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Czesław Śpiewa i Monika Brodka to
gwiazdy tegorocznego Pikniku
Europejskiego, który odbędzie się w Parku
Sieleckim 2 i 3 maja. Dwie gwiazdy to nie
jedyna propozycja ze strony Miasta.
Zwłaszcza, że 7 maja odbędzie się
papieska majówka

Przede wszystkim rozbijamy się
o procentowy udział kobiet
na listach wyborczych, który wynosi
kilkanaście, czy kilkadziesiąt procent.
W zbliżających się wyborach
parlamentarnych kobiety mają mieć
zagwarantowane 35 procent
na listach. A więc wciąż nie 50
procent – mówi Halina Sobańska
w wywiadzie dla naszej Gazety 

Adam Kopciuszewski, dyrektor Teatru Zagłębia
przechodzi na emeryturę. Kto przejmie po nim schedę?
Tego na razie nie wiadomo. Wiemy jednak, że duże
szanse na stanowisko dyrektora artystycznego ma
Grzegorz Kempinsky. Oferty konkursowe były
przyjmowane do 11 kwietnia. O wynikach
poinformujemy w kolejnym numerze Gazety
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Gdy by nie upór dy rek to ra Swo -
bo dy, Szpi tal Miej ski być mo że
do stał by mniej pie nię dzy. Ne go -
cja cje spra wi ły, że na kon to pla -
ców ki wpły nę ła kwo ta 2 mi lio -
nów 900 ty się cy zło tych.

– Nie moż na by ło dłu żej
cze kać na pie nią dze, któ re nam
się na le żą. Za gro zi li śmy, że bę -
dzie my do ma gać się przed są -
dem kwo ty 4,5 mi lio na zło tych.
Wów czas NFZ przy stą pił
do roz mów. W dro dze ugo dy
przy zna no nam 3 mi lio ny 400
ty się cy zło tych – mó wi dy rek -
tor. 500 ty się cy z tej kwo ty po -
szło na sfi nan so wa nie świad -
czeń, któ rych szpi tal w ro ku
ubie głym nie wy ko nał. Fak -
tycz nie więc na kon to szpi ta la
wpły nę ła kwo ta 2 mi lio -
nów 900 ty się cy zło tych.

Pie nią dze prze zna czo ne zo -
sta ną na spła tę zo bo wią zań wy -
ma gal nych. Tra fią do do staw -
ców le ków i sprzę tu me dycz ne -
go. Po zwo lą też ure gu lo wać
zo bo wią za nia wo bec ga zow ni
i elek trow ni. 

Za nim szpi tal otrzy mał pie -
nią dze z NFZ, część pra cow ni -
ków so sno wiec kie go szpi ta la
oba wia ła się o swój los. Dy rek -
tor pla no wał re struk tu ry za cję za -
trud nie nia. Na li ście do wy po -
wie dze nia eta tów zna la zło się
po nad 60 osób. W obec nej sy tu -
acji, kie dy wpły nę ły pie nią dze

za nad wy ko na nia wid mo zwol -
nień zo sta ło za że gna ne.

– Uzgod ni li śmy ze związ ka mi
za wo do wy mi, że je śli zgo dzą się
na brak pod wy żek w tym ro ku, to
nikt nie stra ci pra cy. Je dy nie pie lę -
gniar ki otrzy ma ją 140 zł pod wyż -
ki brut to od 1 kwiet nia te go ro -
ku – twier dzi Zbi gniew Swo bo da.

Dy rek tor przy znał, że za cho -
wał so bie pra wo do zwol nień

wśród le ka rzy i ka dry kie row ni -
czej.

– Kon so li da cja od dzia łów
pla ców ki spra wi ła, że na nie -
któ rych z nich pra cu je zbyt
wie lu le ka rzy w sto sun ku
do na szych po trzeb, na przy -
kład na chi rur gii, gi ne ko lo gii
czy la ryn go lo gii. Wni kli wie
ana li zu je my sy tu ację, ale
zwol nie nia wy da ją się być nie -

unik nio ne – wy ja śnia dy rek -
tor. 

Swoboda przy zna je, że ugo -
da z NFZ nie ozna cza, iż cie szy
się z kon trak tu na 2011 rok. Pro -
wa dzo ne są roz mo wy na te mat
re ne go cja cji umo wy. Cho dzi
o to, by NFZ po waż nie po trak to -
wał żą da nia szpi ta la. Umo wa
opie wa na 52 mln zło tych i jest
to kwota o 4 mln mniej sza, niż

NFZ fak tycz nie prze ka zał szpi -
ta lo wi w ro ku ubie głym. We dług
Zbi gnie wa Swo bo dy ob ni że nie
fi nan so wa nia le cze nia miesz kań -
ców So snow ca nie znaj du je żad -
ne go uza sad nie nia.

Sy tu acja w szpi ta lu   nie po koi
rad ne go Ka ro la Wi niar skie go.
Jak twier dzi rad ny, gdy by NFZ
nie za pła cił za nad wy ko na nia,
stra ta by ła by po rów ny wal na z tą
z ro ku 2009. Wi niar ski nie wie -
rzy też w sku tecz ność dy rek to ra
Swo bo dy. – Dy rek cja szpi ta la
wnio sko wa ła do NFZ o 4,5 mi -
lio na zło tych, a otrzy ma li śmy 3
mln 400 ty się cy, co sta no wi 75
pro cent kwo ty, o ja ką się ubie ga -
no. W ca łym wo je wódz twie ślą -
skim wnio sko wa no o 154 mi lio -
ny zło tych. NFZ wy pła cił ogó -
łem 130 mi lio nów, a więc 85
pro cent su my żą da nej. Na tym
tle So sno wiec wy pa da nie naj le -
piej – pod kre śla rad ny. 

– Za sa dy przy zna wa nia kon -
trak tów wciąż po zo sta ją nie ja -
sne. Fun dusz je śli już pła ci, to
wszyst kim, ale we dług nie zro zu -
mia łe go klu cza. Gdy by śmy nie
pod ję li się ne go cja cji, mo gli by -
śmy do stać o wie le mniej szą
kwo tę – wy ja śnia Zbi gniew
Swo bo da. I do da je, że nie ukry -
wa, iż naj waż niej szym za da -
niem, ja kie stoi przed szpi ta lem
bę dzie zbi lan so wa nie wy dat ków
i do cho dów bie żą cych. RED

Sosnowiecki PKM wzbogacił swoją flotę
o drugi autobus hybrydowy. Na
sosnowieckie drogi wyjechał Solaris
Urbino 18 Hybrid mogący pomieścić 151
osób. Czteroletni autobus zakupiony za
niecałe 800 tys. zł ostatnio jeździł po
szwajcarskich drogach3 4

Są pieniądze
za nadwykonania
Ne go cja cje z NFZ za koń czy ły się suk ce sem

Dy�rek�tor�Swo�bo�da�o�po�wia�dał�rad�nym�pod�czas�ostat�niej�se�sji�m.�in.�o po�ro�zu�mie�niu�z NFZ
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Caritas Polska wspólnie z Carrefour, francuską siecią
handlową, rozpoczęła akcję dożywiania dzieci
w świetlicach. Dzięki niej codziennie posiłek
otrzyma 825 osób. Duża część z nich mieszka
w województwie śląskim i małopolskim.

7 mar ca w sie dzi bie Ca ri tas w So snow cu spo tka li się ko -
or dy na to rzy ak cji, aby omó wić jej szcze gó ły. Go ściem
spo tka nia był tak że bp Grze gorz Ka szak.

We dług ra por tu GUS „Za sięg ubó stwa w Pol sce
w 2009 r.” 22 pro cent dzie ci ży je w wa run kach po ni żej
gra ni cy ubó stwa re la tyw ne go. Zgod nie z ty mi da ny mi,
Pol ska za li cza się do kra jów o naj wyż szym stop niu za -
gro że nia ubó stwem dzie ci i mło dzie ży wśród państw na -
le żą cych do Unii Eu ro pej skiej. Stąd po mysł Ca ri tas re -
ali zo wa ny wspól nie z fran cu ski mi part ne ra mi. Z po mo -
cy ko rzy sta ją dzie ci w 33 mia stach Pol ski. Każ de go dnia
dzie ci ma ją za pew nio ną opie kę oraz miej sce, w któ rym
mo gą od ra biać lek cje i roz wi jać swo je za in te re so wa nia. 

– Każ de go dnia Car re fo ur sfi nan su je po si łek dla 825
dzie ci z ubo gich ro dzin. War tość udzie lo nej przez Car -
re fo ur po mo cy wy no si pra wie 800 tys. zło tych – wy ja -
śnia Mar ta Wa la sik -Sa łek z Ca ri tas Pol ska.

200 ty się cy zło tych otrzy ma ją w for mie po sił ków
dzie ci z po łu dnia Pol ski. – Po ma ga nie dru gie mu czło -
wie ko wi za wsze trze ba za cząć od za pew nie nia mu te go,
co jest nie zbęd ne do prze ży cia: je dze nia – pod kre śla bp
Grze gorz Ka szak. 

Na te re nie die ce zji so sno wiec kiej dzię ki fun da cji Car -
re fo ur z po sił ków ko rzy sta oko ło sto dzie ci z czte rech świe -
tlic: przy klasz to rze kar me li ta nek w Wol bro miu, szko le
nr 5 w Ol ku szu, pa ra fii ser ca nów w So snow cu -Śro du li
oraz świe tli cy Ma łej Aka de mii Pra cy Eks tre mal nie Twór -
czej (MA PET) przy pa ra fii w Ja worz nie -Szcza ko wej.

Fun da cja Car re fo ur po wsta ła w 2000 ro ku i jej mi sją
jest nie sie nie po mo cy ofia rom klęsk ży wio ło wych, do -
ży wia nie oraz dzia ła nie na rzecz in te gra cji za wo do wej.

Ks. Ja ro sław Kwie cień
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So sno wiec cy ar ty ści i spor tow cy
na gro dze ni zo sta li 24 mar ca
przez pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go. Na gro dy Mia sta So -
snow ca w dzie dzi nie kul tu ry
i spor tu za rok 2010 wrę czo no
lau re atom pod czas uro czy stej
ga li w Te atrze Za głę bia. Im pre -
zę po pro wa dził Da riusz Nie bu -
dek.

Ja ko pierw szy wy róż nie nie
z rąk pre zy den ta mia sta ode brał
Ar tur Pió ro, nie sły szą cy pły -
wak, na gro dzo ny za wy bit ne
osią gnię cia spor to we. Lau re at
jest m.in. mi strzem Eu ro py

w pły wa niu (Do rt mund 2010)
i wi ce mi strzem olim pij skim
(Ta ipei 2009).

– Je stem bar dzo dum ny z te -
go, że je stem z So snow ca. Przy -
zna nie mi tej na gro dy jest dla
mnie po wo dem do wiel kiej ra do -
ści – mó wił wzru szo ny pły wak.

Lau re atem w ka te go rii spor -
to wej „Tre ner Ro ku” zo stał An -
drzej Kur dziel, szko le nio wiec
MKS MOS „Pło mień” So sno -
wiec. Pod je go okiem wy cho -
wan ko wie so sno wiec kie go klu bu
zdo by li me da le m. in. na mi strzo -
stwach Pol ski oraz mi strzo -

stwach świa ta. Be ata Ja na sik, in -
struk tor ka te ra pii za ję cio wej
z oso ba mi nie peł no spraw ny mi,
z wy kształ ce nia pie lę gniar ka, a
tak że pla styk oraz or ga ni za tor ka
ple ne rów ma lar skich zo sta ła na -
gro dzo na w dzie dzi nie upo -
wszech nia nia kul tu ry. W ka te go -
rii „Dla naj lep sze go spor tow ca”
nie po ko na na by ła Mar ty na Bie -
roń ska, za wod nicz ka ju do oraz
ju -jit su KS „Bu dow la nych”.

– Chcia ła bym w tej chwi li
naj bar dziej po dzię ko wać mo im
spa ring part ne rom, gdy by nie to,
że po zwa la ją mi so bą rzu cać,

nie osią gnę ła bym tak wie -
le – śmia ła się Bie roń ska. Ostat -
nią, Na gro dę Ar ty stycz ną z rąk
pre zy den ta ode brał ak tor Te atru
Za głę bia, Zbi gniew Le ra czyk.

O wy bo rze lau re atów za de -
cy do wa li rad ni w trak cie se sji
Ra dy Miej skiej 24 lu te go. Na -
gro dze ni zo sta li wy bra ni z gro -
na kil ku na stu osób no mi no wa -

nych przez in sty tu cje kul tu ral ne
oraz or ga ni za cje po za rzą do we
Za głę bia.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Na�gro�dy�roz�da�ne

Po�ma�ga�li�zna�leźć�pra�cę
Ostat nie go mar ca w sie dzi bie Cen -
trum Kształ ce nia Usta wicz ne go
w So snow cu przy ul. Szy ma now -
skie go od by ły się Tar gi Pra cy. Or -
ga ni za to ra mi by li: CKU, Mło dzie -
żo we Biu ro Pra cy OHP fi lia So sno -
wiec oraz Po wia to wy Urząd Pra cy
w So snow cu. Im pre za skie ro wa -
na by ła za rów no do tych, któ rzy po -
szu ki wa li lepszej no wej pra cy, jak
i tych, któ rzy roz glą da li się
za pierw szą po sa dą.

Za pro sze ni do udzia łu w im pre zie
pra co daw cy przy go to wa li sze ro ki
wa chlarz ofert za wo do wych, po -
cząw szy od pro po zy cji krót ko ter mi -
no wych po przez sta no wi ska pra cy
sta łej, skoń czyw szy na opcjach za -
trud nie nia po za gra ni ca mi kra ju.

Wśród ofe ren tów znaj do wa ły się
m.in.: Po wia to we Urzę dy Pra cy,
Mło dzie żo we Biu ra Pra cy z Ka to -
wic, So snow ca, Dą bro wy Gór ni czej,
Ka to wic, Sie mia no wic Ślą skich oraz

in sty tu cje pro mu ją ce za trud nie nie,
np. Mło dzie żo we Cen trum Ka rie ry,
Mo bil ne Cen tra In for ma cji Za wo do -
wej, a tak że MOPS, któ ry udzie la
wspar cia po mo cy ma te rial nej.
Dzię ki współ or ga ni za to rom Tar -
gów – Agen cji Roz wo ju Lo kal ne -
go S.A. w So snow cu oraz Okrę go -
we mu In spek to ra to wi Pracy w Ka -
to wi cach, im pre za roz sze rzy ła
swo ją dzia łal ność o warsz ta ty i spo -
tka nia in for ma cyj ne z za kre su: pra -

wa pra cy, przed się bior czo ści, ryn ku
pra cy i au to pre zen ta cji.

Do dat ko wo pod czas tar gów od by -
ła się kon fe ren cja „Tu to ring ja ko jed -
na z me tod edu ka cji zin dy wi du ali zo -
wa nej w opar ciu o po daż ryn ku pra -
cy” ma ją ca po móc za in te re so wa nym
w zna le zie niu pra cy, or ga ni zo wa -
na w ra mach pro jek tu Le onar do da
Vin ci „The chal len ge of tu to ring”
przez CKU w So snow cu – part ne ra
w re ali za cji pro jek tu. GK

Spra wy Szpi ta la Miej skie go oraz
pod wyż ki dla pre zy den ta zdo mi no -
wa ły ostat nią mar co wą se sję RM.
Ta ostat nia kwe stia moc no po róż ni -
ła rad nych, ale tym ra zem, w prze -
ci wień stwie do gru dnio wej se sji,
rad ni przy chyl niej szym okiem spoj -
rze li na pen sję pre zy denc ką.

Wnio sek o pod wyż kę zło żył klub
rad nych SLD. – Ob ni że nie na po -
cząt ku no wej ka den cji pen sji pre zy -
den ta by ło me ry to rycz nie nie uza sad -
nio ne. By ło to po kło sie fru stra cji po -
kam pa nij nej, nie speł nio nych na dziei
i pla nów nie któ rych for ma cji – uwa -
ża To masz Bań bu ła, przewodniczący
Klu bu SLD. – Pre zy dent bar dzo do -
brze wy wią zu je się ze swych obo -
wiąz ków. Jest bar dzo do brze oce nia -
ny ja ko sa mo rzą do wiec, cze go po -
twier dze niem są licz ne na gro dy,
ja kie otrzy ma ła gmi na w ostat nim
cza sie. Po za tym kie ru je mia stem
na pra wie po wia tu, przez co za kres
je go obo wiąz ków i pra cy jest więk szy.
Wy bór po raz trze ci na sta no wi sko
pre zy den ta świad czy tak że o du żym
za ufa niu i po zy tyw nej oce nie je go
dzia łań ze stro ny miesz kań ców – do -
da je. Rad ny ar gu men tu je tak że, że
pre zy den ci miast są sied nich, cho ciaż
mniej szych, ma ją wyż sze pen sje. Po -
twier dza to tak że rad ny opo zy cji Ma -
ciej Ada miec, ale uwa ża, że to nie
wy star cza, by pod nieść pre zy den to -
wi pen sję.

– Spra wa do ty czą ca wy na gro -
dze nia pre zy den ta jest za mknię ta,
bo rad ni już nie ma ją kom pe ten cji,
by zmie nić wy so kość wy na gro dze -
nia pre zy den ta po raz ko lej ny. Ca ły

klub „Nie za leż nych” gło so wał prze -
ciw ko tej uchwa le. Uwa ża my, że
w ob li czu pro ble mu, ja kie sta no wią
bar dzo ni skie pen sje pra cow ni ków
nie pe da go gicz nych oświa ty, któ rzy
za ra bia ją czę sto mniej, niż ty siąc
zło tych mie sięcz nie i pro szą nas
o pod wyż kę w wy so ko ści 50
czy 100 zł, to pod wyż sze nie pre zy -
den to wi pen sji o pra wie 3 ty sią ce
zło tych to nie po ro zu mie nie. Jest to
nie zro zu mia łe dzia ła nie, tym bar -
dziej, że pre zy dent wy wo dzi się
z le wi cy, wraż li wej spo łecz nie.
W pierw szej ko lej no ści ocze ki wa li -
śmy, że roz wią że pro blem pen sji
pra cow ni ków nie pe da go gicz nych.
War to wie dzieć, że przy oka zji dys -
ku sji o pen sji pre zy den ta, zo stał
zło żo ny wnio sek o ob ni że nie die ty
rad nym – mó wi Ma ciej Ada miec,
prze wod ni czą cy klub „Nie za leż ni”.

Wnio sek zo stał zło żo ny przez
prze wod ni czą ce go RM Ar ka diu sza
Chę ciń skie go, któ ry po stu lu je ob -
niż kę diet o 10 pro cent, Ada miec
po stu lu je na wet 20 pro cent. – To
na ra zie na sza in dy wi du al na pro po -
zy cja – za zna cza Ada miec. Ja kie
sta no wi sko wo bec te go po my słu
zaj mą in ni rad ni, na ra zie nie wia -
do mo. 

Prze wod ni czą cy klu bu PO tak że
uwa ża uchwa łę rad nych o pod wyż -
ce pen sji pre zy den ta za chy bio ną
i przed wcze sną. – W ob li czu ni -
skich pen sji pra cow ni ków nie pe da -
go gicz nych, pod nie sie nie pen sji
pre zy den ta jest nie wła ści we. 

Pro blem w tym, że to nie obec -
ność 4 rad nych z PO po zwo li ła
na prze gło so wa nie pod wyż ki. O ile
nie obec ność Wil hel ma Zy cha (od -
de le go wa ny do GZM) i Ma te usza

Ry ka ły (urlop za gra ni cą) by ła
wia do ma już wcze śniej, o ty le wyj -
ście w trak cie ob rad rad nych Ma -
de ja (spra wy ro dzin ne) i Bo sa ka
(cho ro ba) już ta kie oczy wi ste nie
jest. Osta tecz nie pro po zy cję SLD
po par ło 11 rad nych (w tym Prze -
my sław Wy dra z PIS), 10 by ło
prze ciw, a 3 się wstrzy ma ło. 

W trak cie spra woz da nia Agniesz -
ki Cze chow skiej-Ko peć, za stęp cy pre -
zy den ta po ja wi ła się in for ma cja, iż
Szpi tal Miej ski otrzy mał z NFZ 2,9
mln zło tych za nad wy ko na nia w ro -
ku 2010. 

– Do strze gam tu pew ną roz bież -
ność. Do tej po ry z ust dy rek to ra
i w me diach pa da ła kwo ta 3 mi lio -
nów 400 ty się cy zło tych, któ re
zwró cił szpi ta lo wi fun dusz. Chciał -
bym wie dzieć, jak jest na praw -
dę? – py tał rad ny Ka rol Wi niar ski
z PO. Od po wie dział mu dy rek tor
szpi ta la – W pre zen ta cji po da je my
pań stwu wy ni ki spraw dzal ne, ich
źró dłem są do ku men ty, w me diach
ten prze kaz jest nie co bar dziej ko -
lo kwial ny. Szpi tal wy ne go cjo wał
w roz mo wach z NFZ 3 mi lio ny 400
ty się cy zło tych i te pie nią dze przy -
zna no. 500 ty się cy z tej kwo ty po -
szło na sfi nan so wa nie świad czeń,
któ rych szpi tal nie wy ko nał w ro ku
ubie głym, na przy kład w ob sza rze
gi ne ko lo gii. Fak tycz nie prze la no
za tem środ ki w kwo cie 2 mln 900
ty się cy zło tych. Roz bież no ści
wbrew po zo rom nie ma – tłu ma czył
dy rek tor Zbi gniew Swo bo da. 

Tekst i fo to: Ja ro sław Adam ski
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Radni podwyższyli, 
radni obniżą?
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Pa sa że ro wie Prze wo zów Re gio -
nal nych mo gą ode tchnąć z ulgą.
Wbrew ostrym za po wie dziom
spół ki, że za wie si, czy li de fac -
to zli kwi du je 64 po łą cze nia, je -
śli nie otrzy ma w tym ro ku 159
mln zło tych ze środ ków wo je -
wódz twa, nie zmie ni ła się licz -
ba po łą czeń. Nie zna czy to jed -
nak wca le, iż po cią gi do koń ca
ro ku bę dą kur so wać we dług
obo wią zu ją cych roz kła dów jaz -
dy. Po za cię tych ne go cja cjach,
obie stro ny za war ły kom pro mis.
Za rząd wo je wódz twa pod pi sał
z Prze wo za mi Re gio nal ny mi
umo wę, ale nie jak do tych czas
na ca ły rok, tyl ko na pięć mie -
się cy. Bę dzie obo wią zy wać
do koń ca ma ja. – Nie zga dza my
się na wy li cze nia kosz tów,
przed sta wio nych przez Prze wo -
zy Re gio nal ne. Prze wi dy wa li -
śmy, że spół ka na ca ły rok
otrzy ma 110 mln zło tych do fi -

nan so wa nia, tym cza sem za żą -
da ła 159 mln zł – mó wi Alek -
san dra Ma rzyń ska, rzecz nik
pra so wy Urzę du Mar szał kow -
skie go.

Ślą ski Za kład Prze wo zów
Re gio nal nych na ta ką pro po zy -
cję za re ago wał za po wie dzią li -
kwi da cji po łą czeń, by nie ge ne -
ro wać dal szych strat i nie do pro -
wa dzić spół ki do ban kruc twa. 

Osta tecz nie obie stro ny do szły
do po ro zu mie nia. Sa mo rząd wo je -
wódz twa prze ka że Prze wo zom Re -
gio nal nym do koń ca ma ja oko ło 64
mln zło tych, a na stęp nie pod pi sze
umo wę do koń ca ro ku. Na ja ką su -
mę do fi na nan so wa nia mo że osta -
tecz nie li czyć prze woź nik, nie
wia do mo, bo mar sza łek wo je -
wódz twa, Adam Ma tu sie wicz, za -
po wie dział au dyt w spół ce, któ -
re go ce lem jest usta le nie, ja ki jest
fak tycz ny koszt świad cze nia
usług przez Ślą ski Za kład Prze -

wo zów Re gio nal nych. W za leż -
no ści od wy ni ków, po dej mie de -
cy zję, ile osta tecz nie prze ka że
środ ków na rzecz prze woź ni ka.

Na ra zie pa sa że ro wie so sno -
wiec kie go dwor ca ko le jo we go są
za do wo le ni. – Kur su ję z Gli wic
do So snow ca i nie mam więk -
szych trud no ści z do tar ciem
na uczel nię – twier dzi Ka ta rzy -
na Buj ny, stu dent ka fi lo lo gii wło -
skiej. – Po dróż zaj mu je mi je dy -
nie 50 mi nut, a bi let jest ta ni, bo
kosz tu je za le d wie 3 zł 58 gr – do -
da je. Na rze kać nie mo że tak że
Agniesz ka Ka zi mier czak, któ ra
na Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny
do jeż dża ła z Czę sto cho wy. – Po -
łą cze nia są czę ste, a sa ma po dróż
dość krót ka, bo trwa oko ło go -
dzi ny i pięt na stu mi nut. Ale już
po go dzi nie 20.00 jeź dzi co raz
mniej po cią gów do Czę sto cho -
wy. Go rzej zde cy do wa nie ma ją
moi zna jo mi, któ rzy ma ją do po -

ko na nia ta ką sa mą od le głość
z Żyw ca do So snow ca, bo im to
zaj mu je oko ło dwóch go dzin.
Za Biel skiem po ciąg mu si zwol -
nić i fun du je im po dróż ty po wą
tu ry stycz no -wypoczynkową
– dodaje. 

Pa sa że ro wie jed nak zda ją so -
bie spra wę, iż prze woź nik mo że
ciąć kur sy. – Po dróż po cią giem
z So snow ca do Czę sto cho wy
zaj mu je ty le cza su, co au to bu sa -
mi prze miesz cze nie się do By to -
mia, dla te go waż ne jest, by tych
po łą czeń by ło jak naj wię -
cej – uwa ża Adam Mar kow -
ski. – Ale jak nie bę dzie ka sy, to
po cią gi też nie bę dą jeź -
dzić – do da je. 

Ta ki sce na riusz jest moż li wy,
je śli mar sza łek wo je wódz twa się
nie ugnie i nie prze ka że prze -
woź ni ko wi żą da nej su my,
zwłasz cza iż wo je wódz two ślą -
skie jest zwią za ne od 2007 ro ku
do koń ca 2012 ro ku umo wą wie -
lo let nią o świad cze nie usług pu -
blicz nych w za kre sie wy ko ny -
wa nia re gio nal nych ko le jo wych
prze wo zów pa sa żer skich na ob -
sza rze wo je wódz twa ślą skie go.
Wo je wódz two ślą skie pla no wa ło
prze zna czyć na re ali za cję prze -
wo zów w okre sie obo wią zy wa -
nia umo wy kwo tę nie więk szą
niż 510 mln zł. Do ta cja z Sa mo -
rzą du Wo je wódz twa po kry wa
róż ni cę mię dzy przy cho da mi
a kosz ta mi po no szo ny mi przez
prze woź ni ka. W la tach 2008-
2010 prze ka za no na ten cel łącz -
nie 293 mln zł. Do wy ko rzy sta -
nia w dwóch ostat nich la tach
zgod nie z za war tą umo wą po zo -
sta ło ok. 217 mln zł, a prze woź -
nik tyl ko w tym ro ku za żą dał su -
my 159 mln zł, więc cię cia
w roz kła dach są jak naj bar dziej
moż li we. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Bez pie nię dzy nie po ja dą 
Do koń ca ma ja nie zmie ni się licz ba po łą czeń ko le jo wych. Ale po tem prze woź nik mo że „ciąć” po cią gi

Tour�de�Pologne�ponownie
wDąbrowie�Górniczej�i Sosnowcu

O odej ściu Ada ma Kop ciu szew -
skie go z so sno wiec kie go te atru
mó wio no wie lo krot nie, zwłasz -
cza ostat ni mi cza sy. W ubie głym
ro ku dy rek tor osią gnął wiek
eme ry tal ny. Te raz zło żył re zy -
gna cję i z koń cem ma ja, po pięt -
na stu la tach kie ro wa nia pla ców -
ką, prze cho dzi na eme ry tu rę.

Ogło szo no kon kurs na sta no -
wi sko dy rek to ra te atru. Ofer ty
moż na skła dać do 11 kwiet nia.
W ku lu arach daw no mó wio no
o tym, że obec ne go dy rek to ra
za stą pi Pa weł Du sza, na czel nik
Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki. Gdy -
by nie pro blem z tzw. afe rą fak -
tu ro wą, kon kur su by nie by ło, bo
Ka zi mierz Gór ski wy stą pił
do mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa
na ro do we go o ak cep ta cję ewen -
tu al ne go po wo ła nia na sta no wi -
sko dy rek to ra TZ Paw ła Du szy.
Ak cep ta cję uzy skał. Du sza był -
by więc po wo ła ny na sta no wi sko
dy rek to ra te atru. Wów czas na -
czel nik przy stał na tę pro po zy -
cję. Afe ra fak tu ro wa wpły nę ła
na to, że pre zy dent zmie nił zda -
nie. Ale spra wa wró ci ła, a na -
czel nik roz wa ża moż li wość
wzię cia udzia łu w roz pi sa nym
kon kur sie. 

Py ta ny co są dzi o zło że niu re -
zy gna cji przez Ada ma Kop ciu -
szew skie go mó wi: – Zu peł nie nie
zdzi wi ła mnie ta de cy zja, bo dy -
rek tor już daw no mó wił o odej -
ściu z peł nio nej funk cji. To czy ły
się prze cież na ten te mat roz mo -
wy z je go udzia łem. Je śli cho dzi
o dy rek to ra, na le ży po strze gać
go dwo ja ko. Z jed nej stro ny ja ko
dy rek to ra ar ty stycz ne go i ak to ra,
i tu na le ży mu się sza cu nek, bo
na de skach te atru mie li śmy oka -
zję obej rzeć wie le spek ta kli, któ -
re by ły ist ny mi pe reł ka mi. Z dru -
giej stro ny, je śli cho dzi o kwe stie
za rzą dza nia, mia łem róż ne uwa -
gi pod ad re sem dy rek to ra,
o czym uczci wie go in for mo wa -
łem w trak cie roz mów w czte ry
oczy – mó wi Du sza. 

Część rad nych uwa ża, że dy -
rek tor pod jął słusz ną de cy zję,

bo – jak twier dzą – sto sun ki
Ada ma Kop ciu szew skie go z ze -
spo łem te atru nie ukła da ły się
naj le piej i od ja kie goś cza su sta -
le się po gar sza ły, dla te go też
pra cow ni cy do ma ga li się od wo -
ła nia dy rek to ra ze sta no wi ska.
Mia ły miej sce dwa spo tka nia
władz z ze spo łem te atru. Pra -
cow ni cy chcie li mieć ja sność,
co do skła da nych przez dy rek to -
ra de kla ra cji, że kie dy osią gnie
wiek eme ry tal ny, zre zy gnu je
z kie ro wa nia te atrem. Zda niem
Agniesz ki Cze chow skiej – Ko -
peć, za stęp cy pre zy den ta, usta -
lo no naj bar dziej opty mal ny
kom pro mis.

Adam Kop ciu szew ski twier -
dzi, że do szedł do wnio sku, że kie -
dyś każ dy mu si odejść. – W Te -
atrze Za głę bia prze pra co wa łem 32
la ta, ja ko je go dy rek tor 15. Czu ję
się speł nio ny i szczę śli wy. Przez
ten czas wie le uda ło się zro bić. Te -
atr bar dzo się roz wi nął. Stwo rzy -
li śmy wspa nia ły ze spól. Ilość na -
gród, ja kie otrzy ma li śmy świad -
czy o tym, jak był za rzą dza ny.
Do sta li śmy trzy na gro dy Mi ni stra
Kul tu ry, trzy ra zy na gra dzał nas
pre zy dent mia sta, otrzy ma li śmy
sie dem na gród ZASP- u, 19 Zło -
tych Ma sek, 16 Kre ato nów i na -
gro dę wo je wo dy. W 2009 ro ku do -
sta li śmy na gro dę Hu ma ni tas
za upo wszech nia nie kul tu ry. Mo -
gę czuć się w peł ni usa tys fak cjo -
no wa ny. Zro bi łem wszyst ko
na mia rę mo ich moż li wo ści, by te -
atr stał się zna ną i ce nio ną pla ców -
ką, choć nie raz przy szło mi prze -
ko ny wać o war to ści tej in sty tu cji
wie lu zna nych sce no gra fów, cho -
re ogra fów, mu zy ków i re ży se rów.
Kie dy za czy na li z na mi pra cę, sa -
mi po twier dza li wy so ki po -
ziom – mó wi dy rek tor.

Dy rek tor choć prze sta je
kie ro wać te atrem, za do wo lo ny
jest z te go, że spra wa mi ar ty -
stycz ny mi, jak się mó wi, po -
kie ru je Grze gorz Kem pinsk y,
co jest dla nie go gwa ran tem
wy so kie go po zio mu ar ty stycz -
ne go. RED

Adam Kopciuszewski przechodzi na emeryturę

Kto�przej�mie
sche�dę?

Pre zy dent Dą bro wy Gór ni -
czej – Zbi gniew Pod ra za oraz Dy -
rek tor Ge ne ral ny To ur de Po lo -
gne – Cze sław Lang zło ży li pod -
pi sy pod umo wą na or ga ni za cję
me ty dru gie go eta pu 68. To ur de
Po lo gne UCI World To ur. Etap
z Czę sto cho wy do Dą bro wy Gór -
ni czej od bę dzie się 1 sierp nia i bę -
dzie li czył 159,6 ki lo me trów. 

Start bę dzie miał miej sce
w Czę sto cho wie. Za wod ni cy za -
nim do trą na me tę bę dą wal czy li
na trzech lot nych pre miach FIAT,
na tra sie usy tu owa no tak że pre -
mię gór ską. Ostat nie ki lo me try
od bę dą się już na uli cach Dą bro -
wy Gór ni czej, gdzie ko la rze bę dą
mie li do prze je cha nia czte ry run -
dy po 5,6 ki lo me tra. 

Oprócz zma gań świa to we go
pe le to nu, w Dą bro wie Gór ni czej

przy go to wa no wy ścig dla mło -
dych, jak i star szych mi ło śni ków
ro we ru. Tra dy cyj nie od bę dzie się
Nu tel la Mi ni To ur de Po lo gne,
a tak że wy ścig 50+ dla ma ster sów
po wy żej 50. ro ku ży cia. Swój
udział za po wie dział pre zy dent
Pod ra za, któ ry nie ukry wał ra do -
ści z te go, że To ur de Po lo gne
dru gi rok z rzę du go ścić bę dzie
w Dą bro wie Gór ni czej. 

Przy po mnij my, że w ubie głym
ro ku w Dą bro wie Gór ni czej rów -
nież mie ści ła się me ta dru gie go eta -
pu na sze go na ro do we go to uru.
Zwy cię żył wów czas naj sku tecz niej -
szy sprin ter 2010 ro ku, An dre Gre -
ipel z Te am HTC – Co lum bia
przed Au stra lij czy kiem Al la nem
Da vi sem z Asta ny i Bel giem Wo -
ute rem Wey land tem z Qu ick Ste pu.
Jed nym zbo ha te rów dnia był Po lak,

Mar cin Sa pa z Lam pre – Far ne se
Vi ni, któ ry wy grał je den z lot nych
fi ni szów oraz pre mię gór ską. 

Przy oka zji war to przy po -
mnieć, że wy ścig po now nie
prze je dzie so sno wiec ki mi uli ca -
mi. Tym ra zem nie bę dzie u nas
star tu, co nie ozna cza, że ki bi ce
ko lar stwa nie bę dą mo gli zo ba -

czyć ko la rzy na tra sie to uru. Pe -
le ton 2 sierp nia wy ru szy z Bę -
dzi na, i wje dzie na chwi lę
do So snow ca, by prze je chać
m.in. uli cą 3 Ma ja, obok dwor ca
PKP. Pa tro nat me dial ny nad im -
pre zą ob ję ła na sza re dak cja. 

Tekst i foto: Jarosław Adamski

Ja ro sław
 Adam

 ski 

Pe�le�ton�po�now�nie�za�go�ści�na te�re�nie�Za�głę�bia

Dyrektor�i aktor�w jednym�–�Adam�Kopciuszewski�(na zdj.
w środku,�podczas�premiery�„Pornografii”�wg�Gombrowicza)
odchodzi�na emeryturę
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Cze sław Śpie wa oraz Mo ni ka Brod ka to gwiaz dy te go rocz ne go Pik ni -
ku Eu ro pej skie go, któ ry od bę dzie się w Par ku Sie lec kim 2 i 3 ma ja. To
nie je dy na ma jów ka, któ ra od bę dzie się w tym ro ku w na szym mie ście. 

P R o  g R A M  

7 MA JA w ra mach Dni Wo je wódz twa Ślą skie go od bę dzie się im pre za ple ne ro -
wa na Pla cu Ja na Paw ła II przy ul. Gwiezd nej w So snow cu pod na zwą „SZU KA -
ŁEM WAS... MA JÓW KA PA PIE SKA”. Im pre za or ga ni zo wa na jest w związ ku z be -
aty fi ka cją Ja na Paw ła II, któ ry od wie dził So sno wiec pod czas piel grzym ki
w 1999 ro ku. 
Na sce nie zo ba czy my m.in.: Mag dę Anioł, ze spo ły – Uni ver se, Ka to li ka Front,
Deus Meus, Ar kę No ego oraz 2TM 2,3. Po czą tek o godz. 15:00. 

Zapraszamy�na�Majówkę!

7 kwiet nia w II Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. Emi lii Pla ter
w So snow cu otwar to mul ti me -
dial ne la bo ra to rium ję zy ko we.
Utwo rze nie spe cja li stycz nej pra -
cow ni, od po wia da ją cej naj no wo -
cze śniej szym stan dar dom, sta ło
się moż li we dzię ki part ne ro wi
szko ły – fir mie, Ar ce lor Mit tal
Po land.

La bo ra to rium ję zy ko we wy -
po sa żo ne jest w no wo cze sny
sprzęt au dio wi zu al ny opro gra -
mo wa nie, w tym sieć in ter ne to -
wą i we wnętrz ną. Je go głów nym
prze zna cze niem jest re ali zo wa -
nie pro gra mów na ucza nia
i kształ to wa nie umie jęt no ści lin -
gwi stycz nych przy wy ko rzy sta -
niu in no wa cyj nych na rzę dzi.
Struk tu ra la bo ra to rium umoż li -
wia pra cę z gru pą uczniów
przy jed no cze snej in dy wi du ali -
za cji pro ce su kształ ce nia, ge ne -
ro wa nie i upo wszech nia nie in -
for ma cji, elek tro nicz ną ko rek tę
oraz spraw dza nie za dań i te stów.
La bo ra to rium bę dzie wy ko rzy -
sty wa ne w obo wiąz ko wej dy dak -
ty ce ję zy ków ob cych – an giel -
skie go, w tym w od dzia łach

dwu ję zycz nych z ję zy kiem an -
giel skim ja ko wy kła do wym oraz
nie miec kie go, fran cu skie go, ro -
syj skie go, ła ci ny oraz gre ki kla -
sycz nej. W ra mach za jęć fa kul -
ta tyw nych ucznio wie bę dę mo gli
rów nież uczyć się ję zy ka por tu -
gal skie go i szwedz kie go. La bo -
ra to rium i je go ba za bę dzie rów -
nież wspar ciem dla na uczy cie li
in nych przed mio tów ści słych,
przy rod ni czych i hu ma ni stycz -
nych. 

– Cie szy my się, że mo że my
wspie rać tak po trzeb ną ini cja ty -
wę, przy no szą cą wie le ko rzy ści
so sno wiec kiej mło dzie ży. Ja ko
fir ma mię dzy na ro do wa świet nie
ro zu mie my po trze bę roz wi ja nia
kom pe ten cji ję zy ko wych, a jed -
no cze śnie na sze przy wią za nie
do in no wa cji spra wia, że wie rzy -
my w no wo cze sne roz wią za nia
w prze ka zy wa niu wie dzy – po -
wie dzia ła Syl wia Wi nia rek,
rzecz nik pra so wy Ar ce lor Mit tal
Po land. 

Re ali za cję ini cja ty wy Ar ce -
lor Mit tal Po land wspie rał or ga -
ni za cyj nie  pre zy dent So snow ca
Ka zi mierz Gór ski. KP

Otwar�cie�la�bo�ra�to�rium�ję�zy�ko�we�go
wLO�im.�Pla�ter

Od po wie dzial ny Pra co daw -
ca – Li der HR 2011 to ogól no -
pol ski pro gram z ob sza ru hu man
re so ur ces (HR). Je go ce lem jest
upo wszech nia ne oraz pro pa go -
wa nie wła ści wych wzor ców,
mo de li i stra te gii dzia łań w za -
kre sie po li ty ki per so nal nej oraz
stra te gii in te gra cji spraw per so -
nal nych ze spra wa mi biz ne so wy -
mi. Za sad ni czą część pro gra mu
sta no wi ło wy ło nie nie naj lep -
szych pra co daw ców w po szcze -
gól nych re gio nach Pol ski oraz
ich pro mo cja pra so wa. Za rów no
uczest ni cy, jak i lau re aci Pro gra -
mu, w cza sie je go trwa nia pre -
zen to wa ni są na ła mach Stre fy
Biz ne su do dat ku do Dzien ni ka
Ga ze ty Praw nej oraz na por ta lu
www.stre fa -biz ne su.com.pl.

Pro gram ad re so wa ny jest
do firm pro wa dzą cych swo ją
dzia łal ność na te re nie Pol ski
i ce chu ją cych się szcze gól -
na dba ło ścią o wa run ki pra cy
i roz wój pra cow ni ków. Głów -
nym kry te rium wy bo ru lau re -
atów Pro gra mu jest sze ro ko ro -

zu mia na ja kość za trud nie nia,
w skład któ rej wcho dzą m.in. ta -
kie czyn ni ki jak: prze strze ga nie
pra wa pra cy, prze strze ga nie
prze pi sów BP, moż li wość pod -
no sze nia kwa li fi ka cji pra cow ni -
ków, dy na mi ka roz wo ju ka dry,
re pu ta cja pod mio tu go spo dar -
cze go, dy na mi ka za trud nie nia,
sys tem mo ty wa cyj ny, dzia ła nia
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści.

– Pro mo wa nie się go dłem Od -
po wie dzial ny Pra co daw ca – Li der
HR 2011 jest do sko na łą in we sty cją
w dal szy, dy na micz ny roz wój fir -
my. Przy zna ny ty tuł jest wia ry god -
ną gwa ran cją rze tel no ści, so lid no ści
i wy so kiej po zy cji ryn ko wej fir my
Lau re ata. Do dat ko wo jest do sko na -
łym na rzę dziem po moc nym z po -
zy ski wa niu no wych pra cow ni -
ków – przy zna ny ty tuł i go dło po -
twier dza ją, iż lau re at jest pra co daw cą
god nym po le ce nia, sta no wi to czy -
tel ny prze kaz dla osób szu ka ją cych
za trud nie nia – pod kre śla ją or ga ni -
za to rzy pro gra mu.

Ty tuł Od po wie dzial ny Pra co -
daw ca 2011 brzmi dum nie, jest

pre sti żem, a za ra zem do wo dem
na to, iż fir my nim się le gi ty mu -
ją ce cha rak te ry zu ją się nie tyl ko
wzor co wą po sta wą wo bec pra -
cow ni ków, kon tra hen tów oraz
naj bliż sze go oto cze nia, ale tak że
pro duk tyw no ścią, kre atyw no ścią
oraz in no wa cyj no ścią. – Isto tą
na szej dzia łal no ści jest pra ca ze -
spo ło wa. W ko mu ni ka cji z pra -
cow ni ka mi pro pa gu je my po li ty -
kę „otwar tych drzwi”. Wy zna ję
za sa dę, że upodmio to wie nie za -
ło gi fir my, współ dzia ła nie
na każ dym eta pie kre owa nia pro -
jek tów PKM spra wia, że na sze
suk ce sy mo gą być przy pi sa ne
każ de mu pra cow ni ko wi. Po tra fi -
li śmy umie jęt nie przy go to wać się
do ab sorp cji środ ków unij nych.
W 2006 ro ku ja ko lau re at kon -
kur su Dzia ła nia 1.6 Zin te gro wa -
ne go Pro gra mu Roz wo ju Re gio -
nal ne go okre su pro gra mo wa -
nia 2004 – 2006, pod pi sa li śmy
umo wę o do fi nan so wa nie w 50
pro cen tach za ku pu no wych
i uży wa nych au to bu sów dla fir -
my. W efek cie sta li śmy się wła -

ści cie la mi 30 au to bu sów pięt na -
sto me tro wych i 42 au to bu sów
dwu na sto me tro wych, co ra dy kal -
nie zmie ni ło nie tyl ko ob raz, ale
i ja kość usług wy ko ny wa nych
przez PKM Sp. z o.o. w So snow -
cu. Na sze usłu gi świad czy my
bar dziej kom for to wo, na wyż -
szym po zio mie, co szcze gól nie
do ce nią oso by nie peł no spraw ne,
ko bie ty i dzie ci. Sta le sta ra my
się od bu do wy wać ta bor au to bu -
so wy – wła śnie wy jeż dża na li -
nie no wych 8 au to bu sów pięt na -
sto me tro wych. Mo że my po -
chwa lić się, iż ja ko je dy ny
prze woź nik w kra ju eks plo atu je -
my dwa osiem na sto me tro we au -
to bu sy o kon struk cji hy bry do wej,
przy ja zne dla śro do wi ska na tu -
ral ne go. Zmo der ni zo wa li śmy go -
spo dar kę ciepl ną na te re nie za -
jezd ni w Dą bro wie Gór ni -
czej – po wie dział pre zes PKM
Ma rek Pi ku ła.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

PKM w Sosnowcu
Odpowiedzialnym
Pracodawcą
Kolejne wyróżnienie dla sosnowieckiego PKM. Tym razem przedsiębiorstwo zostało nagrodzonego tytułem Odpowiedzialny
Pracodawca – Lider HR 2011

Kolejna hybryda
na sosnowieckich drogach
So sno wiec ki PKM wzbo ga cił swo ja
flo tę o dru gi au to bus hy bry do wy.
Na so sno wiec kie dro gi wy je chał So -
la ris Urbi no 18 Hy brid mo gą cy po -
mie ścić 151 osób. Czte ro let ni au to -
bus za ku pio ny za nie ca łe 800 tys. zł
ostat nio jeź dził po szwaj car skich
dro gach.
Au to bus wy po sa żo ny jest w je den
kla sycz ny sil nik spa li no wy oraz dwa
sil ni ki elek trycz ne. Ener gia wy two -
rzo na przez au to bus pod czas ha -
mo wa nia gro ma dzo na jest w ba te -
riach a na stęp nie zu ży wa na do roz -
pę dza nia po jaz du. Dzię ki te mu zu -
ży wa o 20 do 25 proc. mniej pa li wa.
Jak in for mu je so sno wiec ki PKM
naj czę ściej bę dzie kur so wał na li -
niach 815, 723 oraz 106. To trze ci
w Pol sce, a dru gi w So snow cu au to -
bus o na pę dzie hy bry do wym. KP

Przed�się�bior�co�–�zak�tu�ali�zuj�da�ne!
Za pra sza my przed się bior ców,
wid nie ją cych w Ewi den cji Dzia -
łal no ści Go spo dar czej pro wa -
dzo nej przez Pre zy den ta Mia sta
So snow ca do zak tu ali zo wa nia
da nych.

W Ewi den cji Dzia łal no ści
Go spo dar czej pro wa dzo nej przez
Pre zy den ta Mia sta So snow ca fi -
gu ru ją wpi sy nie ak tu al ne tzn.
nie za wie ra ją ce nu me ru PE SEL
i okre śle nia przed mio tu wy ko ny -
wa nej dzia łal no ści go spo dar czej

zgod nie z Pol ską Kla sy fi ka cją
Dzia łal no ści (PKD 2007).

Upra sza się  przed się bior ców
aby zgod nie z art. 7d ust. 1 usta -
wy z dnia 19 li sto pa da 1999 r. –
Pra wo dzia łal no ści go spo dar czej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178
z późn. zm.) w ter mi nie 14 dni
do ko na li zmia ny wpi su po le ga -
ją cej na uzu peł nie niu po wyż -
szych da nych bądź za wia do mi li
o za prze sta niu wy ko ny wa nia
dzia łal no ści go spo dar czej.

Przed się bior cy zo bo wią za ni by li:
– do 31 grud nia 2004 r. uzu -
peł nić po sia da ny wpis o ww.
da ne (art. 8 usta wy z dnia 14
li sto pa da 2003 r. o zmia nie
usta wy - Pra wo dzia łal no ści go -
spo dar czej oraz nie któ rych in -
nych ustaw (Dz. U. Nr 217,
poz. 2125)
– do 31 grud nia 2009 r. zak tu ali -
zo wać wpis po przez prze kla sy fi -
ko wa nie przed mio tu wy ko ny wa -
nej dzia łal no ści go spo dar czej

z ko dów PKD 2004 na ko dy
PKD 2007 (Roz po rzą dze nie Ra -
dy Mi ni strów z dnia 24 grud -
nia 2007 r. Dz. U. Nr 251,
poz. 1885).

Po wyż sze bra ki moż na uzu -
peł nić skła da jąc wnio sek
w bu dyn ku Urzę du Miej skie go
w So snow cu, Ale ja Zwy cię -
stwa 20, po kój 110 – par ter.
Do dat ko we in for ma cje moż -
na uzy skać pod nu me rem te le -
fo nu: 32 296 – 06 – 52. KP

Anna Karolina W
ajs

2 MA JA (po nie dzia łek)
FORMACJA MUZYCZNA SOSNOWIEC
IO WA SU PER SOC CER
NOŁ NEJM
CZE SŁAW ŚPIE WA

3 MA JA (wto rek)
KUR CZAT
CRA ZY BAND
MO NI KA BROD KA
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Uda ło się!!! Po trzech mie sią cach za ci ska nia pa -
sa Ka zi mierz Gór ski nie bę dzie już mu siał bie -
do wać. Do dat ko we 2750 zł i je go pen sja wró ci -
ła do mak sy mal nej do pusz czal nej wy so ko ści.
Zno wu bę dzie za ra biał ty le co pre zy den ci naj -
więk szych (i o wie le za moż niej szych) pol skich
miast – Kra ko wa, Wro cła wia, Ło dzi czy Po zna -
nia. Prze cież trze ba rów nać do naj lep szych. Po -
zo sta je jesz cze tyl ko od zy skać dla nie go utra co -
ne miej sca w ra dach nad zor czych (a w za sa dzie zwią za ne
z tym do cho dy) i bę dzie moż na uznać ko lej ną ka den cję
za w peł ni uda ną. 

A wszyst ko dzię ki nie ustę pli wo ści rad nych SLD. Pierw -
sza od lat sa mo dziel na ini cja ty wa uchwa ło daw cza i od ra zu
ta ki suk ces. Jesz cze tyl ko wy star czy za blo ko wać nie od po -
wie dzial ne po my sły ob ni że nia diet rad nych i moż na spać
spo koj nie. W koń cu zgod nie z „le wi co wym” prze sła niem
„lud pi je szam pa na usta mi swo ich przed sta wi cie li”.

Po zo sta je oczy wi ście jesz cze kil ka iry tu ją cych pro ble -
mów, któ re bez czel nie pod no si opo zy cja. Na przy kład ci
uciąż li wi pra cow ni cy nie pe da go gicz ni so sno wiec kich pla có -
wek oświa to wych. Cią gle na rze ka ją, że za ty siąc zło tych mie -
sięcz nie nie da się prze żyć i co gor sza nie chcą już słu chać,
że to wi na zbyt ni skiej sub wen cji oświa to wej. Na do da tek
przed wy bo ra mi trze ba im by ło obie cać pod wyż ki. Na szczę -
ście nie zo rien to wa li się wte dy, że 50 zł brut to to też pod wyż -
ka, ale te raz śmią przy cho dzić na na sze waż ne ko mi sje i do -
ma gać się więk szych pie nię dzy. Do sta li ty siąc zł na szko łę
i jesz cze im ma ło. A prze cież wszy scy wie dzą, że pie nię dzy
w So snow cu bra ku je na wet na naj waż niej sze po trze by. 

I jesz cze ta wio sna. Śnieg stop niał i wszę dzie wi dać
śmie ci. Mo gła by tra wa ro snąć szyb ciej. Przy naj mniej nie bę -
dzie wi dać. Go rzej z dro ga mi. Skąd ty le tych dziur. Prze cież
co ro ku wszyst kie ła ta my, a one jak złość po ja wia ją się kil -
ka me trów da lej. Zło śli we be stie. I co dziw ne, nie ma ich tam,
gdzie na ca łym od cin ku po ło żo no no wą na kład kę. Tak przy -
naj mniej jest w in nych mia stach, bo u nas tych dziw nych
zwy cza jów się nie prak ty ku je. A mo że zi ma u nas jest cięż -
sza? Osta tecz nie wszyst ko da się wy tłu ma czyć glo bal nym
ocie ple niem.

No i w koń cu ten szpi tal. Po nad trzy dzie sto mi lio no we
za dłu że nie ro bi wra że nie. Złe wra że nie. Na szczę ście dy -

rek tor Swo bo da jak zwy kle sta ra się prze kuć ko -
lej ną klę skę w suk ces, ale wkrót ce praw da wyj -
dzie na jaw. Już te raz co bar dziej do cie kli wi zo -
rien to wa li się, że 3,4 mln zł ja kie NFZ za pła cił
za ubie gło rocz ne nad wy ko na nia to ża den suk -
ces ne go cja cji czy wręcz stra sze nia są dem jak
twier dził nasz dy rek tor, bo pie nią dze do sta li
wszy scy. I to na wet wię cej niż nasz szpi tal.
A jesz cze te pół mi lio na, któ re stra ci li śmy z po -

wo du nie wy ko na nia kon trak tu. Jak się bę dzie tłu ma czył
za pa rę mie się cy? Prze cież już te raz każ dy kto umie czy -
tać do brze wie, że plan fi nan so wy na 2011 rok to zbiór po -
boż nych ży czeń. Jak on chce zmniej szyć kosz ty o pra wie
6 mln zł, sko ro w 2010 ro ku by ły one więk sze niż rok
wcze śniej? I to mi mo oszczęd no ści po czy nio nych w dru -
giej po ło wie 2009 ro ku. Mo że gdy by w ubie głym ro ku dy -
rek tor Swo bo da re ali zo wał swój plan re struk tu ry za cyj ny
by ła by ja kaś szan sa. No tak, ale wte dy pew nie Gór ski nie
był by pre zy den tem, a Swo bo da nie kie ro wał by już szpi ta -
lem. Do brze, że nasz spraw dzo ny go spo darz w po rę za -
blo ko wał je go po my sły. Te raz nie po zo sta je nic in ne go jak
po raz ko lej ny zrzu cić wi nę na NFZ. Co praw da fun dusz
za czął pła cić za nad wy ko na nia i dzię ki te mu stra ta za 2010
rok nie by ła więk sza niż rok wcze śniej, ale za wsze moż -
na po wie dzieć, że po wi nien pła cić wię cej. No i że by tyl ko
do staw cy zbyt in ten syw nie nie do ma ga li się pie nię dzy
za me dia, le ki i in ne to wa ry. Nie któ rzy na wet stra szą są -
dem. To już skan dal. Niech się cie szą, że w ogó le mo gą
han dlo wać. W daw nych do brych cza sach je den te le fon
i pro blem był by roz wią za ny.

A tak w ogó le to do brze by ło by od zy skać więk szość
w Ra dzie. Już wy da wa ło się, że Nie za leż ni są na si, ale ten
Ada miec jest nie prze wi dy wal ny. Cze go on tak na praw dę
chce? Mo że tań si by li by ci z PiS -u, ale oni pew nie nie bę dą
chcie li. Plat for ma na ko ali cję też nie pój dzie. Mo że ja kie goś
rad ne go da ło by się wy cią gnąć, ale więk szo ści to nie da. Po -
zo sta je cze kać do paź dzier ni ka. Mo że po wy bo rach par la -
men tar nych coś się zmie ni? A jak nie, to trud no. Da się prze -
żyć. By le tyl ko die ty wpły wa ły re gu lar nie.

Ka rol Wi niar ski
(pi sa ne 1 kwiet nia) 

Mi nę ło czte ry mie sią ce,
w tym pierw szy kwar -
tał 2011 ro ku w dzia łal no ści
no wo wy bra ne go sa mo rzą -
du, są dzę więc, że moż na się
po ku sić o re mi ni scen cje mi -
nio ne go okre su i udzie le nie
so bie od po wie dzi na na stę -
pu ją ce py ta nie: ja kie zmia ny
w po rów na niu z pierw szy mi
ty go dnia mi obec nej ka den cji moż na za uwa -
żyć ak tu al nie i czy w ogó le moż na mó wić
o zmia nach w sty lu pra cy, po pra wy at mos fe -
ry w so sno wiec kim sa mo rzą dzie, czy też
w dal szym cią gu ma my do czy nie nia z po la -
ry za cją wy ra ża nych po glą dów szcze gól nie
wi docz ną bez po śred nio po wy bo rach. Jest
wie le przy kła dów, któ re da ją pod sta wę
do stwier dze nia, że at mos fe ra ule ga sys te ma -
tycz nej po pra wie, co ma wpływ na ra cjo nal -
ne de cy zje po dej mo wa ne przez sa mo -
rząd. I cho ciaż w mo jej oce nie jest to tyl ko
świa teł ko w przy sło wio wym tu ne lu, to jed nak
z pew nym opty mi zmem na le ży pa trzeć
na przy szłość w funk cjo no wa niu so sno wiec -
kie go sa mo rzą du. Przy kła dów, tych po zy tyw -
nych, da ją cych pod sta wę do ta kie go my śle nia,
jest wie le. Po słu żę się dwo ma, w mo jej oce -
nie waż ny mi, któ ry mi w mie sią cu mar cu zaj -
mo wa ła się Ra da Mia sta. Pierw szy do ty czy
przy ję cia uchwa ły w spra wie okre śle nia za sad
od płat no ści za świad cze nia udzie la ne przez
przed szko la, po prze dzo nej sze ro ką dys ku sją
nie tyl ko w krę gach sa mo rzą dow ców, po wo -
ła niem ze spo łu do opra co wa nia osta tecz nej
wer sji pro jek tu uchwa ły znacz nie ła go dzą cej
pro po zy cje wstęp ne i wy cho dzą cej na prze ciw
ocze ki wa nia spo łecz nym, a przy tym du żej
zgod no ści nie mal ca łej Ra dy Miej skiej
przy po dej mo wa niu tej uchwa ły. To praw da,
że się ga nie do kie sze ni spo łe czeń stwa za wsze
sta je się de cy zją niepo pu lar ną w krę gach tych,

któ rych to do ty czy, bio rąc jed nak
pod uwa gę fakt ogrom nych na kła dów fi -
nan so wych ze stro ny gmi ny (oko ło 42
mln zło tych) na funk cjo no wa nie przed -
szko li są dzę, że ta de cy zja ze zro zu mie -
niem bę dzie przy ję ta przez  spo łe czeń -
stwo. I dru gi przy kład do ty czą cy po dej -
mo wa nia dzia łań w kwe stii
wy na gro dze nia pra cow ni ków nie pe da go -
gicz nych za trud nio nych w pla ców kach

oświa to wych. Nie wcho dząc głę bo ko w pro -
ble ma ty kę me ry to rycz ną te go za gad nie nia,
któ re nie wąt pli wie w nie da le kiej przy szło ści
wró ci pod ob ra dy so sno wiec kie go sa mo rzą -
du, a zgod nie z de cy zją rad nych pre zy dent
mia sta So snow ca zo bo wią za ny jest do opra -
co wa nia sys te mo we go roz wią za nia te go pro -
ble mu, po twier dza od po wie dzial ną dzia łal -
ność so sno wiec kie go sa mo rzą du i co raz bar -
dziej za uwa żal ną chęć współ pra cy po mię dzy
so sno wiec ki mi sa mo rzą dow ca mi. Je stem
prze ko na ny o tym, że wio sen na at mos fe ra,
któ ra nas ak tu al nie ota cza i owo cu je opty mi -
zmem jesz cze bar dziej prze nie sio na bę dzie
na płasz czy znę współ pra cy w ob sza rze sa mo -
rzą du, tym bar dziej, że jest to okres przed -
świą tecz ny, w któ rym na stę pu je ła go dze nie
na stro jów, więk sza wy ro zu mia łość, zdol ność
do kom pro mi sów czy życz li wość. Oby mo je
ocze ki wa nia, a my ślę, że w zde cy do wa nej
więk szo ści rad nych tak że, się speł ni ły. Koń -
cząc ten wio sen ny, mo że nie kon wen cjo nal ny
fe lie ton, nie kon wen cjo nal ny po nie waż ma my
czas szcze gól ny, przed świą tecz ny, po zwo lę
so bie w imie niu wła snym, a tak że człon ków
klu bu rad nych SLD wszyst kim sa mo rzą dow -
com, pra cow ni kom ad mi ni stra cji sa mo rzą do -
wej, a przede wszyst kim spo łecz no ści mia sta
So snow ca zło żyć ży cze nia spo koj nych, ra do -
snych Świąt Wiel ka noc nych.          

To masz Bań bu ła
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Mia�sto,�głup�cze!�
Roz mo wa z Ha li ną So bań ską, rad ną SLD „Po ro zu mie nie Spo łecz ne” i „pre ze ską” Sto wa rzy sze nia Ak tyw ne Ko bie ty

Jest Pa ni rad ną  po raz trze ci, z czte -
ro let nią prze rwą przed tą ka den cją.
Czy coś się zmie ni ło pod czas Pa ni nie -
obec no ści w Ra dzie Miej skiej?
Czte ry la ta te mu osią gnę łam dwu -
dzie sty wy nik w mie ście, ale ze
wzglę du na to, że obo wią zu je or -
dy na cja pro por cjo nal na a nie więk -
szo ścio wa nie uda ło mi się zdo być
man da tu. W po przed niej ka den cji
w Ra dzie Miej skiej nie by ło ani
jed nej ko bie ty. Efekt? Te raz
my – ko bie ty  – ma my pod gó rę.
Kie dy prze wod ni czą cy py ta: czy
pa no wie rad ni za po zna li się z ma -
te ria ła mi na se sję? Od po wia dam:
pa nie rad ne też za po zna ły się
z ma te ria ła mi.

Czy li dys kry mi na cja ko biet…
Mu szę od dać spra wie dli wość
prze wod ni czą ce mu, że po kil ku
mie sią cach za czy na pa mię tać, że
w Ra dzie po ja wi ły się pa nie.
Moż na żar to wać, ale pro blem
dys kry mi na cji ko biet jest znacz -
nie bar dziej zło żo ny. Chcia ła bym,
że by wię cej ko biet za sia da ło
w Ra dach, za rzą dach. Wresz cie
ma my w So snow cu ko bie tę za -
stęp cę pre zy den ta. Bar dzo do bry
krok w słusz ną stro nę. 

Ko bie ty nie chcą, nie mo gą, czy nie po -
tra fią się gać po naj wyż sze sta no wi ska

i wła dzę, cho ciaż by w lo kal nym ży ciu
pu blicz nym?
Pro blem jest zło żo ny. Na ten stan
rze czy wpły wa wie le przy czyn.
Przede wszyst kim roz bi ja my się
o pro cen to wy udział ko biet na li -
stach wy bor czych, któ ry wy no si
kil ka na ście czy kil ka dzie siąt pro -
cent. W zbli ża ją cych się wy bo rach
par la men tar nych ko bie ty ma ją
mieć za gwa ran to wa ne 35 pro cent
na li stach. A więc wciąż nie 50
pro cent. A po nie waż od za ra nia
dzie jów świa tem rzą dzi li męż czyź -
ni ma ją więc więk sze do świad cze -
nia w tej ma te rii, a przede wszyst -
kim dys po nu ją więk szy mi fi nan sa -
mi niż ko bie ty, któ re mu szą
ogra ni czać czas pra cy na rzecz
cza su na zaj mo wa nie się do mem.
Ko bie ty każ de go dnia wy ko nu ją
w do mu co naj mniej 24 za wo dy
(ku char ka, pracz ka, sprzą tacz ka,
na uczy ciel ka). Oprócz te go pra cu -
ją za wo do wo i wy cho wy wu ją dzie -
ci. Na dzia łal ność pu blicz ną czę sto
już nie ma ją ani cza su, ani si ły, ani
chę ci. Wyj ściem z te go jest part -
ner ski mo del ro dzi ny.
Po nie waż w po li ty ce prak ty ka jest
ta ka – męż czyź ni, za sia da ją cy
w za rzą dach par tii, usta la ją li sty
wy bor cze, miej sca na li stach, dla -
te go pierw sze miej sca na tych li -
stach przy pa da ją męż czy znom.

Do pó ki ko biet nie bę dzie
na pierw szych miej scach, a usta -
wa kwo to wa do te go nie zo bo wią -
zu je i do pó ki nie bę dzie wo li de -
cy den tów, czy li męż czyzn, a tej
wo li nie ma, to nie bę dzie ko biet
w po li ty ce. 

Jest już Pa ni do świad czo ną rad ną. Co
mo gła by Pa ni za li czyć do naj więk -
szych osią gnięć po przed nich ka den cji,
a ja kie wy zwa nia te raz sto ją przed Pa -
nią i So snow cem?
W po przed nich la tach mia łam spo -
re osią gnię cia, do ty czą ce po mo cy
oso bom do świad cza ją cym prze -
mo cy do mo wej. Mu sie li śmy się
zmie rzyć z bar dzo trud ną spra wą
mat ki i cór ki, do świad cza ją cych
prze mo cy do mo wej, któ re by ły
zmu szo ne ucie kać z do mu. Ko bie -
ta za miesz ka ła ką tem u swo jej mat -
ki, a spraw ca spo koj nie da lej miesz -
kał w ich miesz ka niu. Do pie ro
po trzech la tach uda ło się eks mi to -
wać te go męż czy znę do spe cjal ne -
go ośrod ka, bo prze pi sy za bra nia ły
eks mi sji na bruk. Co cie kaw sze,
ku pił so bie miesz ka nie w tym sa -
mym blo ku, w któ rym miesz kał,
kil ka pię ter ni żej, choć utrzy my wał
wcze śniej, że go na ten za kup nie
stać. W związ ku z tą spra wą i in ny -
mi licz ny mi po dob ny mi spra wa mi,
zgło si łam ini cja ty wę, by po wstał

w So snow cu ośro dek dla spraw ców
prze mo cy do mo wej. Nie cho dzi
o to, by ich za mknąć, stwo rzyć get -
to, ale opra co wać spe cjal ny pro -
gram, te ra pię. Po mo cy nie wy ma -
ga ją tyl ko ofia ry prze mo cy do mo -
wej, ale i spraw cy. 
In na waż na kwe stia to przed szko la
i żłob ki – rad ni po win ni za wią zać
wspól ny front w spra wie two rze nia
tych miejsc i sprzy jać tak że pry wat -
nym ini cja ty wom. Uwa żam tak że,
że wspar cie pra cow ni ków nie pe da -
go gicz nych w szko łach jest ko -
niecz ne. Na le ży zmie nić sys tem ich
wy na gra dza nia, bo te raz do naj niż -
szej kra jo wej pen sji jest wli cza -
na ich wy słu ga lat, przez co pra -
cow ni cy, któ rzy ma ją 20-let ni staż
pra cy, za ra bia ją bar dzo nie wie le,
czę sto otrzy mu ją 900 zł pen sji. 
Mo im pry wat nym ma rze niem jest
tak że aby bu dżet mia sta miał cha -
rak ter gen de ro wy i by wszyst kie
do ku men ty gmi ny by ły pi sa ne
w sty li sty ce gen de ro wej, Cho dzi
o to, że by nie dys kry mi no wać żad -
nej z płci. Czy li je śli pi sze my
uchwa łę do ty czą cą na gro dy dla
naj lep sze go spor tow ca, to w ty tu le
po win no być spor tow ca/spor tow -
czy nię. Cho dzi o to aby bu dżet
gmi ny uwzględ niał płeć spo łecz -
no -kul tu ro wą. Wte dy ła two bę dzie
spraw dzić, czy ty le sa mo pie nię -

dzy wy da je my na sport chłop ców
i dziew cząt, czy ty le sa mo wy da -
je my na ba da nia pro fi lak tycz ne ko -
biet i męż czyzn. Pew nie wy da je -
my wię cej na sport chłop ców
i na ba da nia dla ko biet. Cho dzi
o to, że by nie dys kry mi no wać żad -
nej z płci. 

O to wal czy tak że Sto wa rzy sze nie Ak -
tyw ne Ko bie ty.
Tak, w tym mie sią cu, 17 kwiet nia
za pra sza my do ka wiar ni
„Pod spodem” przy ul. Mo ścic kie -
go 14 na godz. 15.00 na dys ku sję
„Eu ro pej ska Kar ta Rów nych
Szans Ko biet i Męż czyzn w Ży ciu
Lo kal nym”. 

Skąd czer pie Pa ni ty le ener gii na dzia -
łal ność pu blicz ną i spo łecz ną?
W tym ro ku Sto wa rzy sze nie ob -
cho dzi 10 lat dzia łal no ści. Utrzy -
ma nie Sto wa rzy sze nia to cią gła
wal ka – o pie nią dze, któ re nam nie
spa da ją z nie ba, o no we pro jek ty,
pro gra my. Za raz za czy na my
w Sto wa rzy sze niu po ra dy praw ne,
psy cho lo gicz ne, na któ re co ro ku

jest bar dzo du że za po trze bo wa nie.
Ale to wszyst ko trze ba zor ga ni zo -
wać, za pla no wać, nie ma cza su
na sta nie w miej scu. 

Mia sto tak że nie stoi w miej scu. Czy
pre zy dent, któ ry ob jął urząd po raz
trze ci, ma wy star cza ją co du żo si ły
i ener gii, by rzą dzić bez więk szo ści? 
Na po cząt ku ka den cji by ło wi dać,
że w Ra dzie jest głę bo ki po dział
po li tycz ny. Wy da je mi się, że emo -
cje się jed nak wy ci sza ją i po za po -
je dyn czy mi rad ny mi, zwy cię ży
sta no wi sko, iż na le ży gło so wać
me ry to rycz nie, z ko rzy ścią dla
mia sta i je go miesz kań ców. Po czą -
tek nie wąt pli wie był trud ny dla
pre zy den ta. Po ja wi ła się spra wa
bu dże tu i do ty czą ca je go wy na gro -
dze nia. Pre zy dent jed nak nie oglą -
da się do ty łu, nie roz pa mię tu je, ale
dzia ła. Przed nim i przed na mi są
ta kie wy zwa nia jak wal ka z bez ro -
bo ciem, stwo rze nie no wych miejsc
pra cy, po zy ska nie in we sto rów, re -
struk tu ry za cja oświa ty, któ ra ma
do pro wa dzić nie do za my ka nia
szkół, ale po pra wy ja ko ści kształ -
ce nia. Po win no nam cho dzić
o mia sto, a nie o po li ty kę. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman



21 mar ca w Te atrze Pol skim
w Biel sku -Bia łej roz da ne zo sta ły
na gro dy te atral ne Zło te Ma ski. To
jed ne z naj bar dziej ocze ki wa nych
za rów no przez twór ców te atral -
nych, jak i wi dzów na sze go re gio -
nu, na gro dy ar ty stycz ne. 

Wtym ro ku, wprze ci wień stwie
do lat ubie głych nie przy zna no jed -
nak na gro dy w ka te go rii „Spek takl
ro ku”, nie ozna cza to jed nak, że nie
po ja wi ła się żad na in te re su ją ca te -
atral na sztu ka w mi ja ją cym ro ku,
a je dy nie, że był to do bry i bar dzo
wy rów na ny se zon. 

Wy róż nio na Zło tą Ma ską zo -
sta ła m.in. Eva Far kašová za sce -
no gra fię do spek ta klu „Tri stan
i Izol da” oraz za lal ki i ko stiu my

do spek ta klu „Po dró że Gu li we ra”
w Te atrze La lek Ba nia lu ka w Biel -
sku -Bia łej; w ka te go rii „Na gro da
spe cjal na” na gro dzo ny zo stał Ja -
kub Le wan dow ski za cho re ogra fię
do spek ta klu „Ho tel No wy Świat”
w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia -
łej. Za naj lep sze przed sta wie nie ro -
ku dla dzie ci uzna no spek takl „Pan

Twar dow ski” zre ali zo wa ny przez
Te atr Dzie ci Za głę bia w Bę dzi nie.
Na gro da za naj lep szą ro lę mę ską
przy zna na zo sta ła Zbi gnie wo wi
Abra ha mo wi czo wi za kre ację Ze -
ze w „Mo im drzew ku po ma rań -
czo wym” Jo se Mau ro Va scon ce lo -
sa, w re ży se rii Ro ber ta Ta lar czy ka
w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia -
łej. Atil la Ke resz tes otrzy ma ła sta -
tu et kę za re ży se rię „Iwo ny księż -
nicz ki Bur gun da” Wi tol da Gom -
bro wi cza w Te atrze Ślą skim
w Ka to wi cach. Za naj lep szą w te -
atrach lal ko wych uzna no ro lę ty tu -
ło wą w spek ta klu „Jo an na d'Arc”
J. Ano uil ha, Fr. Schil le ra, P. Clau -
de la i G. B. Sha wa w re ży se rii Ka -
re la Brožka z Te atru"Ate neum" w
Ka to wi cach w wy ko na niu Mar ty
Po pław skiej.

Za uwa że ni i uzna ni zo sta li
tak że ak to rzy so sno wiec kiej sce -
ny Te atru Za głę bia. Za naj lep szą
ro lę ko bie cą na gro dę przy zna no
Be acie Deut sch man, za stwo rze -
nie po sta ci Pa ni Smith w „Ły sej
śpie wacz ce” (cią gle na de skach
so sno wiec kie go te atru!) oraz
Grze go rza Kem pin sky’ego za re -
ży se rię te go sa me go spek ta klu. 

Ga brie la Ko la no

miasto
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To kon kurs co rocz nie or ga ni zo -
wa ny przez III Pry wat ne Li ceum
Ogól no kształ cą ce oraz Nie pu -
blicz ne Gim na zjum Ję zy ko we:
„Szko ły Otwar te go My śle nia”.
Tak jak w la tach ubie głych, rów -
nież w tym ro ku cie szył się du -
żym za in te re so wa niem. 

W sze ro kiej „re ne san so wej”
for mu le jest naj star szym kon kur -
sem w So snow cu, jed nym z naj -
bar dziej „dłu go wiecz nych”
w Pol sce. Na kon kurs wpły nę -
ło 256 utwo rów po etyc kich
i pro za tor skich 127 au to rów
oraz 487 prac pla stycz nych ze

szkół pod sta wo wych, gim na zjów
oraz szkół po nad gim na zjal nych.

Ju ry XVII Ogól no pol skie go
Kon kur su Li te rac kie go i Pla stycz -
ne go „Zie lo no mi” ob ra do wa ło
w skła dzie: Prze wod ni czą cy: Lu -
cjan Je rzy Woź niak – po eta, pro -
za ik; Człon ko wie: Ewa Czar no ta
– ar ty sta pla styk, An drzej Czar no -
ta – ar ty sta pla styk, Mar ta de Vil -
le – po lo ni sta, Au gust Le cyk, po -
lo ni sta – or ga ni za tor. 

Przy zna no na stę pu ją ce na -
gro dy i wy róż nie nia. 

W kon kur sie li te rac kim
wśród uczniów szkół pod sta wo -

wych w ka te go rii po ezji I miej -
sce przy pa dło Pau li nie Ber liń -
skiej „Pa ola” z SP nr 3 w Dą bro -
wie. W ka te go rii pro zy nie przy -
zna no żad nej na gro dy. Wśród
uczniów gim na zjów w ka te go rii
po ezji I miej sce otrzy ma ła Ali -
na Pie tru sze wicz „Fun ny Par -
sley” z Gim na zjum nr 2 w Kra -
ko wie. 

Wśród uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych w ka te go rii po -
ezji I miej sce przy zna no Alek -
san drze Si tek „Ole la” z I LO
im. XIV Puł ku Po wstań ców Ślą -
skich w Wo dzi sła wiu Śl. 

W ka te go rii pro zy ju ry zde -
cy do wa ło o I miej scu dla Mar ty
Mi ciń skiej „Mo tyl” z VI LO
w So snow cu. 

W kon kur sie pla stycz nym
w ka te go rii szkół pod sta wo wych
ju ry za I miej sce wrę czy ło na -
gro dę Oli Przy pis z Pierw szej
Spo łecz nej Szko ły Pod sta wo wej
w Lu bli nie. Wśród szkół po nad -
gim na zjal nych I miej sce otrzy -
ma ła Pau li na Sa ła ga z III Pry -
wat ne go LO w So snow cu 
Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur -
sem ob jął Pre zy dent Mia sta So -
snow ca, Ka zi mierz Gór ski. U

Zie�lo�no�mi...



Jo an na Bi niec ka
Rzecz nik pra so wy ZUS

W myśl prze pi sów obo wią zu ją cych
do 28 lu te go br. wy so kość za sił ku 
po grze bo we go zmie nia ła się co trzy
mie sią ce: od 1 grud nia 2009 r. do 28 lu -
te go 2010 r., od 1 mar ca 2010 r. do 31
ma ja 2010 r., od 1 czerw ca 2010 r. do 31
sierp nia 2010 r., od 1 wrze śnia 2010 r.
do 30 li sto pa da 2010 r., od dnia 1 grud -
nia 2010 r. do dnia 28 lu te go 2011 r.
W ubie głym ro ku świad cze nie to dwu krot -
nie wzra sta ło: w mar cu z 6227,72 zł
na 6487,20 zł, na to miast w czerw cu wy -
nio sło 6632,76 zł, ale od 1 wrze śnia do 30
li sto pa da kwo ta za sił ku po grze bo we go
zma la ła do 6395,70 zł, z ko lei od 1 grud -
nia 2010 r. na stą pi ła nie wiel ka pod wyż ka
te go świad cze nia do kwo ty 6.406.16 zł.
Ta ka kwo ta by ła wy pła ca na do koń ca lu -
te go 2011 r. 

Kwo ta za sił ku po grze bo we go wy no si -
ła 200 proc. prze cięt ne go wy na gro dze nia
w po przed nim kwar ta le, ogła sza ne go co
trzy mie sią ce przez Pre ze sa GUS. Po nie -
waż prze cięt ne wy na gro dze nie jest war to -
ścią zmien ną, lo gicz ną te go kon se kwen cją
by ły wa ha nia wy so ko ści za sił ku po grze bo -

we go. Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi obo -
wią zu ją ca do 28.02.2011 r. kwo ta za sił ku
po grze bo we go w wy so ko ści 200 % prze -
cięt ne go mie sięcz ne go wy na gro dze nia
z po przed nie go kwar ta łu, od 1 mar ca 2011
r. zo sta ła za stą pio na nie zmien ną już kwo -
tą 4.000 zł. Zmia nę wy so ko ści za sił ku po -
grze bo we go wpro wa dza Usta wa z dnia 26
li sto pa da 2010 r. o zmia nie nie któ rych
ustaw zwią za nych z re ali za cją usta wy bu -
dże to wej (Dz. U. z 2010 r., nr 238,
poz. 1578). Usta wa ta zmie ni ła obo wią zu -
ją ce do tych czas w ma te rii za sił ku po grze -
bo we go za pi sy usta wy z dnia 17 grud -
nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren tach z Fun -
du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych. 

Za si łek po grze bo wy przy słu gu je
po zmar łym, któ ry po sia dał ty tuł ubez pie -
cze nio wy, czy li był np. ren ci stą, eme ry tem,
pra co wał lub opła cał skład ki z ty tu łu pro -
wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. Za si -
łek po grze bo wy bę dzie przy słu gi wał rów -
nież wów czas, gdy zmar ły nie po sia dał ty -
tu łu ubez pie cze nio we go, ale wa ru nek ten
speł nił czło nek ro dzi ny, np. w sy tu acji, gdy
eme ryt or ga ni zu je po grzeb swo jej żo ny, któ -
ra ni gdy nie pra co wa ła za wo do wo ani nie
mia ła żad ne go in ne go ty tu łu ubez pie cze -
nio we go.

Za si łek we wspo mnia nej już, zry czał to -
wa nej kwo cie 4.000 zł przy słu gu je wy łącz -
nie naj bliż szym człon kom ro dzi ny – prze -
pi sy do kład nie pre cy zu ją tę gru pę osób.
A więc są to: dzie ci wła sne, dzie ci dru gie -
go mał żon ka oraz dzie ci przy spo so bio ne,
dzie ci przy ję te na wy cho wa nie i utrzy ma -

nie przed osią gnię ciem peł no let nio ści,
w tym rów nież w ra mach ro dzi ny za stęp -
czej, wnu ki, ro dzeń stwo, mał żo nek, ro dzi -
ce, w tym oj czym, ma co cha oraz oso by
przy spo sa bia ją ce. Je że li zaś kosz ty po grze -
bu zo sta ły po kry te po oso bach in nych niż
ww. Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych wy -
pła ci za si łek po grze bo wy we dług udo ku -
men to wa nych kosz tów po grze bu, któ re jed -
nak nie mo gą prze kro czyć wy mie nio nej
kwo ty, od 1 mar ca 2011 r. 4.000 zł. By wa,
że zmar ły nie miał ro dzi ny i je go po chó -
wek zor ga ni zo wa li np. są sie dzi, za kład pra -
cy, dom po mo cy spo łecz nej, gmi na, po -
wiat, oso ba praw na ko ścio ła lub związ ku
wy zna nio we go. 

I tu trze ba od po wie dzieć na py ta nie: co
w ta kiej sy tu acji z za sił kiem po grze bo -
wym?

Otóż je śli zmar ły po sia dał ty tuł ubez pie -
cze nio wy, zwrot kosz tów na stą pi na wspo -
mnia nych przed chwi lą za sa dach, czy li
zwró co ne zo sta ną udo ku men to wa ne kosz -
ty po grze bu, ale w kwo cie nie wyż szej
niż 4.000 zł. W prze ciw nym ra zie ZUS od -
mó wi wy pła ty za sił ku, a więc kosz ty po -
grze bu w ca ło ści po nie sie je go or ga ni za tor.

Aby otrzy mać za si łek po grze bo wy,
oprócz skró co ne go od pi su ak tu zgo nu, na -
le ży w ZUS przed ło żyć ory gi nal ne ra chun -
ki i fak tu ry zwią za ne z kosz ta mi po grze bu
oraz wnio sek o wy pła tę za sił ku. Je że li kosz -
ty po grze bu po nio sło wię cej osób, np. dwie
cór ki, każ da skła da od ręb ne do ku men ty,
po nie waż za si łek zo sta nie wy pła co ny pro -
por cjo nal nie do po nie sio nych kosz tów.

Nowa,�niezmienna�kwota
zasiłku�pogrzebowego

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

Z do świad czeń rzecz ni ka wy ni ka, że
nie tyl ko kon su men ci, ale tak że przed -
się bior cy ma ją kło pot z roz róż nie niem
za licz ki i za dat ku. Jed na i dru ga kwo -
ta w ra zie wy ko na nia umo wy pod le ga
za li cze niu na po czet ce ny. Ale każ da
z nich da na przy za war ciu umo wy peł -
ni in ną funk cję i róż ne są rów nież
skut ki w ra zie nie wy ko na nia umo wy. 
KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ:
Za wie ra jąc umo wę i wpła ca jąc ja kąś
kwo tę ty tu łem przed pła ty zwróć uwa -
gę jak ją na zwa no i za dbaj o po twier -
dze nie na pi śmie wpła ty i wska za nie
czy to za licz ka czy za da tek.

Za licz ka to kwo ta, któ ra po wy ko -
na niu umo wy zo sta je za li czo na na po -
czet ce ny i po zwa la przed się bior cy
na wy ko na nie umo wy. Na przy kład
przy umo wie o re mont miesz ka nia za -
licz ka po zwo li na za kup ma te ria łów
do wy ko na nia dzie ła. Je śli umo wa zo -
sta je wy ko na na trze ba do pła cić resz tę
ce ny. Je śli na to miast nie doj dzie do wy -
ko na nia umo wy lub jest ona wy ko na -
na nie na le ży cie za licz ka pod le ga zwro -
to wi. Klau zu le w umo wach, któ re nie
po zwa la ją na zwrot za licz ki i wska zu ją,
że w ra zie nie wy ko na nia umo wy za -
licz ka pod le ga za trzy ma niu są po sta no -

wie nia mi nie do zwo lo ny mi. Obo wią zek
zwro tu za licz ki w sy tu acji gdy to da ją -
cy ją ku pu ją cy wy co fu je się z umo wy
nie ozna cza, że jest zwol nio ny z od po -
wie dzial no ści za nie wy ko na nie umo wy.
Sprze daw ca mo że do cho dzić rosz czeń
od szko do waw czych na za sa dach ogól -
nych. Je śli da łeś za licz kę, a przed się -
bior ca jest w zwło ce w wy ko na niu
umo wy wza jem nej po wi nien go we -
zwać wy zna cza jąc do dat ko wy ter min
na wy ko na nie umo wy, pod ry go rem, że
je go bez sku tecz ny upływ spo wo du je
Two je od stą pie nie od umo wy. 

Za da tek to rów nież kwo ta, któ ra
zo sta je za li czo na na po czet ce ny gdy
do cho dzi do wy ko na nia umo wy. Za da -
tek peł ni funk cję za bez pie cza ją ca i od -
szko do waw czą. Je śli stro ny nie umó -
wią się ina czej za sto so wa nie znaj dzie
prze pis ko dek su cy wil ne go, któ ry re -
gu lu je za sa dy zwro tu i za trzy ma nia za -
dat ku. Je śli umo wy nie wy ko na przed -
się bior ca kon su men to wi przy słu gu je
pra wo do od stą pie nia od umo wy bez
wy zna cza nia do dat ko we go ter mi nu
i żą da nie zwro tu po dwój ne go za dat ku.
Je śli na to miast to kon su ment da ją cy
za da tek nie wy ko na na umo wy wów -
czas przed się bior ca ma pra wo za da tek
za trzy mać. Je że li na to miast do cho dzi
do roz wią za nia umo wy za zgo dą oby -
dwu stron za da tek po wi nien zo stać
zwró co ny w ta kiej sa me kwo cie w ja -
kiej go wpła co no. Tak sa mo dzie je się
gdy do nie wy ko na nia umo wy do szło
na sku tek oko licz no ści, za któ re żad -
na ze stron nie po no si od po wie dzial -
no ści, al bo gdy oby dwie stro ny po no -
szą za to od po wie dzial ność. 

Zaliczka,�czy�zadatek?
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Prof. Adam Gierek

Poseł do Parlamentu

Europejskiego

zaprasza na

BEZPŁATNE PORADY

PRAWNE

udzielane przez prawnika

w Biurze Poselskim

Dąbrowa Górnicza, Plac

Wolności 1/118 (PKZ).

Informacje oraz rejestracja

pod numerem 

tel. 32 266 00 52

Eliminacje�powiatowe�Ogólnopolskiego�Turnieju�Bezpieczeństwa�w�Ruchu�Drogowym
W Szko le Pod sta wo wej Nr 46
im. Ja na Kie pu ry w ZSO Nr 7
od by ły się eli mi na cje po wia to -
we Ogól no pol skie go Tur nie ju
Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro -
go wym. Tur niej był dwu eta po -
wy. W pierw szej czę ści uczest -

ni cy roz wią zy wa li test teo re -
tycz ny. Po ogło sze niu punk ta cji
od by ły się kon ku ren cje z pierw -
szej po mo cy przed me dycz nej
i część spraw no ścio wa.
Nad pra wi dło wym prze bie giem
kon kur su czu wał mł. aspi rant

Ar ka diusz Ba ran z SRD Ko -
men dy Miej skiej Po li cji w So -
snow cu, któ ry był sę dzią głów -
nym. O stro nę or ga ni za cyj ną
za dba li na uczy cie le: M. Wiór -
kow ska i T. Ły czek. Do eli mi -
na cji okrę go wych za kwa li fi ko -

wa ły się dru ży ny ze Szko ły
Pod sta wo wej Nr 4, pod opie ką
Ma riu sza Żab nic kie go, Szko ły
Pod sta wo wej Nr 35, pod opie -
ką Agniesz ki Ro ki ty oraz Gim -
na zjum Nr 5 – opie kun – Iwo -
na Bro da. KP
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Pierw sze go kwiet nia w so sno -
wiec kim Ze spo le Szkół Pro jek -
to wa nia i Sty li za cji Ubio ru od -
by ła się im pre za z oka zji Świę ta
Szko ły. Po łą czo no ją z po ka zem
mo dy przy go to wa nym przez
uczniów tech ni kum klas koń -
czą cych edu ka cję oraz
klas II i III w za wo dzie tech nik
tech no lo gii odzie ży. Na te go -
rocz ną pre zen ta cję zło ży ło się
pięć róż no rod nych sty li za cyj -
nie ob ra zów ukła da ją cych się
w pięk ny, pa no ra micz ny pej -
zaż o na zwie „Pa le ta in spi ra -
cji”, któ ry za chwy cał róż no -
rod no ścią tka nin, fe erią ko lo rów
i fa so nów. Im pre zę pro wa dził Ja -
cek Ła pot zna ny i ce nio ny sa ty -
ryk, współ za ło ży ciel i czło nek
ka ba re tu „Dłu gi”. 

– Ab sol went ki so sno wiec kiej
Szko ły Mo dy to świet ne kan dy -
dat ki na żo ny. Sa me się ucze szą,
po ma lu ją i jesz cze su kien kę so -
bie uszy ją – żar to wał pod czas
po ka zu Ja cek Ła pot. 

Pierw sza z ko lek cji – pa pie -
ro wa i re cy klin go wa – zło żo -
na by ła z fe rii róż no rod nych kre -
acji. Stro je wy ko na ne by ły m.in.

z kar to nu, pa pie ru i tek tu ry. Ko -
lek cja po ka za ła, jak w cie ka wy
spo sób po łą czyć pa sję, ja ką jest
mo da z eko lo gicz nym wy ko rzy -
sty wa niem ma te ria łów wtór -
nych. 

„Sym fo nia bie li” to z ko lei
ko lek cja ślub nych fry zur wy ko -
na na i pre zen to wa na przez
uczen ni ce kla sy IV w za wo dzie
tech nik fry zjer stwa. Przed sta -
wio no 10 fry zur, z cha rak te ry zu -
ją cych się po nad cza so wą pro sto -
tą i ele gan cją. 

Ko lek cja „Kwiat ko bie co ści”
za pro jek to wa na przez Ka ro li nę
Gą dzik, uczen ni cę IV kla sy
tech ni kum, łą czy ła w so bie ro -
man tyzm z tem pe ra men tem.
Na uwa gę za słu gi wa ły śmia łe
ze sta wie nia pa ste lo wych ko lo -
rów z ele men ta mi eko lo gicz nej
skó ry oraz kwia ty zdo bią ce do -
dat ki.

Ko lej na ko lek cja, o któ rej
war to wspo mnieć to: „Nie sio -
na fa lą” – za pro jek to wa na przez
Mag dę Dro żyń ską. Pro jek ty zo -
sta ły wy ko na ne z lek kich dzia -
nin, wy róż nia ją cych się śmia ły -
mi li nia mi i ko lo ra mi, efek tow -

ny mi marsz cze nia mi i ku szą cy -
mi de kol ta mi. Po kaz do peł ni ły
wy ko na ne przez adep tów przy -
szkol nej Pra cow ni Szkła bro sze,
kol czy ki i wi sio ry. 

Im pre zę za koń czył po kaz
„Ar chi tek tu ra” przy go to wa ny
przez Ju sty nę Lech. Za in spi ro -
wa nej pra ca mi słyn ne go hisz -
pań skie go ar chi tek ta San tia go
Ca la tra vy. 

– So sno wiec ka Szko ła Pro -
jek to wa nia i Sty li za cji ubio ru

jest zde cy do wa nie naj mod niej -
szą szko łą w Pol sce – pod su mo -
wa ła im pre zę gosz czą ca na po -
ka zie pro jek tant ka Ilo na Kanc -
lerz.

Po po ka zie za pro szo nych go -
ści za pro szo no na wy sta wę wi -
tra ży wy ko na nych przez uczniów
Pra cow ni Szkła, któ re za ku pić
bę dzie moż na na pla no wa nym
w czerw cu kier ma szu.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Mod na szko ła



6 kwiet nia w Pa ła cu Scho ena
od by ło się otwar cie eks po zy cji
skła da ją cej się z 39 li to gra fii au -
tor stwa jed ne go z naj wy bit niej -
szych i naj bar dziej roz po zna wal -
nych przed sta wi cie li se ce -
sji – Al fon sa Mu chy. 

Moż na na niej zo ba czyć
m.in. słyn ne re kla mo we pla ka ty
cze skie go gra fi ka i ma la rza, za -
chę ca ją ce do za ku pu np.: szam -
pa na, bi bu łek do ty to niu czy pro -
duk tów spo żyw czych fir my Ne -
stle. Praw dzi wą pe reł ką wy sta wy
są jed nak pla ka ty te atral ne,
w tym słyn na „Gi smon da” dra -
ma tu V. Sar dou wy sta wia -
na w te atrze „Re na isan ce”
z 1894 ro ku z Sa rą Bern hard
w ro li głów nej, któ ra przy czy ni -
ła się do roz kwi tu ka rie ry au to ra
i przy spo rzy ła mu roz gło su.
Na wy sta wie zo ba czy my rów -
nież in ne pla ka ty z Sa rą (tak że
ta kie na tu ral nej wiel ko ści), któ -
ra z cza sem sta ła się mu zą i ulu -
bio ną mo del ką ma la rza.

Al fons Mu cha ja ko je den
z czo ło wych przed sta wi cie li se -
ce sji i fin de siècle'u łą czył
w swo jej twór czo ści tra dy cje bi -
zan tyj skie i współ cze sne. Zna -
kiem roz po znaw czym Mu chy są

gra fi ki ko biet w sty lu bel le épo -
que – wy ide ali zo wa na po stać
pięk nej ko bie ty oto czo nej na rę -
czem kwia tów i li ści, sym bo la -
mi i ara be ska mi. Au tor two rzył
licz ne pro jek ty gra ficz ne na za -
mó wie nie: pla ka ty re kla mo we,
ka len da rze, kar ty dań, okład ki

i ty tu ły cza so pism. Wy sta wa bę -
dzie nie la da grat ką dla wiel bi -
cie li se ce sji, sztu ki pla ka tu
oraz XIX-wiecz nej re kla my.

Eks po zy cja zo sta ła wy po ży -
czo na z Re gio nal ne go Mu zeum
w Chru di miu (Cze chy) i oglą dać
moż na ją do 29 ma ja. GK
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Po burz li wych dys ku sjach i pro -
te stach ro dzi ców, rad ni na ostat -
niej se sji pod ję li uchwa łę, okre -
śla ją cą za sa dy i wy so kość opłat
za przed szko le. Obec nie ro dzi ce
pła cą od 180 zł do 190 zł mie -
sięcz nie za po byt jed ne go dziec -
ka w przed szko lu. Od wrze śnia
za pła cą od 216 do 226 zł na mie -
siąc za ośmio go dzin ny po byt
dziec ka w przed szko lu. To wię -
cej niż do tych czas, ale i tak
mniej niż za kła dał pier wot nie
pro jekt przy go to wa ny przez
urzęd ni ków. Je śli ro dzi ce po ślą
dziec ko na pięć go dzin, to bę dą
po kry wać je dy nie kosz ty po sił -
ków. 

– Za kła da li śmy, że pro jekt
urzę du bę dzie pod le gał sze ro -
kim kon sul ta cjom spo łecz nym.
Pod ję ta uchwa ła jest kom pro mi -
so wym roz wią za niem, wy pra co -
wa nym przez rad nych, dy rek to -
rów przed szko li i ro dzi ców. Są to
cięż kie spo łecz nie te ma ty, ale
wy da je mi się, że wy pra co wa li -
śmy opty mal ne roz wią za -
nie – prze ko nu je Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć, za stęp ca
pre zy den ta So snow ca. 

Od wrze śnia zmie nią się nie
tyl ko za sa dy pła ce nia za po byt
dziec ka w przed szko lu, ale tak że
wzro śnie opła ta za świad cze nia
przed szkol ne. Zmia na za sad od -
płat no ści jest ko niecz na ze wzglę -
du na no we li za cję usta wy o sys te -
mie oświa ty, a pod wyż ka ze
wzglę du na ro sną ce kosz ty utrzy -
ma nia przed szko li w mie ście. Tyl -
ko w ubie głym ro ku 39 przed szko -
li kosz to wa ło mia sto po nad 42
mln 226 tys. zł. Sa me pen sje na -

uczy cie li po chła nia ją po nad 20
mln zł. Pro gno zu je się, iż wpła ty
do ko ny wa ne przez ro dzi ców
za przed szko le, za si lą co mie siąc
bu dżet gmi ny o po nad 447 tys. zł.

– Zgod nie z usta wą o sys te -
mie oświa ty zwol nio ne od ja -
kich kol wiek opłat od wrze śnia
bę dzie 5 go dzin dy dak tycz nych
w ra mach pod sta wy pro gra mo -
wej. Ro dzi ce nie bę dą po no sić
żad nych opłat, je dy nie za je dze -
nie – mó wi Agniesz ka Cze -
chow ska -Ko peć. 

Ce ny po sił ków bę dą się wa -
hać od 4,50 do 5 zł dzien nie.
Opła ta ta obej mu je je dy nie
skład ni ki, tak zwa ny wkład
do ko tła, a nie przy go to wa nie
po sił ków. Ro dzi ce za każ dą
pierw szą go dzi nę za jęć po wy -
żej 5 go dzi ny za pła cą 42 zł mie -

sięcz nie i za każ dą na stęp ną ko -
lej ne 42 zł. Je śli dziec ko bę dzie
prze by wać w przed szko lu 8 go -
dzin, to mie sięcz nie ro dzic za -
pła ci 126 zł oraz opła tę za śnia -
da nie, obiad i pod wie czo rek, czy -
li jesz cze oko ło 90 – 100 zł.
Rad ni usta li li po nad to, że je że li
na te re nie mia sta do przed szko -
la cho dzi jed no lub wię cej dzie -
ci z jed nej ro dzi ny, to na pi sem -
ny wnio sek ro dzi ca, skie ro wa ny
do dy rek to ra przed szko la, opła -
tę za opie kę, wy cho wa nie i na -
ucza nie ob ni ża się o 25 pro cent
i 50 pro cent za każ de ko lej ne
dziec ko. Ro dzi ce bę dą mu sie li
tak że pa mię tać o punk tu al nym
od bie ra niu dziec ka z przed -
szko la, bo dy rek tor bę dzie na li -
czał do dat ko wą opła tę w wy so -
ko ści 2 zł za każ dą roz po czę tą

go dzi nę, któ rą dziec ko prze by -
wa w przed szko lu dłu żej, niż
prze wi du je to umo wa z dy rek to -
rem pla ców ki. 

– Cie szy my się, że uda ło
nam się zre zy gno wać z nie któ -
rych roz wią zań, pro po no wa nych
w po przed nim pro jek cie uchwa -
ły, jak na przy kład z trzy go dzin -
nych pa kie tów, któ re ro dzic mu -
siał by za pła cić, nie za leż nie czy
dziec ko prze by wa w przed szko -
lu go dzi nę lub trzy go dzi ny.
Z pro jek tu zo sta ła wy kre ślo -
na tak że ka ra 5 zł za nie ode bra -
nie dziec ka w okre ślo nym cza -
sie – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski,
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w So snow cu. – Uwa żam jed nak,
że opła ta 126 zł za trzy go dzi ny
jest zbyt wy so ka. Ta ka opła ta
po win na ob jąć 4 go dzi ny. Za -

mie rza my mo ni to ro wać sy tu ację
w przed szko lach, spraw dzić, czy
w związ ku ze zmia na mi za sad
i opłat, zma la ła licz ba przed -
szko la ków, czy wzro sła. Po kil -
ku mie sią cach funk cjo no wa nia
zmian, bę dzie my cze kać na ra -
port urzęd ni ków, któ ry mo że się
stać pod sta wą do wpro wa dze nia
ko lej nych zmian, ob ni że nia opłat
czy wręcz pój ścia w stro nę uryn -
ko wie nia przed szko li, w za leż -
no ści od te go, jak bę dzie się
kształ to wać sy tu acja – do da je. 

Sa mi ro dzi ce twier dzą jed nak,
że bo le śnie od czu ją wzrost opłat
za przed szko le. – Od da nie dziec -
ka na osiem go dzin jest nie moż li -
we. Prze cież sa mi pra cu je my za -
zwy czaj osiem go dzin, a jesz cze
trze ba do je chać do pra cy i z pra -
cy. Mo je dziec ko mu si spę dzić
w przed szko lu dzie więć go dzin,
a łącz nie z po sił ka mi bę dzie to
kosz to wać oko ło 240 zł. Do te go
do cho dzą in ne opła ty – do dat ko -
we za ję cia, wy ciecz ki, ma te ria ły
pla stycz ne – twier dzi ma ma pię -
cio let niej Ani. 

Dla ro dzi ców przed szko la -
ków jest tak że do bra wia do -
mość. Praw do po dob nie od wrze -
śnia za cznie dzia łać pry wat ne
przed szko le i żło bek w Za gó -
rzu. – Mia sto sprzy ja ta kim pry -
wat nym ini cja ty wom. Koszt po -
by tu dziec ka w pry wat nej pla -
ców ce nie po wi nien być zbyt
wy so ki, bo pry wat ni in we sto rzy
tak że mo gą sta rać się i otrzy mać
do ta cje gmin ne – uwa ża Cze -
chow ska -Ko peć. 

Syl wia Ko sman

No we staw ki za przed szko la bę dą obo wią zy wać już od wrze śnia 

Trud ny kom pro mis

Mistrz pla ka tu w So snow cu

Trwa spis
powszechny
Z po cząt kiem mie sią ca ru szył Na -
ro do wy Spis Po wszech ny Lud no -
ści i Miesz kań 2011 i trwać bę -
dzie do 30 czerw ca 2011. 

Spis po wszech ny jest jed nym
z naj waż niej szych ba dań sta ty -
stycz nych, po le ga ją cym na ze bra -
niu po głę bio nych, ak tu al nych in -
for ma cji do ty czą cych pol skie go
spo łe czeń stwa. Na ro do wy Spis
Po wszech ny Lud no ści i Miesz -
kań 2011 to pierw szy spis po -
wszech ny od cza su przy stą pie nia
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.

Je go ce lem jest przede wszyst -
kim do star cze nie naj bar dziej
szcze gó ło wych in for ma cji o licz -
bie lud no ści, jej roz miesz cze niu,
struk tu rze de mo gra ficz no –spo -
łecz nej i za wo do wej, a tak że
o spo łecz no –eko no micz nej cha -
rak te ry sty ce go spo darstw do mo -
wych i ro dzin oraz o ich za so bach
i wa run kach miesz ka nio wych
na wszyst kich szcze blach po dzia -
łu te ry to rial ne go kra ju: ogól no -
kra jo wym, re gio nal nym i lo kal -
nym.

Po raz pierw szy w tym ro ku
umoż li wio ny zo sta nie spis lud no -
ści w for mie elek tro nicz nej bez
uży cia stan dar do wych pa pie ro -
wych for mu la rzy. An kie te rzy bę -
dą nas od wie dzać od po nie dział -
ku do piąt ku, w godz. 8–20.
W so bo tę za koń czą pra cę dwie
go dzi ny wcze śniej. Każ dy rach -
mistrz mu si mieć ze so bą iden ty -
fi ka tor ze zdję ciem i do wód oso -
bi sty. W ra zie wąt pli wo ści mo że -
my zadzwo nić, by spraw dzić je go
toż sa mość. GUS uru cho mił spe cjal -
ne in fo li nie (800 800 800 – bez płat -
na dla te le fo nów sta cjo nar -
nych, 22 44 44 777 – płat na dla te le -
fo nów ko mór ko wych). Da ne bę dą
zbie ra ne na dwa spo so by: w ba da niu
re pre zen ta cyj nym i w ba da niu peł -
nym. To pierw sze bę dzie skła dać
się z 60-100 py tań i obej mie oko -
ło 20 pro cent lo so wo wy bra nych
miesz kań ców na sze go kra ju.
W ro ku 2011 uru cho mio no po raz
pierw szy sa mo spis in ter ne to wy.
Je śli więc nie ży czy my so bie wi -
zy ty rach mi strza w na szym do mu,
wy star czy, że zro bi my to przez in -
ter net.

Pa mię tać na le ży, że spis jest
obo wiąz ko wy, a od mo wa pod da -
nia się spi so wi gro zi ka rą grzyw -
ny. GK 
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Po kilku tygodniach rozmów m.in. z rodzicami, ustalono nowe stawki w przedszkolach
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Te re sa Szcze pa nek

Był sty czeń 2010 ro ku. Lot ni sko
w Py rzo wi cach sku wał dwu dzie -
sto stop nio wy mróz. Gdzieś da le -
ko, bar dzo da le ko, kil ku oso bo -
wej eki pie spe le olo gów ry so wał
się cel no wej wy pra wy a wraz
z nim czter dzie sto stop nio we
upa ły, bli sko stu pro cen to wa wil -
got ność i nie koń czą cy się las
desz czo wy.

– Po dróż na wy spy In do ne -
zji mia łem chy ba za pi sa ną
w gwiaz dach, po dob nie jak kie -
dyś Bor neo. Ale na wet wie dząc
już, że bę dę z bli ska przy glą dał
się ple mio nom ży ją cym w Do li -
nie Ba liem, czy na od le głym
od niej Ce le be sie, nie przy pusz -
cza łem, że przyj dzie mi się
otrzeć o świat aż tak nie zwy -
kły – roz po czął opo wieść Grze -
gorz Kuś piel – al pi ni sta, spe le -
olog, po dróż nik. 

I choć uda ło mu się do trzeć
do wie lu za kąt ków świa ta, w któ -
rych bia ły czło wiek jest wi do -
kiem nad zwy czaj nym, a cy wi li -
za cja na wet nie wa ży się pu kać
do wciąż za mknię tych dla niej
wrót, ple mię Da ni z do li ny Ba -
liem (Pa pua No wa Gwi nea) i lud
To ra ja z Ce le be su uzmy sło wi ły
mu, że są jesz cze ta kie miej sca,
w któ rych czas nie ty le za trzy mał
się w pew nym mo men cie, co stoi
w miej scu od za wsze. 

Ba�liem

Wy pra wa mia ła do trzeć do in do -
ne zyj skiej czę ści Pa pui, daw ne -

go Irian Jaya, kra iny le gen dar -
nych ka ni ba li i ob ci na czy pal -
ców oraz nie zba da nych ma sy -
wów gór skich. 

– In do ne zyj ska Pa pua, w tym
Do li na Ba liem, to gi gan tycz ny
skan sen et no gra ficz ny – Ple mio -
na Da ni, Yani, Ko ro wa jo wie ży -
ją cy na drze wach i prze dziw ne
ję zy ki, w każ dej do li nie in -
ny – mó wi po dróż nik. 

Za chod nia część wy spy kry -
je w so bie naj bar dziej dzie wi cze
miej sca na Zie mi. W 1992 ro ku
od na le zio no tu ple mię, któ re go
roz wój za trzy mał się na po zio -
mie lu dów neo li tycz nych. 

– Ba liem od kry to w 1938 ro -
ku. W 1954 do tar li tu mi sjo na -
rze. Przy wi tał ich grad strzał, bo
w owych cza sach lu do żer stwo
by ło nor mal nym spo so bem uzu -
peł nia nia ubo giej w biał ko die ty.
Obec nie ka ni ba lizm jest su ro wo
za ka za ny przez in do ne zyj skie
wła dze, co nie zna czy, że prze -
stał być prak ty ko wa ny – do da je
Grze gorz Kuś piel.

Do Ba liem do tar li dro gą
mor ską. Z Jy apu ry sa mo lo tem
do sta li się do Wa me ny, gdzie co -
raz czę ściej do cie ra ją wy traw ni
tu ry ści. Po sta no wi li jed nak
wyjść po za stre fę tu ry stycz ną,
po ko nu jąc kil ka dzie siąt do dat ko -
wych ki lo me trów. 

Już sam wi dok tu byl ców,
ubra nych je dy nie w ko te kę (zro -
bio ny z ty kwy fu te rał na pe ni sa),
na szyj nik z zę bów ku sku sa,
z kła mi dzi ka za tknię ty mi
w noz drzach zro bił na człon kach
wy pra wy nie ma łe wra że nie. Ich

oczy chło nę ły eg zo tycz ne wi do -
ki, któ re zda wa ły się ni gdy nie
koń czyć. 

– Tu tej sza lud ność ży je
w ogro dzo nych pa li sa dą osa -
dach, skła da ją cych się za wsze
z trzech chat – do mu dla męż -
czyzn, do mu dla ko biet i cha ty
go spo dar czej do przy go to wa nia
po sił ków i ho dow li świń. W ta -
kiej nie wiel kiej osa dzie ży je naj -
wy żej czte rech męż czyzn ze
swo imi żo na mi i dzieć mi. Po li -
ga mia jest tu dość po wszech -
na i świad czy o za moż no ści
męż czy zny. Zmar łych obec nie
pod da je się kre ma cji, jed nak
wcze śniej wy glą da ło to zu peł ne
ina czej – tłu ma czy dą brow ski
po dróż nik.

mu�mie�zple�mie�nia�Da�ni

Ple mio na te kie dyś mu mi fi ko -
wa ły zmar łych. Pro ce so wi te mu
pod da wa no cia ła wy bit nych wo -
dzów i zna czą cych oso bi sto -
ści. – Mu mi fi ka cja by ła dro ga.
Naj pierw usu wa no z cia ła zmar -
łe go wnętrz no ści, po tem zwło ki,
od święt nie ubra ne, na tar te zio ła -
mi, ukła da no na spe cjal nym
rusz to wa niu nad pa le ni skiem
i pod da wa no wę dze niu, co ja kiś
czas na kłu wa jąc spe cjal nym
szpi kul cem, umoż li wia jąc od -
pływ zbie ra ją cych się pły nów.
Trwa ło to kil ka mie się cy. Trze ba
by ło zbu do wać spe cjal ną cha tę
do te go ce lu i zgro ma dzić ol -
brzy mie ilo ści drew na, to też nie
wszy scy mo gli so bie na to po -
zwo lić. Kon ser wa cja po zwa la ła

w pew nym sen sie, w mnie ma niu
ple mie nia Da ni, na utrzy ma nie
oso by zmar łej przy ży ciu. Mu -
mie sta wa ły się łącz ni kiem ze
świa tem przod ków. Obec nie
trak to wa ne są z nie mniej szą
czcią, niż przed wie lu la ty. Prze -
by wa ją w ho nai – do mach,
w któ rych miesz ka ją męż czyź ni,
a oni dzie lą się z ni mi je dze -

niem, ofia ro wu ją im ty toń, skła -
da ją ofia ry. Wi szą w spe cjal nych
sie ciach, w tyl nej czę ści cha ty,
oto czo ne re li kwia mi. Kie dy za -
py ta łem tu byl ców, dla cze go tak
pie czo ło wi cie dba ją o mu mie
swo ich przod ków, po wie dzie li
mi, że to je dy ny spo sób, by móc
czer pać z ich mą dro ści, do -
świad czeń i wie dzy – opo wia da
Grze gorz, zwra ca jąc uwa gę
na to, że ist nie je też zwy czaj
kon sul to wa nia się z mu mia mi,

je śli trze ba pod jąć ja kąś waż ną
de cy zję zwią za ną z za war ciem
mał żeń stwa, wy bu do wa niem no -
wej za gro dy, wy ru sze niem
na woj nę, czy na wet przy go to wa -
nia mi do po grze bu. 

Tu ry sta do cie ra jąc do wio -
sek: Yiwi ka, Sum pa ima, Aiki ma
czy Mu sa ta fak, ma oka zję
na spo tka nie z mu mia mi wiel -
kich wo dzów sprzed 400 lat. 

– Wieść nie sie, że przed czte -
re ma stu le cia mi dwóch męż -
czyzn za mknię tych w sło mia nej
cha cie wę dzi ło cia ło wo dza
przez pięć lat! Wy obra ża cie to
so bie? – do py tu je Ku śpiel. 

War to przy tej oka zji wspo -
mnieć o tym, że nie któ re ple -
mio na Pa pu asów nie wie rzą, że
ktoś mo że umrzeć z na tu ral nych
przy czyn. Od po wie dzial no ści
za śmierć upa tru ją wśród du -
chów al bo też wi nę przy pi su ją
kon kret ne mu czło wie ko wi. Je śli
ktoś umie ra za spra wą du chów,
trze ba prze bła gać nie przy chyl ne
mo ce i spró bo wać po ro zu mieć
się z ni mi. Je śli wi nę za śmierć
po no si czło wiek, trze ba go od na -
leźć, poj mać i za bić, że by nie
rzu cał uro ku na in nych. 

Oka�zy�wa�nie�ża�łO�By

Ale to nie wszyst kie re we la cje
zwią za ne z ple mie niem Da ni.
Ich pod sta wo wym na rzę dziem
jest sie kie ra, zwy kła, ka mien na,
kształ tem przy po mi na ją ca na szą
mo ty kę. Jej za sto so wa nie jest
sze ro kie, od spulch nia nia zie mi
pod za siew, przez ści na nie

drzew, po wal ki ple mien ne. Ist -
nie je jed nak coś jesz cze – ry tu -
al ny ka mien ny to pór, słu żą cy
do bar dziej spek ta ku lar nych
czyn no ści. Wśród lu dzi ple mie -
nia Da ni ob ci na się nim pal ce
rąk. Tym, któ rzy stra ci li ko goś
bli skie go. Frag ment po frag men -
cie, od jed ne go sta wu do ko lej -
ne go, za zna cza jąc w ten spo sób
ża ło bę. Są ta cy, któ rym po zo sta -
ły już tyl ko kciu ki. Wi dok jest
szo ku ją cy dla każ de go, kto przy -
by wa w to miej sce. 

– Przy glą da jąc się tu tej szym
ob rzę dom do cie ra ło do mnie i mo -
ich współ to wa rzy szy, że w gó rach
Pa pui, po któ rych przy szło nam
wę dro wać do tknę li śmy praw dy
sprzed wie ków, zo ba czy li śmy lu dzi
ży ją cych tak, jak w cza sach, gdzie
god ność wo jow ni ka by ła w ce nie
a środ kiem płat ni czym nie by ła ru -
pia, czy do lar, ale musz le i świ nie.
W ma sy wie Gór Cen tral nych, we -
wnątrz wy spy po ro śnię tej nie prze -
by tym, desz czo wym la sem rów ni -
ko wym, prze by wa li śmy z ludź mi,
uży wa ją cy mi ka mien nych na rzę -
dzi i mo dlą cy mi się do prze la tu ją -
cych nad wy spą sa mo lo tów, a to
wszyst ko za le d wie o kil ka dni dro -
gi od na szej ba zy znaj du ją cej się
w Wa me nie – mie ście na wskroś
prze siąk nię tym cy wi li za -
cją – moż na usły szeć.

ży�ją�cy�zmar�li

Po dró żu jąc po Pa pui
i za pusz cza jąc się
w od le głe,
dzie wi -

Zachodnia�część
wyspy�kryje�w�sobie
najbardziej
dziewicze�miejsca
na�Ziemi.�W�1992
roku�odnaleziono�tu
plemię,�którego
rozwój�zatrzymał�się
na�poziomie�ludów
neolitycznych

Od Baliem 
po Celebes
Grze�go�rza�Kuś�pie�l podróżuje od zawsze. Eksplorując jaskinie, odwiedza najdalsze zakątki świata, robiąc przy tym niezwykłe
fotografie. W Dąbrowie Górniczej w muzeum prowadzi dział etnograficzny. Niedawno wrócił z kolejnej podróży
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podróże
cze nie mal te re ny, trze ba pa mię -
tać, że tu byl cy są bar dzo nie uf ni
wo bec przy by szów. To, by wpu -
ści li bia łe go do cha ty, gra ni czy
z cu dem. Wie rzą, że w ten spo -
sób przy bysz za bie ra z ich do -
mo stwa do bre mo ce. Po dob nie
jest ze zdję cia mi, któ re – jak mó -
wią – wy kra da ją du szę z czło -
wie ka. 

Ple mio na ży ją ce da le ko
od cy wi li zo wa nej Wa me ny,
do któ rej do le cieć moż na sa mo -
lo tem, ży ją w har mo nii z przy ro -
dą, od czu wa ją sil ny zwią zek ze
swo imi przod ka mi, i wie rzą, że
dzię ki cza rom mo gą przy cią gać
lub od ga niać du chy, bę dą ce
w ich ro zu mie niu wciąż ży ją cy -
mi zmar ły mi, ży ją cy mi dzię ki
me ta mor fo zie, ja ką prze szli po -
przez śmierć. 

– Wiel ką wa gę przy wią zu je
się tu taj do te go, by z du cha mi
przod ków być w do brych re la -
cjach. W do li nach wie rzy się
w to, że moż li wy jest kon takt
zmar łych z człon ka mi ro dzi ny.
Du chy po strze ga ne są ja ko isto -
ty po sia da ją ce mo ce spraw cze,
dla te go ufa jąc, że moż na u nich
wie le wy pro sić i wy cho dząc
z za ło że nia, że ni gdy nie są do -
sta tecz nie za do wo lo ne, od pra wia
się ry tu ały i co ja kiś czas skła da
du chom ofia ry – mó wi Grze gorz
Kuś piel. 

ce�le�Bes

Już na po cząt ku wy pra wy jej
człon ko wie po sta no wi li do trzeć
do Do li ny Ba liem bez wzglę du
na skut ki. Z Dża kar ty wy ru szy li
do Jay apu ry. Po dróż dro gą mor -
ską trwa ła dwa ty go dnie, z cze -
go przez ty dzień ich do mem sta -
ła się wy spa, na któ rej ży je lud
To ra ja. Wy spę opły wa ją czte ry
mo rza: Ban da, Mo luc kie, Flo res
i Ce le bes. Jej te ry to rium jest gó -
rzy ste, a wi dok wul ka nów spra -
wia, że ser ce po tra fi za drżeć
z za chwy tu. Kształ tem przy po -
mi na skor pio na. Wy spa jest
w czo łów ce pro du cen tów gał ki
musz ka to ło wej, goź dzi ków, orze -

cha ko ko so we go,
ko pry i wa ni lii.

Jed nak nie

to czy ni ją tak atrak cyj ną dla po -
dróż ni ków. 

– Aż trud no by ło uwie rzyć,
że w od le gło ści nie mal dzie się -
ciu ty się cy ki lo me trów od Pol ski
na tra fi my na miej sce, w któ rym
po grzeb jest naj waż niej szym
wy da rze niem w ży ciu czło wie -
ka. Prze su wa jąc się w głąb wy -
spy dziu ra wy mi dro ga mi, dotar -
li śmy do miej sca, któ re prócz
wy jąt ko wej tro pi kal nej fau ny
i flo ry ce chu ją nie zwy kłe…

pO�chów�ki

Ma ło kto po tra fi chy ba wy obra -
zić so bie, by cia ło po śmier ci nie
zo sta ło po grze ba ne, czy skre mo -
wa ne. A jed nak na Ce le be sie,
wśród lu du To ra ja, za nim na stą -
pi po grzeb, po tra fi mi nąć na wet
kil ka mie się cy. 

– Wszyst ko dla te go, że
śmierć ozna cza dla nich po łą -
cze nie się z du cha mi przod ków
i sta no wi naj waż niej sze wy da -
rze nie w ro dzi nie. Nie ma To ra -
ja, któ ry nie znał by opo wie ści
o tym, jak to Bóg py ta zmar łe -
go o to, ja ki miał po grzeb. Je śli
był hucz ny, most pro wa dzą cy
do nie ba bę dzie sze ro ki i ze zło -
ta, je śli bied ny, most bę dzie z li -
ścia pal mo we go, po któ rym
kro cze nie jest nie bez piecz ne.
Tak gło si opo wieść. To ra ja wie
też o tym, że im wy staw niej szy
po chó wek, tym zmar ły w za -
świa tach bę dzie miał lep szą po -

zy cję, przez co zy ska moż li -
wość więk sze go wsta wien nic -
twa za ro dzi ną – opo wia da po -
dróż nik. – Naj skrom niej sze po -
grze by wy ma ga ją za rżnię cia
dwóch, trzech ba wo łów i kil ku -
dzie się ciu świń, ale są i ta kie,
gdzie w ofie rze za bi ja się set ki
ba wo łów, na rzeź idą ty sią ce
świń. Wów czas ta ka ce re mo nia
po tra fi trwać na wet i mie -
siąc – tłu ma czy.

Po grzeb to ogrom ny wy da -
tek, dla te go uro czy sto ści od kła -
da się do cza su, kie dy ro dzi -
na zmar łe go zgro ma dzi od po -
wied nią ilość trzo dy i do pó ki nie
zbio rą się wszy scy krew ni, na -
wet z naj od le glej szych za kąt ków,
usta la jąc wspól nie pa su ją cy im
ter min po chów ku.

– Koszt ba wo ła błot ne go to 3-
4 ty sią ce eu ro! Dla To ra ja to kil -
ka mi lio nów ru pii in do ne zyj skich.
Za raz po śmier ci cia ło zmar łe go
owi ja się w wie le warstw ma te ria -
łu i tak cze ka ono w spe cjal nie
do te go ce lu zbu do wa nych na pa -
lach do mach, po za wio ską, aż
do na dej ścia wła ści we go mo men -
tu, kie dy uczest ni czy w ob rzę dzie
po grze bo wym – tłu ma czy Grze -
gorz. Do cza su po chów ku zmar -
łe go trak tu je się jak ży we go,
uzna jąc go za oso bę cięż ko cho rą.
Trzy ra zy dzien nie sta wia się
przed trum ną je dze nie. 

Zmar ły przyj mu je też go ści.
Kie dy nad cho dzi czas uro czy sto -
ści na jed nym ze świę tych miejsc
sta wia się wie żę przy po mi na ją -
cą kształ tem dom To ra ja. Tam
umiesz cza się szcząt ki zmar łej
oso by. Pro ce sja, ry tu al ne śpie wy,
po ka zy walk ple mien nych – to
wszyst ko bled nie wo bec głów ne -
go punk tu uro czy sto ści – wal ki
spe cjal nie ho do wa nych na ten
czas ba wo łów i ich ry tu al -
na rzeź. Mię so za bi tych ba wo -
łów i świń dzie li się mię dzy
wszyst kich przy by łych
krew nych i, jak ka że tra -
dy cja, każ de go pro si się
oso bi ście o od biór przy -
pa da ją cej mu czę ści.
Po kil ku dnio wych uro czy -
sto ściach cia ło ukła da się
w spe cjal nych trum nach,
wy ko na nych z pnia drze wa
chle bo we go i umiesz cza
w wy drą żo nych w ska łach tu -

ne lach. Tyl ko gdzie nie gdzie
zda rza się, że szcząt ki po pro stu
zrzu ca ne są do wnę trza ja ski ni.
Wszyst ko jest czę ścią ry tu ału,
któ ry mu si być od pra wio ny
zgod nie z wie rze nia mi i obo wią -
zu ją cą tra dy cją. Do pie ro po wła -
ści wym po chów ku zmar ły od -
cho dzi do kra iny szczę śli wo ści
i wów czas ury wa się z nim kon -
takt.

– Te raz wpraw dzie już się te -
go nie prak ty ku je, ale do nie -
daw na cho wa no szcząt ki zmar -
łych w tak zwa nych eron gach,
ol brzy mich trum nach, w któ rych
skła da no szcząt ki gro ma dzo ne
przez po ko le nia – do da je.

Drze�wa�spO�czyn�ku

Ma wia ją, że lu dzie To ra ja
od uro dze nia zbie ra ją pie nią dze
na swój po grzeb. A po nie waż
jest on bar dzo kosz tow ny, ry tu -
al ne mu ob rzę do wi po grze bo we -
mu nie pod le ga ją dzie ci
przed ukoń cze niem ro ku. Są
na Ce le be sie drze wa la tek so we
po kaź nych roz mia rów, w pniach
któ rych wy drą żo ne są dziu ple.
Do strzec w nich moż na dzie cię -
ce szcząt ki, po cho wa ne wraz
z ło ży skiem mat ki, cza sa mi są to
pło dy. Skła da jąc cia ło w drze -
wie, sym bo licz nie od da je się ży -
cie dziec ka na tu rze, w na dziei,
że przy ro da użyź nio na w ten
spo sób, od da no we, zdro we
ży cie. Cia ło przy kry te dar -
ni ną z upły wem cza su
wy sy cha. Za le wa je ży -
wi ca, któ ra po zwa la
drze wu wchło nąć ma -
leń kie zwło ki. To ra jo -
wie wie rzą, że bia ły

płyn wy do sta ją cy się z drze wa
sym bo li zu je mle ko mat ki, Ufa ją
więc, że nie bę dzie ono głod ne
w za świa tach

– Wi dok ta kie go drze wa to
coś, co za pa mię tu je się na za -
wsze. Dziu ple z cza sem się za -
my ka ją, zo sta ją po nich tyl ko po -
dłuż ne ry sy – mó wi z prze ję ciem
Grze gorz.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ob -
rzę dy lu du To ra ja cią gle są nie -
zro zu mia łe i ta jem ni cze dla po -
zo sta łych miesz kań ców Ar chi -
pe la gu Wysp In do ne zyj skich.
Na Ja wie po dziś dzień wie rzy
się, że zmar li z To ra ja, dzię ki
czar nej ma gii sa mi od naj du ją
dro gę do swych gro bów. 

si�ła�wra�żeń

– Prze ni ka nie się świa tów
w Do li nie Ba liem i na Ce le -

be sie zmu sza do te go, by
za trzy mać się na chwi -

lę. Tra dy cja prze pla ta się tu z no -
wo cze sno ścią. Do tar cie do tych
nie zwy kłych re jo nów, skry wa ją -
cych prze róż ne ta jem ni ce to wy -
zwa nie dla wy trwa łych. Trze ba
po ko nać ko lej ne szcze ble biu ro -
kra cji, a wę drów ka nie na le ży
do ła twych, nie jest też bez piecz -
na. Jed nak każ dy, kto te mu po -
do ła, bę dzie zda nia, że trud się
opła cał. Ko ra lo we wy spy, mu -
mie sprzed wie ków, po chów ki
w ja ski niach, tro fea łow ców
głów, dzi ka dżun gla, do my
na drze wach i po tom ko wie ka ni -
ba li – to wszyst ko spra wia, że
za po mi na się o tru dach po dró ży,
za ta pia jąc się w za dzi wia ją cym
świe cie nie zli czo nych kul tur,
w świe cie, w któ rym czas się nie
li czy – koń czy opo wieść Grze -
gorz Kuś piel. 

Po raz ko lej ny oka za ło się, że
od le głe za kąt ki i ży ją cy w nich
lu dzie po tra fią prze nieść nas,
współ cze snych, w zu peł nie in ny
wy miar.

Mało�kto�potrafi
chyba�wyobrazić
sobie,�by�ciało
po śmierci�nie
zostało�pogrzebane,
czy�skremowane.
A jednak
na Celebesie,�wśród
ludu�Toraja,�zanim
nastąpi�pogrzeb,
potrafi�minąć�nawet
kilka�miesięcy
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Urodził  się  w 1760  roku  Trzemesznie
(Wielkopolska) jako syn Augustyna, który był
murarzem. W związku z utratą przez ojca
całego  majątku  jego  przygotowaniem
do przyszłego zawodu zajął się brat – mistrz
szewski z Poznania. W 1780 roku przybył
do Warszawy, gdzie 8  lat później uzyskał
tytuł mistrza szewskiego. Wykonując swój
zawód  dorobił  się  znacznego  majątku,
a damskie buciki mistrza Kilińskiego cieszyły
się  powodzeniem  nawet  na dworze
królewskim. W 1789 roku kupił kamienicę
na Szerokim Dunaju i założył tam warsztat.
Ożenił się z niespełna 16-letnią Marianną
Rucińską z Czerwińska. Miał podobno trudny
charakter,  ale  równocześnie  był  bardzo
gościnny, co poskutkowało wybraniem go
w 1791  roku na radnego miejskiego. Był
członkiem  Związku  Rewolucyjnego
i w dniach 17-18  kwietnia 1794  roku

w czasie  insurekcji  warszawskiej  stanął
na czele  ludu. 19  kwietnia  insurekcja
warszawska przyłączyła się do powstania
kościuszkowskiego i uznała T. Kościuszkę
za Najwyższego  Naczelnika  Siły  Zbrojnej
Narodowej. Władzę przejęła Rada Zastępcza
Tymczasowa, w skład której wszedł także
Kiliński. Jako jej członek zbliżył się do króla
i zajmował stanowisko wrogie radykalnemu
skrzydłu insurekcji. 28 czerwca 1794 roku
wysłał oddziały z Warszawy na front. 2 lipca
został  mianowany  przez  T.  Kościuszkę
pułkownikiem i w krótkim czasie uformował
z własnych  funduszy  pułk.  Podczas
oblężenia Warszawy przez wojska pruskie
bardzo dzielnie odpierał ataki nieprzyjaciela
i był dwukrotnie ranny. Po klęsce w bitwie
pod Maciejowicami oraz wzięciu do niewoli
Kościuszki,  nowy  Naczelnik  Tomasz
Wawrzecki wysłał Jana Kilińskiego do jego

rodzinnych stron, aby wszczął tam działania
powstańcze.  Po dostaniu  się  w ręce
Prusaków na żądanie generała Suworowa
został wydany władzom carskim. Osadzono
go  w twierdzy  Pietropławskiej  gdzie
przebywał dwa lata. Następnie wraz z żoną,
dwoma  córkami  i dwoma  synami  osiadł
w Wilnie, gdzie założył warsztat szewski.
Przystąpił do tajnego stowarzyszenia, które
miało  na celu  wysłanie  młodzieży
do powstających we Włoszech Legionów
Polskich gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
W 1797 roku został ponownie aresztowany.
Po zwolnieniu  powrócił  do Warszawy.
W 1807 roku ofiarował Napoleonowi dwa
sztandary  swojego  pułku  pieczołowicie
przechowywane od czasów powstania oraz
oddał  swoich  synów  pod jego  rozkazy.
Przebywający na dożywotniej emeryturze
Jan Kiliński  zmarł 18  stycznia 1819  roku

w Warszawie  i pochowany  został
pod kościołem  na warszawskich
Powązkach. W Sosnowcu  szewc-bohater
narodowy  jest  patronem ulicy  po drugiej
stronie dworca kolejowego.  

Przed 1819 ro kiem Po goń na le ża ła
do pa ra fii w My sło wi cach, w tym
wła śnie ro ku zo sta ła włą czo -
na do pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa Bi -
sku pa Mę czen ni ka w Cze la dzi, a na -
stęp nie w 1896 ro ku do pa ra fii pw.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma rii
Pan ny. W 1903 ro ku w po bli żu So -
sno wiec kiej Szko ły Re al nej wznie -
sio no drew nia ną ka pli cę fi lial ną,
któ rej wi ka riu szem zo stał ks. Mie -
czy sław Fro eh lich, przy szły bu dow -
ni czy ko ścio ła pw. św. To ma sza.
Uzy skał on od władz car skich zgo -
dę na bu do wę du żej świą ty ni wg
pro jek tu Jó ze fa Po mian -Po mia now -
skie go i po wo łał ko mi tet jej bu do wy.
W je go skład we szli m.in. O. Pre is,
JK. Lip ski, W. Ma cie jow ski, A. Ro -
wiń ski, A. Krau ze i wie lu in nych
zna czą cych miesz kań ców Po go ni.
Fun du sze mia ły po cho dzić ze skła -
dek pa ra fian, w du żej czę ści ro bot -
ni ków fa brycz nych, któ rzy na ten cel

prze zna czy li 1proc. swo ich za rob -
ków. Cał ko wi ty koszt osza co wa ny
zo stał na bli sko 100 ty się cy ru bli.
W ma ju 1904 ro ku pa ra fia nie przy -
stą pi li do prac ziem nych. Gmach
w sta nie su ro wym wznie sio ny zo stał
do kład nie 100 lat te mu. Uro czy ste -
go po świę ce nia do ko nał dzie kan bę -
dziń ski – ks. Kle mens Ho ło ciń ski,
a w dniu 18 lip ca 1911 ro ku bi skup
kie lec ki ks. Au gu styn Ło siń ski ery -
go wał pa ra fię pw. św. To ma sza
Apo sto ła i Mat ki Bo skiej Ró żań co -
wej. Jej pierw szym pro bosz czem
zo stał M. Fro eh lich. Ko ściół jest
trój na wo wy i wy bu do wa ny w sty lu
neo go tyc kim. Zo stał wznie sio ny
przy wy ko rzy sta niu czer wo nej, pra -
so wa nej ce gły z nie wiel kim do dat -
kiem ka mie nia szydło wiec kie go.
Jest on du ża ba zy li ką z tran sep tem
i wy dłu żo nym, za mknię tym pre zbi -
te rium. Ze wzglę dów oszczęd no -
ścio wych pro jekt J. Po mian -Po mia -

now skie go nie zo stał do koń ca zre -
ali zo wa ny. Zmia nom ule gła fa sa da
głów na, po nie waż wie że ucię to po -
nad fry zem, w po ło wie wy so ko ści
znaj du ją cych się tam okien i przy -
kry to pro wi zo rycz ny mi dasz ka mi.
Nie znacz nie zmie nio no tak że pro -
por cje por ta lu wej ścio we go oraz
uprosz czo no szczyt tran sep tu. Pra ce
wy koń cze nio we w świą ty ni kon ty -
nu owa li na stęp cy pierw sze go pro -
bosz cza: ks. Sta ni sław Ma zur kie -
wicz (1911-1916) i ks. Fran ci szek
Pę dzich (1916-1938). Z te go okre su
po cho dzi istot na część wy po sa że nia,
m.in. oł tarz głów ny, wspar ty na wa -
chla rzy ko wa tych wspor ni kach z rzeź -
bą Zmar twych sta łe go Chry stu sa uka -
zu ją ce go się św. To ma szo wi i Apo -
sto łom. Du żo in no wa cji wpro wa dził
rów nież ks. Je rzy Imie la (1941-
1966), któ ry za ku pił or ga ny, ław ki,
kon fe sjo na ły. W tym cza sie za mon -
to wa no część wi tra ży z wi ze run ka -

mi świę tych oraz wy ko na no po li -
chro mię. Je go sta ra niem wy bu do wa -
no ple ba nię, a 26 kwiet nia 1956 ro -
ku kon se kra cji świą ty ni do ko nał bi -
skup czę sto chow ski ks. Zdzi sław
Go liń ski. Ko lej ny pro boszcz, 
ks. Wła dy sław Sob czyk (1967-
1985) wy bu do wał oł tarz z brą zu,
a na cmen ta rzu, w la tach 1980-1985
ka pli cę pw. św. Ka ro la Bo ro me usza.
Po przed ni pro boszcz Jan Szkoc od -
re stau ro wał świą ty nię, za ło żył 15
krysz ta ło wych ży ran do li z kin kie ta -
mi i pod jął się dzie ła do koń cze nia
bu do wy wież. Wy ko na ne zo sta ły
wg. pro jek tu Ewy i To ma sza Ta -
czew skich. Pa ra fia li czy współ cze -
śnie oko ło 13 ty się cy pa ra fian i jej
pro bosz czem jest ks. An drzej Do -
ma ga ła. War to pod kre ślić, że na te -
re nie pa ra fii funk cjo nu je pierw sza
ka to lic ka szko ła utwo rzo na w So -
snow cu po prze mia nach ustro jo -
wych 1989 ro ku.  

Ko ściół św. To ma sza
Apo sto ła

Kazimierz�Wielki
(1310-1370), król Polski

Uro dził się 30 kwiet nia 1310 ro ku w Kow lu ja ko naj -
młod szy syn Wła dy sła wa Ło kiet ka i Ja dwi gi, cór ki Bo -
le sła wa Po boż ne go. Czę sto prze by wał na Wę grzech,
gdzie w wy ni ku mał żeń stwa z Ka ro lem Ro ber tem kró -
lo wą zo sta ła je go sio stra Elż bie ta. W 1329 ro ku zo stał
wy sła ny na dwór wę gier ski do Wy szeh ra du z mi sją
za cie śnie nia so ju szu prze ciw ko ko ali cji krzy żac ko -
-cze skiej. Dwa la ta póź niej brał udział w kon flik cie
zbroj nym z Krzy ża ka mi, m.in. w bi twie pod Płow ca mi.
Po śmier ci  Wła dy sła wa  Ło kiet ka  (2  mar ca 1333)
na zjeź dzie ry cer stwa jed no gło śnie okrzyk nię to Ka zi -
mie rza no wym wład cą i wy zna czo no da tę ko ro na cji
na 25 kwiet nia. Po wstą pie niu na tron naj pil niej szą
spra wą  dla  kró la  by ło  nie do pusz cze nie  do woj ny
szcze gól nie na dwa fron ty. Dzię ki sprzy ja ją cym oko -
licz no ściom oraz za bie gom dy plo ma tycz nym Ka zi -
mie rzo wi uda ło się do pro wa dzić w li sto pa dzie 1335
ro ku do zjaz du w Wy szeh ra dzie, w któ rym uczest ni -
czy li kró lo wie Pol ski, Czech i Wę gier. Nie ste ty przez
dłu gi okres cza su nie roz wią za na po zo sta wa ła kwe -
stia od zy ska nia przez Pol skę za ję tych przez Krzy ża -
ków Po mo rza Gdań skie go, Ku jaw i zie mi do brzyń -
skiej. W 1339 ro ku w War sza wie od był się na pod sta -
wie bul li pa pie ża Be ne dyk ta XII pro ces ka no nicz ny
w tej spra wie, w wy ni ku któ re go za padł ko rzyst ny dla
Ka zi mie rza Wiel kie go wy rok. Osta tecz nie w 1343 ro -
ku w Ka li szu zo stał pod pi sa ny po kój, któ ry prak tycz -
nie obo wią zy wał do 1409 ro ku, w wy ni ku któ re go Pol -
ska  od zy ska ła  część  Ku jaw  i zie mię  do brzyń ską.
Po ure gu lo wa niu spra wy krzy żac kiej król Ka zi mierz
mógł ca łe si ły skie ro wać na wschód w wal ce o za pi -
sa ną mu przez Bo le sła wa Je rze go Tro je de no wi ca Ruś
Ha lic ko -Wło dzi mier ską. W tym cza sie po dej mo wał
rów nież wal ki z Li twi na mi, któ re za koń czo ne zo sta ły
po pod pi sa niu po ko ju w 1356 ro ku. Wład ca kil ka krot -
nie po dej mo wał rów nież wal ki o Śląsk, jed nak nie
uda ło mu się przez ca ły okres pa no wa nia ich od zy -
skać. W po li ty ce we wnętrz nej naj le piej cha rak te ry zu -
je je go rzą dy po wie dze nie: za stał Pol skę drew nia ną
a zo sta wił mu ro wa ną. Wpro wa dził jed no li ty sys tem
za rzą dza nia pań stwem. Przy bo ku wład cy dzia ła ła po -
wo ła na przez nie go ra da kró lew ska, peł nią ca funk cje
do rad cze. W 1334 ro ku roz sze rzył pra wa Ży dów, któ -
rzy m.in. wy łą cze ni zo sta li spod są dów pra wa nie -
miec kie go i pod le ga li bez po śred nio kró lew skim. Do -
ko nał rów nież sze re gu in nych re form ad mi ni stra cyj -
nych i są do wych. W la tach 1346-1347 opra co wa no
sta tu ty wi ślic ko -piotr kow skie, w któ rych do ko na no
ko dy fi ka cji obo wią zu ją cych praw. Prze pro wa dził rów -
nież re for mę woj sko wo ści oraz wy bu do wa no za je go
pa no wa nia 53 zam ki oraz 27 mu ro wa nych for ty fi ka -
cji miej skich. W 1338 ro ku prze pro wa dził re for mę
mo ne tar ną i ja ko pierw szy pol ski wład ca bił mo ne tę
gro szo wą. Prze pro wa dził rów nież re or ga ni za cję sa lin
i wy dał or dy na cję gór ni czą tzw. sta tut żup ny. Jed ną
z naj więk szych je go za sług jest ufun do wa nie w 1364
ro ku Aka de mii Kra kow skiej. Szko ła w mo men cie po -
wsta nia wzo ro wa na by ła we dług swo ich praw na uni -
wer sy tet w Bo lo nii i Pa dwie, ale za sto so wa no tak że
sche ma ty zna ne w Ne apo lu. Na te re nie Ma ło pol ski
ufun do wał rów nież sze reg go tyc kich bu dow li. Ten
wy bit ny wład ca zmarł 5 li sto pa da 1370 ro ku w Kra ko -
wie. Po mi mo fak tu po sia da nia czte rech żon nie po zo -
sta wił po so bie le gal ne go na stęp cy tro nu. W wy ni ku
ukła dów  z wę gier ski mi  An de ga we na mi  po je go
śmier ci na tro nie pol skim za siadł Lu dwik. W So snow -
cu Ka zi mierz Wiel ki jest pa tro nem nie wiel kiej ulicz ki
w dziel ni cy Za gó rze. 

Ko lum nę opra co wał Mi chał Wę cel

Kiliński�Jan�
(1760-1813), powstaniec, szewc
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11 mar ca w Klu bie im. Ja na Kie -
pu ry od był się uro czy sty fi nał
kon kur su Mistrz Rol nic twa
i Prze twór stwa. W eli mi na cjach
wzię ły udział set ki firm z bran ży
spo żyw czej i prze twór czej z te re -
nu ca łe go kra ju. Zwy cięz cy
otrzy ma li sta tu et ki i wy róż nie nia.

Kon kurs już po raz dru gi zor -
ga ni zo wał por tal Tu ry stycz ny

Szlak. Ce lem im pre zy jest wy ło -
nie nie pro du cen tów, któ rych wy -
ro by nie tyl ko od zna cza ją się
wa lo ra mi sma ko wy mi, ale też
do brą ce ną i es te tycz nym opa ko -
wa niem.

– Dla klien ta, któ ry idzie
do skle pu na za ku py waż na jest
mar ka oraz to, aby da ny pro dukt
był smacz ny i ta ni – wy ja śnia Iza -

be la Hlond -Ma cha ła z Tu ry stycz -
ne go Szla ku. – Jest to bar dzo
istot ne w do bie, kie dy pół ki na -
szych skle pów ugi na ją się od to -
wa rów a w me diach jest mnó stwo
re klam firm, któ re za chwa la ją
swo je wy ro by. Stąd też czę sto od -
wo łu je my się do opi nii tych, któ -
rzy już kosz to wa li da ne go wy ro -
bu i są za do wo le ni z ja ko ści. Czę -

sto po le ga my na re ko men da cji
ko goś, kto za gwa ran tu je nam
traf ność do ko na ne go wy bo ru.
Obie te ce chy łą czy kon kurs
Mistrz Rol nic twa i Prze twór stwa.
Bo to wła śnie opi nie kon su men -
tów bio rą cych udział w son da żu
de cy du ją o wy ło nie niu li de ra
w da nej ka te go rii.

O przy zna niu na gród i ty tu -
łów zde cy do wa ły wy ni ki ba dań
son da żo wych. Za czę ły się w lu -
tym ubie głe go ro ku i trwa ły

do 10 wrze śnia 2010. Pro wa dzo -
ne by ły róż ny mi me to da mi. Ich
głów ną za le tą jest to, iż prze bie -
ga ją one cy klicz nie. Ma ją na ce -
lu oce nę stop nia i ja ko ści pro duk -
tów rol no-spo żyw czych. Naj waż -
niej szy mi we ry fi ka to ra mi te go
sek to ra usług są kon su men ci,
któ rzy ku pu ją pro duk ty rol no -
-spo żyw cze. Wy ni ki ba dań oraz
su ma wszyst kich gło sów spły wa -
ją cych do re dak cji za de cy do wa -
ły o po zy cji na li ście lau re atów.

Uczest ni cy kon kur sy zmie -
rzy li się w kil ku dzie się ciu ka te -
go riach. I tak np. w ka te go rii Na -
gro da Se zo nu 2010 w pod ka te -
go rii Mię sa i Wę dli ny pierw sze
miej sce zdo był pro du cent z Ol -
ku sza, Za kład Prze twór stwa
Mię sne go Ba so Sp. z o.o. Z ko -
lei ze wzglę du na es te tycz ne
opa ko wa nie ju ry po sta no wi ło
uho no ro wać pierw szym miej -
scem fir mę Car le stam Po land
z Re guł ko ło War sza wy. TB

Mistrz�Rolnictwa�i�Przetwórstwa

15 mar ca w gma chu Bi blio te ki
głów nej w So snow cu przy ul.
Ze ga dło wi cza od był się wer ni -
saż wy sta wy „Ko bie ty w na uce
w 100. rocz ni cę przy zna nia Na -
gro dy No bla Ma rii Skło dow -
skiej -Cu rie”. Eks po zy cja sku pia
się nie tyl ko na po sta ci na szej
no blist ki, ale i eks po nu je wkład
in nych ko biet w roz wój na uki,
tech no lo gii i me dy cy ny. Od sta -
ro żyt no ści do współ cze sno ści.
Wy sta wę przy go to wał ze spół
pra cow ni ków Dzia łu In for ma -
cyj no -Bi blio gra ficz ne go Bi blio -
te ki Głów nej w So snow cu. Au -

to rzy ko rzy sta li ze zbio rów wła -
snych, Bi blio te ki Ślą skiej w Ka -
to wi cach oraz Pe da go gicz nej
Bi blio te ki Wo je wódz kiej Fi lia
w So snow cu. Aran ża cję pla -
stycz ną wy ko na ły Ali cja Ko -
niecz na i Zo fia Fryc. W cza sie
wer ni sa żu przed sta wio no film
do ku men tal ny pod ty tu łem
„Ma ria”.

Wy sta wę moż na zwie dzać
do 23 kwiet nia w cza sie otwar cia
bi blio te ki tj. po nie dzia łek – pią -
tek od 10.00 do 19.00, czwar tek
i so bo ta od 10.00 do 15.00.
Wstęp jest bez płat ny. U

W 2011 ro ku Wy dział Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du
Mia sta w So snow cu kon ty nu uje
pro gram, ma ją cy na ce lu zwal -
cza nie szro tów ka kasz ta now co -
wiacz ka, szkod ni ka uszka dza ją -
ce go li ście kasz ta now ca bia łe go.

Za pra sza my do udzia łu
w ak cji wszyst kie oso by, któ -
rym na ser cu le ży do bro tych
pięk nych drzew. Przed mio tem
opie ki mo że być za rów no jed -
no drze wo, jak i gru pa drzew.
Oso by nie peł no let nie uczest ni -
czą ce w dzia ła niach zwią za -
nych z ochro ną kasz ta now ców
mo gą je wy ko ny wać wy łącz nie
w obec no ści osób do ro słych
(opie ku nów).

Wa run kiem uczest nic twa
w ak cji jest wy peł nie nie i prze -
sła nie for mu la rzy zgło sze nio -
wych (moż na je po brać z miej -
skiej stro ny in ter ne to wej
www.so sno wiec.pl) w ter mi nie
do 20 kwiet nia 2011r. ze wzglę -
du na ko niecz ność umiesz cze nia
opa sek le po wych przed pierw -
szym wy lo tem szkod ni ka (ze
wzglę du na ogra ni czo ną ilość
środ ków de cy du ją ca bę dzie ko -
lej ność zgło szeń) na ad res Wy -

dzia łu Ochro ny Śro do wi ska
i Rol nic twa Urzę du Miej skie go
w So snow cu, ul. Mo ścic kie -
go 14, fak sem: (32) 296 07 02,
bądź ma ilem: wsr.ka@um.so -
sno wiec.pl, z do pi skiem „Po -
móż my so sno wiec kim kasz ta -
now com”.

Pla no wa ne dzia ła nia ochron -
ne prze wi dzia ne w pro jek cie to:

– prze ka za nie zgło szo nym
pod mio tom opa sek le po wych
wraz z dys pen se rem fe ro mo no -
wym, w ce lu umiesz cze nia
na pniach drzew,

– ak cja gra bie nia li ści za ata -
ko wa nych szro tów kiem, w okre -
sie we ge ta cji i je sie nią, do re ali -
za cji przez zgło szo ne do ak cji
pod mio ty,

– od biór zgra bio nych li ści
kasz ta now ców, przez wska za ne
przez Wy dział Ochro ny Śro do -
wi ska i Rol nic twa fir my oraz
prze wie zie nie ich do kom po -
stow ni w ce lu uty li za cji.

Wszyst kim, któ rzy po sia da ją
kasz ta now ce na swo im te re nie
a chcie li by je chro nić przy po mi -
na my o sys te ma tycz nym gra bie -
niu opa dłych li ści w okre sie je -
sien nym. KP

Pomóżmy�sosnowieckim
kasztanowcom

Ko�bie�ty�wna�uce

26 mar ca w Ha li Wi do wi sko -
wo – Spor to wej „Za gó rze” od był
się III Ogól no pol ski Tur niej Tań -
ca No wo cze sne go „World Dan -
ce” So sno wiec 2011 pod Ho no -
ro wym Pa tro na tem Pre zy den ta
Mia sta So snow ca Ka zi mie rza
Gór skie go. Po dob nie jak w la -
tach ubie głych or ga ni za to ra mi
ta necz nych zma gań by li: Urząd
Mia sta So snow ca, Miej ski Klub
im. J. Kie pu ry, Miej ski Ośro dek
Spor tu i Re kre acji w So snow cu
oraz Agen cja Ar ty stycz na „KA -
SIA”.

W tym ro ku po ziom kon kur -
su oraz umie jęt no ści uczest ni ków
prze bił wszel kie ocze ki wa nia,
a po ziom był nie by wa le wy so ki
i wy rów na ny. W zma ga niach
tan ce rzy uczest ni czy ło po nad 35
du etów i 100 ze spo łów m.in.

z Wro cła wia, Czę sto cho wy, Cze -
la dzi, Bla chow ni, Ja strzę bia
Zdro ju czy Mi ko ło wa. Uczest ni -
cy ry wa li zo wa li mię dzy so bą
w trzech ka te go riach wie ko -
wych w ta kich for mach tań ca
jak: di sco dan ce, hip -hop oraz
ka te go rii zwa nej in ny mi for ma mi
tań ca. Pod czas kon kur su ju ry
oce nia ło m.in. cho re ogra fię
i tech ni kę tań ca, po my sło wość,
es te ty kę, do bór ko stiu mów i mu -
zy ki oraz ogól ny wy raz ar ty -
stycz ny. So sno wiec cy tan ce rze
rów nież pod czas te go rocz nej
edy cji nie za wie dli swo ich fa nów
i zdo by li 13 me da li. Obok pre -
zen tu je my wy ni ki III edy cji so -
sno wiec kie go kon kur su tań ca
„World dan ce”. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Taniec ponad wszystko

Du ety dzie ci do lat 11
I miej sce – Klau dia Ka łuż na  i Ka ro li -
na Ba dzioch,  So sno wiec , tre ner Ka -
ta rzy na Pilch
Du ety ju nio rzy 12 - 15lat
I miej sce – Ju lia No sko i Alek san dra
Ka le ta, Wro cław, tre ner Mo ni ka Pa jąk
Du ety se nio rzy po wy żej 15 lat
I miej sce – Mag da le na Ma gie ra i Ka -
ta rzy na Dzi wak, So sno wiec, tre ner
Ka ta rzy na Pilch
Di sco dan ce Mi ni for ma cje/ dzie ci
I miej sce – Mi ni flesz, Wierz bi ca
Di sco dan ce Mi ni for ma cje/ ju nior
I miej sce – Śred ni Skan dal, So sno -
wiec
Di sco dan ce Mi ni for ma cje/ se -
nior
I miej sce – Skan dal, So sno wiec
Di sco dan ce  For ma cje/ dzie ci
I miej sce – Ma ły Skan dal, So sno wiec
Di sco dan ce  For ma cje/ ju nior

I miej sce – Klips, Ja strzę bie Zdrój
Di sco dan ce  For ma cje /se nior
I miej sce – Con tra, Oświę cim
In ne For my Tań ca/ Dzie ci
I miej sce – Show dan ce BIS, Płock
In ne For my Tań ca/ Ju nior
I miej sce – Ha łas, Tar nów Opol ski
In ne For my Tań ca/ Se nior
I miej sce – On the Flo or, Bę dzin
HIP - HoP Mi ni For ma cje / Dzie ci
I miej sce – Ka prys A, Wro cław
HIP - HoP Mi ni For ma cje / Ju nior
I miej sce – Step Ma fia Extre me, My -
sło wi ce
HIP - HoP Mi ni For ma cje / Se nior
I miej sce – Hej za Kru, Ty chy
HIP - HoP  For ma cje / Dzie ci
I miej sce – Luc ky Stars, Gli wi ce
HIP - HoP For ma cje / Ju nior
I miej sce – Sza lo ne Ło bu zy, Gli wi ce
HIP - HoP  For ma cje / Se nior
I miej sce – Gra wi ta cja, Oświę cim

Targi�dla�łowców
W ha li wy sta wien ni czo -tar go wej
Expo Si le sia od 1 do 3 kwiet nia
mia ły miej sce Mię dzy na ro do we
Tar gi Ło wiec kie EXPO Hun -
ting 2011. Im pre zę od wie dzi ło
po nad 5 tys. osób.

Swo ją ofer tę przed sta wi -
ło 100 firm, re pre zen tu ją cych
świa to we mar ki. Szcze gól ną
czę ścią eks po zy cji sta no wi ła
ofer ta bro ni i amu ni cji. Wśród
tar go wych pre zen ta cji moż na by -
ło zo ba czyć rów nież m.in. lor net -
ki i lu ne ty, no że my śliw skie,
odzież mun du ro wą i ochron ną,
qu ady, po jaz dy śnież ne dla le śni -
ków oraz sa mo cho dy te re no we. 

Wy sta wie to wa rzy szy ła bo -
ga ta ofer ta im prez, pod czas któ -
rej m.in. od by ły się pre mie ro we
po ka zy bro ni, po ka zy so ko łów
i psów my śliw skich, wy bór

Cham pio na EXPO Hun ting, po -
ka zy Hun ting Fa shion Show,
spo tka nia z pa sjo na ta mi po lo wań
i pre zen ta cje eg zo tycz nych tro fe -
ów oraz kon cer ty sy gna li stów
i po ka zy mo dy my śliw skiej.

– Cie ka wost ką tar gów, któ -
ra wzbu dzi ła mo je za in te re so -
wa nie by ła naj now sza lu ne ta
z se rii Ti ta nium, któ ra na tych
tar gach zo sta ła za pre zen to wa -
na po raz pierw szy w Pol sce.

Dzie ciom na to miast, po dob nie
jak w ro ku ubie głym, naj bar -
dziej spodo ba ła się wy sta wa
tro fe ów ło wiec kich, na któ rej
za pre zen to wa ne by ły m.in.
niedź wie dzie, ze bra, żubr
i lis – mó wi zwie dza ją cy wy -
sta wę Ja nusz Mar ko wicz.

EXPO Hun ting pier wot nie
stwo rzo no z my ślą o fir mach
i oso bach zwią za nych z ło wiec -
twem, jed nak jak po ka za ła te go -
rocz na edy cja – sta ły się one rów -
nież do sko na łą oka zją do spo tka -
nia z pa sjo na ta mi z ca łej Pol ski,
szcze gól nie z okrę gów: ka to wic -
kie go, biel skie go, czę sto chow skie -
go, kra kow skie go i opol skie go,
a tak że z Czech i Sło wa cji.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no
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Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu Spół ka Ak cyj -
na przed sta wia wnio sek ta ry fo wy dla zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od -
pro wa dza nia ście ków, w tym pro po zy cję cen i sta wek opłat abo na men to wych 
za zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków obo wią zu ją cych
na te re nie Gmi ny So sno wiec na okres od dnia 01 ma ja 2011 do 30 kwiet nia 2012r. Ta ry -
fy okre śla ją tak że wa run ki ich sto so wa nia. Wszel kie okre śle nia od no szą ce się do struk -
tur ta ry fo wych, ro dza jów ta ryf i me to do lo gii nie zbęd nych przy cho dów, uży te w tek ście
po cho dzą z usta wy lub roz po rzą dze nia opi sa ne go w pkt. 2 Ta ry fy.

1. Ro dza je pro wa dzo nej dzia łal no ści. 
Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu Spół ka Ak cyj na pro -
wa dzi dzia łal ność w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa -
dza nia ście ków na pod sta wie Ze zwo le nia wy da ne go De cy zją Za rzą du Gmi ny So sno wiec
Nr 1/2002 z dnia 16 paź dzier ni ka 2002 ro ku, zak tu ali zo wa ne go De cy zją Pre zy den ta Mia -
sta So snow ca Nr 1/2006 z dnia 27 lip ca 2006r. Przed się bior stwo ma obo wią zek za pew -
nić zdol ność po sia da nych urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li za cyj nych do re ali za cji do -
staw wo dy w wy ma ga nej ilo ści i pod od po wied nim ci śnie niem oraz do staw wo dy, od bio -
ru i oczysz cza nia ście ków w spo sób cią gły i nie za wod ny, a tak że za pew nić na le ży tą ja kość
do star cza nej wo dy i od pro wa dza nych ście ków. Po wyż sze obo wiąz ki Spół ka speł nia ma -
jąc na uwa dze ochro nę in te re sów od bior ców usług oraz wy ma ga nia ochro ny śro do wi ska,
a tak że opty ma li za cję kosz tów. 
Przed mio tem dzia ła nia Przed się bior stwa w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę
i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków jest:
Po bór, uzdat nia nie i do star cza nie wo dy (PKD 36.00. Z), 
Od pro wa dza nie i oczysz cza nie ście ków (PKD 37.00. Z). 

2. Ro dzaj i struk tu ra ta ryf.
Obec nie wnio sko wa ną kal ku la cję cen i sta wek opłat abo na men to wych – zgod nie 
z prze pi sa mi Roz po rzą dze nia Mi ni stra Bu dow nic twa z dnia 28 czerw ca 2006r. 
w spra wie okre śle nia ta ryf, wzo ru wnio sku o za twier dze nie ta ryf oraz wa run ków roz li -
czeń za zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków (Dz. U. z 2006
r. Nr 127 poz. 886) – opar to na war to ści nie zbęd nych przy cho dów. Uzy ska nie nie zbęd -
nych przy cho dów z ta ryf jest ko niecz ne do po kry cia kosz tów bie żą cej eks plo ata cji i utrzy -
ma nia urzą dzeń wo do cią go wo -ka na li za cyj nych. Szcze gó ły kal ku la cji przed sta wio no
w Ta be li C oraz w Ta be li F. Zgod nie z Usta wą z dnia 7 czerw ca 2001r. o zbio ro wym za -
opa trze niu w wo dę i zbio ro wym od pro wa dza niu ście ków z póź niej szy mi zmia na mi, ta -
ry fy zo sta ły za pro jek to wa ne w spo sób za pew nia ją cy:
– uzy ska nie nie zbęd nych przy cho dów,
– ochro nę od bior ców usług przed nie uza sad nio nym wzro stem cen i sta wek opłat
– eli mi no wa nie sub sy dio wa nia skro śne go,
– mo ty wo wa nie od bior ców usług do ra cjo nal ne go użyt ko wa nia wo dy i ogra ni cza nia za -
nie czysz cze nia ście ków,
– ła twość ob li cza nia i spraw dza nia przez od bior ców usług wy so ko ści cen i sta wek opłat 
Uwzględ nia jąc po wyż sze, w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od -
pro wa dza nia ście ków wy ło nio no ta ry fę jed no li tą wie lo czło no wą, obej mu ją cą wszyst kich
od bior ców usług z wy łą cze niem od bior ców hur to wych i do star cza ją cych nie czy sto ści
płyn ne do sta cji zlew nej z te re nów nie ska na li zo wa nych.

3. Ta ry fo we gru py od bior ców usług. 
Uwzględ nia jąc spo sób ko rzy sta nia z urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li za cyj nych, a tak -
że kosz ty za opa trze nia w wo dę i od pro wa dza nia ście ków, (np. ko szy eks plo ata cji i utrzy -
ma nia urzą dzeń wo do cią go wo – ka na li za cyj nych, za ku pu wo dy od pro du cen ta) wy ło nio -
no za sad ni czo jed ną pod sta wo wą gru pę ta ry fo wą od bior ców usług w za kre sie zbio ro we -
go za opa trze nia w wo dę jak i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków.
Obej mu je ona za rów no od bior ców ja ki mi są go spo dar stwa do mo we, od bior cy prze my -
sło wi, a tak że od bior cy po zo sta li. 

4. Ro dza je i wy so kość cen i sta wek opłat. 
Przy roz li cze niach za zbio ro we za opa trze nie w wo dę dla od bior ców usług obo wią zu je ta -
ry fa jed no li ta wie lo czło no wa skła da ją ca się:
z ce ny wy ra żo nej w zło tych za m3 do star cza nej wo dy na pod sta wie wska zań wo do mie -
rza lub na pod sta wie prze cięt nych norm zu ży cia wo dy okre ślo nych w prze pi sach, (T. 1
poz. 1)
staw ki opła ty abo na men to wej na od bior cę nie za leż nej od ilo ści do star cza nej wo dy – pła -
co nej bez wzglę du na roz mia ry do ko na ne go po bo ru wo dy lub też je go cał ko wi te go bra -
ku, wy ra ża nej w zło tych za mie siąc lub kwar tał na każ dy punkt.
Staw ka opła ty abo na men to wej opra co wa na jest na pod sta wie kosz tów:
a). od czy tu wo do mie rza, 
b). roz li cze nia na leż no ści. 

Roz róż nia my na stę pu ją ce opła ty abo na men to we na od bior cę:
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny wo do mie rzem głów nym,
(T1 poz. 3)
w roz li cze niach kwar tal nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny wo do mie rzem głów nym,
(T1poz. 4)
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny przez wo do mierz do dat ko -
wy słu żą cy po mia ro wi ilo ści wo dy bez pow rot nie zu ży tej np. wo do mierz do dat ko wy
do ogro du. Wo do mierz do dat ko wy jest mon to wa ny na koszt od bior cy w miej scu uzgod -
nio nym z RPWiK So sno wiec S.A. (T1 poz. 5)
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny przez wo do mierz do dat ko -
wy za mon to wa ny zgod nie z art. 6 ust. 6 usta wy, gdzie wy stę pu je jed no cze sne roz li cze nie
z RPWiK So sno wiec S.A. z wo do mie rza głów ne go bę dą ce go wła sno ścią przed się bior -
stwa. (T1 poz. 6)
w roz li cze niach mie sięcz nych za ry czałt na li cza ny we dług norm zu ży cia wo dy. (T1 poz. 2)

Wo da na ce le prze ciw po ża ro we jest roz li cza na na pod sta wie trój stron nej umo wy: Gmi -
ny So sno wiec, Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, RPWiK So sno wiec S.A.
we dług sta wek w ta be li 1 poz. 1. 

Przy roz li cze niach usług dla wszyst kich od bior ców zwią za nych ze zbio ro wym od -
pro wa dza niem ście ków ma za sto so wa nie ta ry fa jed no li ta wie lo czło no wa skła da ją -
ca 
się z:
ce ny wy ra żo nej w zło tych za m3 od pro wa dzo nych ście ków na pod sta wie wska zań
urzą dze nia po mia ro we go lub ilo ści wo dy po bra nej okre ślo nej zgod nie 
ze wska za nia mi wo do mie rza lub na pod sta wie prze pi sów do ty czą cych prze cięt nych
norm zu ży cia wo dy, (T2 poz. 1)
staw ki opła ty abo na men to wej na od bior cę sto so wa nej w przy pad ku od pro wa dza nia
ście ków przez od bior cę usług po sia da ją ce go ob ce źró dło wo dy (nie z RPWiK So -
sno wiec S.A.) wy ra żo nej w zło tych, w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt
(T2 poz. 2)
staw ki opła ty abo na men to wej na od bior cę na punkt opo mia ro wa ny urzą dze niem po -
mia ro wym w roz li cze niach mie sięcz nych. (T2 poz. 3)

Ce ny i staw ki opłat abo na men to wych brut to okre ślo ne w ko lum nach 5 ta bel 1 i 2
za wie ra ją po da tek od to wa rów i usług, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
w dniu spo rzą dza nia wnio sku.

5. Wa run ki roz li czeń z uwzględ nie niem wy po sa że nia nie ru cho mo ści w przy rzą dy
i urzą dze nia po mia ro we. 
Roz li cze nia za zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków
pro wa dzo ne są zgod nie z prze pi sa mi usta wy i roz po rzą dze nia wy mie nio nych
w pkt. 2 Ta ry fy. 

O ile umo wa za war ta z od bior cą usług nie sta no wi ina czej łącz na opła ta za zbio ro -
we za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków po bie ra na jest za każ -
dy mie siąc w któ rym obo wią zy wa ła umo wa czy li by ły świad czo ne usłu gi. 

W obiek tach zlo ka li zo wa nych na te re nie dzia ła nia RPWiK So sno wiec S.A. wy po -
sa żo nych w wo do mie rze głów ne, ilość wo dy do star czo nej do nie ru cho mo ści usta -
la się na pod sta wie ich wska zań. 

W przy pad ku bra ku wo do mie rza głów ne go ilość wo dy okre śla się na pod sta wie
norm zu ży cia wo dy zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 14.01.2002r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 31.01.2002r.). 

W sy tu acji gdy ma za sto so wa nie art. 6 ust. 6 usta wy tzw. wie lo lo ka lów ka, przed -
się bior stwo roz li cza od bior cę z wo do mie rza głów ne go oraz z wo do mie rzy do dat -
ko wych za mon to wa nych na wszyst kich punk tach czer pal nych (np. w lo ka lach). Roz -
li cze nie róż ni cy wska zań mię dzy wo do mie rzem głów nym a su mą wska zań wo do -
mie rzy opo mia ro wu ją cych punk ty czer pal ne na le ży do wła ści cie la lub za rząd cy
bu dyn ku wie lo lo ka lo we go (art. 26 ust 3 usta wy), bądź zgod nie z za pi sa mi umo wy.

Opła ta abo na men to wa pod le ga wpła cie tak że w przy pad ku bra ku po bo ru wo dy 
lub od pro wa dza nia ście ków. Od bior ca usług do ko nu je za pła ty za do star czo ną wo -
dę i od pro wa dzo ne ście ki na wa run kach i w ter mi nach okre ślo nych w umo wie. 

Przed się bior stwo wo do cią go wo -ka na li za cyj ne ob cią ża Gmi nę na pod sta wie cen
i opłat abo na men to wych zgod nie z ta ry fa mi wg. za war tej umo wy za wo dę zu ży tą
na ce le prze ciw po ża ro we (art. 22 ust 2 usta wy).

Ilość ście ków w obiek tach wy po sa żo nych w urzą dze nie po mia ro we usta la się
w opar ciu o ich wska za nia. 

W przy pad kach bra ku wy po sa że nia obiek tów w urzą dze nia po mia ro we (co do ty -
czy pra wie 100% od bior ców usług w tym za kre sie) – ilość od pro wa dza nych ście -
ków, zgod nie z art. 27. ust. 5 usta wy, usta la się ja ko rów ną ilo ści wo dy po bra nej.

W roz li cze niach ilo ści od pro wa dzo nych ście ków, ilość bez pow rot nie zu ży tej wo dy
uwzględ nia się wy łącz nie w przy pad kach, gdy wiel kość ich zu ży cia na ten cel usta -
lo na jest na pod sta wie do dat ko we go wo do mie rza za in sta lo wa ne go na koszt od bior -
cy usług zgod nie z wa run ka mi tech nicz ny mi wy da ny mi przez spół kę (np. wo da
do pod le wa nia ogro du).

W przy pad ku stwier dze nia nie pra wi dło we go dzia ła nia wo do mie rza głów ne go, je -
że li umo wa nie sta no wi ina czej, ilość po bra nej wo dy usta la się na pod sta wie śred -
nie go zu ży cia wo dy w okre sie 3 mie się cy przed stwier dze niem nie spraw no ści dzia -
ła nia wo do mie rza, a gdy nie jest to moż li we na pod sta wie śred nie go zu ży cia wo -
dy w ana lo gicz nym okre sie ro ku ubie głe go lub ilo czy nu śred nio mie sięcz ne go
zu ży cia wo dy w ro ku ubie głym i licz by mie się cy nie pra wi dło we go dzia ła nia wo -
do mie rza. 

RPWiK So sno wiec S.A. na wnio sek od bior cy usług wy stę pu je o spraw dze nie pra -
wi dło wo ści dzia ła nia wo do mie rza, jed nak w przy pad ku bra ku po twier dze nia je go
nie spraw no ści, wnio sko daw ca po no si kosz ty eks per ty zy.

6. Wa run ki sto so wa nia cen i sta wek opłat
a) Za kres świad czo nych usług dla po szcze gól nych grup ta ry fo wych
Przed się bior stwo nie po sia da wła snych ujęć wo dy. Głów nym do staw cą wo dy jest
Gór no ślą skie Przed się bior stwo Wo do cią gów w Ka to wi cach Spół ka Ak cyj na
(100% za ku pu), na pod sta wie za war tej umo wy. Kosz ty wy ni ka ją ce z za ku pu wo dy
sta no wią oko ło 53,8% kosz tów do ty czą cych za opa trze nia w wo dę. Przed się bior -
stwo po sia da 578,4 km sie ci wo do cią go wych, 376,4 km sie ci ka na li za cyj nych oraz
wła sne oczysz czal nie: Ra do cha II, Za gó rze. 
Na te re nie Gmi ny So sno wiec oprócz RPWiK So sno wiec S.A. ze zwo le nie w za kre -
sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków po sia -
da jesz cze 
PW. ADM Sp. z o.o. 
Lo kal ny ry nek od bior ców usług wo do cią go wo -ka na li za cyj nych jest sta bil ny. 
Nie ru cho mo ści przy łą czo ne do sie ci wo do cią go wej Przed się bior stwa w 99,67 %
zo sta ły wy po sa żo ne w wo do mie rze głów ne. Po zo sta łe bra ku ją ce wo do mie rze głów -
ne in sta lo wa ne są na bie żą co w mia rę moż li wo ści tech nicz nych. 
Na te re nie Gmi ny So sno wiec za mon to wa ne są czte ry urzą dze nia po mia ro we słu żą -
ce do opo mia ro wa nia ilo ści do star czo nych ście ków.

b) Stan dar dy ja ko ścio we ob słu gi od bior ców usług. 
W za kre sie ja ko ści świad czo nych usług Przed się bior stwo re ali zu je za da nia okre -
ślo ne:
w wy da nym ze zwo le niu na pro wa dze nie dzia łal no ści w za kre sie zbio ro we go za opa -
trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków, 
w re gu la mi nie do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków, obo wią zu ją cym 
na te re nie Gmi ny So sno wiec, 
w umo wach z po szcze gól ny mi od bior ca mi usług wo do cią go wo – ka na li za cyj nych
oraz prze pi sach praw nych do ty czą cych ochro ny śro do wi ska i usta la ją cych wy ma -
ga nia do ty czą ce ja ko ści wo dy prze zna czo nej do spo ży cia przez lu dzi, w tym wy -
ma gań bak te rio lo gicz nych, fi zy ko che micz nych i or ga no lep tycz nych. 

Dzia ła nia zwią za ne ze speł nie niem wy ma gań ja ko ścio wych ma ją swo je po kry cie 
w Ta ry fie. Są to kosz ty eks plo ata cji i utrzy ma nia urzą dzeń wo do cią go wo -ka na li -
za cyj nych, a tak że wy mia ny sie ci. Bie żą ce ana li zy ja ko ści wo dy pro wa dzo ne są
na zle ce nie przed się bior stwa przez Ośro dek Ba dań i Kon tro li Śro do wi ska Sp. z o.o.
w Ka to wi cach suk ce syw nie po awa riach oraz do ryw czo w na głych przy pad kach. 
W ce lu po pra wie nia ja ko ści wo dy spół ka do ko nu je bie żą ce go płu ka nia sie ci wo do -
cią go wej. W re jo nach, gdzie no to wa no naj czę ściej za bru dze nia bądź pro ble my z ci -
śnie niem zle co no płu ka nie sie ci wo do cią go wej me to dą hy dro pneu ma tycz ną w ce -
lu usu nię cia z rur osa dów mięk kich i pół twar dych.

Bie żą ce ana li zy za war to ści za nie czysz czeń w ście kach pro wa dzo ne są przez or ga -
ni za cyj nie wy dzie lo ne w tym ce lu la bo ra to rium wła sne wy po sa żo ne w wy ma ga ny
sprzęt oraz po sia da ją ce Cer ty fi kat akre dy ta cyj ny la bo ra to rium ba daw cze go Nr
AB 844 speł nia ją cy wy ma ga nia nor my PN – EN ISO/JEC 17025/2005.

Wy so ka ja kość ob słu gi klien tów re ali zo wa na jest rów nież po przez za da nio wy czas
pra cy od czy ty wa czy (moż li wość ru cho mych go dzin pra cy) i pra cę Biu ra Ob słu gi
Klien ta, któ re jest czyn ne w po nie dział ki w go dzi nach 700 – 1700, wto rek -pią tek
700 – 1500 
W 2010 ro ku za mon to wa no 2.478 szt. wo do mie rzy z ra dio wym od czy tem, co rów -
nież wpły wa na po pra wę ja ko ści ob słu gi klien ta. Dzia ła nia te wpły wa ją na uspraw -
nie nie od czy tu bez in ge ren cji we wła sność (bez ko niecz no ści oso bi ste go uczest nic -
twa od bior cy przy od czy cie) przy opty mal nych kosz tach oraz po pra wie wa run ków
pra cy od czy ty wa czy.

Usłu gi w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia
ście ków świad czo ne są dla wszyst kich od bior ców usług w opar ciu o ta kie sa me za -
sa dy tech no lo gicz ne i tech nicz ne. Do ty czy to za rów no bu dyn ków jed no ro dzin nych
i wie lo ro dzin nych oraz bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, prze zna czo nych na ce -
le usłu go wo – han dlo we i od bior ców prze my sło wych. 

Spół ka za pew nia ca ło do bo wą ob słu gę w za kre sie pra wi dło we go funk cjo no wa nia
urzą dzeń wo do cią go wo -ka na li za cyj nych bę dą cych w jej po sia da niu, zgod nie z po -
sta no wie niem re gu la mi nu do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków obo wią zu -
ją ce go na te re nie Gmi ny So sno wiec. Oprócz stro ny in ter ne to wej www.rpwik.so sno -
wiec.pl na któ rej Od bior ca mo że uzy skać bie żą ce in for ma cje w za kre sie ta ryf, dru -
ków, kon tak tów te le fo nicz nych czyn ny jest ca łą do bę bez płat ny nu mer po go to wia
wo do cią go wo – ka na li za cyj ne go 994.
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25 marca 2011 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Odznaczenia i nagrody wręczał Jubilatom prezydent Kazimierz Górski, zastępcy prezydenta: Agnieszka Czechowska-Kopeć i Ryszard
Łukawski oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

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

Kazimierz�i Genowefa�Kalinowscy,�Henryk�i Krystyna�Konieczni,�Tadeusz�i Maria�Terebowie,�Krzysztof�i Irena�Ciechowscy,�Jan
i Helena�Kończykowie,�Leszek�i Halina�Igłowie ,�Ryszard�i Danuta�Kotwiccy,�Zygmunt�i Janina�Chojnaccy,�Eugeniusz�i Irena
Błaszczykowie,�Ireneusz�i Krystyna�Skorupowie,�Józef�i Maria�Lisowie,�Stanisław�i Anna�Wójcikowie,�Andrzej�i Zenona
Cebowie,�Tadeusz�i Ryszarda�Karendałowie,�Maciej�i Pelagia�Duczmalewscy,�Franciszek�i Marianna�Nowakowie.

Eugeniusz�i Krystyna�Krawczykowie,�Henryk�i Zofia�Ciępkowie,�Andrzej�i Mirosława�Fabianowie,�Stanisław�i Janina
Skrzypkowie,�Radosław�i Ruta�Chmielewscy,�Józef�Majer�i Irena�Paradowska-Majer,�Hieronim�i Janina�Straszowie,�Kazimierz
i Barbara�Chłostowie,�Edward�i Halina�Stasiakowie,�Marian�i Emilia�Ciszowscy,�Lech�i Zenona�Łukowiczowie,�Jan�i Alicja
Woźniakowie,�Eugeniusz�i Teresa�Napierałowie,�Witold�i Henryka�Zdenkowscy,�Tadeusz�i Janina�Chojnaccy,�Ryszard�i Teresa
Kąkolowie.�

Jubileusz 60-lecia�małżeńskiego�obchodzili�Państwo:
Władysław�i Teresa�Kępkowie,�Adolf�i Marta�Popiołkowie,�Edward�i Władysława�Gąszczakowie,�Wiesław�i Alina�Grzywnowie,
Zenon�i Józefa�Pasichowie,�Sylwester�i Krystyna�Gondek,�Lech�i Bronisława�Piotrowscy,�Dyonizy�i Anastazja�Tomczykowie,
Marian�i Stanisława�Mosurowie,�Lesław�i Marianna�Ozógowie,�Józef�i Halina�Kurakowscy,�Władysław�i Leokadia�Oraczowie,
Stanisław�i Bronisława�Ptakowie,�Ryszard�i Henryka�Jarosińscy,�Zdzisław�i Adelajda�Skorkowie,�Henryk�i Wanda�Kobylańscy.�

Foto D
esign SebKam

27 mar ca Sta dion Zi mo wy w So -
snow cu za peł nił się obec ny mi
i daw ny mi gwiaz da mi ho ke jo wej
eks tra li gi. Na lo dzie po ja wił się na -
wet Ma riusz Czer kaw ski. Wszyst -
ko to w ra mach  Hoc key Po wer Za -
głę bie po ko leń dla Bart ka No wa -
ka – im pre zy cha ry ta tyw nej
zor ga ni zo wa nej z my ślą o po mo cy
cięż ko cho re mu bram ka rzo wi so -
sno wi czan.

Ho ke jo we śro do wi sko nie za -
wio dło, na wy so ko ści za da nia sta -
nę li or ga ni za to rzy, któ rzy ścią gnę li
na so sno wiec ką ta flę m.in.: daw -
nych mi strzów Pol ski i olim pij czy -
ków. Na lód wy je cha li m.in.: Ma -
rek Cho le wa, An drzej Za ba wa,
Wie sław Job czyk, Ja ro sław Mo ra -
wiec ki, To masz Ja wor ski.

Za gra li wszy scy, od naj młod -
szych do old bo jów. Ki bi ce i przy -
ja cie le z ca łej Pol ski. Głów nym
punk tem im pre zy był mecz „Za głę -
bia” So sno wiec kon tra Przy ja cie le
Bart ka No wa ka, czy li Re pre zen ta -
cja Li gi. Spo tka nie za koń czy ło się
wy gra ną Przy ja ciół Bart ka 8:6.
W rzu tach kar nych by ło 2:1.

Od by ły się tak że po ka zy jaz dy
fi gu ro wej i kon kurs rzu tów kar nych.
Uho no ro wa no tak że ak tu al nych wi -
ce mi strzów Pol ski ju nio rów. Li cy -
to wa no rów nież  pa miąt ki spor to we.
Cał ko wi ty do chód zo sta nie prze ka -
za ny na po moc Bart ko wi, któ re go
nie mo gło za brak nąć na so sno wiec -
kim lo do wi sku.

– Na sze śro do wi sko po ka za ło,
że po tra fi się zjed no czyć, skrzyk -
nąć w szyb kim cza sie i zro bić coś
po zy tyw ne go dla po trze bu ją ce go
ko le gi. Każ dy z nas mo że kie dyś
po trze bo wać po mo cy. Cie szę się,
że Bar tek nie zo stał sam ze swo im
pro ble mem. To by ło waż ne tak że
z psy cho lo gicz ne go punk tu wi dze -

nia. Chło pak mógł być z na mi,
ode rwać się my śla mi od te go co go
do tknę ło i po czuć się tak, jak by był
ca ły czas na lo dzie – po wie dział
Ma riusz Czer kaw ski, któ ry za rów -
no przed jak i po spo tka niu był ob -
le ga ny przez so sno wiec kich ki bi -
ców roz da jąc ty sią ce au to gra fów.

– Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
wzię li udział w tym przed się wzię -
ciu. Za wod ni kom, ki bi com, tym,
któ rzy ze chcie li po móc na sze mu
bram ka rzo wi. Wie rzy my, że Bar -
tek wy gra ten po je dy nek, po je dy -
nek o zdro wie i ży cie – pod kre śla
wi ce pre zes „Za głę bia” Da riusz Ki -
siel. KP

ZA głę bIE So SNo WIEc – PRZy JA -
cIE lE bART kA No WA kA 6:8
bram ki: 0:1 Ma riusz Pu zio, 1:1 Vla di -
mir Lu ka, 2:1 An drzej Za ba wa, 2:2
Ma riusz Czer kaw ski, 2:3 Ar ka diusz
Mar mu ro wicz, 2:4 Ma te usz Be -
pierszcz, 2:5 Ma riusz Czer kaw ski, 2:6
Ma riusz Czer kaw ski, 2:7 Mar cin Ja -
ros, 3:7 An drzej Za ba wa, 4:7 Łu kasz
Pod sia dło, 4:8 Mi chał Gar bocz, 5:8
Mar cin Ko złow ski, 6:8 Ar tur Ślu sar -
czyk.
Za głę bie: Dzwo nek, Blot – M. Ko -
złow ski, T. Ko złow ski, Ber nat, Cy -
chow ski, Do łę ga, Ł. Pod sia dło, Du -
szak, Za cha riasz,  Ba nasz czak,  Bia -
łek,  Ja skól ski, Twar dy, Kuc, Vo znik,
Mi koś, Go lec, Ślu sar czyk, Ki siel, Sar -
nik, Lu ka,  Paw lak, Za ba wa, Cho le wa,
Mo ra wiec ki, Job czyk.
Przy ja cie le: Ja wor ski, Ma za,  Kie -
ca – Ja ros, Ko wa lów ka, Woj ta ro wicz,
Ja ku bik, Kli siak,  Pohl,  Ró żań ski, Pio -
trow ski, Pod lip ni, Pu zio, Bo ma stek,
Mar mu ro wicz, Owcza rek, Słod czyk,
Grusz ka, D. Lasz kie wicz, Pio trow ski,
Romp kow ski, Gar bocz, So kół, Czer -
kaw ski, Be pierszcz, Ko mor ski, Mik -
san, Sło wa kie wicz, Ga bryś.

Przy�ja�cie�le�za�gra�li
dla�Bart�ka

To�był�piękny�gest�hokejowego�środowiska.�Kilka�pokoleń
wzięło�udział�w imprezie,�z kórej�dochód�zostanie
przekazany�walczącemu�z chorobą�Bartkowi�Nowakowi

24 mar ca So sno wiec od wie dził
oste obus. Moż na w nim by ło szyb -
ko i bez płat nie spraw dzić stan swo -
ich ko ści. Prze ba dać się w oste obu -
sie mo gli wszy scy chęt ni, ale szcze -
gól nie mi le wi dzia ne by ły oso by
po 40. ro ku ży cia – te cho ro ba do -
ty ka naj czę ściej. 

Oste opo ro za to sys te ma tycz -
ne po gar sza nie ja ko ści tkan ki
kost nej, któ ra sta je się bar dziej
po ro wa ta, kru cha, a przez to po -
dat na na zła ma nia. W Pol sce
na cho ro bę tę cier pi kil ka mi lio -

nów lu dzi, a we dług nie któ rych
sza cun ków mo że ona do ty czyć
na wet 30 proc. osób w wie ku po -
wy żej 50 lat. Oste opo ro za mo że
przez dłu gi czas prze bie gać bez -
ob ja wo wo, tym cza sem wcze sne
roz po zna nie po zwa la spo wol nić
lub na wet za ha mo wać jej roz wój. 

Ba da nie trwa ło kil ka mi nut,
jest cał ko wi cie bez piecz ne, wy -
ko ny wa ne za po mo cą pro mie ni
roe ntge na o nie wiel kiej daw ce
pro mie nio wa nia. Je dy nym prze -
ciw wska za niem jest cią ża.

Do ba dań nie trze ba się przy go -
to wy wać. Wy ni ki ba da nia otrzy -
my wa no od ra zu i na miej scu
moż na je by ło omó wić ze spe -
cja li stą. 

– Ba da nia w kie run ku oste -
opo ro zy to część pro wa dzo ne go
w na szych ap te kach pro gra mu
opie ki far ma ceu tycz nej. Ap te ka -
rze pro wa dzą cy opie kę far ma -
ceu tycz ną an ga żu ją się w opie kę
nad pa cjen tem w za kre sie pra wi -
dło wej te ra pii le ko wej, wy kry -
wa nia cho rób, pro fi lak ty ki i edu -

ka cji proz dro wot nej. Pierw sza
edy cja ba dań mia ła miej sce je -
sie nią 2010 – za in te re so wa nie
ak cją by ło tak du że, że zde cy do -
wa li śmy się po wtó rzyć ją w kil -
ku miej sco wo ściach i roz sze rzyć
na ko lej ne. W ra mach wio sen nej
edy cji ma my za miar prze ba -
dać 20 000 osób w 82 ap te kach
w 66 miej sco wo ściach – po wie -
dzia ła Ka ta rzy na Krą żyń ska,
kie row nik ds. Roz wo ju Pro gra -
mów Zdro wot nych w „Świe cie
Zdro wia”. U

Sprawdziłeś,�czy�masz�zdro�we�ko�ści?



Wykręciły
medale
Udane starty łyżwiarek UKS
MOSiR. Sosnowiczanie
doskonale spisali się
podczas Pucharu Łodzi,
będącego zarazem
memoriałem znakomitej
trenerki Marii Olszewskiej-
Lelonkiewicz oraz zawodów
Opolska Łyżwa 2011.

W Łodzi w kategorii juniorek
na podium stanęła Iwona
Sanecka, która zajęła trzecie
miejsce. – Mocną stroną Iwony
jest bardzo dobra technicznie
i piękna jazda oraz trudne
i efektowne piruety. Zawodniczka
doskonale prezentuje się
i interpretuje muzykę, co
w obecnym systemie sędziowania
ma bardzo duże
znaczenie – powiedziała Barbara
Majcherczyk, trenerka naszych
zawodniczek. W tej samej
kategorii wystartowała po raz
pierwszy Karolina Kucharzyk,
reprezentantka klasy novice, która
ostatecznie uplasowała się
na szóstej pozycji. – Wykonała
bardzo dobry program i mało
brakowało aby pokonała
zawodniczkę starszą i bardziej
doświadczoną – dodała
Majcherczyk. Blisko podium
w klasie złotej była Izabela
Marzec. W gronie 17 zawodniczek
zajęła czwartą lokatę. Pozostałe
zawodniczki z rocznika 2003
zajęły następujące lokaty:
Wiktoria Pastuszka była 7,
Dominika Grędel 11, Lidia
Stachurska 14, Oliwia Musialik 18,
Oliwia Daniel 21. Najmłodsza
uczestniczka, Julia Zamorska
była 8 wśród 26  star tu ją -
cych. – Tegoroczna edycja była
wyjątkowa, gdyż zgłosiły się
wszystkie kluby polskie. Taka
sytuacja do tej pory nie miała
miejsca – podkreśla sosnowiecka
trenerka.
W Opolu na podium stanęły
Wiktoria Pastuszka oraz Dominika
Grędel zajmując odpowiednio
drugie i trzecie miejsce w klasie
wstępnej (rocz nik 2003).
– Wykonały poprawnie wszystkie
elementy, zaprezentowały się
bardzo dobrze od strony
artystycznej, a ich ambicja
pomogła im w zdobyciu miejsc
na podium – relacjonuje
Majcherczyk.
W tej samej kat. wiekowej Lidia
Stachurska  była 10, Oliwia
Daniel 12, Oliwia Musialik 16,
Amelia Kawa 23. W gronie
dziewcząt z rocznika 2004
najwyższe, 16 miejsce zajęła Julia
Balcar. Dominika Szewczyk
była 23, Rozalia Malina 24, Natalia
Karwat 27, Tatiana Kasprzyk 28
a Maja Sokołowska 30. Obecnie
młodsze zawodniczki
przygotowują się do Pucharu
Polski Młodzików, który odbędzie
się w kwietniu w Oświęcimiu.
Opiekę trenerską nad maluchami
sprawują Elżbieta Czernecka
i Barbara Molenda. KP
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Aż czte ry me da le zdo by ły na sze
pa nie. Mi strzy nią Pol ski zo sta ła
Mar ta Pu da, któ ra w fi na le po ko na -
ła 15:12 klu bo wą ko le żan kę Ka ro -
li nę Wal czak. – Na sze dziew czę ta
zdo mi no wa ły ry wa li za cję sza bli -
stek. Nie dość, że fi nał był we -
wnętrz ną spra wą na sze go klu bu to
po brąz się gnę ła An ge li ka Wą tor,
któ ra w pół fi na le ule gła 6:15 Pu -
dzie. O krok od awan su do czwór ki
i me da lu by ła tak że Kin ga Dróżdż.
W de cy du ją cym po je dyn ku ule gła
mi ni mal nie 14:15 Mał go rza cie Tu -
rek (AZS AWF War sza wa) – re la -
cjo nu je tre ner so sno wi czan Krzysz -
tof Wą tor.

Po zo sta łe za wod nicz ki TMS
Za głę bie za ję ły na stę pu ją ce lo ka -
ty:9 by ła Pa me la War szaw ska, 16
Ka ro li na Cie ślar, 17 Ka ta rzy -
na Rak, 18 Syl wia Bi jak, 22 An -
na Cios, a 40 Jo an na Wą tor.

Pod dyk tan do na szych za -
wod ni czek to czy ła się tak że ry -
wa li za cja dru ży no wa. So sno wi -
czan ki w skła dzie Pu da, Wal czak,
Wą tor oraz Dróżdż w ćwierć fi na -
le po ko na ły Ko le jarz Ka to wi -
ce 45:12, w pół fi na le KKSz Ko -
nin 45:31, a w fi na le AZS AWF
War sza wa i za słu że nie się gnę ły
po zło to. – Bli sko me da lu był
tak że dru gi ze spół w skła dzie

Bi jak, Rak, War szaw ska, Cie -
ślar. W pół fi na le mi ni mal nie
ule gły 41:45 eki pie z War sza wy,
a w me czu o brąz prze gra -
ły 25:45 z ze spo łem z Ko ni -
na i osta tecz nie za jęły czwar te
miej sce – do da je Wą tor.

Nie źle za pre zen to wa li się tak że
na si sza bli ści. Wtur nie ju in dy wi du -
al nym 6 był Ka mil Ma rzec, któ ry
w ćwierć fi na le uległ 12:15 Ma riu -
szo wi Wró blo wi z AZS AWF War -
sza wa. Tak że wćwierć fi na le za koń -
czył udział w tur nie ju Mi chał Ko -
chan, któ ry po po raż ce 7:15
z Ada mem Sęcz kiem (Vic to ria
War sza wa) upla so wał się na 8 miej -

scu. 10 był Ma te usz Wi cher, a 13
Bar tło miej Ły siak. W ry wa li za cji
dru ży no wej so sno wi cza nie się gnę li
po brąz po ko nu jąc w me czu
o III miej sce Vic to rię War sza -
wa 45:42.

Po mi strzo stwach tre ne rzy ka -
dry ogło si li skład re pre zen ta cji
na Mło dzie żo we Mi strzo stwa
Świa ta, któ re na prze ło mie mar ca
i kwiet nia od były się w Jor da nii.
W tym gro nie zna la zły się dwie
na sze za wod nicz ki:Mar ta Pu da
wśród ju nio rek oraz An ge li ka
Wą tor w gro nie ka de tek.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Sza bli ści na piąt kę
Sza bli ści TMS Za głę bie znów bły snę li kla są. So sno wi cza nie zdo mi no wa li Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów, któ re od by ły się w War sza wie. Na si
szer mie rze zdo by li pięć me da li, w tym dwa zło te i zwy cię ży li w kla sy fi ka cji ge ne ral nej za wo dów 

So�sno�wiec�cy�sza�bli�ści�wraz�ze�szta�bem�szko�le�nio�wym�pre�zen�tu�ją�wy�wal�czo�ne�tro�fea

Ka�ra�te�cy�z So�snow�ca�naj�lep�si�w re�gio�nie

12 me da li w tym 3 zło te i zwy cię stwo
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej to do ro bek so -
sno wiec kich ka ra te ków pod czas Mi -
strzostw Ma kro re gio nu Ślą skie go w Ka ra -
te Ky oku shin, któ re od by ły się w sto li cy
Za głę bia.

Z gro na za wod ni ków So sno wiec kie go
Klu bu Ka ra te naj wię cej po wo dów do ra do -
ści miał Se ba stian Rus, któ ry się gnął
po zło to w ku mi te lek ki kon takt, kat. open
oraz brąz (ku mi te, kat. open), a za ra zem
zo stał wy bra ny naj lep szym za wod ni kiem
mi strzostw. Dwa me da le, oba z brą zo we go
krusz cu zdo by ła tak że Na ta lia Ba ron w ku -
mi te ju nio rek młod szych, kat. +55 kg oraz
ka ta ju nio rek młod szych. Po nad to me da le

zdo by wa li: zło to Ka ro li na Ja ma (ku mi te
lek ki kon takt, kat. open) i Mi ko łaj Brzo -
stow ski (ku mi te ju nio rów mł., kat. do 65
kg); sre bro Mar cel Rudz ki (ku mi te, kat.
do 70 kg) i Ja ro sław Piesz ka (ku mi te, kat.
se nior); brąz Grze gorz Ocie czek (ku mi te,
kat. se nior), Pa tryk Rej dych (ku mi te lek ki
kon takt, kat. open), Iwan Ra dev (ku mi te ju -
nio rów mł., kat. do 60 kg) i An na Słom ka
(ku mi te lek ki kon takt, kat. open).

W su mie w za wo dach wzię ło udział 146
za wod ni ków z 18 klu bów. Or ga ni za to rem
im pre zy był So sno wiec ki Klub Ka ra te we
współ pra cy z so sno wiec kim Urzę dem Miej -
skim i Miej skim Ośrod kiem Spor tu i Re kre -
acji. KP

Fre�eStasz�ki�też�po�tra�fią

Re pre zen ta cja Uczniow skie go Klu bu
Spor to we go Fre eStasz ki przy Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych Nr 15 w So -
snow cu za ję ła pią te miej sce w Ha lo -
wym Tur nie ju Ul ti ma te Fris bee w Lip -
sku (Niem cy).

W tur nie ju wzię ła udział mło dzież
do lat 20 po dzie lo na na gru py wie ko -
we:U -14, U -17 i U -20. Dru ży na z So -
snow ca ry wa li zo wa ła wśród ekip U -17
ma jąc za ry wa li dru ży ny z Nie miec
oraz Czech. W pierw szym dniu im pre -
zy FreeStaszki wy gra ły trzy po je dyn ki
i prze gra ły jed no star cie. W ko lej nym
dniu so sno wi cza nie w wal ce o fi nał ule -
gli 3:10 eki pie Wurf kul tur (Niem cy),

a dzię ki ko lej nym dwóm wy gra nym
(11:6 z Kids, 8:2 z Ein cel ler, obie dru -
ży ny z Nie miec) w kla sy fi ka cji koń co -
wej upla so wa li się na pią tym miej scu.

– Był to dla nas bar dzo waż ny tur -
niej z uwa gi na wiek za wod ni ków.
Od dwóch lat uczest ni czy my w tur nie -
jach gra jąc z za wod ni ka mi o po ło wę
star szy mi. Dru gi raz mo gli śmy po rów -
nać swo je si ły i umie jęt no ści w dys cy -
pli nie ul ti ma te fris bee z ró wie śni ka mi
i jak wi dać na sza pra ca nie po szła
na mar ne. Prze gra li śmy tyl ko me cze
z dru ży na mi, któ re za ję ły 1 i 2 miej -
sce – po wie dzia ła Iza be la Bał tru kie wicz
pre zes UKS Fre eStasz ki. KP

Zawody�w Sosnowcu�stały�na wysokim�poziomie.�Zarówno�zawodnicy,�jak
i organizatorzy�stanęli�na wysokości�zadania Fre�eStasz�ki�ma�ją�już�za so�bą�pierw�sze�suk�ce�sy

Koszykarze
wpółfinale,
koszykarki�myślą
o „dzikiej�karcie”
Ko szy ka rze III -li go we go Za głę -
bia wy gra li oba ćwierć fi na ło we
po je dyn ki z PGKiM Ozi -
mek/Gro dziec i za gra ją w tur -
nie ju pół fi na ło wym. Za nim jed -
nak w dniach 15-17 kwiet nia
po wal czą o udział w tur nie ju fi -
na ło wym, któ ry wy ło ni przy -
szłych II -li gow ców mu sie li sto -
czyć dwu mecz z MKS Strzel ce
Opol skie. Ry wa li za cja ta mia ła
dać od po wiedź na py ta nie, kto
przy stą pi do pół fi na ło wej ba ta -
lii ja ko naj lep sza dru ży -
na w ma kro re gio nie ślą sko -
-opol skim.

Na si za wod ni cy ule gli na wy -
jeź dzie 79:80 (14:30, 18:9, 20:21,
28:19), ale dzię ki wy gra nej
w pierw szym me czu i lep sze mu
bi lan so wi ma łych punk tów wy -
wal czy li pierw sze miej sce w ma -
kro re gio nie  i w pół fi na le za gra ją
w teo re tycz nie słab szej gru pie.
War to pod kre ślić, że w przy pad ku
awan su do fi na łu za li cza ne bę dą
punk ty wy wal czo ne w grach pół -
fi na ło wych. Mniej szczę ścia mia -
ły ko szy kar ki II -li go we go JAS -
-FBG. W tur nie ju pół fi na ło wym,
któ ry od był się w Sie dl cach so sno -
wi czan ki po ko na ły Ślę zę Siech ni -
ce 81:39 (18:7, 20:13, 23:6, 20:13)
oraz ule gły Eko Ener gy Hit Ko byl -
ni ca 69:51 (17:11, 10:17, 26:12,
16:11) i MKK Sie dl ce 52:50
(10:8, 13:16, 15:13, 14:13) i za ję -
ły czwar te miej sce w swo jej gru -
pie. Awan so wa ły dwie naj lep sze
dru ży ny. Nie wy klu czo ne jed nak,
że nasz ze spół bę dzie się ubie gał
o „dzi ką kar tę” na wy stę py w 1.
Cen tral nej Li dze Ko biet. KP
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KINO

Wybór tekstów: Justyna
Kiliańczyk-Zięba

Jan�Paweł�II.�Moi
święci
Wyd. ZNAK

Zbiór wy po wie dzi
Ja na Paw ła II o lu -
dziach, któ rzy by li
dla nie go wzo rem
i ukształ to wa li je -
go oso bi stą dro gę
do świę to ści. Moż -
na wśród nich zna leźć m. in. św.
Bra ta Al ber ta Chmie low skie go,
Mak sy mi lia na Kol be go, Edy tę
Ste in, czy Mat kę Te re sę z Kal ku -
ty. Ta książ ka jest przy kła dem, że
ist nie je wie le ro dza jów świę to ści
i każ dy z nas jest do niej po wo ła -
ny. 

30 mar ca oraz 2 kwiet nia w Gim na zjum
nr 2 w So snow cu w ra mach co rocz nych
spo tkań z po ezją i te atrem od był się wie -
czo rek po etyc ko – mu zycz ny „Po ko cha -
łem gó ry…”, po świę co ny pa mię ci zmar -
łe go sześć lat te mu pa pie ża Ja na Paw -
ła II.

Na uro czy stość, jak co ro ku,  zo sta li
za pro sze ni przed sta wi cie le Urzę du Mia -
sta, Wy dzia łu Edu ka cji, Ra dy Mia sta
So snow ca, Ku ra to rium Oświa ty w Ka to -
wi cach. Swo ją obec no ścią za szczy ci li
ak to rów na uczy cie le, ro dzi ce, dy rek to rzy
są sied nich szkół, rad ny Ra dy Mia sta So -
snow ca – Jan Bo sak. 

Wie czo rek przy go to wa ny przez Mło -
dzież Szkol ne go Ko ła Te atral ne go wraz
z opie ku na mi – na uczy cie lem ję zy ka

pol skie go – An ną Ka pu ścik i na uczy cie -
lem re li gii – Mar tą Pa ciej cie szył się du -
żym za in te re so wa niem, w uro czy sto ści
łącz nie wzię ło udział oko ło 130 osób.
Za pro sze ni go ście w sku pie niu pod da -
wa li się uro ko wi po ezji Ka ro la Woj ty ły,
księ dza Ja na Twar dow skie go, Ja na Ka -

spro wi cza i wie lu in nych pol skich po -
etów, słu cha li utwo rów mu zycz nych
Edy ty Gep pert, Mi cha ła Ba jo ra, Bu ła ta
Oku dża wy, Sta re go Do bre go Mał żeń -
stwa, wy ko ny wa nych przez ak to rów. Ca -
łość nie za po mnia nych wra żeń do peł ni ła
sce ne ria gór, w któ rej kli ma cie ucznio -
wie pre zen to wa li wy bra ną po ezję oraz
pre zen ta cja mul ti me dial na, uka zu ją ca
Ja na Paw ła II ja ko „zwy kłe go – nie zwy -
kłe go” czło wie ka, któ ry po ko chał gó ry
i gó ra li, któ ry przez ca ły czas swej po -
słu gi ka płań skiej jeź dził na nar tach
i prze mie rzał szla ki tu ry stycz ne z mło -
dzie żą... ARC 

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

Po zio mo: 1 – naj słyn niej sza to Kon -Ti ki, 5 – ja da ża -
by, 8 – po dob no nie idzie w las, 9 – wziąt ka sza cho -
wa, 10 – „mę ski” płyn do my cia na czyń, 11 – w kierp cach
i z ciu pa gą, 12 – grec ki fi lo zof, 14 – czer wo ne, hisz pań skie
wi no, 16 – hisz pań ski bur mistrz, 17 – śmiesz ność, za baw -
ność, 19 – au tor „Dzwo nów Ba zy lei”, 21 – sa miec świ -
ni, 22 – żo na Zyg mun ta Sta re go, 25 – opie kun, 28 – po da -
tek od wód ki, pa pie ro sów, 29 – po spo li ta na zwa cho in -
ki, 30 – tam gdzie mo rze wdar ło się w ląd, 32 – bia ła
broń, 34 – gó ral ski go spo darz, 35 – z niej ob rus na sto le
w ba rze, 36 – me ta lo wy pie niądz, 37 – ro dzaj ma ka ro -
nu, 38 – do mek na dział ce, 39 – czwo ro bocz na fi gu ra geo -
me trycz na.
Pio no wo: 1 – pa styl ka, 2 – ga tu nek ka wy zbo żo wej, 3 – wy -
raz utwo rzo ny z tych sa mych li ter, 4 – nie jed na w ta bel -
ce, 5 – utwór li rycz no -epic ki, 6 – dzi wak, 7 – tru ci zna
w „Marl bo ro”, 13 – przy wi lej nie ty kal no ści, 15 – pań stwo
po łu dnio wo ame ry kań skie, 18 – w czar nej ma sce ze szpa -
dą, 20 – zła pał zło tą ryb kę, 23 – prze ciw sta wie nie swo ich
po glą dów in nym, 24 – na czy nie na atra ment, 26 – słyn ny
wo do spad w Ame ry ce, 27 – po le wa, lu kier, 28 – ma te riał
z „wło ska mi”, 31 – strach, 33 – sym pa tycz ny czar no -bia ły
niedź wia dek.

Rozwiązanie krzyżówki numer 3/2011: ROBIN COOK -  „NIEBEZPIECZNA GRA”
Nagrody otrzymują: Lucyna Lisińska, Dorota Pochopień i Stanisław Sołtysik. 

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��4

           reklama

Paweł Zuchniewicz 

Papież�z Polski.�Nasz
święty
Wyd. ZNAK

Po ry wa ją ca opo wieść
o czło wie ku, któ ry od -
po wie dział na Bo że we -
zwa nie i od mie nił lo sy świa ta. Kie dy
na pla cu Świę te go Pio tra roz le gło się pa -
mięt ne Ha be mus pa pam, a na bal ko nie
ba zy li ki po ja wił się kar dy nał Ka rol Woj -
ty ła, nikt z wi wa tu ją cych na wet nie przy -
pusz czał, co przy nie sie roz po czy na ją cy
się pon ty fi kat. Książ ka od kry wa ży cie
Ja na Paw ła II, ja kie go nie zna my z re la -
cji w me diach, za bie ra nas w miej sca,
do któ rych nie tra fi ły żad ne ka me ry. Po -
zwa la po znać naj głęb sze my śli Pa pie ża,
da jąc wra że nie oso bi ste go uczest nic twa
w opi sy wa nych wy da rze niach.

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
15.04. – 21.04.2011
PREMIERY: „KRZYK 4” 13.00, 15.15,
17.30, 20.00, 22.15. (Scream 4), horror,
od 15 lat, USA, 120 min.
POZOSTAŁE TYTUŁY: „RIO” 3D
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
(Rio), dzieci, b/o, USA, 96 min.        
„RYTUAŁ” 11.30*, 16.30*, 19.00*,
21.30*. (The Rite), thriller, od 15 lat,
USA, 114 min.
„LOS NUMEROS”  14.30, 18.30, 20.30,

22.15. (Los Numeros), komedia, od 15
lat, Polska, 82 min. 
„SUCKER PUNCH” 16.15.  (Sucker
Punch), thriller, od 15 lat, USA, 110 min.

„JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS”
12.30. Jan Paweł II. Szukałem Was),
dokument, od 12 lat, Polska, 90 min.
„SALA SAMOBÓJCÓW” 14.00*,

19.45, 22.15. (Sala samobójców), thriller,
od 15 lat, Polska, 120 min.
„CZARNY CZWARTEK”
10.15. (Czarny czwartek), dramat, od 12
lat, Polska, 100 min.
„HOP”  11.00. (Hop), dzieci, b/o, USA,
95 min.
* z wyjątkiem 19 kwietnia
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
„SUCKER PUNCH”, „RYTUŁAŁ”,
„RIO” 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 4.

15 kwiet nia godz. 19.30 Art. Ca fe Mu za – kon cert ze spo łu
JAZ Z PO SPO LI TA. Bi le ty: przed sprze daż 20,00 zł, w dniu kon -
cer tu 25,00 zł. 
16 kwiet nia godz. 10.00 – 15.00 Miej ski Klub im. Ja na Kie -
pu ry, ul. Bę dziń ska 65 „Ener ge tyk” – Fe sti wal Pio sen ki Zu cho -
wej, Har cer skiej i Za głę biow skiej. Wstęp wol ny.
18 kwiet nia Ga le ria Extra va gan ce – otwar cie wy sta wy SPOJ -
RZE NIE AR TYST KI (Mag da le na Drob czyk – mu ral, Pau li na Fie -
do ro wicz – ry su nek, Ka ta rzy na Gie lec ka – gra fi ka,  Ja go da
Ho raj ska – obiek ty gra ficz ne, Do ro ta Mi ko łaj czak – gra fi ka,
Mar ty na Pa lu chie wicz – ry su nek wiel ko for ma to wy).
27 kwiet nia godz. 17.00 So sno wiec kie Cen trum Sztu ki – Za -
mek Sie lec ki – wer ni saż wy sta wy: OB LI CZA OPO RU. WO JEN -
NE FO TO GRA FIE FAYE SCHUL MAN, ŻY DOW SKIEJ PAR TY -
ZANT KI. W pro gra mie wy kład pt. „Lo sy ko biet w cza sie ho lo -
kau stu” – po pro wa dzi An na We ncel z Mu zeum Ga li cja w Kra -
ko wie. Wstęp 2,50 zł.
28 kwiet nia Mu zeum w So snow cu – otwar cie wy sta wy JAN
PA WEŁ II. Wy sta wa przed sta wia fo to gra fie uka zu ją ce spo tka -
nie Ja na Paw ła II z wier ny mi die ce zji so sno wiec kiej, któ re od -
by ło się 14 czerw ca 1999 ro ku. 

co? gdzie? kiedy?

WIECZOREK�POETYCKO�–�MUZYCZNY
poświęcony pamięci Jana Pawła II
„Pokochałem góry…”



04. 03. – w Miejskim Domu Kultury
„Kazimierz” odbył się wernisaż wystawy
Dariusza Cerazego, wszechstronnie
uzdolnionego artysty, który maluje,
fotografuje, projektuje grafikę
komputerową oraz pisze wiersze. W MDK
zaprezentowano 11 jego obrazów.
14. 03. – obchodzono dzień
upamiętniający walkę i poświęcenie
zagłębiowskich żołnierzy w walce
z okupantem. Uroczystości miały miejsce
pod Pomnikiem „Kobietom walczącym
w szeregach AK” przy kościele Św.
Tomasza oraz pod Tablicą przy ul.
Przechodniej. 
18. 03. – w Miejskim Klubie „Maczki”
odbył się Wiosenny Maraton Kabaretowy.
Wystąpiły NOŁ NEJM oraz N. O. C.
18-20. 03. – w Miejskim Klubie im. Jana
Kiepury obchodzono Weekend Kultury
Irlandzkiej pod nazwą St. Patrick’s Day.
W ciągu trzech dni zaprezentowano
wernisaż fotograficzny (Irlandzkie

Inspiracje. Polska-Irlandia, na styku
kultur), koncerty (m. in. zespół Donegal),
wystawę akwareli, warsztaty taneczne,
seans filmowy, pokazy tańca irlandzkiego
(zespół Lia Fail).
21. 03. – w Zespole Szkół Muzycznych
odbył się VII Konkurs młodych pianistów
pt. „Wiosna z fortepianem”. Maciej
Małolepszy – uczeń Sosnowieckiej Szkoły
Muzycznej I stopnia
uzyskał I nagrodę. W konkursie wzięli
udział uczniowie klasy drugiej i trzeciej
szkół muzycznych I stopnia regionu
śląskiego. 
22. 03. – w wieku 93 lat zmarł Jan Antoni
Strzelecki, honorowy patron LO im.
Stanisława Staszica, absolwent Liceum
z roku 1938, drużynowy „Błękitnej
Dwójki”, żołnierz Września ‘39, prezes
Stowarzyszenia Wychowanków
i Sympatyków Liceum. Przyjaciel wielu
pokoleń uczniów i nauczycieli. 
23. 03. – w centrum Informacji Miejskiej

odbyła się prezentacja poświęcona życiu
i twórczości Jana Kiepury. Gościem
spotkania był Ludwik Kasprzyk, prezes
Fundacji im. Jana Kiepury
24. 03. – w wieku 89 lat zmarł aktor
Antoni Jurasz, przez 35 lat związany
z Teatrem Zagłębia. Szerszej publiczności
znany był m. in. z roli ojca Leszka –
głównego bohatera popularnego
w latach 70. serialu telewizyjnego „Daleko
od szosy”. Jurasz wystąpił w ok. 40
filmach i serialach. Kreował m. in. postać
Koseli w „Perle w koronie” Kazimierza
Kutza, zagrał m. in. postaci górników (np.
w „Doktorze Judymie” i „Gorącej Linii”)
oraz robotników. Z Teatrem Zagłębia
artysta był związany z przerwami od 1962
do 1997 roku.
28. 03. – Agnieszka Ściążko z Zespołu
Szkół Muzycznych została laureatką
III Ogólnopolskiego Konkursu
z Literatury Muzycznej, który
zorganizowała  Państwowa Szkoła

Muzyczna II stopnia im. Władysława
Żeleńskiego w Krakowie pod patronatem
Centrum Edukacji Artystycznej.
W konkursie wzięło udział 72
uczestników z całej Polski. Szkołę
Muzyczną II stopnia w Sosnowcu
reprezentowało dwóch uczniów klasy
dyplomowej: Agnieszka Ściążko oraz
Piotr Poskart. Tegoroczna edycja nosiła
tytuł „W krainie baśni, legend i mitów”.
Zadania Agnieszka Ściążko zajęła drugie
miejsce. Jako jedyna w drugim etapie
uzyskała maksymalną ilość punktów.
Uczniów przygotowała Violetta Golec. 
28. 03. – czternastoletnia Monika Maciąg
została nagrodzona w międzynarodowym
konkursie plastycznym International
Children’s Art Exchange w San Diego
w USA. Praca została wybrana
do finałowej wystawy spośród 1.694 prac
nadesłanych przez dzieci i młodzież z 15
państw z Europy, obu Ameryk, Australii
i Afryki. U
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bA RAN (21.03. – 19.04.)– Co kol wiek byś te -
raz zro bił, nie licz na szyb kie efek ty. Wszyst ko
mu si swo je od cze kać. Cze ka jąc na ten mo ment,
skup się nanad ra bia niu za le gło ści, gdyż one mo -
gą Ci sku tecz nie utrud nić ży cie. Podko niec
kwiet nia mi ła wia do mość.
byk (20.04. – 20.05.)– Je że li na tych miast
cze goś nie zro bisz zwia do mym pro ble mem, mo -
żesz się spo dzie wać nie la da kło po tów. Im szyb -
ciej za re agu jesz, tym le piej, więc nie od kła daj ni -
cze go napóź niej. Spra wa jest ła twa do roz wią za -
nia.
blIŹ NIę TA (21.05. – 21.06.)– Skon cen truj się
bar dziej na swo ich spra wach, a nie patrz na rę ce
prze ciw ni kom. Zwad kon ku ren cji nic Ci nie
przyj dzie po ży tecz ne go. Skup się na swo ich za le -
tach, bo to one przy nio są Ci zy ski, nie tyl ko ma te -
rial ne. Zbie raj na ro wer!
RAk (22.06. – 22.07.)– Uspo kój swo je sko ła -
ta ne ner wy, gdyż nic nie osią gniesz de ner wu jąc
się już na star cie. Po trze bu jesz te raz spo ro spo -
ko ju, aby sku pić się tyl ko na swo ich spra wach.
Resz tą się nie przej muj, przy naj mniej na ra zie.
Nawszyst ko przyj dzie czas.
lEW (23.07. – 22.08.)– Po myśl wkoń cu o od -
po czyn ku. Twój or ga nizm pookre sie zi mo wym
bar dzo te go wy ma ga. Wy jedź so bie napa rę dni,
a je śli to nie moż li we, to przy naj mniej od puść so -
bie tro chę co dzien ne obo wiąz ki. 
PAN NA (23.08. – 22.09.)– Za sta nów się
po raz ko lej ny nad swo imi fi nan sa mi. Zde cy do -
wa nie szy ku je się zmia nana lep sze, ale wszyst -
ko bę dzie za le ża ło odCie bie, czy za ry zy ku jesz.
Mo że war to po ra dzić się praw dzi we go fa chow -
ca?
WA gA (23.09. – 22.10.) – Nie bój się oka zy -
wać, że coś wy pro wa dza Cię z rów no wa gi.
Wnaj bliż szych dniach mo że się zda rzyć, że stra -
cisz pa no wa nie nad so bą. Do brze wte dy bę dzie
mieć ko ło sie bie bli ską oso bę, któ ra za ła go dzi
nie po trzeb ny kon flikt.
SkoR PIoN (23.10. – 21.11.)– Podko niec
kwiet nia cze ka Cię nie spo dzie wa ne spo tka nie,
któ re go skut ki bę dziesz od czu wać przez dłuż szy
czas. Na szczę ście bę dzie to mi łe, więc nie broń
się i nie uni kaj zna jo mych. Wnich ca ła si ła.
STRZE lEc (22.11. – 20.12.)– Twoi naj bliż si
cze ka ją, aż wkoń cu po świę cisz im tro chę wię cej
uwa gi. Nie trzy maj ich wnie pew no ści, bo sko ro
Cię po trze bu ją – to bądź dla nich. Two ja ra da
i po moc po mo że unik nąć pew ne go pro ble mu. 
ko ZIo Ro ŻEc (21.12. – 20.01.)– Nie ufaj na ra -
zie ni ko mu i sta raj się trzy mać bu zię nakłód kę.
Nad miar szcze ro ści mo że się nie mi le skoń czyć.
Naj le piej uśmie chaj się dowszyst kich uprzej mie
i ob ser wuj co bę dzie się dzia ło. 
WoD NIk (21.01. – 20.02.)– To bę dzie fan ta -
stycz ny okres, wcza sie któ re go po czu jesz na gły
przy pływ ener gii i opty mi zmu. Od zy skasz wia rę
wsens swo ich dzia łań i za czniesz zno wu ro bić
pla ny. Te krót ko i da le ko sięż ne. A jest ich wie le.
Ry by (21.02. – 20.03.)– Je że li nie je steś pew ny
czy do brze ro bisz, wstrzy maj się nachwi lę iwni kli -
wie prze ana li zuj wszyst kie plu sy imi nu sy. Wo bec
sie bie bądź ab so lut nie szcze ry, bo tyl ko wte dy znaj -
dziesz dla sie bie do bre roz wią za nie.  VE NA

Z��„Kurierem”�po�mieście

TEATR

15.04. godz. 19.00 Eu ge ne Io ne sco „Ły sa śpie -
wacz ka”
16.04. godz. 18.00 Eu ge ne Io ne sco „Ły sa śpie -
wacz ka” abon. waż ne
17.04. godz. 18.00 „Niech ży je bal” Pio sen ki
Agniesz ki Osiec kiej abon. waż ne
29.04. godz. 19.00 Z. Ksią żek „Sztu ka ko cha -
nia czy li Sce ny dla do ro słych”
30.04. godz. 18.00 Z. Ksią żek „Sztu ka ko cha -
nia czy li Sce ny dla do ro słych” abon. waż ne

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 15 kwiet nia (pią tek)
o godz. 19.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Ły sa
śpie wacz ka” w dniu 16 kwiet nia (so bo ta)

o godz. 18.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Niech ży -
je bal” w dniu 17 kwiet nia (nie dzie la)
o godz. 18.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl „Sztu ka
ko cha nia, czy li Sce ny dla do ro słych” w dniu 29
kwiet nia (pią tek) o godz. 19.00.

Pierw sze czte ry oso by, któ re przyj dą z naj now -
szym wy da niem „Ku rie ra Miej skie go” nr 4
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; www.te atrza gle bia.pl 

Świę�to�kul�tu�ry�fran�cu�skiej
25 mar ca w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie -
pu ry przy ul. Bę dziń skiej od by ła się Ga la
Fran ko fo nii 2011, fe sti wa lu kul tu ry fran cu -
skiej. Im pre zę zor ga ni zo wa ło II Na uczy ciel -
skie Ko le gium Ję zy ków Ob cych z sie dzi bą
przy ul. Ze ga dło wi cza. Pa tro nat me dial ny
nad im pre zą mia ła na sza Re dak cja. 

Pod czas im pre zy moż na by ło spró bo wać
ty po wych fran cu skich po traw przy go to wa -
nych przez uczniów z Ze spo łu Szkół Ga -
stro no micz no -Ho te lar skich w So snow cu,
obej rzeć po kaz mo dy za pro jek to wa ny przez
uczniów z Ze spo łu Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru z So snow ca. Nie za bra -
kło rów nież mu zy ki fran cu skiej w wy ko na -
niu mło dych ar ty stów z so sno wiec kie go Ze -
spo łu Szkół Mu zycz nych.

Ga lę roz po czę ła An na Głuc pio sen ką
Edith Piaf, a uro czy ste go otwar cia do ko na -
ła Ad rian na Ko wal ska – wi ce dy rek -
tor II NKJO oraz Agniesz ka Cze chow ska -
-Ko peć – za stęp ca pre zy den ta So snow ca. 

Świę to Fran ko fo nii obej mo wa ło sze reg
kon kur sów: „Chodź, po ka żę Ci mo je mia -
sto”, Fran koń ską Szan so nia dę, kon kurs ję -
zy ko wy ję zy ka fran cu skie go i an giel skie go
oraz kon kurs pod na zwą „Su per na uczy -
ciel”. Pod czas Ga li na gro dzo no lau re atów
po szcze gól nych kon kur sów.

Pierw szą na gro dę w dzie dzi nie „Chodź,
po ka żę Ci mo je mia sto” uzy skał pro jekt Ze -
spo łu Szkół Pro jek to wa nia i Sty li za cji
i Ubio ru z So snow ca, któ ry moż na by ło
obej rzeć na te le bi mie w trak cie im pre zy.

Kon kurs pio sen ki fran cu skiej wy grał Pa -
weł Ja no ta z Ka to lic kie go LO w Ka to wi -

cach. Na gro dą by ły wa ka cje we Fran cji ufun -
do wa ne przez am ba sa dę fran cu ską w Pol -
sce. II miej sce oraz na gro dę pu blicz no ści
otrzy mał Łu kasz Sam bur ski z so sno wiec kie -
go III LO. W kon kur sie ję zy ko wym zwy cię -
ży ła An na Wró blew ska z Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. J. Sło wac kie go w Cho rzo -
wie. Na gro da mi dla lau re atów by ły
pro fe sjo nal ne słow ni ki, rocz ne pre nu me ra ty
cza so pism ję zy ko wych oraz dar mo wa na uka
ję zy ka ob ce go w re no mo wa nej szko le.

Uro czy stą Ga lę Fran ko fo nii za mknął dy -
rek tor Klu bu im. Ja na Kie pu ry – Mi chał
Gó ral, któ ry przed sta wił przy oka zji ofer tę
klu bu.

Na de ser przed sta wio no po kaz tań ca no -
wo cze sne go, w wy ko na niu Jo an ny Ryn kie -
wicz i Mał go rza ty Osy piń skiej z II NKJO
i Wyż szej Szko ły Umie jęt no ści w Kiel cach.

Pa tro nem ho no ro wym Ga lę ob jął Urząd
Miej ski w So snow cu oraz Ślą ski Zwią zek
Gmin i Po wia tów. U

Andrew O’Hagan

Rozważania�psa�Mafa�i jego
przyjaciółki�Marilyn�Monroe�
Przeł. Sławomir Studniarz
Świat Książki
Maf, fi lo zo fu ją cy mal tań -
czyk, naj wię cej pre ten sji ma
do Kar te zju sza. Słyn ny my -
śli ciel do wo dził bo wiem, że
zwie rzę ta nie mo gą być isto ta mi my ślą cy -
mi, po nie waż są wy po sa żo ne w na rzą dy
mo wy, ale nie ro bią z nich użyt ku, er go
żad nych my śli, żad nej mo wy, żad ne go
sum. A prze cież nic bar dziej błęd ne go,
cze go naj lep szym do wo dem jest sam Maf. 
Po pierw sze – mó wi, choć fak tem jest, że
nie po ludz ku. Ale z mu chą, któ ra przy -
sia dła na szklan ce w klu bie „Co pa ca ba -
na” pod czas wy stę pów Sam my Da vi sa
Ju nio ra, roz pra wia o Scho pen hau erze!
Po dru gie – Maf my śli, ba, ma ło te go,
my śli nie zwy kle pre cy zyj nie i, ob ser wu -
jąc, do ko nu je syn te zy, osta tecz nie bez li -
to snej dla wie lu nie za po mnia nych po sta -
ci, któ re prze szły do le gen dy. Czy ta my
więc o Fran ku Si na trze: Sta rał się wy glą -
dać na fa ce ta, któ re go nic szcze gól nie nie
ob cho dzi. Tym cza sem ob cho dzi ło go
w stop niu za kra wa ją cym na obłęd...

KONKURS WYDAWNICTWA „ZNAK” 
KM  – NR 4/2011:
Podaj dwie osoby uznane przez
Jana Pawła II za święte?

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

KONKURS WYDAWNICTWA „ŚWIAT
KSIĄŻKI” – KM NR 4/2011:
Z kim rozmawia Maf, bohater
powieści „Rozważania psa Mafa”?

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

Dzień�Otwar�ty�wSP�nr 18
Czwar ty mar ca był Dniem Otwar tym w Szko le
Pod sta wo wej nr 18. Przy by li go ście mo gli za po -
znać się z ofer tą edu ka cyj ną na rok szkol -
ny 2011/2012, obej rzeć sa le lek cyj ne, od dział
przed szkol ny, sa lę gier i za baw, pra cow nię in for -
ma tycz ną, bi blio te kę, sa lę re gio nal ną. Mo gli tak -
że bez po śred nio po roz ma wiać z dy rek cją szko ły
i na uczy cie la mi, któ rzy udzie la li od po wie dzi
na nur tu ją ce ro dzi ców py ta nia.
Te go dnia pro gi szko ły mógł prze kro czyć każ dy,
kto chciał uczest ni czyć w tym wy jąt ko wym wy -
da rze niu. Go spo da rza mi uro czy sto ści by li na -
uczy cie le i ucznio wie SP nr 18. 
Część ar ty stycz na by ła wy jąt ko wa. Od dzia ły
przed szkol ne (ze rów ki) udo wod ni ły, że po tra fią
do sko na le śpie wać i tań czyć. Ucznio wie
klas I i III po ka za li swo je umie jęt no ści w ję zy ku
an giel skim. Przed sta wie nie „Hi de and se ek”
w uro czych stro jach le śnych zwie rzą tek (bo ha -
te rów pod ręcz ni ka) po do ba ło się każ de mu. Do -
peł nie niem prze żyć ar ty stycz nych by ła „Opo -
wieść o smo ku wa wel skim” przed sta wio -
na w for mie te atru cie ni.
Go ście oprócz wy stę pów dzie ci na sce nie mie li
oka zję po dzi wiać wy sta wę prac uczniów, ga le -
rię „W świe cie ma gii”, „SP 18 nawe so ło”, do ko -
nać za ku pów nawio sen nym kier ma szu oraz zo -
sta wić ślad swo jej wi zy ty w kro ni ce szkol nej. U

Literacko
i filmowo
–�Maciej
Pieprzyca
25 mar ca w Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej przy ul. Ze ga -
dło wi cza w So snow cu od by ło
się ko lej ne spo tka nie z cy klu
„Li te rac ko i fil mo wo”. Go -
ściem spe cjal nym był Ma ciej
Pie przy ca, re ży ser fil mo wo -
-te le wi zyj ny, sce na rzy sta,
dzien ni karz do ku men tal ny,
lau re at na gro dy za de biut re -
ży ser ski na Fe sti wa lu Pol -
skich Fil mów Fa bu lar nych
w Gdy ni za film „Drza zgi”,
re ży ser po pu lar nych se ria li:
„Sa mo ży cie”, „Na do bre
i na złe”, „Kry mi nal ni”. 

Przed spo tka niem z re ży -
se rem za pre zen to wa no film
pt. „Drza zgi”. Dys ku sję z Ma -
cie jem Pie przy cą po pro wa dzi -
ła Ka ta rzy na Mo li szew ska -
-Span del. 

Ma ciej Pie przy ca jest ab -
sol wen tem dzien ni kar stwa
i Wy dzia łu Ra dia i Te le wi zji
Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka -
to wi cach. Na krę cił dla Te le wi -
zji Pol skiej kil ka wy so ko oce -
nio nych fil mów do ku men tal -
nych: „Zo sta nie le gen da”,
„Je stem mor der cą”, „Przez
no kaut”. Naj więk szy, jak do -
tąd, je go suk ces „In fer -
no” – na wią zu ją ce ty tu łem
do „Pie kła”, jed nej z czę ści
„Bo skiej ko me dii” Dan te -
go – jest je go de biu tem fa bu -
lar nym, w któ rym wi dać do -
świad cze nia do ku men ta li sty.
Film był no mi no wa ny do na -
gro dy Zło tych Lwów. U

Zbi gniew
 Ła szek

Łukasz�Samburski�z Sosnowca
odebrał�z rąk�przedstawicieli�szkoły
nagrodę�publiczności
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TURNUSY REHABILITACYJNE W KOMBINEZONACH 
THERASUIT ORAZ THERATOGS
WCZESNA INTERWENCJA (rehabilitacja niemowląt)
DOGOTERAPIA
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
MASAŻ LECZNICZY
KINEZYTERAPIA 
TERAPIA z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej
KINESIOLOGY TAPING
TERAPIA RĘKI
TERAPIA MANUALNA
KONSULTACJE REHABILITACYJNE

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM REHABILITACJI REN-POL
w Sosnowcu oferuje usługi na wysokim poziomie w zakresie kompleksowej
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych

www.renpol.eu 41-200 Sosnowiec, Al. Mireckiego 22
tel. 32 / 299 80 19

tel. kom. 500 161 056

NOWOŚĆ!!!
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