
„29”.
Ce lem ba lu by ło kul ty wo wa nie tra dy cji kar na wa ło -
wych wśród dzie ci imło dzie ży z róż nych śro do wisk
oraz in te gra cja grup świe tli co wych zca łe go So -
snow ca.
Im pre zę uro czy ście otwo rzył dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej nr29 Ma riusz Mi ke wraz zko or dy na to rem
świe tli cy „Tę czo wa Kra ina” – Mi ro sła wą No wak. 
Nabal przy by li: na czel nik Wy dzia łu Zdro wia – J. A.
Wie ja, pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szko ły
„29” – A. Ja na szek, przed sta wi ciel Ko mi sji Roz wią -
zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych – E. Uchnast,
pre zes OM TPD wSo snow cu – A. Le wan dow ska,
du chow ny zpa ra fii Ja naChrzci cie la wSo snow -
cu – ks.M. Wy ja dłow ski oraz funk cjo na riusz Po li -
cji IVKo mi sa ria tu – Pan W. Ce bo.
Za ba wę pro wa dził ze spół „Ama deus” zSo snow ca
przywspół pra cy zor ga ni za to ra mi ba lu.
Dzie ci uczest ni cząc wlicz nych kon kur sach otrzy ma -
ły upo min ki: ple ca ki, gry plan szo we, kub ki, skar bon -
ki, dy plo my oraz sło dy cze. Wza ba wie zo sta ła wy bra -
nakró lo wa ikról ba lu. U

Rakesh�Satyal�–
Błękitny
chłopiec�
tłum. An na Gra lak 
Wyd. ZNAK; da ta pre mie -
ry: 24 mar ca 2011

Opo wieść, któ -
ra prze nie sie
Cię na dru gą
stro nę tę czy. Hi -
sto ria chłop ca,
któ ry my ślał, że
jest bo giem.

Po znaj cie Ki ra na Shar mę,
któ ry uwiel bia mu zy kę, ta -
niec i wszyst ko, co zmy sło we.
Oto czo ny no bli wy mi człon -
ka mi hin du skiej spo łecz no -
ści – w do mu, w świą ty ni,
w szko le i na co ty go dnio -
wych im pre zach ro dzi -
ców – Ki ran wciąż czu je się
od mień cem. Aż pew ne go
dnia do zna je olśnie nia: mo że
je go prze zna cze niem nie jest
ży cie na zie mi, mo że jest bo -
giem? Mo że ta jem ni ca je go
ist nie nia zo sta ła za ko do wa -
na jesz cze przed je go na ro -
dzi na mi? Dla Ki ra na Shar my
roz po czy na się wła śnie dłu -
ga, za baw na, bo le sna, ale
i pięk na wę drów ka do praw -
dy o so bie...

Świat bo ha te rów Za die
Smith, hu mor Sal ma na Ru sh -
die go. Cze góż chcieć wię cej?
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16 lu te go w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej w So snow cu przy ul.
Ze ga dło wi cza roz po czął się no wy
cykl spo tkań pod ty tu łem „Li te rac -
ko i fil mo wo”. Go ściem spe cjal -
nym by ła Mag da le na Pie korz – re -
ży ser ka, sce na rzyst ka te atral na i fil -
mo wa, dok tor sztu ki fil mo wej.
Wcze śniej od by ła się pro jek cja
pierw sze go fil mu fa bu lar ne go re -
ży ser ki pt. „Prę gi”. 

Spo tka nie pro wa dzi ła Ewa Nie -
wia dom ska.

Mag da le na Pie korz uro dzi ła
się 1974 ro ku w So snow cu. Ukoń -
czy ła re ży se rię na Wy dzia le Ra dia
i Te le wi zji Uni wer sy te tu Ślą skie -
go. Zre ali zo wa ła sie dem fil mów
do ku men tal nych. Jej pierw szy
film „Dziew czy ny z Szy ma no wa”
na gro dzo ny zo stał Brą zo wym Laj -
ko ni kiem na XXXI Ogól no pol -

skim Fe sti wa lu Fil mów Do ku -
men tal nych i Krót ko me tra żo wych
w Kra ko wie. Ko lej ny pt. „Fran -
cisz kań ski spon tan” otrzy mał Na -
gro dę Ho no ro wą Ju ry na II Ma -
łym Prze glą dzie Form Do ku men -
tal nych w Szcze ci nie,
a „Przy by sze” – Grand Prix Fe sti -
wa lu Eu ro shorts’99. Wszyst kie
emi to wa ne by ły w cy klu Je dyn ki
„Czas na do ku ment”. 

Od kil ku lat Mag da le na Pie -
korz re ali zu je fil my za gra ni cą.
Naj pierw „Zna leźć, zo ba czyć, po -
cho wać” – film o ko bie tach w Bo -
śni, po tem „Pie mon te” – opo wieść
o mia stecz ku na Istrii, a ostat nio
„Chi ca go” – se rial do ku men tal ny
dla te le wi zji TVN. W 2004 po -
wstał jej de biut fa bu lar ny pt. „Prę -
gi” opar ty na pro zie Woj cie cha
Ku czo ka. Film ten zdo był głów ną

na gro dę Zło tych Lwów na XXIX
Fe sti wa lu Pol skich Fil mów Fa bu -
lar nych w Gdy ni. Był tak że pol -
skim kan dy da tem do Osca ra
w 2005 r. W 2008 ro ku za film pt.
„Sen ność” otrzy ma ła no mi na cję
do na gro dy Orzeł Hol ly wo odz ki
oraz dwie in ne no mi na cje. U

Li�te�rac�ko�i fil�mo�wo�zMag�da�le�ną�Pie�korz
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Nie�prze�gap!�Pi�sarz�z So�snow�ca!
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na im. G. Da ni łow skie go w So -
snow cu Fi lia nr 17, Po goń ser -
decz nie za pra sza w pią tek 11
mar ca o godz. 18.00 na spo tka -
nie au tor skie z Kon ra dem Sta -
szew skim, so sno wiec kim au to -
rem de biu tanc kiej po wie ści kry -
mi nal nej „Śmierć na śnie gu”. 

Spo tka nie od bę dzie się
w czy tel ni Fi lii nr 17 przy ul.
Bę dziń skiej 22-24, dys ku sję po -
pro wa dzi rów nież so sno wi cza -
nin, pi sarz – Ro mek Paw lak.

Wstęp wol ny. Go rą co
po le ca my.

Kon rad Sta szew -
ski, rocz nik 1982,
miesz ka w So snow cu,
ukoń czył Wy dział
Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Ślą skie -
go w Ka to wi cach.
Obec nie stu diu je dzien ni kar stwo.
Je go po wo ła niem jed nak jest pi -
sa nie, a kry mi nał to je go ulu bio -
ny ga tu nek li te rac ki. Od no sił suk -
ce sy w kon kur sach li te rac kich,

opu bli ko wał wie le tek -
stów w e -zi nach. Te raz
na de szła po ra na pod bi -
cie serc mi ło śni ków li te -
ra tu ry w jej naj bar dziej
tra dy cyj nym, książ ko -
wym wy da niu – po wieść
„Śmierć na śnie gu” po -
rwie wszyst kich wiel bi -

cie li kla sycz ne go kry mi na łu. 
Oczy wi ście bę dzie moż -

na za ku pić de biu tanc ki kry mi -
nał wraz z de dy ka cją sa me go
au to ra. Red


