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Zde cy do wa ne „nie” pre zy den -
tów miast dla pro po zy cji mi ni -
stra fi nan sów Jac ka Ro stow -
skie go, do ty czą cych pro gu za -
dłu że nia sa mo rzą dów. Tzw.
Re gu ła Ro stow skie go prze wi -
du je, że już w przy szłym ro ku
de fi cyt nie po wi nien prze kra -
czać 4 pro cent do cho dów.
W ko lej nych la tach ten próg
ma być ob ni ża ny o ko lej ny
punkt pro cen to wy, aż w 2015 r.
ma osią gnąć po ziom jed ne go
pro cen ta. Wszyst ko w imię
zmniej sza nia de fi cy tu przez
Pol skę. 

Co po my sły mi ni stra ozna -
cza ją dla na sze go mia sta? 

Pre zy dent So snow ca pre -
zen tu je w tej spra wie twar de
sta no wi sko. – Ge ne ral nie uwa -
żam, że pla no wa na w try bie
na głym przez mi ni stra Ro -
stow skie go tzw. re gu ła wy dat -
ko wa w od nie sie niu do sa mo -
rzą dów jest in ge ren cją w ich
sa mo dziel ność fi nan so wą. Do -
dat ko wo jest ozna ką bra ku za -
ufa nia do de mo kra tycz nie wy -
bra nych władz sa mo rzą do -
wych i po dej mo wa nych przez
nich dzia łań w ra mach obo -

wią zu ją ce go pra wa – mó wi
Ka zi mierz Gór ski. 

Pre zy dent wska zu je po nad to,
iż nad uży ciem jest uza sad nia nie
ta kie go sta no wi ska nad mier nym
za dłu że niem sa mo rzą dów, rzu tu -
ją cym na de fi cyt ca łe go sek to ra
fi nan sów pu blicz nych. – Trze ba
wie dzieć, że udział de fi cy tu pod -
sek to ra sa mo rzą do we go – we -
dług da nych przy ję tych na ten rok
bu dże tu pań stwa – sta no wi je dy -
nie 13 proc. Z te go wy ni ka, że to
głów nie w bu dże cie pań stwa na -
le ża ło by szu kać oszczęd no ści, ale
oczy wi ście to by ło by nie po pu lar -
ne w okre sie przed wy bor czym,
dla te go się ga się do kie sze ni sa -
mo rzą dów – ar gu men tu je pre zy -
dent. 

So sno wiec cy sa mo rzą dow cy
są zgod ni w tej kwe stii mi mo
róż nych barw par tyj nych. Ar ka -
diusz Chę ciń ski, prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej i czło nek
Plat for my Oby wa tel skiej, nie po -
pie ra par tyj ne go mi ni stra. – Ze
spo rą od po wie dzial no ścią mu szę
stwier dzić, że pro po zy cje mi ni -
stra oce niam ne ga tyw nie. Nie -
wąt pli wie są po trzeb ne ogra ni -
cze nia wy dat ków pu blicz nych,

ale zmia ny wy ma ga ją sta ran ne -
go przy go to wa nia i roz ło że nia
w cza sie – uwa ża Chę ciń ski, nie
tra cąc na dziei, iż sa mo rzą dow cy
doj dą do po ro zu mie nia z mi ni -
strem fi nan sów. 

Pó ki co re ali za cja naj więk -
szych in we sty cji nie jest za gro -
żo na.

Re ali zo wa ny obec nie pro -
gram in we sty cyj ny za kła da naj -
więk sze wy dat ki w tym ro -
ku. – Plan fi nan so wy in we sty cji
zbli ża się do 170 mln zł. Stąd
znacz ny de fi cyt przy pa da na ten

rok. W ro ku 2012 pro gno zu je my
de fi cyt na po zio mie nie ca -
łych 10 mln zł i mie ści się on
w pla no wa nym przez mi ni stra
czte ro pro cen to wym li mi cie –
mó wi Gór ski.

For mal ne kwe stie, zwią za ne
z po zy ski wa niem do fi nan so wa nia
ze środ ków unij nych, opóź ni ły
roz po czę cie prze tar gów i wy ło -
nie nie wy ko naw ców. Pro ces in -
we sty cyj ny naj istot niej szych za -
dań bę dzie mu siał być czę ścio wo
prze su nię ty na rok przy szły. – Po -
wsta je waż ne py ta nie, w ja kim

stop niu zdo ła my za awan so wać
re ali za cję za dań in we sty cyj nych
w tym ro ku i ile przy pad nie do -
dat ko wo na rok 2012. W chwi li
obec nej trud no jesz cze na to py -
ta nie pre cy zyj nie od po wie dzieć.
Gdy by kon cep cja mi ni stra Ro -
stow skie go, po cząw szy od przy -
szłe go ro ku, za czę ła obo wią zy -
wać, nie mo gli by śmy prze kro -
czyć w 2012 ro ku de fi cy tu
w wy so ko ści 25 mln zł – pod kre -
śla pre zy dent. 

Syl�wia�Ko�sman

GZM twardo protestuje 
Gór�no�ślą�ski�Zwią�zek�Me�tro�po�li�tal�-
ny,�któ�ry�sku�pia 14�miast�na pra�-
wach�po�wia�tu�z ko�nur�ba�cji�ślą�sko�-
-za�głę�biow�skiej�nie�po�zo�sta�wia
na pro�po�zy�cjach�mi�ni�stra�su�chej
nit�ki.�Człon�ko�wie�GZM�wej�ście
w ży�cie�pro�po�zy�cji�mi�ni�stra�po�rów�-
nu�ją�do dzia�ła�nia�gi�lo�ty�ny,�któ�ra
tym�ra�zem�za�miast�ści�na�nia�głów,
ze�tnie�mi�lio�no�we�in�we�sty�cje�sa�mo�-
rzą�dów.�
Szef�GZM,�Da�wid�Ko�stemp�ski,
prze�słał�do pre�mie�ra�Do�nal�da�Tu�-
ska�list,�w któ�rym�na�pi�sał�m.in.:
„Ro�zu�mie�my�ko�niecz�ność�ogra�ni�-
cza�nia�dziu�ry�w bu�dże�tach,�ale�zu�-
peł�nie�nie�mo�że�my�zgo�dzić�się
na do�ko�ny�wa�nie�tych�cięć�bez
uwzględ�nie�nia�lo�kal�nych�uwa�run�-
ko�wań”.�(…)
„To�jest�nie�do przy�ję�cia,�bo�nie
moż�na tak�po pro�stu�od�wo�łać�ani
prze�su�wać�re�ali�za�cji�in�we�sty�cji,
choć�by�ze�wzglę�du�na umo�wy
o do�fi�nan�so�wa�nie�z UE,�nie�mó�-
wiąc�o ka�rach�wy�ni�ka�ją�cych�z roz�-
wią�za�nia�umo�wy�i od�po�wie�dzial�no�-
ści�za środ�ki�pu�blicz�ne”.�Człon�ko�-
wie�GZM�ubo�le�wa�ją,�że�usta�wo�-
daw�ca�nie�za�mie�rza�na�ło�żyć�ta�kich
sa�mych�ob�ostrzeń�w sto�sun�ku
do bu�dże�tu�pań�stwa.�

Mia sta prze ciw mi ni ster stwu
Re�gu�ła�Ro�stow�skie�go�nie�ze�tnie�miej�skich�in�we�sty�cji�
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Nie bę dzie wspól nej ko ali cji SLD
i Plat for my Oby wa tel skiej w so -
sno wiec kiej Ra dzie Miej skiej.
Jed nym i spój nym gło sem mó wią
Ar ka diusz Chę ciń ski, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej ro dem
z PO oraz To masz Bań bu ła, prze -
wod ni czą cy klu bu rad nych SLD
w So snow cu. Choć zgod nie przy -
zna ją, że wspól ne dzia ła nia
na rzecz mą drych roz wią zań
i pro jek tów są jak naj bar dziej po -
żą da ne, o ko ali cji nie ma mo wy.
Przy czym Ar ka diusz Chę ciń ski
pod kre śla, że nie na le ży mó wić
„ni gdy”, a To masz Bań bu ła za -
zna cza, iż jest zwo len ni kiem ści -
słej współ pra cy mię dzy dwo ma
naj więk szy mi for ma cja mi w Ra -
dzie. In ni za in te re so wa ni ko ali cją
po sło wie Wi told Kle pacz z SLD
i Ja ro sław Pię ta z PO, po ro zu mie -
wa ją się przez li sty, oświad cze nia
i kon fe ren cje pra so we. 

Wszyst ko za czę ło się od sy -
gna łu, ja ki dał Ar ka diusz Chę -
ciń ski, twier dząc w roz mo wie,
ja ka uka za ła się na por ta lu e -so -
sno wiec, że ko ali cja z pre zy den -
tem Ka zi mie rzem Gór skim jest
jak naj bar dziej moż li wa. 
Ale... nie moż li wa z rad ny mi
SLD. Po tej wy po wie dzi, któ ra

rad nym SLD wy da ła się ku rio -
zal na, uka za ło się ofi cjal ne sta -
no wi sko Za rzą du Miej skie go
SLD i klu bu rad nych SLD,
w któ rym za po wie dzia no przy -
go to wa nie za pro sze nia do roz -
mów ko ali cyj nych, wy sto so wa -
ne przez po sła i prze wod ni czą -
ce go SLD w So snow cu Wi tol da
Kle pa cza do rad nych PO. To
z ko lei wy da ło się ku rio zal ne
rad nym PO, by pro po zy cję za -
war cia ko ali cji skła dał po seł le -
wi cy, a nie pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski. 

Po seł PO, Ja ro sław Pię ta,
pod czas kon fe ren cji pra so wej,
zor ga ni zo wa nej przed świę ta mi
wiel ka noc ny mi pod kre ślał, że
jest zdzi wio ny for mą pro po zy cji
utwo rze nia ko ali cji po przez…
pra sę. Dla te go też so sno wiec ka
Plat for ma zde cy do wa ła się tak że
przez środ ki ma so we go prze ka -
zu od po wie dzieć na pro po zy cję
SLD. – Jest mi szcze gól nie przy -
kro, bo bę dąc w środ ku, od bie -
ram to bar dzo oso bi ście. Wie -
dzie li śmy, że w ra mach ak cji po -
li tycz nej, któ ra przez ostat nie
ty go dnie dzie je się na te re nie So -
snow ca, coś ta kie go bę dzie mia -
ło miej sce. W por ta lu SLD uka -

za ły się ta kie oto ty tu ły: „PO stoi
na roz dro żu” i „Po dzia ły w Plat -
for mie Oby wa tel skiej”, „Ko ali -
cja mści wych i ma łost ko wych”,
„Bu ja ją ca w ob ło kach Plat for ma
Oby wa tel ska”. Nie mniej jed nak
czy ta my te raz, że SLD chce
przejść do kon struk cyj nej pra cy
na rzecz lo kal nej sa mo rząd no -
ści… – iro ni zo wał po seł Pię ta. -
Plat for ma Oby wa tel ska nie jest
za in te re so wa na han dlem stoł ka -
mi. Zgła sza my pro jek ty dla do -
bra te go mia sta, i bę dzie my
popie rać ta kie pro jek ty, jak tyl ko
się po ja wią, z każ dej stro ny. Ale
do tej po ry ta kie pro jek ty się nie
po ja wi ły. Nie wiem, gdzie SLD
ten czas spę dzi ło, sko ro te raz do -
pie ro za chę ca ją do wspól nej pra -
cy. Zbli ża ją się wy bo ry par la -
men tar ne i dla te go trak tu je my to
ja ko ak cję po li tycz ną, ty po wą
huc pę po li tycz ną – do dał Pię ta. 

– At mos fe ra jest lep sza niż w
pierw szych mie sią cach po wy bo -
rach sa mo rzą do wych. W Plat for mie
co raz wię cej rad nych opo wia da się
za po ro zu mie niem i współ pra cą.
My ma my jed no znacz ne sta no wi -
sko (mó wię o pre zy den cie, klu bie i
za rzą dzie SLD) i je ste śmy otwar ci
na kon struk tyw ną pra cę na rzecz lo -

kal nej spo łecz no ści. Jed no cze śnie
je ste śmy cier pli wi. Nie wy obra ża -
my sobie, aby Plat for ma chcia ła
być ha mul co wym roz wo ju So -
snow ca, cho ciaż ta ka po sta wa jest
wi docz na w wy po wie dziach po sła
Ja ro sła wa Pię ty. To błąd, z któ re go
zda je so bie spra wę co raz wię cej lu -
dzi w so sno wiec kiej PO – mó wi z
ko lei po seł Wi told Kle pacz. Do da -
jąc, iż pro po zy cja jest ak tu al na. 
– Jesz cze raz pod kre ślę, że dla do -
bra mia sta nie za brak nie nam cier -
pli wo ści, a Plat for ma doj rze wa –
do da je po seł Kle pacz.

To masz Bań bu ła nie prze są dza
spra wy. – Sy tu acja mo że doj rzeć
do za war cia ko ali cji, co by ło by z
ko rzy ścią dla mia sta. Uspo ko iło by
to znacz nie at mos fe rę w so sno -
wiec kim sa mo rzą dzie i za pew ni -
ło by więk szy kom fort pre zy den to -
wi  dla pod ję cia sze re gu waż nych
de cy zji, pro jek tów i dzia łań, a nie
ta kiej pra cy na „wariackich pa pie -
rach” – mó wi Bań bu ła.

– Za war cie ko ali cji z rad ny -
mi SLD jest w obec nej sy tu acji
nie moż li we. Nie ro zu miem
tak że, dla cze go za war cie ko -

ali cji  pro po nu je po seł Kle -
pacz. Wszyst kie kar ty są po
stro nie pre zy den ta. To on po -
wi nien wyjść z ta ką ini cja ty -
wą. Oczy wi ście, bar dzo czę sto
roz ma wiam z pre zy den tem,
trze ba roz wią zy wać pro ble my
i wspól nie dzia łać dla do bra
mia sta i je go miesz kań ców.
Wie le do brych roz wią zań uda -
je się wspól nie wy pra co wać –
od po wia da prze wod ni czą cy
Chę ciń ski. 

Tekst�i�fo�to:�Syl�wia�Ko�sman�

Rad ni PO wy bie ra ją opo zy cję

Tak czy nie dla ko ali cji?

Arkadiusz Chęciński (L) i Jarosław Pięta (S) w towarzystwie Mateusza Rykały (P) mówili „nie”
koalicji. Przynajmniej na razie

Nie tyl ko o trans por cie
W Expo Si le sia w So snow cu w dniach 14-15 kwiet -
nia od by ły się Tar gi Trans por tu, Spe dy cji i Lo gi sty ki
Si le sia TSL EXPO 2011. Wzię ło w nich udział po -
nad 80 spe cja li stycz nych firm, a im pre zę od wie dzi ło
po nad dwa ty sią ce zwie dza ją cych. So sno wiec kie tar -
gi po łą czy ły za gad nie nia z za kre su trans por tu szy no -
we go i dro go we go, ale tak że lo gi sty ki  i ma ga zy no -
wa nia.

Swo je ofer ty za pre zen to wa ło kil ka dzie siąt firm
z bran ży m.in. PKP CAR GO S.A., PKP In for ma ty ka
spół ka z o.o., PKP Li nia Hut ni cza Sze ro ko to ro wa spół -
ka z o.o., CTL Lo gi stics Sp. z o.o., Pol ska Izba Pro du -
cen tów Urzą dzeń i Usług na Rzecz Ko lei. Po nad to
w pro gra mie im pre zy zna la zły się spe cja li stycz ne kon -
fe ren cje, pre zen ta cja firm z Re pu bli ki Cze skiej – kra ju
part ner skie go Si le siaTSL EXPO, kon kurs o ty tuł Mi -
strza Kie row ni cy oraz za wo dy na naj lep sze go kie row cę
wóz ka jez dnio we go For klift Cup.

Tar gom tra dy cyj nie to wa rzy szy ły licz ne kon fe ren cje.
Ze bra ni go ście dys ku to wa li m.in. na te mat no wych stra -
te gii i tech no lo gii w trans por cie, spe dy cji i lo gi sty ce.
Zjazd od był się pod pa tro na tem me ry to rycz nym Wi ce -
prze wod ni czą ce go Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry, Ja -
nu sza Pie cho ciń skie go oraz na uko wym prof. Mar ka Si -
ta rza z Wy dzia łu Trans por tu Szy no we go Po li tech ni ki
Ślą skiej w Ka to wi cach.

Pod czas tar gów przy zna no na gro dy Expo Si le -
sia – Me dal dla fir my Pi xel Sp. z o.o. za sys tem ko le -
jo wych ta blic in for ma cji pa sa żer skiej oraz Wy róż nie -
nia dla Po lto rex Sp. z o.o. za mo co wa nie kla sycz ne
szyn 49 E1 i HOP PEC KE Ba te rie Pol ska Sp. z o.o.
za ba te rie aku mu la to rów za sa do wych. Spe cjal ne me -
da le i wy róż nie nia za spo sób pre zen ta cji tar go wej
otrzy ma ły PKP CAR GO LO GI STICS, PKP Li nia Hut -
ni cza Sze ro ko to ro wa Sp. z o.o. oraz CTL Lo gi stics Sp.
z o.o. GK

Wy jąt ko wo spo koj nie, prak tycz nie
bez dys ku sji, ko men ta rzy i emo cji
prze bie gła kwiet nio wa se sja Ra dy
Miej skiej. Rad ni, oprócz tra dy cyj -
nych in for ma cji prze wod ni czą ce go
RM o dzia ła niach Ra dy w okre sie
mię dzy se syj nym i in for ma cji pre zy -
den ta o pra cy w tym sa mym okre sie,
wy słu cha li sze re gu spra woz dań,
do któ rych z re gu ły nie mie li uwag
i py tań. M.in. in for ma cji Ślą skie go
Wo je wódz kie go In spek to ra Sa ni tar -
ne go o sta nie śro do wi ska w mie ście,
spra woz da nia z dzia łal no ści sa ne pi -
du, pod su mo wa nia pro jek tu „Mo da
na suk ces – czy li kro ki w sa mo dziel -
ność”, re ali zo wa ne go przez Miej ski
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej, spra -
woz da nia Rocz ne go Pro gra mu
Współ pra cy Mia sta So snow ca z or -
ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Rad ni
po nad to pod ję li uchwa łę o utwo rze -
niu spół ki ak cyj nej dzia ła ją cej
pod fir mą „Za głę bie” So sno wiec
S.A. przy ul. Zam ko wej 4 o ka pi ta le
za kła do wym wy no szą cym 500 tys. zł,
któ rej je dy nym udzia łow cem bę dzie
gmi na. Rad ni do szli do wnio sku, że
naj lep szym spo so bem na wyj ście
z trud nej sy tu acji, w ja kiej zna la zł się
so sno wiec ki klu b ho ke jo wy, jest utwo -
rze nie no we go klu bu spor to we go, któ -
ry ma za pew nić wyj ście z kry zy su.
Emo cji nie wzbu dzi ła tak że spra wa
ka sy na gry, któ re ma po wstać w bu -
dyn ku przy ul. 1 Ma ja 21. Rad ni po -
zy tyw nie za opi nio wa li pro jekt w tej
spra wie. 

Do brą wia do mo ścią jest roz sze -
rze nie dzia łal no ści Szpi ta la Miej -

skie go w So snow cu po przez roz sze -
rze nie dzia łal no ści w za kre sie le cze -
nia sta cjo nar ne go o le cze nie „jed ne -
go dnia” oraz utwo rze nie Pod od -
dzia łu Ge ria trycz ne go z 15 łóż ka mi
oraz Po rad ni Ge ria trycz nej i Po rad -
ni Psy cho ge ria trycz nej, któ ra mie -
ści ła by się w bu dyn ku szpi ta la. In -
ter pe la cję do ty czą cą szpi ta la zło żył
rad ny Ka rol Wi niars ki, któ ry zwró -
cił uwa gę na skar gi stu den tów, do -

ty czą ce te go, że nie są przyj mo wa -
ni na prak ty ki przez wła dze szpi ta -
le, któ re z ko lei tłu ma czą się tym, że
nie stać ich na po no sze nie kosz tów
prak tyk stu denc kich.  

Po nad to po wo ła no przy Mu -
zeum Ra dę Mu zeum w skła dzie:
Ma te usz Ry ka ła ja ko przed sta wi ciel
Ra dy Miej skiej, prof. dr hab. Jan
Wal czak, hi sto ryk, wy kła dow ca
Aka de mii im. Ja na Dłu go sza

w Czę sto cho wie, prof. Je rzy Mi ze -
ra, rzeź biarz, wy kła dow ca Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w War sza wie,
Jan Szot, pre zes Agen cji Roz wo ju
Lo kal ne go S.A. w So snow cu, Te re -
sa Du dek -Bu ja rek, hi sto ryk sztu ki,
prze wod ni czą ca ka to wic kie go od -
dzia łu Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków
Sztu ki. 

Tekst�i�foto:�Sylwia�Kosman

Tym ra zem rad ni zgod nie po pie ra li ko lej ne uchwa ły 

Nowa Rada w Muzeum
7. sesja Rady Miejskiej
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Po nad 12 mln zło tych bę dzie
kosz to wać bu do wa no wej – dru -
giej – kwa te ry skła do wi ska, któ -
re do przy szłe go ro ku po wsta nie
w So snow cu. Uro czy ście i sym -
bo licz nie na te re nie Miej skie go
Za kła du Skła do wi ska Od pa dów
przy ul. Gre na die rów ło pa tę
w zie mię wbi li Ry szard Łu kaw -
ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca, Hen ryk Man tu ra, pre zes
MZSO, Ar ka diusz Chę ciń ski,
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej,
Ma ria Nieć, re pre zen tu ją ca Hy -
dro bu do wę Pol ska S.A. i przed -
sta wi cie le CTL Macz ki -Bór Sp.
z o.o. To wła śnie Hy dro bu do wa
Pol ska i CTL Macz ki -Bór wy -
gra li prze targ na bu do wę no wej
kwa te ry skła do wi ska. 

– To dru gie spo śród naj więk -
szych za dań, po upo rząd ko wa niu
go spo dar ki wod no -ście ko wej, ja -
kie re ali zu je mia sto. Dla re ali za -
cji te go przed się wzię cia w ubie -
głym ro ku zo stał po wo ła ny
MZSO. Spół ka bę dzie re ali zo -
wać za da nie w dwóch za kre -
sach: bu do wy no wej kwa te ry
oraz w przy szło ści se gre ga cji
i kom po sto wa nia od pa -
dów – mó wił pod czas kon fe ren -
cji pra so wej Ry szard Łu kaw ski. 

Ży wot ność no wej kwa te ry
prze wi dzia na jest na 510  tys.
me trów sze ścien nych. Mo że słu -
żyć od 5 do 11 lat. – Je śli skła -
do wa nie bę dzie obej mo wać tyl -
ko po zo sta ło ści po se gre ga cyj ne,
to ży wot ność kwa te ry bę dzie
dwu krot nie wyż sza i mo że wy -
nieść na wet 11 lat – wy ja śnił
zastępca pre zy denta. 

W kwa te rze bę dą de po no -
wa ne od pa dy in ne niż nie bez -

piecz ne i obo jęt ne, prze two -
rzo ne i uniesz ko dli wio ne
w Za kła dzie Prze twa rza nia
i Uniesz ko dli wia nia Od pa dów
Ko mu nal nych. Kwa te ra nie bę -
dzie nisz czyć śro do wi ska. Zo -
sta ną za sto so wa ne dwie war -
stwy uszczel nia ją ce – ba rie ra
geo lo gicz na z 0,5 m war stwy
gli ny oraz war stwa sztucz -
na z wy kła dzi ny HDPE i geo -
w łók ni ną. Po czę ścio wym za -

peł nie niu kwa te ry od pa da mi
wy ko na na zo sta nie in sta la cja
do od bio ru po wsta ją ce go ga zu
wy sy pi sko we go, któ ry wy ko -
rzy sty wa ny zo sta nie do wy -
twa rza nia ener gii ciepl nej
i elek trycz nej.

Bu do wa no wej kwa te ry skła -
do wi ska jest ko lej nym kon trak -
tem re ali zo wa nym w ra mach
pro jek tu „Bu do wa Kom plek so -
we go Sys te mu Go spo dar ki Od -

pa da mi w So snow cu”. Pro jekt
obej mu je tak że ko lej no bu do wę
Za kła du Prze twa rza nia i Uniesz -
ko dli wia nia Od pa dów Ko mu nal -
nych dla me cha nicz no -bio lo -
gicz ne go prze twa rza nia od pa -
dów. Dzię ki sta cji za mon to wa nej
w za kła dzie, bę dzie moż li wa se -
gre ga cja od pa dów su row co -
wych, kom po sto wa nie od pa dów
zie lo nych i ule ga ją cych bio de -
gra da cji. W za kła dzie znaj dzie

się tak że ma ga zyn od pa dów nie -
bez piecz nych, gdzie moż na po -
zbyć się mię dzy in ny mi azbe stu,
ma ga zyn od pa dów bu dow la nych
i li nia de mon ta żu od pa dów wiel -
ko ga ba ry to wych. Ca ły pro jekt
ma się za koń czyć do 2015 ro ku. 

Efekt fi nal ny ma za gwa ran -
to wać roz wią za nie uciąż li we go
i po waż ne go pro ble mu go spo -
dar ki od pa da mi, a co rów nie
waż ne, speł niać bę dzie unij ne
i pol skie wy ma ga nia do ty czą -
ce skła do wa nia od pa dów
i ochro ni gmi nę przed pła ce -
niem sło nych kar za ła ma nie
prze pi sów w za kre sie ochro ny
śro do wi ska. Ca ła in we sty cja
po chło nie po nad 83 mln zło -
tych, z cze go oko ło 44 mln
zło tych uda ło się gmi nie po zy -
skać ze środ ków Fun du szu
Spój no ści w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko. Za do wo le nia i ulgi
z roz po czę cia in we sty cji nie krył
tak że Ka zi mierz Gór ski, pre zy -
dent So snow ca. – Kie dy do kład -
nie zo sta nie wy bu do wa na spa -
lar nia na te re nie Ślą ska, nie wia -
do mo. Wstęp nie uda ło się
usta lić, że spa lar nia dla wo je -
wódz twa ślą skie go ma po wstać
w Ru dzie Ślą skiej, ale do pie ro
roz po czę ły się wstęp ne pra ce do -
ku men ta cyj ne, a pie nią dze
na nią bę dzie moż na otrzy mać
do pie ro w ko lej nym unij nym
roz da niu. Je śli nie po wsta nie we
wła ści wym cza sie, to na sze skła -
do wi sko uchro ni nas przed pła -
ce niem ol brzy mich kar – pod -
kre ślił pre zy dent. 

Tekst�i fo�to:�Syl�wia�Ko�sman

Rusza budowa drugiej kwatery składowiska odpadów

Pochłonie śmieci,
uchroni przed karą

Wa żą się lo sy ko lej ne go „pro -
gra mu od dłu że nio we go” na jem -
ców gmin nych miesz kań, dzię ki
któ re mu miesz kań cy za dłu żo -
nych lokali mie li szan sę na czę -
ścio we umo rze nie dłu gów i ko -
rzyst ną, bo roz ło żo ną w cza sie,
spła tę za dłu że nia na ra ty. 

Za koń czo ny trzy let ni „pro -
gram od dłu że nio wy”, a wła ści -
wie je go re zul ta ty, bu dzą skraj -
ne emo cje. Rad ni w naj bliż szym
cza sie bę dą mu sie li pod jąć de cy -
zję, czy za jąć się no wą uchwa łą
w tej spra wie, nie co ją zmo dy fi -
ko wać czy za rzu cić po mysł po -
mo cy oso bom, któ re z róż nych
przy czyn nie pła cą czyn szu
za miesz ka nie. 

Prze ciw ni cy kon ty nu owa nia
pro gra mu wska zu ją, że po mi mo
sze ro kie go roz pro pa go wa nia

pro gra mu, i tak sko rzy sta ło
z nie go nie wie lu na jem ców,
a ci, któ rzy i tak się zde cy do wa -
li, w du żej mie rze nie do trzy -
ma li wa run ków za wie ra nych
po ro zu mień. Zwo len ni cy uwa -
ża ją jed nak, że na wet, je śli z tej
po mo cy sko rzy sta li nie licz ni, to
na wet dla tak ma łej gru py war -
to by ło po świę cić swój czas,
pra cę i za an ga żo wa nie. I obec -
nie ta ka opcja prze wa ża wśród
rad nych. – Efek ty, ja kie przy -
niósł pro gram, w re la cji do na -
kła dów, są mi zer ne. Chce my
jed nak dać lu dziom szan sę po -
wro tu do nor mal no ści. Te raz
bę dzie my pra co wać nad zmia -
na mi w uchwa le, któ re za chę ci -
ły by więk szą gru pę do sko rzy -
sta nia z tej for my po mo cy – za -
pew nia To masz Bań bu ła,

prze wod ni czą cy Klu bu Rad -
nych SLD w So snow cu. 

Nad pro gra mem bo wiem
wspól nie pra co wa li wła dze mia -
sta, urzęd ni cy, rad ni i pra cow ni cy
Miej skie go Za kła du Za so bów Lo -
ka lo wych. Tym cza sem w prze cią -
gu trzech lat trwa nia pro gra mu
na 460 wnio sków (za dłu żo nych
miesz kań jest pra wie 10 ty się cy)
po zy tyw nie roz pa trzo no 318.
Osta tecz nie pod pi sa no 261 umów
z na jem ca mi, z cze go roz wią za -
no 222 umo wy. Przy czy na? Na -
jem cy nie do trzy ma li wa run ków
umo wy. 

– Wszy scy, któ rzy two rzy li
i re ali zo wa li pro gram uwa ża li, że
po pierw sze na le ży po dać po -
moc ną dłoń tym, któ rzy po pa dli
w kło po ty i z róż nych przy czyn
nie pła cą czyn szu, co w skraj -

nym przy pad ku mo że gro zić
eks mi sją. Po dru gie, pie nią dze,
po cho dzą ce z czyn szów, są nie -
zbęd ne dla utrzy ma nia w od po -
wied nim sta nie sub stan cji
miesz ka nio wej i zwięk sza ją
wpły wy do MZZL – mó wi Ro -
mu ald Śmi giel ski, na czel nik
Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal -
nej i Miesz ka nio wej w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu. 

– Pro gram przy niósł głę bo ki
sens w wy mia rze spo łecz nym,
z punk tu wi dze nia in te re sów ży -
cio wych tych kil ku dzie się ciu
osób, któ re z pro gra mu sko rzy -
sta ło. Je śli jed nak ana li zu je my
da ne sta ty stycz ne, to wy ni ki są
nie sa tys fak cjo nu ją ce. Obec nie
zda nia są po dzie lo ne, czy or ga -
ni zo wać dru gą edy cję pro gra mu.
De cy zja po win na za paść pod -

czas naj bliż szych prac ko lej nych
ko mi sji Ra dy Miej skiej – do da je
na czel nik Śmi giel ski.

Obec nie urzęd ni cy opra co -
wa li no we pro po zy cje, któ re
moż na wpro wa dzić do ko lej nej
edy cji pro gra mu, np. ko lej ne 25
pro cent umo rze nia kwo ty głów -
nej, je śli lo ka tor zde cy du je się
na prze pro wadz kę do mniej sze -
go miesz ka nia, czy li w su mie
mo że li czyć na umo rze nie 60
pro cent na leż no ści głów nej.
Naj pierw jed nak rad ni mu szą
pod jąć de cy zje, czy przy go to -
wy wać w ogó le dru gą edy cję
pro gra mu. sk

Na czym po le ga?

Isto�ta�pro�gra�mu�po�legała�na tym,�że
część�zaległości�czynszowych

lokatora�była�umorzona,�jeśli
regularnie,�w ciągu 36�miesięcy
od podpisania�porozumienia,
spłacał�raty�i płacił�na bieżąco
czynsz.�Dokładnie�lokator�miał
szansę�na umorzenie�całości
odsetek�i 35-procentowej�kwoty
głównej�zadłużenia,�po spłacie 65
procent�należności�głównej.
Dodatkowe 10�procent�umorzenia
kwoty�głównej�mógł�otrzymać,�jeśli
zdecydował�się�np.
na przeprowadzkę�do mniejszego
lokalu�czy�o obniżonym
standardzie.�Przy jednorazowej
spłacie�zadłużenia,�lokator�miał
szansę�na 50–procentowe
umorzenie�kwoty�głównej.�Uchwała
radnych�przewidywała�także�inne
dodatkowe�„bonusy”�i rozwiązania
korzystne�dla�zadłużonego
najemcy.�

Rad ni po dej mą de cy zję, czy kon ty nu ować pro gram dla osób za gro żo nych eks mi sją 

Sko rzy sta ją z dru giej szan sy? 

Prezes CTL Maczki Bór Marian Majcher (L), w towarzystwie zastępcy prezydenta Ryszarda
Łukawskiego (S) i przewodniczącego RM w Sosnowcu Arkadiusza Chęcińskiego (P)
symbolicznie rozpoczęli budowę nowego składowiska odpadów

Sosnowiec łączy się
z Idar-Oberstein
W ra mach pro jek tu „Baj ka przy -
jaź ni” 26 ma ja do So snow ca przy -
je dzie mło dzież li ce al na z Idar -
-Obe rste in. Zwień cze niem spo tka -
nia bę dzie uro czy ste pod pi sa nie
umo wy o współ pra cy part ner skiej
po mię dzy na szym i nie miec kim
mia stem w dniu 31 ma ja.

„Baj ka przy jaź ni” to wspól ny
pro jekt So snow ca i Idar -Obe rste in
ma ją cy na ce lu roz wi ja nie wspól -
ne go dia lo gu i współ pra cy po mię -
dzy miesz kań ca mi, a przede
wszyst kim mło dzie żą pa sjo nu ją cą
się te atrem oraz sa mo rzą dem.
Do sto li cy Za głę bia Dą brow skie -
go przy je dzie 10-oso bo wa gru pa
li ce ali stów wraz z na uczy cie la mi,
któ rzy we zmą udział m.in. w:
warsz ta tach te atral nych, dys ku -
sjach o idei sa mo rząd no ści, grach
i za ba wach edu ka cyj nych, za ję -
ciach spor to wych, wy ciecz ce
po mie ście oraz re gio nie. Naj waż -
niej szym z punk tów wi zy ty bę dzie
wy sta wie nie spek ta klu „Baj ka
Przy jaź ni”, któ ra wza jem nie przy -
bli ży part ne rom syl wet ki obu
miast oraz po ru szy te ma ty zwią za -
ne z prze ła my wa niem ba rier i ste -
reo ty pów w re la cjach mię dzy na ro -
do wych. Po szcze gól ne punk ty
pro jek tu bę dą od by wa ły się
w dniach od 26 ma ja do 2 czerw -
ca na te re nie szkół, w Klu bie Kie -
pu ry, Zam ku Sie lec kim, Mu zeum,
a tak że w sa lach Urzę du Miej skie -
go. Pro jekt „Baj ka Przy jaź ni” roz -
wi ja kon tak ty sa mo rzą do we,
umoż li wia wy mia nę do świad czeń
i do brych prak tyk, słu ży pro mo cji
oby wa tel stwa eu ro pej skie go, za -
chę ca do ak tyw ne go uczest nic -
twa w ży ciu spo łecz nym oraz
roz wi ja zdol no ści or ga ni za cyj ne
i kre atyw no ści w dzia ła niu. Jest
wspie ra ny przez Fun da cję
Współ pra cy Pol sko – Nie miec -
kiej. Jed no cze śnie do So snow ca
za wi ta de le ga cja sa mo rzą dow -
ców z Idar -Obe rste in, któ ra pod -
pi sze z przed sta wi cie la mi na -
sze go mia sta umo wę o współ -
pra cy part ner skiej. Pierw sze
kon tak ty po mię dzy So snow cem
i Idar -Obe ste in zo sta ły na wią za -
ne w 2005 ro ku. KP
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Hokejowe Zagłębie
w rękach miasta
Ho�ke�jo�we�Za�głę�bie�zo�sta�nie�spół�ką�ak�cyj�ną,�w któ�rej�sto�pro�cent�udzia�łów�bę�dzie�mia�ło�mia�sto.
Pod�czas�kwiet�nio�wej�se�sji�Ra�dy�Miej�skiej�uchwa�łę�w tej�spra�wie�pod�ję�li�so�sno�wiec�cy�rad�ni

Za głę bie od daw na bo ry ka się
z pro ble ma mi fi nan so wy -
mi. – Gdy by nie po moc mia sta,
z pre zy den tem Ka zi mie rzem
Gór ski na cze le, za pew ne klub
z So snow ca już daw no prze stał -
by funk cjo no wać i znik nął by ze
spor to wej ma py – pod kre śla
Adam Ber nat, obec ny pre zes
klu bu.

Do tej po ry klub dzia łał ja -
ko sto wa rzy sze nie. Na ra zie nie
wia do mo kto bę dzie peł nił
funk cję pre ze sa, ra czej pew ne
jest, że nie bę dzie to do tych -
cza so wy pre zes. – Od dłuż sze -
go cza su po ma ga li śmy klu bo -
wi. Mu sie li śmy pod jąć ta kie
kro ki bo w in nym przy pad ku
ho kej w mie ście by upadł. Czas
na gli dla te go mu si my dzia łać
szyb ko tak aby upo rząd ko wać
spra wy klu bu i zbu do wać skład
przed no wym se zo nem – mó wi
pre zy dent So snow ca.

Za nim rad ni pod ję li uchwa -
łę w tej spra wie te mat ten
„wał ko wa ny” był pod czas ob -
rad Ko mi sji Kul tu ry Spor tu
i Re kre acji. W jej trak cie
przed sta wio no plan ra tun ko wy
dla Za głę bia So sno wiec. Spół -
ka przej mie od trzech sto wa -
rzy szeń pra wa do star tów
w PLH, na zwę, herb i ma ją tek,
do dat ko wo sku pi pod swo im
szyl dem ho ke jo wą mło -
dzież. – Do tych czas funk cjo no -
wa ły trzy sto wa rzy sze nia.
W sa mym Za głę biu by ła nie -
zdro wa sy tu acja fi nan so wa,
dla te go roz wa ża li śmy róż ne
roz wią za nia. Pod ję li śmy de cy -
zję, iż zro bi my wszyst ko, by
ura to wać naj wyż szą kla sę roz -

gryw ko wą – mó wi wi ce pre zy -
dent So snow ca, Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć. 

Naj waż niej szym za da niem
spół ki bę dzie spła ta zo bo wią -
zań wo bec za wod ni ków (tak
by łych jak i tych, któ rzy zde cy -
du ją się po zo stać w So snow -
cu – przyp. red.) oraz pod mio -
tów ze wnętrz nych. 

Mi mo, że spół ka nie zo sta ła
jesz cze po wo ła na ka dra na no wy
se zon jest po wo li do gry wa na.
Kon trak ty pod pi sy wa ne są przez
do tych cza so wy pod miot, czy li
sto wa rzy sze nie z pre ze sem Ada -
mem Ber na tem. – Umo wy zo -
sta ną po tem re ne go cjo wa ne, ale
mu si my już dzia łać bo za wod ni -

cy uciek ną do in nych klu -
bów – tłu ma czy Ber nat.

Jak na ra zie ze spół opu ści li
bra cia Ko złow sc cy oraz Łu kasz
Ku lik. Dwaj pierw si za si li li
GKS Ty chy, ten dru gi Cra co vię.
Wa żą się lo sy Mar ti na Vo zni ka.
Do So snow ca wró cił z ko lei Ar -
tur Ślu sar czyk, a no wi mi gra -
cza mi zo sta li Mi chał Dzia ło
(po dob nie jak Ślu sar czyk grał
ostat nio w Na przo dzie Ja nów)
oraz Bar tło miej No wak i Zbi -
gniew Szy dłow ski (obaj Po lo nia
By tom). Sztab szko le nio wy zre -
zy gno wał z ko lei z bram ka rza
Łu ka sza Blo ta.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

3 czerwca
18.00-18.30 Hip-hopowa�rozgrzewka�–�Bitwa�na�głosy
18.30-19.30 Natural�Mystic
19.30-20.30 Koncert�gwiazdy�hip-hopowej�L.U.C.
20.30 Koncert�Gwiazdy�Wieczoru�-�Abradab
22.00 Planowane�zakończenie�imprezy

4 czerwca
16.00-16.15 Uroczyste�otwarcie�imprezy�–�Nina�Nocoń�i�Kuba�Olszewski
16.15-17.15 Live�set,�gwiazda�lokalna�DJ�Siasia
17.15-17.30 Blok�freestyle’owy�–�Nina�Nocoń�i�Kuba�Olszewski
17.30-18.45 DJ’s�Toshibana�Brothers
18.45-19.00 Blok�freestyle’owy�–�Nina�Nocoń�i�Kuba�Olszewski

19.00-20.15 Kalwi�&�Remi
20.15-20.30 Blok�freestyle’owy�–�Nina�Nocoń�i�Kuba�Olszewski
20.30 Gwiazda�Wieczoru�Gooral
22.00 Planowane�zakończenie�imprezy

5 czerwca
16.00-16.15Uroczyste�otwarcie�ostatniego�dnia�imprezy�–�Nina�Nocoń�i�Kuba
Olszewski
16.15-17.15 Gwiazda�kabaretowa�–�Szarpanina
17.15-17.30 Blok�konferansjerski�Nina�Nocoń�i�Kuba�Olszewski
17.30-18.30 Koncert�Gwiazdy�lokalnej�–�Muariolanza
18.30-19.45 Koncert�Gwiazdy:�Bracia
19.45-20.00 Blok�konferansjerski�–�konkursowy

20.00 Koncert�gwiazdy:�Raz�Dwa�Trzy
21.50 Widowisko�pirotechniczne�zsynchronizowane�z�muzyką
22.00 Planowane�zakończenie�imprezy

Dzie wią te go ma ja roz po czę ła
się dłu go ocze ki wa na prze bu -
do wa wia duk tu dro go we go
nad dro gą eks pre so wą S -1, łą -
czą ce go Bór z Niw ką. Ze
wzglę du na za kres prac, wia -
dukt zo stał wy łą czo ny z użyt -
ko wa nia. Po ni żej przed sta -
wia my in for ma cję o ob jaz -
dach.

Jak wcze śniej in for mo wa ła
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg i Au -
to strad pier wot ny plan re mon tu
wia duk tu za kła dał wpro wa dze -
nie ru chu wa ha dło we go. Ze
wzglę du na zbyt du że nie bez pie -
czeń stwo z ta kie go roz wią za nia
jed nak zre zy gno wa no i wpro wa -
dzo no na stę pu ją ce ob jaz dy:

– Ob jazd sa mo cho dów oso -

bo wych (do 3,5 t i wy so ko ści
do 2,7 m) po pro wa dzo ny zo sta -
nie od ul. Tu wi ma w dziel ni cy
Niw ka, przez ul. Woj ska Pol -
skie go, Or ląt Lwow skich, Pla żo -
wą, Bia łą Prze mszę do ul. Dłu -
giej w dziel ni cy Bór. W cią gu ul.
Pla żo wej za pro jek to wa no dro gę
tym cza so wą pod dro gą eks pre -
so wą S1 i ist nie ją cą kład ką dla

pie szych przez rze kę Bia ła Prze -
msza.

– Ob jazd sa mo cho dów cię ża -
ro wych (po wy żej 3,5 t) do dziel -
ni cy Bór zo sta nie po pro wa dzo ny
od ul. Woj ska Pol skie go, przez ul.
Or ląt Lwow skich, dro gą eks pre so -
wą S1, przez te ren CTL Macz ki
Bór do ul. Dłu giej w dziel ni cy
Bór. Ob jazd dla sa mo cho dów cię -

ża ro wych do dziel ni cy Niw ka zo -
sta nie po pro wa dzo ny od ul. Dłu -
giej, przez te ren CTL Macz ki Bór,
dro gą eks pre so wą S1, przez wę -
zeł w Dą bro wie Gór ni czej (skrzy -
żo wa nie S1 – DK -94), dro gę eks -
pre so wą S1, ul. Or ląt Lwow skich
w dziel ni cy Niw ka.

Ko mu ni ka cja au to bu so wa
w cią gu ul. Dłu giej zo sta nie za -

stą pio na bu sa mi. Miej sce prze -
siad ki – przy sta nek Niw ka Tu wi -
ma. 

Pla no wa ny ter min ob jaz -
dów – od 09 maja 2011r.
do 31 maja 2012r.

Wy ko naw cą jest  Przed się -
bior stwo Wie lo bran żo we BA NI -
MEX Sp. z o.o. Bę dzin, ul. Od -
kryw ko wa 93. KP

Trwa re mont wia duk tu Bór -Niw ka

Cen trum Edu ka cji i Wy cho wa -
nia Mło dzie ży KA NA mo że li -
czyć na kup no od gmi ny do -
tych cza so wej sie dzi by przy ul.
Le gio nów na pre fe ren cyj nych
wa run kach. Praw do po dob nie
spra wę uda się za ła twić w tym
ro ku. Wła dze mia sta po zy tyw -
nie roz pa trzą wnio sek o sprze -
da ży nie ru cho mo ści KA NIE,
ale osta tecz ną uchwa łę w tej
spra wie po dej mą rad ni. 

Wcze śniej rad ni wią za li
sprze daż KA NY z 99-pro cen to -
wą bo ni fi ka tą, z prze ka za niem
na rzecz Cen trum Pe dia trii
w So snow cu dział ki przy ul.
Kra szew skie go na le żą cej do Pa -
ra fii Rzym sko -Ka to lic kiej Chry -
stu sa Kró la. Jed nak przy ul.
Kra szew skie go ma po wstać die -
ce zjal ny Dom Sa mot nej Mat ki
i Dziec ka. Moż li wość wza jem -
nych da ro wizn, czy też sprze da -
ży nie ru cho mo ści jest jed nak
dość skom pli ko wa ną kwe stią.

Wła dze mia sta i część rad -
nych sto ją na sta no wi sku, że ża -
den han del wy mien ny nie po wi -
nien mieć miej sca, bo KA NA
prze ję ła od mia sta ru inę, któ rą
wy re mon to wa ła, i w któ rej pro -
wa dzi dzia łal ność słu żą cą mło -
dzie ży. Te raz wła dze mia sta sto -
ją na sta no wi sku, że bo ni fi ka ta
w wy so ko ści 90 pro cent by ła by
opty mal nym roz wią za niem.
Przy ta kim roz wią za niu KA NA
i tak mu sia ła by za pła cić kil ka -
set ty się cy zło tych.

– Kil ka lat te mu szu ka li śmy
od po wied nie go miej sca dla
KA NY. Pa dło na bu dy nek bar -
dzo zde wa sto wa ny i znisz czo ny,
w któ rym daw niej mie ści ła się
łaź nia miej ska i za kład przy ro -
do lecz ni czy – mó wi Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca.

Przed sta wi cie le KA NY zde cy -
do wa li się na prze ję cie nisz cze -
ją ce go bu dyn ku w uży cze nie
i prze pro wa dze nie ge ne ral ne go
re mon tu.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi gmi na mo że sprze -
dać nie ru cho mość z udzie le -
niem bo ni fi ka ty, je że li pro wa -
dzo na jest w nim dzia łal ność
cha ry ta tyw na, opie kuń cza czy
kul tu ral na. – Uwa żam, że KA -
NIE na le ży sprze dać bu dy nek
zwłasz cza, że pro wa dzi dzia łal -
ność, któ ra słu ży miesz kań com.
Po sia da jąc bu dy nek na wła -
sność, sto wa rzy sze nie bę dzie
mo gło jesz cze sze rzej się roz wi -
jać, wy stę po wać o gran ty unij -
ne, do ta cję z mi ni ster stwa, czy
za cią gać po życz ki pod hi po te kę
te go bu dyn ku. Nie ma mo wy
o od da wa niu cze goś ko ścio ło wi,
bo nie od da je się ko ścio ło wi,
tyl ko miesz kań com. Po za tym
nic nie wło ży li śmy, po za grun -
tem, bo bu dy nek był w fa tal nym
sta nie. By li by śmy zmu sze ni go
wy bu rzyć, przez co po nie śli by -
śmy do dat ko we kosz ty – prze -
ko nu je pre zy dent.

Przed sta wi cie le KA NY tak -
że li czą na po myśl ne za ła twie -
nie spra wy. – Ja ko or ga ni za cja
po za rzą do wa nie sta wia li śmy
żad nych wa run ków do ty czą cych
sprze da ży nie ru cho mo ści, bo
za le ży nam przede wszyst kim
na pod ję ciu te go te ma tu przez
wła dze mia sta. Je ste śmy go to wi
przy stać na przy go to wa ną pro -
po zy cję – mó wi Lin da Hof man,
rzecz nicz ka KA NY. 

Rad ni tak że przy chy la ją się
do sprze da ży obiek tu, z udzie -
le niem bo ni fi ka ty. – Na le ży
udzie lić bo ni fi ka ty i sprze dać
nie ru cho mość, któ ra wła ści wie

wy ro sła z po pio łów – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej. – Do brze
by ło by jed nak mieć pew ność,
że do tych cza so wa dzia łal ność
bę dzie kon ty nu owa na – do da je.
Nie ma jed nak moż li wo ści
praw nej, by za strzec w umo wie
sprze da ży ta kie go ro dza ju wa -
run ków. Z ko lei Ka rol Wi niar -
ski, rad ny klu bu PO za sta na wia
się, czy udzie le nie ja kiej kol -
wiek bo ni fi ka ty KA NY, jest
zgod ne z pra wem, po nie waż
KA NA po bie ra tak że opła ty
za swo je usłu gi. – Moż na udzie -
lić bo ni fi ka ty, gdy ma my
do czy nie nia z dzia łal no ścią
nie ko mer cyj ną. Tym cza sem sy -
tu acja nie jest ta ka pro sta, bo
od praw ni ków Urzę du, mam
na ten te mat dwie od ręb ne opi -
nie. Bę dę więc cze kał na osta -
tecz ne sta no wi sko w tej kwe -
stii – stwier dził Wi niar ski. 

KA NA ko rzy sta z nie ru cho -
mo ści po ło żo nej przy uli cy Le -
gio nów dzię ki uży cze niu przez
gmi nę. W 2003 r. re mont sie -
dzi by sto wa rzy sze nia po chło nął
oko ło 2 mln zł. Był moż li wy
dzię ki środ kom prze ka za nym
przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej, fun da cję Re no va -
bis, bi sku pa so sno wiec kie go
Adam Śmi giel skie go i pry wat -
nych spon so rów. KA NA jest or -
ga ni za cją po za rzą do wą. Obej -
mu je swo ją po mo cą mło dzież
z ro dzin ubo gich i za nie dba -
nych, do tknię tych bez ro bo ciem.
Or ga ni zo wa ne dla nich kur sy są
bez płat ne. Oso by, któ re nie
speł nia ją okre ślo nych wy mo -
gów, mo gą ko rzy stać z usług
KA NY na za sa dach ko mer cyj -
nych. sk

Cen trum Edu ka cji i Wy cho wa nia Mło dzie ży KA NA wresz cie bę dzie na swo im

Wyciągnęli z ruiny,
teraz wykupią?
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Jesz cze w mar cu dy rek tor Szpi ta la Miej skie -
go chwa lił się wy ni ka mi fi nan so wy mi kie ro -
wa nej przez sie bie pla ców ki. Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia prze ka zał szpi ta lo wi3,4 mln zł.
za nad wy ko na nia z ro ku po przed nie go
(w rze czy wi sto ści pół mi lio na mniej z po wo -
du nie wy ko na nia czę ści kon trak tu). Jed no cze -
śnie stra ta fi nan so wa za rok 2010 wy nio sła
nie wie le po nad 8 mln zł, a więc o 3 mi lio ny
mniej niż rok wcze śniej. Dy rek tor za po mniał do dać, że by ło to spo -
wo do wa ne trze ma za sad ni czy mi czyn ni ka mi:
– na bi lans ro ku 2009 fa tal ny wpływ mia ły ka ta stro fal ne wy ni ki
pierw sze go pół ro cza, któ re po osta tecz nych roz li cze niach za koń -
czy ło się stra tą w wy so ko ści oko ło 6,5 mln zł. Do pie ro od wrze -
śnia 2009 ro ku w wy ni ku spóź nio nych dzia łań dy rek to ra Swo bo -
dy wy so kość mie sięcz nych strat za czę ła ma leć, co ogra ni czy ło ich
osta tecz ną wy so kość (pra wie11,3 mln zł) opo nadmi lion zł. wsto -
sun ku dosta nu, któ re go moż nasię by ło spo dzie wać wpo ło wie ro -
ku; 
– w2010 ro ku NFZ za pła cił zanad wy ko na nia cze go nie zro bił rok
wcze śniej ze wzglę du na kry zys go spo dar czy i dra stycz ne za ha -
mo wa nie wzro stu przy cho dów do tej in sty tu cji. Gdy by wte dy pła -
cił stra ta by ła by na po dob nym po zio mie;
– dy rek tor za pi sał po stro nie przy cho dów ope ra cyj nych 1,6 mln zł
kar na li czo nych od fir my AG BUD za roz wią za nie z wi ny wy ko -
naw cy czte rech umów na bu do wę Cen trum Opie ki nad Mat ką
i No wo rod kiem. Po nie waż jed nak spra wa naj praw do po dob niej
skoń czy się wsą dzie (postro nie kosz tów za pi sa no1,4 mln zł naza -
bez pie cze nie rosz czeń AG BUD -u), nie wia do mo czy przy cho dy
te oka żą się re al ne.
Re asu mu jąc, po pra wa sy tu acji fi nan so wej szpi ta la w ro ku 2010

by ła głów nie wy ni kiem dzia łań czyn ni ków ze wnętrz nych, na któ -
re dy rek cja nie mia ła więk sze go wpły wu. Za ha mo wa niu na to miast
ule gły pod ję te w dru giej po ło wie 2009 dzia ła nia re struk tu ry za cyj -
ne. Wy czer pa ły się bo wiem pro ste me to dy ogra ni cza nia kosz tów
po przez łą cze nie jed no imien nych od dzia łów, a pla no wa ne przez
dy rek to ra po waż niej sze dzia ła nia zo sta ły wstrzy ma ne de cy zją pre -

zy den ta oba wia ją ce go się ich wpły wu na wy nik zbli ża ją cych
się wy bo rów. 
Za mie rze nia dy rek to ra Swo bo dy na rok 2011 są am bit ne. Plan
fi nan so wy szpi ta la za kła da, że stra ta wy nie sie5,2 mln zł, awięc
bę dzie mniej sza o pra wie trzy mi lio ny w po rów na niu z ro -
kiem2010. Zarok stra ta mia ła zo stać ogra ni czo naoko lej ne dwa
mi lio ny, co po mi ja jąc amor ty za cję (jest kosz tem ale nie wy dat -
kiem) po zwo li ło by osią gnąć rów no wa gę fi nan so wą pla ców ki.
Pla ny te ma ją tyl ko jed ną wa dę. Są cał ko wi cie nie re al ne.

Już po dwóch mie sią cach stra ta szpi ta la prze kro czy ła 3,2 mln zł,
co wska li ro ku da je pra wie20 mln zł. Dy rek tor zrzu ca oczy wi ście
wi nę na NFZ. Rze czy wi ście, kon trakt na rok 2011 jest o 1,4 mln
zł mniej szy niż był w ro ku po przed nim, a bio rąc pod uwa gę rze -
czy wi ste przy cho dy szpi ta la z NFZ -u w ro ku 2010 (po za pła ce niu
za nad wy ko na nia), róż ni ca wzra sta do po nad czte rech mi lio nów.
Ty le że, jak sam dy rek tor przy zna je, na wet gdy by NFZ za pła cił
zawszyst kie wy ko ny wa ne świad cze nia (wzrost przy cho dów śred -
nio ooko ło750 tys. zł mie sięcz nie wpierw szym kwar ta le), to i tak
stra ta zadwa mie sią ce wy nio sła by pra wie1,8 mln zł, co da je wska -
li ro ku po nad 10 mln zł. A mia ło być pięć mi lio nów mniej. Za -
miast ma leć, stra ta na ra sta. 
Nie ocze ku ję od dy rek to ra Swo bo dy cu dów. Wy star czy rze tel ność
wprzed sta wia niu rze czy wi stej sy tu acji pla ców ki, któ rą kie ru je. Tym -
cza sem dy rek tor wpi su je do pla nu fi nan so we go da ne cał ko wi cie
ode rwa ne od rze czy wi sto ści po to tyl ko że by po raz ko lej ny uzy -
skać od po wied ni efekt mar ke tin go wy. Ale w wi ze ru nek spraw ne -
go me na dże ra kon tro lu ją ce go roz wój sy tu acji w za rzą dza nej przez
sie bie pla ców ce nikt już nie wie rzy. Przy naj mniej w So snow cu.
Dłu gi szpi ta la w ubie głym ro ku zwięk szy ły się o pra wie 10 mln
zł. Obec nie się ga ją już 40 mln zł (pra wie po ło wa to po życz ki z bu -
dże tu mia sta). Kil ka mie się cy te mu Ra da Spo łecz na we zwa ła pre -
zy den ta Gór skie go donie prze dłu ża nia kon trak tu dy rek to ro wi. Dy -
rek tor da lej jest dy rek to rem. Tym sa mym stan fi nan sów szpi ta la
ob cią ża też Ka zi mie rza Gór skie go. By cie pre zy den tem to nie tyl -
ko pre stiż i wy so ka pen sja. To tak że od po wie dzial ność.

Karol�Winiarski

W dzi siej szym fe lie to nie
sku pię się na pro ble ma ty -
ce, któ rej po czą tek da ją
de cy zje Ra dy Miej skiej
w So snow cu jesz cze
w ka den cji po przed niej,
mia no wi cie „Pro gram po -
mo cy oso bom za gro żo -
nym eks mi sją” przy ję -
ty25 wrze śnia2008 ro ku,
od no szą cy się do za dłu żo nych w opła tach
czyn szo wych lo ka to rów za miesz ka łych wza -
so bach gmi ny. Do zwró ce nia uwa gi na ten
pro blem skło ni ło mnie kil ka prze sła nek,
a mia no wi cie fakt za koń cze nia pro gra mu
wdniu26 li sto pa da2010 ro ku, ak tu al nie trwa -
ją ca wsa mo rzą dzie dys ku sja nadmoż li wo ścią
iza sad no ścią je go prze dłu że nia, a tak że wpro -
wa dze nia donie go ewen tu al nych zmian. Chcę
przy tym po dzie lić się prak tycz ny mi spo strze -
że nia mi za uwa żo ny mi w pra cy w „ko mi sji
od dłu że nio wej”. In ten cją przy ję te go i re ali zo -
wa ne go na prze strze ni dwóch lat pro gra mu
by ło da nie szan sy na jem com lo ka li ko mu nal -
nych po wro tu do nor mal no ści, tym bar dziej,
że z pro ble mem za dłu że nia bo ry ka ła się i bo -
ry ka znacz na część za miesz ka ła w za so bach
gmi ny. Uwa żam, że tak wa run ki, któ re po win -
ni speł niać chęt ni przy stą pie nia do pro gra mu,
jak i for my po mo cy w nim za pro po no wa ne
by ły bar dzo ko rzyst ne dla lo ka to rów, a po -
twier dze niem tej te zy mo gą po słu żyć kon kret -
ne przy kła dy: za wie sze nie po stę po wa nia eg -
ze ku cyj ne go u ko mor ni ka, przy wró ce nie ty -
tu łu praw ne go do zaj mo wa ne go lo ka lu
miesz kal ne go, umo rze nie na leż no ści głów nej
na wet do wy so ko ści 50 proc. w przy pad ku

jed no ra zo wej spła ty, lub 35 proc. w przy -
pad ku spła ty w mak sy mal nie 36 mie sięcz -
nych ra tach, przy oczy wi ście re gu lar nie
wno szo nych opła tach. Wy da wać by się mo -
gło, że nie zbyt wy gó ro wa ne wa run ki,
a przy tym ewi dent ne for my po mo cy zmo -
bi li zu ją du żą licz bę za dłu żo nych dosko rzy -
sta nia z pro gra mu. Rze czy wi stość oka za ła
się jed nak mniej opty mi stycz na i tu taj ro dzi
się py ta nie, co jest te go przy czy ną. 

Przy stą pie nie woma wia nym cza sie dopro gra -
mu przez 292 lo ka to rów, z cze go znacz ny od -
se tek nie wy wią zu ją cych się zobo wiąz ków za -
pi sa nych w tym pro gra mie mu si bu dzić za sta -
no wie nie. Być mo że nie do in for mo wa nie jest
jed nym z po wo dów ma łe go za in te re so wa nia,
cho ciaż me dial nie na ist nie nie te go pro gra mu
zwra ca li śmy uwa gę. Po dej mu jąc w tym fe lie -
to nie po wyż szy pro blem chcę zwró cić uwa gę
na fakt pro po no wa nia przez sa mo rząd w So -
snow cu de cy zji pro spo łecz nych, o czym
świad czy dys ku sja o je go kon ty nu acji i wpro -
wa dze nia jesz cze bar dziej ko rzyst nych zmian
dla lo ka to rów. Roz strzy gnię cia za pad ną nie ba -
wem, a in for ma cje na ten te mat z pew no ścią
uka żą się w me diach, czy na stro nie in ter ne to -
wej Urzę du Miej skie go. Pró bu jąc za in te re so -
wać więk szą licz bę za dłu żo nych lo ka to rów
pro ble mem, chcę stwier dzić, że sam fakt przy -
stą pie nia do pro gra mu po wi nien być po prze -
dzo ny do kład ną lek tu rą je go za pi sów i kon se -
kwent ną ich re ali za cją. Unik nie my wów czas
po dej mo wa nych przez ko mi sję de cy zji wy klu -
cze nia i roz pa try wa nia ko lej nych wnio sków
o po now ne przy stą pie nie. 

To�masz�Bań�bu�ła

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

Od dłu żać czy nie?Swoboda zadłużania

Konstruktywna opozycja
Roz�mo�wa�z Ma cie jem Adam cem,�prze�wod�ni�czą�cym�klu�bu�rad�nych�„Nie�za�leż�ni”�
Rad�ni�„Nie�za�leż�ni”�są�w opo�zy�cji
czy�ko�ali�cji?
Je ste śmy w opo zy cji, ale jest to
kon struk tyw na opo zy cja. Bę -
dzie my gło so wać za wszyst ki mi
roz wią za nia mi, któ re bę dą słu -
żyć mia stu i ana lo gicz nie nie bę -
dzie my po pie rać roz wią zań, któ -
re mia stu nie słu żą. Weź my cho -
ciaż pod uwa gę spra wę
pod wyż ki dla pre zy den ta mia sta.
Nie po par li śmy tej uchwa ły, bo
oka za ło się, że pre zy dent nie ma
żad nej pro po zy cji pod wyż ki dla
pra cow ni ków nie pe da go gicz -
nych. Nie po win ni oni za ra biać
mniej niż 1000 zł na rę kę. Dla
nich pod wyż ka w wy so ko -
ści 100 zł zna czy wie le, a nie ma
dla nich tych pie nię dzy. 
Jak więc wy tłu ma czyć w ka te go -
rii przy zwo ito ści fakt, że pre zy -
den to wi przy zna je się trzy ty sią ce
zło tych pod wyż ki, a dla in nych
pra cow ni ków sa mo rzą do wych nie
ma pie nię dzy?

Nie�któ�rzy�twier�dzą,�że�mięk�ka
z was�opo�zy�cja,�bo�w jed�nym�mie�-
sią�cu�nie�po�pie�ra�cie�bu�dże�tu,
a w dru�gim�mie�sią�cu�gło�su�je�cie
„za”.�Pro�jekt�bu�dże�tu�nie�zmie�nił
się�ja�koś�za�sad�ni�czo.
Po par li śmy pro jekt bu dże tu,
choć to nie był bu dżet na szych
ma rzeń. Zda nia w na szym klu -
bie by ły po dzie lo ne. Nie któ rzy
mie li mniej sze za strze że nia, ja
aku rat mia łem więk sze. Bu dżet
jest trud nym do ku men tem. Cięż -

ko po wie dzieć, czy jest do bry
czy zły. Po par li śmy pro jekt, bo
zmie ni ły się nie któ re po zy cje.
Wpro wa dzo no za da nia dro go we
w Za gó rzu i w cen trum mia sta.
Po za tym stwier dzi li śmy, że wię -
cej strat niż ko rzy ści dla miesz -
kań ców spo wo du je sprze ciw wo -
bec bu dże tu niż je go po par cie.

Rad�ni�w ku�lu�arach�twier�dzą,�że
Wa�sze�po�par�cie�łą�czy�się�z ob�ni�że�-
niem�ka�ry,�ja�ką�na�ło�żył�na Was
urząd�po wy�bo�rach�za nie�le�gal�ne
pla�ka�to�wa�nie.�Ka�ra�mia�ła�zma�leć
z po�nad 40�tys.�zł�do 2�ty�się�cy�zło�-
tych.�Cud?
Urząd przy słał kil ka pism, w któ -
rych na ło żo ne ka ry po zsu mo wa -
niu prze kro czy ły su mę 40 tys. zło -
tych. Su my wła ści wie ca ły czas
ro sły. Roz li cze niem kam pa nii zaj -
mo wał się sztab wy bor czy, więc
nie znam wszyst kich szcze gó łów
tej spra wy. Nie zga dza li śmy się
z uza sad nie niem, pi sa li śmy od wo -
ła nia. Uwa ża łem i na dal uwa żam,
że tak wy so kie ka ry by ły ele men -
tem wal ki po li tycz nej. Osta tecz nie
po na szych od wo ła niach otrzy ma -
li śmy ko lej ne pi smo, w któ rym
urząd ob cią ża ko mi tet wy bor czy
ka rą wy no szą cą kil ka ty się cy zło -
tych. Ka rę za pła ci fir ma, któ ra zaj -
mo wa ła się pla ka to wa niem, a nie
sztab wy bor czy, któ ry zo stał już
zresz tą roz wią za ny. 

Czy�li�nie�by�ło�tar�gów�z rad�ny�mi
pre�zy�den�ta?

Sły sza łem te opo wiast ki, że się
do ga da li śmy z pre zy den tem
i sprze da li śmy się za ob ni że nie
ka ry. Ale wszy scy w klu bie za -
gło so wa li śmy prze ciw pod wyż -
ce pre zy den ta. Nikt nie uciekł,
nikt nie wy szedł, nie miał in nych
za jęć. 

Czy�li�ugru�po�wa�niu�pre�zy�den�ta�nie
uda�się�z Wa�mi�stwo�rzyć�ko�ali�cji?
Obec nie nie wi dzę ta kiej moż li -
wo ści. Na szą wza jem ną współ -
pra cę okre ślił bym ja ko dość
trud ną. 

A in�ne�szan�se�na ko�ali�cję�klu�bu
SLD�z klu�bem�Plat�for�my�Oby�wa�tel�-
skiej?
Z te go, co czy ta łem, pro wa dzo -
ne są roz mo wy z Plat for mą.
Zresz tą PiS tak że nie jest na sta -
wio ny or to dok syj nie. Nie ma
u nas za pie kłej opo zy cji, ale mo -
że się to zmie nić. Jest dys ku sja,
cza sem ostra i trud na, ale nie ma
za cię to ści. My ślę jed nak, że żad -
na ko ali cja nie zo sta nie za wią za -
na do wy bo rów par la men tar -
nych. Wy ni ki wy bo rów mo gą
zmie nić sy tu ację. 

Jak�oce�nia�Pan�po�przed�nie�ka�den�-
cje�obec�ne�go�pre�zy�den�ta?�Ja�ka
bę�dzie�ta�obec�na?
My ślę, że pierw sza ka den cja by -
ła zde cy do wa nie lep sza od dru -
giej. Chy ba ma miej sce „zmę -
cze nie ma te ria łu”. Za uwa żam
spa dek dy na mi ki i ener gii.

W pierw szej ka den cji pre zy den -
to wi chcia ło się wię cej, wy ka zy -
wał wię cej ini cja ty wy, za pa łu
i chy ba miał tak że więk sze
wspar cie dla swych dzia łań ze
stro ny władz wo je wódz twa.
W dru giej ka den cji nie wie le się
dzia ło. Trze cia też mnie roz cza -
ro wu je. Te wszyst kie spra wy,
zwią za ne z ob sa dze niem sta no -
wisk w Ra dzie Miej skiej, prze -
py chan ki, bu dżet i pod wyż ka dla
pre zy den ta, nie na pa wa ją mnie
opty mi zmem. 

Pre�zy�den�to�wi�po�trzeb�ny�jest�trze�ci
za�stęp�ca?
W mo jej opi nii fak tycz nie bra ku -
je jed ne go za stęp cy. Ro bie nie
z urzę du naj tań sze go urzę du, bo
to do brze brzmi, jest błę dem.
Urząd to nie twór stwo rzo ny sam
dla sie bie, ale dla ob słu gi miesz -
kań ców, in we sto rów. Wi dzę, że
spra wy pla ni stycz ne, grun to we,
po pro stu le żą. Na za świad cze -
nia cze ka się ty go dnia mi. Urzęd -
ni cy trzy ma ją się ter mi nów, ale
czy wszyst kie de cy zje mu szą za -
pa dać ostat nie go dnia przed ter -
mi nem? Są spra wy wy ma ga ją ce
przy spie sze nia, a z re la cji wie lu
osób wiem, że by wa to nie moż -
li we. 

Na gieł�dzie�na�zwisk�na ko�le�je�ne�go
za�stęp�cę�pre�zy�den�ta�po�ja�wi�ło�się
na�zwi�sko�po�sła�le�wi�cy�Grze�go�rza
Pi�sal�skie�go.�Co�Pan�my�śli�o ta�kiej
ewen�tu�al�nej�kan�dy�da�tu�rze?

Po seł Pi sal ski to je den z naj lep -
szych lu dzi, ja kich znam. Wy bit -
nie kom pe tent ny, po sia da ją cy
bar dzo roz le głą wie dzę z róż -
nych dzie dzin. Po sia da ją cy roz -
le głe kon tak ty. Z pew no ścią
mógł by wie le dla mia sta zro bić,
a spra wy, któ ry mi by się zaj mo -
wał, na pew no pro wa dzo ne by ły -
by bar dzo do brze. Sam oso bi ście
nie raz ko rzy sta łem z po mo cy pa -
na po sła i bar dzo ją so bie ce nię.
Ale je stem prze ko na ny, że pan
po seł nie jest za in te re so wa ny po -
sa dą zastępcy  pre zy den ta i nie
bio rę pod uwa gę moż li wo ści, że
nie zo sta nie po słem. Jest świet -
nym par la men ta rzy stą. Na sto
pro cent naj lep szym na le wi cy
w So snow cu. 

Czy�bę�dzie�Pan�kan�dy�do�wał�na pre�-
zy�den�ta�w ko�lej�nych�wy�bo�rach?
Jest mi bar dzo cięż ko od po wie -
dzieć na to py ta nie. Jed no cze -
śnie je stem bar dzo wdzięcz ny
miesz kań com, któ rzy mnie po -
par li. To był dla mnie nie sa mo -
wi ty przy wi lej, za szczyt i sa tys -
fak cja, że po nad 20 pro cent
miesz kań ców gło su je na mnie
i na mo ją wi zję mia sta. Zwłasz -
cza że nie mia łem żad ne go
wspar cia par tyj ne go, a po par ły
mnie dzie siąt ki mło dych osób,
któ re da wa ły mi si łę i na dzie ję,
że to, co ro bię, ma sens. 

Ja�kie�naj�bliż�sze�pla�ny�ma�klub�rad�-
nych�„Nie�za�leż�ni”?
Uwa żam, że mia sto po win no
na wią zać współ pra cę z ad mi ni -
stra to ra mi te re nów, mię dzy in -
ny mi ze spół dziel nia mi miesz -
ka nio wy mi, co od no wi ło by ob -
li cze na sze go mia sta. Po dru gie
na le ży za dbać o stan na szych
dróg i re mont skrzy żo wań. Nie
mo że być tak, że gi ną na nich
lu dzie. Po trze cie mia sto po win -
no za dbać o więk sze po zy ski -
wa nie środ ków ze wnętrz nych
i w tym ce lu, sko ro sa mo nie
po tra fi te go ro bić, wy na jąć pro -
fe sjo nal ną fir mę ze wnętrz ną,
któ ra apli ko wa ła by o środ ki
unij ne. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Rozmawiała:�Syl�wia�Ko�sman�
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WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44;  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69; informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej
www.mzzl.pl nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 , tel: /032/ 291-50-75; ADM - 2 ul. Lwowska 29, tel: /032/ 291-70-57; ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a , tel: /032/ 266-33-59;  ADM
- 4 ul. Dęblińska 7,  tel: /032/ 266-32-73;  ADM - 5 ul. Saperów 11/2, tel: /032/ 294-78-58; ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59, tel: /032/ 291-36-74; ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a , tel: /032/ 263-22-23;
ADM - 8 ul. Jodłowa 4, tel: /032/ 263-38-51; ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23, tel: /032/ 266-80-26; Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a , tel: /032/ 368-17-75/76 

Lp.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

Ad res lo ka lu

3 – go Maja 35a
3 – go Maja 15/I

Targowa 16
Modrzejowska 41
H. Ordonówny 3
Komandosów 5
Saperów 5a
Saperów 7
Saperów 7
Saperów 5,5a 
Dobrzańskiego 124  I p. 

Dobrzańskiego 99 I piętro
pok. 112 - 113
Dobrzańskiego 99  I
piętro pok. 114 - 115
Dobrzańskiego 99  I
piętro pok. 116
Dobrzańskiego 99 I piętro
pok. 117
Dobrzańskiego 99  I
piętro pok. 108 - 110

Orląt Lwowskich 18
Niwecka 22/I

Wojska Polskiego 102
Kaliska 20

ADM 

3
3

3
3
4
5
5
5
5
5
5

5

5

5

5

5

8
8

8
9

Pow. użytk. 
w m2

32,26
289,24

53,27
24,90
77,73
197,01
4,30
5,50
4,14
od 4,14 do 5,60
19,20; 12,66

pok. 112 – 17,79; pok.
113 – 12,50
pok. 114 - 12,92; pok.
115 – 11,80
12,50

10,86

pok. 108 – 12,50; pok.
109 12,50; pok. 110
12,50
18,00
1331,31

39,74
14,00

Wy po sa że nie lo ka lu

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

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

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

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

UWA GI

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

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

Lokal usytuowany w pawilonie handlowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Garaż wolnostojący. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Stawka
minimalna

10,00
45,00

8,00
12,00
12,00
8,00
6,00
8,00
8,00
5,00
8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
8,00

13,00
6,00

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

Spo łecz ność VI LO im. Ja nu sza
Kor cza ka w spo sób szcze gól ny
ob cho dzi ła w tym ro ku rocz ni cę
zbrod ni ka tyń skiej. Ob cho dy roz -
po czę ły się 13 kwiet nia, w dniu,
któ ry Sejm usta lił Dniem Pa mię -
ci Ofiar Zbrod ni Ka tyń skiej.

Od by ła się wów czas se sja po -
pu lar no -nau ko wa dla mło dzie ży
so sno wiec kich li ce ów przy go to -
wa na przez Ja ro sła wa So basz ka.
W jej trak cie mło dzi lu dzie mo -
gli nie tyl ko do wie dzieć się
o oko licz no ściach zbrod ni,
kłam stwie ka tyń skim, ale rów -
nież usły szeć wspo mnie nia
przed sta wi cie li Ro dzin Ka tyń -
skich i Ro dzi ny Po li cyj nej 1939.

Głów nym ak cen tem ob cho -
dów by ło od sło nię cie ta bli cy pa -
miąt ko wej i za sa dze nie Dę bu Pa -
mię ci po świę co ne go Aspi ran to wi
Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go
Ada mo wi No wa ko wi, któ ry uro -
dził się w 1901 ro ku na Po go ni,
a zo stał za mor do wa ny przez
NKWD w Twe rze w 1940 ro ku.
Uro czy stość zo sta ła przy go to wa -
na przez na uczy cie li: Agniesz kę
Macz kę, Iwo nę Mi row ską i Ja ro -
sła wa So basz ka. Uświet ni li ją
swo ją obec no ścią przed sta wi cie -
le ro dzi ny za mor do wa ne go Ada -
ma No wa ka, wnucz ka Bar ba ra
Szwed ka i pra wnuk  Adam
Szwed ka.

Obec ni by li na niej rów nież
licz ni go ście, a wśród nich
m.in.: za głę biow scy par la men -
ta rzy ści, po sło wie: Ewa Ma lik,
Ja ro sław Pię ta i Wi told Kle -
pacz. Szcze gól nym mo men tem
re flek sji by ła mo dli twa eku me -
nicz na po świę co na ofia rom
zbrod ni ka tyń skiej po pro wa -
dzo na przez przed sta wi cie li
Ko ścio ła Ka to lic kie go, Pra wo -
sław ne go, Pro te stanc kie go
i gmi ny ży dow skiej. W cza sie
uro czy sto ści za pro sze ni go ście
obej rze li wzru sza ją cy pro gram
ar ty stycz ny oraz wy sta wę zdjęć
Ada ma No wa ka i pla ka tów
uczniów VI LO. KP

Dąb pamięci aspiranta Adama Nowaka w Sosnowcu

Wy jazd do Par la men tu Eu ro pej skie go w Bruk se li dla li ce ali -
stów i do War sza wy dla gim na zja li stów to głów ne na gro dy
w kon kur sie „Pol ska prze wod ni czy Unii Eu ro pej skiej”, któ -
ry or ga ni zu je III LO im. Bo le sła wa Pru sa i Sto wa rzy sze nie
„Mło dzi De mo kra ci” w So snow cu. Kon kurs skie ro wa ny jest
do uczniów pu blicz nych szkół gim na zjal nych i li ce al nych
z So snow ca. 
Zgło sze nia do kon kur su na le ży na de słać do 10 czerw ca
na ad res e -ma il: pol ska prze wod ni czy ue@in te ria.eu. I etap
kon kur su zo sta nie prze pro wa dzo ny 13 czerw ca w szko łach,
a etap dru gi 12 wrze śnia w III LO. In for ma cji i ko mu ni ka -
tów na te mat kon kur su moż na szu kać na stro nach:
www.prus.so sno wiec.pl, www.so sno wiec.smd.org.pl, pol ska -
prze wod ni czy ue. blog. onet. pl. Moż na dzwo nić tak że do se -
kre ta ria tu III LO: (32) 299 93 78 lub pi sać na ad re sy:
lo3@so sno wiec.edu.pl, pol ska prze wod ni czy ue@in te ria.eu.
Wy jazd do Bruk se li fun du je po seł do PE, Mał go rza ta Handz -
lik, a do War sza wy po seł na Sejm RP, Ja ro sław Pię ta. Pa tro -
nat nad kon kur sem ob jął Ku rier Miej ski. sk

Weź udział w konkursie i zgarnij nagrody 

Zbiórka
elektroodpadów
i makulatu ry
4 czerw ca (so bo ta) pod czas
im pre zy Dni So snow ca or ga -
ni zo wa nych w Par ku Sie lec -
kim fir ma Re mon dis bę dzie
pro wa dzi ła zbiór kę zu ży te go
sprzę tu elek trycz ne go i elek -
tro nicz ne go oraz ma ku la tu ry.
Za każ de 10 kg zu ży te go
sprzę tu każ dy z miesz kań -
ców otrzy ma sa dzon kę.
Za każ de 10 kg od da nej ma -
ku la tu ry fir ma Re mon dis
przy go to wa ła do dat ko we
upo min ki.

Ser decz nie za pra sza my
do wzię cia udzia łu w ak cji. RED
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Jo�an�na Bi�niec�ka
Rzecz�nik�pra�so�wy�ZUS

Obec nie nie tyl ko mat ka ma pra wo
do spe cjal ne go urlo pu i za sił ku przy -
słu gu ją ce go z ra cji uro dze nia dziec ka.
Pra wo ta kie przy słu gu je rów nież męż -
czy znom i co raz wię cej spo śród nich
z te go pra wa ko rzy sta. Co wię cej – pra -
wo to jest no we li zo wa ne na ko rzyść
świe żo upie czo nych ta tu siów. 

Moż li wość opie ki nad dziec kiem
w ra mach urlo pu oj cow skie go zo sta ła
wpro wa dzo na od 1 stycz nia 2010 r.
Pra wo do nie go przy słu gu je każ de mu
ubez pie czo ne mu oj cu, któ re go dziec -
ko nie ukoń czy ło jesz cze 12. mie sią -
ca ży cia. Do ty czy to za rów no męż -
czyzn pra cu ją cych na eta cie (w ta kim
przy pad ku na le ży wy stą pić z pi sem -
nym wnio skiem do pra co daw cy
w ter mi nie nie krót szym niż sie dem
dni przed roz po czę ciem urlo pu,
a pra co daw ca jest obo wią za ny ten
wnio sek uwzględ nić), czy pro wa -
dzą cych sa mo dziel ną dzia łal ność
go spo dar czą. Li czy się wy łącz nie
fakt pod le ga nia ubez pie cze niu.
Oczy wi ście w trak cie urlo pu oj cow -
skie go każ de mu oj cu przy słu gu je
za si łek ma cie rzyń ski, po tocz nie
zwa ny w tym przy pad ku za sił kiem

ta cie rzyń skim. Wy no si on, tak jak
w przy pad ku ma tek, rów no war tość
prze cięt ne go wy na gro dze nia z ostat -
nie go ro ku przed urlo pem. Do koń -
ca 2011 r. urlop ma cie rzyń ski przy -
słu gu je w wy mia rze jed ne go ty go -
dnia. Na to miast od 2012 r. licz ba dni
przy na leż nych z ty tu łu opie ki
nad dziec kiem wzro śnie do dwóch
ty go dni. 

War to pod kre ślić, że od 1 stycz -
nia 2011 r. z urlo pu oj cow skie go
w iden tycz nym wy mia rze mo gą
ko rzy stać męż czyź ni przy spo sa bia -
ją cy dziec ko. Ma ją oni do nie go
pra wo nie póź niej jed nak, niż
od upły wu 12 mie się cy od dnia
upra wo moc nie nia się po sta no wie -
nia są du orze ka ją ce go przy spo so -
bie nie. Na to miast dziec ko, na któ -
re bie rze się ta ki urlop, nie mo że
mieć wię cej niż sie dem lat, a je że li
pod ję to wo bec nie go de cy zję o od -
ro cze niu obo wiąz ku szkol ne go, to
nie wię cej niż dzie sięć lat. Wcze -
śniej moż li wość sko rzy sta nia
z urlo pu oj cow skie go przez oj ca
ad op cyj ne go ogra ni czo na by ła
do mo men tu ukoń cze nia przez
dziec ko 12. mie sią ca ży cia, co ze
wzglę du na dłu go trwa łość po stę po -
wań ad op cyj nych i prak ty kę ad op -
to wa nia dzie ci star szych czę sto
czy ni ło to upraw nie nie czy sto teo -
re tycz nym. Ad op cyj ni oj co wie ma -
ją rów nież pra wo do za sił ku ma cie -
rzyń skie go pod wa run kiem, że
pod le ga ją ubez pie cze niu cho ro bo -
we mu. O za si łek mo że wy stą pić

np. ubez pie czo ny pro wa dzą cy dzia -
łal ność go spo dar czą za urlop trwa -
ją cy od 3 do 9 czerw ca 2011 r.
w związ ku z przy spo so bie niem
dziec ka uro dzo ne go 7 mar ca 2004 r.,
je śli po sta no wie nie o przy spo so bie -
niu upra wo moc ni ło się nie wcze śniej
niż 9 czerw ca 2010 r. W tym przy -
pad ku ad op cyj ny oj ciec nie otrzy -
ma za sił ku za peł ny ty dzień, lecz
za okres od 3 do 6 czerw ca, bo -
wiem 7 czerw ca dziec ko skoń czy
sie dem lat. Chy ba że pod ję to de cy -
zję o od ro cze niu obo wiąz ku szkol -
ne go dziec ka.

Wra ca jąc jed nak do oj ców bio lo -
gicz nych – ma ją oni pra wo – po -
za urlo pem ta cie rzyń skim – sko rzy stać
tak że z czę ści na leż ne go mat ce za sił -
ku (urlo pu) ma cie rzyń skie go. Ko bie ta
mo że bo wiem zre zy gno wać z prze by -
wa nia na za sił ku ma cie rzyń skim już
po upły wie 14 ty go dni. Wów czas ko -
lej ne ty go dnie za sił ku (w przy pad ku
uro dze nia jed ne go dziec ka jest to sześć
ty go dni) przej mu je męż czy zna. Oj ciec
ma pra wo tak że do sko rzy sta nia z do -
dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go
(dwa ty go dnie w przy pad ku uro dze nia
jed ne go dziec ka i trzy ty go dnie
wprzy pad ku po ro du mno gie go) zktó -
re go nie sko rzy sta ła mat ka dziec ka.
Re gu ły te ma ją tak że za sto so wa nie
rów nież przy oka zji przy spo so bie nia
dziec ka. Tak że oj ciec ma pra wo
do czę ści za sił ku ma cie rzyń skie go,
gdy mat ka powy ko rzy sta niu ośmiu ty -
go dni na leż ne go jej urlo pu jest ho spi -
ta li zo wa na. 

Urlop dla tatusia –
biologicznego i adopcyjnego 

Dyrekcja�Szpitala�Miejskiego�w Sosnowcu
planuje�uruchomić�w obiekcie�przy ul.
Szpitalnej�pododdział�geriatryczny�z 15
łóżkami,�który�będzie�częścią�oddziału
chorób�wewnętrznych.�Oprócz�tego�działać
będą�poradnie:
geriatryczna i psychogeriatryczna.
Dodatkowo�zatrudnieni�zostaną:�lekarz
geriatra,�fizjoterapeuta�i psycholog.
Założony�efekt�finansowy�tego�projektu�to
około 800�tys.�zł�w 2011 r.�i ok. 1,5�mln�zł
w latach�następnych
– Stwo rze nie ge ria trii w szpi ta lu w Za gó rzu nie
jest żad nym no wym po my słem. Dwa i pół ro ku
te mu, two rząc plan stra te gicz ny roz wo ju szpi ta la
za pro po no wa li śmy utwo rze nie od dzia łu ge ria -
trycz ne go z praw dzi we go zda rze nia. Na od dzia le
in ter ni stycz nym pa cjen ci po wy żej 65. ro ku ży cia
sta no wią 85 proc. wszyst kich, któ rych ho spi ta li -
zu je my – mó wi Zbi gniew Swo bo da, dy rek tor
Szpi ta la Miej skie go w So snow cu. 

– Kon se kwent nie re ali zu jąc ko lej ne punk ty
pla nu re struk tu ry za cji przy bli ża my się i do ge ria -
trii. Je śli coś nas wstrzy mu je, to tyl ko brak środ -
ków, dla te go plan chce my re ali zo wać stop nio -
wo – do da je.

Dy rek tor zwra ca uwa gę, że w Za głę biu nie
ma ta kie go od dzia łu, choć jest on bar dzo po -
trzeb ny. Ist nie je za po trze bo wa nie na 150 – 200
miejsc. W ca łym wo je wódz twie ślą skim jest tyl -
ko 21 ge ria trów, dwo je z nich pra cu je w szpi ta -
lu w Za gó rzu.

– Ma my świa do mość, że 15 łó żek to je dy nie
kro pla w mo rzu po trzeb, jed nak sta no wić ma to
przy czó łek do roz wo ju tej dzie dzi ny le cze nia. Za -
kła dam, że co pół ro ku bę dzie my zwięk szać licz -
bę miejsc o ko lej nych 10 – 15 łó żek aż po wsta nie
sa mo dziel ny od dział ge ria trycz ny - wy ja śnia dy -
rek tor.

Czy bę dzie to strzał w przy sło wio wą dzie siąt -
kę? Czy ta ki od dział spraw dzi się w so sno wiec -
kim szpi ta lu, sko ro na wet szpi tal św. Bar ba ry
wy co fu je się ze świad cze nia usług ge ria trycz -
nych? 

– Za kła dam, że z do ce lo wym kon trak tem
na 2 – 2,5 mi lio na zło tych na ge ria trię, gdzie staw -
ki są wyż sze niż na le cze nie in ter ni stycz ne, nasz
od dział bę dzie od dzia łem ren tow nym, wspie ra -
nym przez in ne od dzia ły, jak neu ro lo gia czy psy -
chia tria – wy ja śnia Zbi gniew Swo bo da. TKS

So sno wiec sta wia
na ge ria trię
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Nie zwy kłych hi sto rii o po wsta -
niu Pu sty ni Błę dow skiej, po -
cząt kach Alei Róż w Dą bro wie
Gór ni czej, zło śli wym trol lu
z Za gó rza, cza row ni cy z Cze la -
dzi czy ge ne zie Trój ką ta Trzech
Ce sa rzy wy słu cha ło pra wie 200
uczniów so sno wiec kich szkół,
któ rzy 18 kwiet nia po ja wi li się
w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas
w So snow cu. Baj ki i le gen dy,
in spi ro wa ne wy da rze nia mi hi -
sto rycz ny mi, czy ta li i opo wia -
da li, m.in. dr Mi chał Kacz mar -
czyk, pro rek tor Wyż szej Szko -
ły Hu ma ni tas, dr Ma ria Zra łek,
pro dzie kan Wy dzia łu Na uk Hu -
ma ni stycz nych WSH, Iwo -
na Du rek-Sy pek, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu, Da riusz Ju rek,

pre zes Fo rum dla Za głę bia Dą -
brow skie go, An na Bia ła, dy rek -
tor Bi blio te ki Pe da go gicz nej
w So snow cu. 

Wcze śniej uczno wie wy słu -
cha li wy kła du na te mat hi sto rii
re gio nu. 

– Chce my za szcze pić w naj -
młod szych re gio na li stycz ną pa -
sję, za ra zić ich mi ło ścią do „ma -
łej oj czy zny”. Dzię ki baj kom bę -
dą mo gli po znać kil ka fak tów
z hi sto rii re gio nu, przed sta wio -
nych w nie kon wen cjo nal ny, ory -
gi nal ny i ba śnio wy spo sób. Na -
le ży przy znać, że ucznio wie pre -
zen tu ją cał kiem spo rą wie dzę
na te mat hi sto rii Za głę bia i wie -
dzą, co ozna cza by cie lo kal nym
pa trio tą – tłu ma czy dr Mi chał
Kacz mar czyk.

Po pre zen ta cji ba jek ucznio -
wie przy go to wa li ilu stra cje pla -
stycz ne do hi sto rii, któ rych wy -
słu cha li. Ry sun ki we zmą udział
w kon kur sie i zo sta ną po ka za ne
na wy sta wie przy go to wa nej
w Bi blio te ce Pe da go gicz nej,
a naj lep sze pra ce zo sta ną wy da -
ne w for mie al bu mu. – Ucznio -
wie otrzy ma ją tak że za da nie li -
te rac kie. Pod okiem swo ich na -
uczy cie li bę dą pi sali wła sne
baj ki, in spi ro wa ne hi sto rią Za -
głę bia. Przy go to wa ne przez dzie -

ci opo wie ści tak że znaj dą się
w al bu mie wień czą cym pro jekt
„Za głę biow skie ba ja nie” – wy ja -
śnia Ma riusz Lek ston z Fun da cji
„Hu ma ni tas”.

Pro jekt „Za głę biow skie ba ja -
nie” Fun da cja „Hu ma ni tas” re -
ali zu je we współ pra cy z Wyż szą
Szko łą Hu ma ni tas oraz Fun da -
cją Roz wo ju Edu ka cji i Szkol -
nic twa Wyż sze go. Za ję cia li te -
rac ko -pla stycz ne dla dzie ci uzy -
ska ły do fi nan so wa nie gmi ny
So sno wiec. sk

Bajali o Zagłębiu

           reklamaDa riusz Ju rek – pre zes Fo rum dla Za głę bia Dą brow skie go,
pod czas spo tka nia z mło dzie żą

Jest już dział ka, bę dzie ho spi cjum...

Ale bra ku je po nad 5 mln zło tych 
Pra wie hek ta ro wą dział kę
przy ul. Po pie łusz ki w Za gó rzu
w uży cze nie na trzy la ta prze ka -
zu je mia sto na rzecz Ho spi cjum
Do mo we go św. To ma sza Apo -
sto ła w So snow cu. To wła śnie
tam w przy szło ści ma po wstać
pierw sze w mie ście sta cjo nar ne
ho spi cjum. 

– Otrzy ma li śmy kil ka dni te -
mu pi smo od władz mia sta, że
otrzy ma my na ra zie w uży cze nie
dział kę, gdzie bę dzie mo gło zo stać
wy bu do wa ne ho spi cjum – cie szy
się Be ata Ban du ra, czło nek za rzą -
du Ho spi cjum Do mo we go św. To -
ma sza Apo sto ła w So snow cu. Pla -
ny bu do wy ho spi cjum na bie ra ją
tem pa. – W tym ro ku bę dzie my
się sta ra li wy brać pro jek tan ta ho -
spi cjum. Pla nu je my bu do wę ho -
spi cjum, w któ ry zna la zł by się sta -
cjo nar ny ośro dek dla osób, któ -
rych le cze nie przy czy no we
zo sta ło za koń czo ne i stwo rze nie
dla nich ta kich wa run ków, by
god nie mo gli prze żyć ostat nie ty -
go dnie i mie sią ce swo je go ży cia
oraz ośro dek dzien ne go po by tu
dla cho rych, któ rzy są jesz cze
mo bil ni, a nie mo gą sa mi zo stać
w do mu. Cho dzi nam o to, by
ta kie oso by nie zo sta ły wy klu -
czo ne z ży cia ro dzin ne go przez
od da nie ich do do mu opie ki czy
szpi ta la, ale w go dzi nach od 7
do 17 mia ły by za pew nio ną
u nas od po wied nią opie kę pie -
lę gniar ską, za ję cia re ha bi li ta cyj -

ne i te ra peu tycz ne – do da je
Ban du ra.

Wstęp nie koszt za go spo da ro -
wa nia dział ki, wy bu do wa nia ho -
spi cjum i po wsta nia ogro du osza -
co wa no na oko ło 6 mln zło tych.
Do tej po ry uda ło się ze brać oko -
ło 300 tys. zł. Ko lej ne pie nią dze
ze sprze da ży ce gie łek uda ło się
po zy skać na kon cer cie cha ry ta -
tyw nym, ja ki przy go to wa li ucznio -
wie, ab sol wen ci i na uczy cie le
Gim na zjum nr 1 w So snow -
cu. – Był to wspa nia ły wie czór po -
etyc ko -mu zycz ny – mó wi Ban du -
ra. Do współ pra cy i wspól nych
dzia łań na rzecz bu do wy ho spi -
cjum uda ło się już po zy skać wie le
szkół i pla có wek, któ rą uczest ni -
czą cho ciaż by w ak cji „Po la na -
dziei”. Każ da for ma po zy ski wa -
nia środ ków jest do bra. Ho spi -
cjum li czy na da ro wi zny,
or ga ni zu je kon cer ty, zbiór ki pu -
blicz ne, sprze da je ce gieł ki i li czy
tak że na so lid ny za strzyk fi nan -
so wy z sze ro ko roz pro pa go wa nej
ak cji prze ka zy wa nia 1 pro cen tu
po dat ku. – Kie dy bę dzie my mieć
mi lion zło tych na kon cie, bę dzie -
my sta ra li się roz po cząć in ten -
syw ne pra ce – za po wia da Ban -
du ra.

Wię cej in for ma cji na te mat
pro jek tu bu do wy ho spi cjum
i kon to, na któ re moż na wpła cać
środ ki na rzecz tej in we sty cji
znaj du je się na stro nie: www.ho -
spi cjum.so sno wiec.pl. sk

W
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7�maja�mieszkańcy�naszego
regionu�poprzez�muzykę,
modlitwę�oraz�wspomnienia
o Janie�Pawle II dziękowali
w trakcie�Papieskiej�Majówki
za beatyfikację�polskiego
Papieża�

Ma jów kę roz po czął Jo achim
Krzyk wraz z or kie strą sym fo -
nicz ną, któ rej to wa rzy szy li ar -
ty ści ope ro wi. Na stęp nie od by -
ła się wspól na mo dli twa pod -

czas na bo żeń stwa ma jo we go.
Prze wod ni czył jej ks. Ma riusz
Ka raś, kanc lerz so sno wiec kiej
Ku rii Die ce zjal nej, a o śpiew
za dbał ks. Ro bert Żwi rek. Sło -
wo do zgro ma dzo nych skie ro -
wał rów nież bp Grze gorz Ka -
szak.

– Nie przy pad ko wo dzień 1
ma ja zo stał wy bra ny na dzień
be aty fi ka cji Pa pie ża z Pol ski.
By ła to bo wiem usta no wio -
na przez Nie go Nie dzie la Mi ło -
sier dzia. Ale jest to tak że dzień
wspo mnie nia św. Jó ze fa, pa tro -
na ro bot ni ków. A Ka rol Woj ty -
ła 4 la ta pra co wał w pod kra kow -
skich ka mie nio ło mach ja ko ro -
bot nik. Wresz cie roz po czął się
maj, mie siąc Ma ryi, w któ rej
opie kę wie rzył moc no Oj ciec
Świę ty – mó wił bp Ka szak.

Po mszy na sce nie wy stą pi li
jesz cze: Mag da Anioł, Ar ka No -

ego, Deus Meus, 2TM2,3 (Ty -
mo te usz) z kon cer tem aku stycz -
nym i Ka to li ka Front. Kon cert
po pro wa dzi li: Ane ta Chwal ba
z TVP Ka to wi ce i ksiądz Pa weł
So bie raj ski. O go dzi nie 21.00
spod pa pie skie go po mni ka po -
pły nę ły sło wa Ape lu Ja sno gór -
skie go.

– Po ja wi li śmy się tu taj, by
uczcić be aty fi ka cję na sze go Oj -
ca Świę te go. Nie mo gli śmy zja -
wić się w Rzy mie w Wa ty ka nie,
jed no czy my się więc w miej scu,
gdzie kie dyś Za głę bia ków od -
wie dził Jan Pa weł II – mó wi Mi -
ro sła wa Ko stęp ska, któ ra czas
spę dza ła na Pa pie skiej Ma jów ce.

Im pre za od by ła się przy wspar -
ciu Ślą skie go Urzę du Mar szał kow -
skie go oraz Urzę du Miejskiego
w So snow cu. 

Tekst�i fo�to:�Ga�brie�la�Ko�la�no
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Im pre zę 2 ma ja roz po czął wy -
stęp ze spo łu For ma cja Mu zycz -
na So sno wiec, któ ry sku pia
mło dych so sno wiec kich mu zy -
ków gra ją cych na co dzień
w róż nych mu zycz nych gru -
pach. Roz grza li oni zgro ma dzo -
ną pu blicz ność zna ny mi utwo ra -
mi ta kich ze spo łów jak: Dżem,
Bry ga da Kry zys, Da ab, De zer -
ter, KSU czy Ma anam. Na stęp -
nie so sno wiec ką sce nę prze ję li
Io wa Su per Soc cer – pol ski ze -
spół gra ją cy mu zy kę al ter na -
tyw ną, in spi ro wa ną głów nie
ame ry kań ską sce ną nie za leż ną.
Po czym przy szedł czas na ak -
cent hu mo ry stycz ny za pre zen to -
wa ny przez ka ba ret Noł Nejm.
Po tych wy stę pach pu blicz ność
go to wa by ła przy jąć z wiel kim
en tu zja zmem gwiaz dę wie czo -
ru – Cze sła wa Mo zi la z pro jek -
tem Cze sław Śpie wa. Wo ka li sta,
kom po zy tor i mu zyk, zna ny
ostat nio, ja ko ju ror pro gra mu

X-Fac tor spo tkał się z go rą cym
przy ję ciem ze stro ny fa nów. 

– Dzię ku ję, że tak licz nie
przy by li ście, aby po słu chać na -
sze go kon cer tu. W So snow cu je -
stem dru gi raz, ale za pierw szym
nie by ło was aż tak wie lu – mó -
wił pod czas kon cer tu Cze sław.

Dru gi dzień so sno wiec kiej ma -
jów ki za sko czył na głym ochło dze -
niem. Po gor sze nie po go dy nie znie -
chę ci ło jed nak naj więk szych fa nów
ple ne ro wych im prez. Gwiaz dą wie -

czo ru by ła Mo ni ka Brod ka, któ ra
za pre zen to wa ła słu cha czom swój
naj now szy al bum „Gran da”. 

– Nie mo głam prze ga pić ta -
kie go wy da rze nia, ze bra łam gru -
pę ko le ża nek i przy je cha ły śmy
do So snow ca. Na wet wy jąt ko wo
zim na, jak na maj po go da nas nie
znie chę ci ła – mó wi Mo ni ka
Rost ko wiak, któ ra na kon cert
Brod ki przy je cha ła z My sło wic.

Tekst�i zdjęcia:�Ga�brie�la�Ko�la�no

Ma jo wy pik nik z gwiaz da mi
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Pa pie ska ma jów ka w ryt mie roc ka

Od kilku�lat�w Sosnowcu
w rocznicę�wejścia�Polski
do Unii�Europejskiej
odbywa�się�cykl�imprez.
Podczas�tegorocznej�edycji
organizatorzy�postawili
na gwiazdy�dużego
formatu�–�wystąpili:
Czesław�Śpiewa�oraz
Monika�Brodka



„Dwie de ka dy po PRL -u”
pod ta kim ha słem prof. Adam
Gie rek – po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go, Bi blio te ka
Ślą ska w Ka to wi cach oraz
Ślą ski Od dział Te re no wy Sto -
wa rzy sze nia Po ko le nia ogła -
sza ją kon kurs na wspo mnie -
nia, na wią zu ją ce do prze pro -
wa dzo ne go kon kur su „Mo ja
mło dość w PRL -u”. Na gro da
głów na to wy jazd do Eu ro par -
la men tu. Pra ce moż na nad sy -
łać do koń ca sierp nia. 

Ce lem kon kur su jest zgro -
ma dze nie au ten tycz nych świa -
dectw o po nad dwu dzie stu la -
tach, któ re mi nę ły od 1989 ro -
ku, uka zu ją cych bla ski
i cie nie te go okre su, do ku -
men tu ją cych za rów no wiel kie
wy da rze nia, jak rów nież oso -
bi ste prze ży cia pi szą cych. By -
ły to la ta, któ re przy nio sły
wiel kie zmia ny Pol sce i jej
oby wa te lom. Pra ce moż -
na nad sy łać pocz tą, dro gą
elek tro nicz ną lub do star czać
oso bi ście do Biu ra Po sel skie -
go w Dą bro wie Gór ni czej:
Biu ro Po sła do PE prof. Ada -
ma Gier ka
Pa łac Kul tu ry Za głę bia
pl. Wol no ści 1, po kój 118
41-300 Dą bro wa Gór ni cza
e -ma il: gie rek@in te ria.eu,
tel. 32 266 00 52

Do pra cy kon kur so wej na -
le ży do łą czyć da ne au to ra:

imię i na zwi sko, ad res, nu mer
te le fo nu kon tak to we go, zgo dę
na gro ma dze nie i prze twa rza -
nie tych że da nych do ce lów
zwią za nych z kon kur sem.
Naj le piej, gdy by wspo mnie nia
by ły pi sa ne na kom pu te rze
lub na ma szy nie. Do oce ny
do pusz czo ne bę dą tak że rę ko -
pi sy, ale pod wa run kiem, że
zo sta ną spo rzą dzo ne wy raź -
nym pi smem, ła twym do od -
czy ta nia.

Do oce ny zo sta ną do pusz -
czo ne pra ce do tych czas nie -
pu bli ko wa ne o mak sy mal nej
ob ję to ści 50 stron znor ma li zo -
wa ne go ma szy no pi su.

Roz strzy gnię cie kon kur su
na stą pi do koń ca 2011 ro ku.
Li sta na gro dzo nych zo sta nie
ogło szo na do koń ca stycz -
nia 2012 ro ku. Ko mi sja kon -
kur so wa oce ni na de sła ne pra -
ce, bio rąc pod uwa gę au ten -
tyzm opi sa nych spraw oraz
oso bi ste re flek sje au to ra.

W skład ko mi sji kon kur so -
wej wej dą: prof. Adam Gie -
rek – prze wod ni czą cy, prof.
Jan Ma lic ki, Jan Wój to wicz
(Sto wa rzy sze nie Po ko le nia),
prof. Ja cek Wódz, prof. Zyg -
munt Woź nicz ka, Ire ne usz
Łę czek (se kre tarz ko mi sji).

De cy zje ko mi sji kon kur -
so wej po dej mo wa ne bę dą
więk szo ścią gło sów. W przy -
pad ku rów nej licz by gło sów,

do dat ko wym gło sem dys po -
nu je prze wod ni czą cy ko mi sji.
De cy zje ko mi sji są osta tecz -
ne.

Au to rzy trzech naj wy żej
oce nio nych prac zo sta ną
w na gro dę za pro sze ni przez
po sła na wy ciecz kę do Par la -

men tu Eu ro pej skie go, wraz
z oso bą to wa rzy szą cą. Or ga ni -
za to rzy nie zwra ca ją na de sła -
nych prac. Zo sta ną one włą -
czo ne do zbio rów Bi blio te ki
Ślą skiej. Or ga ni za to rzy za kła -
da ją moż li wość wy da nia dru -
kiem wy bo ru na de sła nych

prac. W związ ku z tym na de -
sła nie pra cy na kon kurs ozna -
cza wy ra że nie zgo dy przez
au to ra na jej nie od płat ną pu -
bli ka cję we wspo mnia nym
wy daw nic twie.

Pa tro nat me dial ny – TVP
Ka to wi ce.
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Uro dził się 7 mar ca 1911 ro ku
w War sza wie ja ko syn Zyg mun ta
i Sa lo mei z do mu Sza pi ro. Był bra -
tan kiem Ja na Au gu sta Ki sie lew skie -
go, sa ty ry ka i współ za ło ży cie la ka ba -
re tu Zie lo ny Ba lo nik. W la tach 1929-
1931 stu dio wał po lo ni sty kę i fi lo zo fię
na Uni wer sy te cie War szaw skim,
a tak że w Kon ser wa to rium War szaw -
skim (obec nie Aka de mia Mu zycz na),
gdzie w la tach 1934-1937 uzy skał dy -
plo my z teo rii mu zy ki, kom po zy cji
i for te pia nu. W la tach 1938-1939
prze by wał w Pa ry żu, gdzie pod jął
nie uda ną pró bę stu diów kom po zy cji.
Po wy bu chu II woj ny świa to wej brał
udział w kam pa nii wrze śnio wej,
a pod czas oku pa cji uczest ni czył
w taj nym ży ciu mu zycz nym. W 1942
ro ku oże nił się Lin dą Hintz. Po woj -
nie wy kła dał w Pań stwo wej Wyż szej
Szko le Mu zycz nej w Kra ko wie
(obec nie Aka de mia Mu zycz na), jed -
nak zo stał z niej usu nię ty przez wła -
dze ko mu ni stycz ne w 1949 ro ku.

Od 1945 ro ku zwią za ny ze śro do wi -
skiem „Ty go dni ka Po wszech ne go”,
do któ re go aż do 1989 ro ku pi sy wał
fe lie to ny. W la tach 1945-1948 był re -
dak to rem na czel nym pi sma „Ruch
Mu zycz ny”, aż do mo men tu li kwi da -
cji pi sma przez wła dze. W la -
tach 1957-1965 był po słem na Sejm
RP, ra zem m.in. z Ta de uszem Ma zo -
wiec kim w ra mach gru py Znak.
W 1964 ro ku był jed nym z sy gna ta -
riu szy Li stu 34, a w 1968 ro ku
za kry ty kę cen zu ry na ze bra niu
Związ ku Li te ra tów Pol skich za bro -
nio no mu pu bli ko wa nia na okres
trzech lat i zo stał po bi ty przez „nie -
zna nych spraw ców”. W 1976 ro ku
pod pi sał list „czternastu” prze ciw ko
re pre sjo no wa niu uczest ni ków ra dom -
skie go czerw ca. W 1984 ro ku opu bli -
ko wał na ła mach „Ty go dni ka Po -
wszech ne go” tzw. li stę ka na li, czy li
li stę osób, któ re ak tyw nie zaj mo wa -
ły się pro pa gan dą w PRL. Twór czość
pu bli cy stycz na Ki sie la cha rak te ry zo -

wa ła się prag ma ty zmem i li be ra li -
zmem, ale rów no cze śnie by ła wy bit -
nie nie po kor na. W spra wach po li -
tycz no -spo łecz nych re pre zen to wał
po glą dy kon ser wa tyw no -li be ral ne.
Był jed nym z za ło ży cie li Ru chu Po -
li ty ki Re al nej (1987) oraz Unii Po li -
ty ki Re al nej (1989). Po nie po ro zu -
mie niach z re dak cją „Ty go dni ka Po -
wszech ne go”, któ ra za czę ła
cen zu ro wać je go fe lie to ny prze niósł
się na ła my „Wprost”. W 1990 ro ku
usta no wił na gro dę swo je go imie nia,
przy zna wa ną co rocz nie, po cząt ko wo
przez nie go sa me go, a po je go śmier -
ci przez ka pi tu łę zło żo ną przez sy -
na Je rze go i lau re atów z lat po przed -
nich. W la tach 1968-1980 pi sał
dzien nik, któ ry zo stał wy da ny
po jego śmier ci. Ste fan Ki sie lew ski
skom po no wał wie le utwo rów mu -
zycz nych, utrzy my wa nych w sty -
lu XX - wiecz ne go neo kla sy cy zmu,
za któ re był wie lo krot nie na gra dza ny
w kra ju i za gra ni cą. W 1991 ro ku zo -

stał od zna czo ny Krzy żem Wiel kim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Zmarł 27
wrze śnia 1991 ro ku w War sza wie
i po cho wa ny na Cmen ta rzu Po wąz -
kow skim. W So snow cu Ki siel jest
pa tro nem uli cy na Za gó rzu, któ ra po -
przed nio no si ła na zwę Wan dy Wa si -
lew skiej. 

Pierw sze pro jek ty ich uru cho mie nia
po ja wi ły się w 1912 ro ku i zo sta ły
zgło szo ne przez gru pę łódz kich prze -
my słow ców oraz ro syj skie To wa rzy -
stwo Ak cyj ne „Bu do wa gon”. Jed nak
wsku tek wy bu chu I woj ny świa to wej
pla nów tych nie zre ali zo wa no. Po wró -
co no do nich po od zy ska niu przez
Pol skę nie pod le gło ści. Na po sie dze -
niu Ra dy Miej skiej w stycz niu 1920
ro ku uchwa lo no po wo łanie Ko mi tetu
Or ga ni za cyj nego Bu do wy Tram wa -
jów w Za głę biu z udzia łem przed sta -
wi cie li 4 miast: So snow ca, Dą bro wy
Gór ni czej, Bę dzi na i Cze la dzi. Osta -
tecz nie po po nad dwu let nich pertrak -
tacjach w kwiet niu 1922 ro ku wy mie -

nio ne mia sta i sej mik po wia to wy
utwo rzy ły spół kę z o.o. pn. To wa rzy -
stwo Tram wa jów Elek trycz nych
w Za głę biu Dą brow skim. W grud -
niu 1923 ro ku za wią za no Spół kę Ak -
cyj ną z ka pi ta łem za kła do wym 2 mi -
liar dów ma rek pol skich, któ ry był po -
więk sza ny przez emi sję ak cji. Spół ka
otrzy ma ła kon ce sję na bu do wę i eks -
plo ata cję tram wa jów w 1924 ro ku.
Pla ny tras usta la ne by ły w po ro zu mie -
niu z Ra dą Miej ską. Pierw sza li nia
tram wa jo wa od da na zo sta ła do użyt -
ku 18 stycz nia 1928 ro ku. Roz po czy -
na ła się w po bli żu so sno wiec kie go
dwor ca PKP i prze bie ga ła uli ca mi 3
Ma ja, Die tlow ską (Że rom skie go), Or -

lą i Bę dziń ską. Li nia ob ję ła rów nież
Bę dzin i suk ce syw nie zo sta ła prze -
dłu żo na do ko ścio ła w Dą bro wie Gór -
ni czej. W tym sa mym ro ku otwar ta
zo sta ła li nia z Szo pie nic do uli cy So -
bie skie go i po cząt ko wo nie mia ła po -
łą cze nia z li nią nr 21. Do pie ro
w 1931 ro ku po ukoń cze niu tzw. tu -
ne lu ka to wic kie go przy ul. Pił sud -
skie go na stą pi ło ich po łą cze nie.
W 1933 ro ku przy stą pio no do bu do -
wy po łą cze nia tram wa jo we go łą czą -
cego Mi lo wi ce z Kon stan ty no wem
(hu ta Mi lo wi ce -Ba czyń skie go -Sien -
kie wi cza -1 Ma ja -Zam ko wa -Okrzei),
któ re ukończo ne zo sta ło w dwa la ta
póź niej. Opóź nie nie w pra cach wy -

ni ka ło m.in. z ko niecz no ści wy bu -
do wa nia wia duk tu nad to ra mi bocz -
ni cy ko le jo wej Gwa rec twa Hra bia
Re nard. W okre sie dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go z po wo du ni skich
zy sków pod ję to de cy zję o uru cho -
mie niu do dat ko wej ko mu ni ka cji au -
to bu so wej, któ ra po łą czy ła m.in.
So sno wiec – Bę dzin – Gro dziec
(1937) i So sno wiec -Za gó rze -Dą bro -
wę Gór ni czą (1939). Przed wy bu -
chem II woj ny świa to wej dłu gość
to rów tram wa jo wych w So snow cu
wy no si ła 10 km, a w ca łym Za głę -
biu 25,5 km. W skład ta bo ru wcho -
dzi ło 18 wa go nów sil ni ko wych i 76
do czep nych ty pu an giel skie go. Cdn.

Tramwaje elektryczne
w Sosnowcu

Franciszek Kleeberg 
(1888-1941),�generał�dywizji�
Uro dził się 1
lu te go 1888 ro -
ku w Tar no po -
lu ja ko syn
Emi lia na – po -
wstań ca stycz -
nio we go i ofi -
ce ra ar mii au -
striac kiej oraz
Jó ze fi ny
Kuschée. Był
star szym bra -
tem Ju liu sza,
ge ne ra ła bry ga -
dy Woj ska Pol -
skie go. Wg tra dy cji Kle eber go wie wy wo dzi li się
od szwedz kie go żoł nie rza, któ ry przy był do Pol -
ski z wro gą ar mią w XVII wie ku. Jed nak do stał
się do nie wo li, spo lsz czył i w koń cu zo stał za -
ło ży cie lem ro du ry cer skie go. F. Kle eberg
po ukoń cze niu szko ły re al nej w Hra ni cach i zło -
że niu ma tu ry we Wied niu (1905), kon ty nu ował
na ukę w Aka de mii Woj sko wo -Tech nicz nej
w Mödling. W 1911 ro ku ukoń czył Szko łę
Strze lec ką Ar ty le rii w Haj ma sker. Dwa la ta póź -
niej wstą pił do Szko ły Szta bu Ge ne ral ne go
w Wied niu, któ rej nie ukoń czył z po wo du wy -
bu chu I woj ny świa to wej. W ma ju 1915 ro ku
otrzy mał przy dział do Le gio nów Pol skich.
W tym też ro ku po wie rzo no  mu funk cję sze fa
Szta bu II Bry ga dy Le gio nów, któ rą peł nił przez
mie siąc. W czerw cu 1916 ro ku zo stał Sze fem
Szta bu III Bry ga dy Le gio nów. W okre sie od lu -
te go do lip ca 1917 ro ku pod czas pro wa dze nia
szko le nia Le gio nów Pol skich przez Niem ców
w Kró le stwie był. m.in. za stęp cą do wód cy
1. Puł ku Ar ty le rii w Gó rze Kal wa rii i jed no cze -
śnie ko men dan tem Zjed no czo nych Szkół Ar ty -
le rii, po czym do koń ca 1917 ro ku słu żył w In -
spek to ra cie Wy szko le nia Pol skiej Si ły Zbroj nej.
W związ ku z proś bą o zmia nę oby wa tel stwa
z au striac kie go na pol skie zo stał kar nie prze nie -
sio ny do ar mii au striac ko -wę gier skiej i przy -
dzie lo ny do Szta bu 54. Bry ga dy Pie cho ty.
Do Woj ska Pol skie go przy ję to F. Kle eber ga
w grud niu 1918 ro ku. Brał udział w woj nie pol -
sko -bol sze wic kiej, peł niąc wie le funk cji. 7 paź -
dzier ni ka 1920 ro ku wy zna czo ny zo stał na sta -
no wi ska sze fa Szta bu Okrę gu Ge ne ral ne go „Po -
znań”, któ re zaj mo wał do paź dzier ni ka 1922
ro ku. Na stęp nie do ma ja 1924 ro ku peł nił obo -
wiąz ki do wód cy 14. Dy wi zji Pie cho ty. W la -
tach 1924 – 1925 stu dio wał we Fran cji w Wyż -
szej Szko le Wo jen nej i Cen trum Wy szko le nia
Pie cho ty w Wer sa lu oraz Cen trum Wy szko le nia
w Met zu. Po po wro cie do kra ju był od de le go -
wa ny do Wyż szej Szko ły Wo jen nej w War sza -
wie. W 1927 ro ku po wró cił do służ by li nio wej,
obej mu jąc do wo dze nie 29. Dy wi zją Pie cho ty
sta cjo nu ją cą w Grod nie. 1 stycz nia 1928 ro ku
zo stał mia no wa ny przez Pre zy den ta RP do stop -
nia ge ne ra ła bry ga dy. Na stęp nie był m.in. do -
wód cą Okrę gu Kor pu su w Grod nie i Okrę gu
Kor pu su w Brze ściu. 9 wrze śnia 1939 ro ku
przy stą pił do or ga ni za cji od dzia łów bo jo wych
w pod le głych mu ośrod kach za pa so wych. 27
wrze śnia za rzą dził re or ga ni za cję wojsk oraz
usta no wił we Wło da wie wła dze cy wil no -ad mi -
ni stra cyj ne. Od te go dnia wy stę po wał ja ko do -
wód ca Sa mo dziel nej Gru py Ope ra cyj nej „Po le -
sie”. Pod Ja bło niem i Mi la no wem po ko nał wy -
su nię te ko lum ny Ar mii Czer wo nej. 6
paź dzier ni ka po 4-dnio wych wal kach z Niem -
ca mi pod Koc kiem ja ko ostat ni i nie po ko na ny
pol ski ge ne rał zło żył broń. Po bi twie ulo ko wa -
ny zo stał w Ofla gu IVB w twier dzy König ste in
ko ło Dre zna. Zmarł 5 kwiet nia 1941 ro ku
w szpi ta lu woj sko wym We is ser Hirsch, a po cho -
wa ny zo stał w Neu stadt. Po śmiert nie zo stał
awan so wa ny do stop nia ge ne ra ła dy wi zji.
W 1969 ro ku je go pro chy prze wie zio no do kra -
ju, a 6 paź dzier ni ka zło żo no na cmen ta rzu wo -
jen nym pod Koc kiem. W So snow cu gen. F. Kle -
eberg jest pa tro nem uli cy w dziel ni cy Kli mon -
tów.        

Ko�lum�nę�opra�co�wał�Mi�chał�Wę�cel

Ki sie lew ski Ste fan 
(1911-1991),�pro�za�ik,�kom�po�zy�tor,�pu�bli�cy�sta
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Rachunkowość im 
nie straszna
Najlepsi�z�najlepszych�finalistów�XV�Konkursu�Wiedzy�Technicznej�nagrodzeni

Po nad 700 uczniów z 41 szkół
po nad gim na zjal nych wo je wódz -
twa ślą skie go i dwóch szkół wo -
je wódz twa ma ło pol skie go wal -
czy ło o udział w fi na le XV Kon -
kur su Wie dzy Tech nicz nej,
or ga ni zo wa nym przez Za kład
Dy dak ty ki Przed mio tów Tech -
nicz nych Uni wer sy te tu Ślą skie -
go. Osta tecz nie w fi na le o zwy -
cię stwo wal czy ło 125 osób.
W te ście kon kur so wym ucznio -
wie mu sie li zmie rzyć się z za -
gad nie nia mi z za kre su ma te ma -
ty ki, fi zy ki, in for ma ty ki, a na wet
ry sun ku tech nicz ne go. W po ło -
wie kwiet nia w sa mo po łu dnie
naj lep si z naj lep szych ode bra li
na gro dy i wy róż nie nia w au li
Wy dzia łu In for ma ty ki i Na uki
o Ma te ria łach Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w So snow cu. 

Naj lep szy oka zał się Krzysz -
tof Czer nek, uczeń I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Kró la
Ka zi mie rza Wiel kie go w Ol ku -
szu, któ ry zdo był 56 punk tów
na 71 moż li wych do zdo by cia.
Dwaj ko le dzy Krzysz to fa, czy li
To masz Bar czyk i Bar tosz Ziół -
kow ski za ję li, ra zem z Ry szar dem
Bu cha li kiem, uczniem VIII LO

w Ka to wi cach, czwar te miej sce.
Miej sce dru gie wy wal czył Pa weł
Ku biak, uczeń ka to wic kie go Ze -
spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 1, a trze cie miej sce za ję li ex
aequo Bar tło miej Gó ra z I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go
im. M. Ko per ni ka w Bę dzi nie
i Piotr Kleszcz z so sno wiec kie -
go „Elek tro ni ka”. 

– Uczest ni cy te go rocz nej edy -
cji kon kur su wy ka za li się znacz -
ną wie dzą o współ cze snej tech ni -
ce oraz jej prak tycz nym wy ko rzy -
sta niu w ży ciu co dzien nym.
Zwy cięz ca te go rocz nej edy cji
uzy skał 56 punk tów, co sta no wi -
ło 78,9 proc. mak sy mal nej licz by
punk tów – mó wi prof. prof. dr
hab. Jan Il czuk, dzie kan Wy dzia -

łu In for ma ty ki i Na uki o Ma te ria -
łach Uni wer sy te tu Ślą skie go
w So snow cu. – Mło dzież chęt nie
wy bie ra ła za gad nie nia oce nia ne
za trzy punk ty, za da nia ra chun ko -
we, czy li za gad nie nia o naj wyż -
szym stop niu trud no ści. Na le ży
zwró cić uwa gę na bar dzo wy rów -
na ny po ziom lau re atów kon kur su.
Zwy cięz ca uzy skał 56 punk tów,
zdo byw ca dru gie go miej sca 54,
a trze cie go 52 punk ty – do da je. 

Pa tro na mi te go rocz nej edy cji
i spon so ra mi im pre zy by li m. in.
prof. dr hab. Wie sław Ba nyś,
rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go
z gro nem pro rek to rów oraz Ka -
zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca, Zbi gniew Pod ra za, pre -
zy dent Dą bro wy Gór ni czej, Łu -
kasz Ko mo niew ski, pre zy dent
Bę dzi na oraz Krzysz tof Mal -
czew ski, sta ro sta po wia tu bę -
dziń skie go, Ro bert Ru ta, dy rek -
tor Szko ły Ję zy ko wej Pro fi Lin -
gua, Jan Szot, pre zes Za rzą du
Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go
S.A. w So snow cu oraz Mie czy -
sław T. Kocz kow ski, pre zes Kra -
jo we go Sto wa rzy sze nia Ochro ny
In for ma cji Nie jaw nych w Ka to -
wi cach. sk

Comenius w ZSO nr 6
Od wrze śnia 2010 Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 6 w So -
snow cu przy stą pił do re ali za cji
dwóch pro jek tów w ra mach pro -
gra mu Co me nius – Ucze nie się
przez ca łe ży cie. 

Pierw szy pro jekt pt. „Wszy -
scy je ste śmy czę ścią tej sa mej
gry” re ali zu ją ucznio wie ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 33 z Od -
dzia ła mi Spe cjal ny mi. – Ce lem
pro jek tu jest uświa do mie nie
uczniom, że w do bie gier kom -
pu te ro wych są rów nież in ne spo -
so by spę dza nia cza su wol ne go,
ta kie jak co raz bar dziej za po mi -
na ne gry ich ro dzi ców i dziad -
ków. Po przez ten pro jekt ucznio -
wie bę dą mie li moż li wość po -
zna nia tra dy cyj nych gier
po dwór ko wych z Hisz pa nii
i Tur cji – mó wią przed sta wi cie -
le so sno wiec kiej pla ców ki.

W dniach 9-13 ma ja szko ła
go ści ła 3 na uczy cie li z Tur cji i 3
na uczy cie li z Hisz pa nii. By ło to
trze cie ko lej ne spo tka nie państw
part ner skich. W cza sie po by tu
do szło mię dzy in ny mi do spo -
tka nia w UM w So snow cu.

Dru gi pro jekt pt. „Je den czło -
wiek, jed no drze wo” re ali zo wa -
ny jest przez uczniów z Gim na -
zjum nr 27 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi. W ra mach te go
pro jek tu szko ła współ pra cu je ze
szko ła mi z Hisz pa nii, Włoch,
Gre cji oraz Tur cji. W paź dzier -
ni ku 2010 2 uczniów oraz 2 na -
uczy cie li mia ło moż li wość zwie -
dze nia pięk nych za kąt ków Hisz -
pa nii w trak cie pierw szej wi zy ty
part ner skiej. W po ło wie ma ja
gru pa na uczy cie li wy jechała
na ko lej ne spo tka nie pro jek to we,
tym ra zem do Tur cji. KP

Szkolne kluby PTTK
nagrodzone
15 kwiet nia w bu dyn ku MO -
SiR-u w Niw ce pod su mo wa no
wo je wódz kie kon kur sy na naj -
lep szy szkol ny klub kra jo znaw -
czy PTTK oraz wo je wódz ki
etap XVIII Ogól no pol skie go
Mło dzie żo we go Kon kur su Kra -
jo znaw cze go „Po zna je my Oj co -
wi znę”.

Naj lep szy mi szkol ny mi klu -
ba mi oka za ły się: SKKT PTTK
„Ślą skie Wę dru sie” ze Szko ły
Pod sta wo wej Nr 11 w Ka to wi -
cach, SKKT PTTK przy Gim na -
zjum Nr 3 w Gli wi cach oraz
SKKT PTTK „Azy mut”
przy IX LO im. C. K. Nor wi da
w Czę sto cho wie. Wszy scy lau re -
aci oraz ich opie ku no wie otrzy -
ma li pu cha ry, na gro dy i dy plo -
my ufun do wa ne przez Urząd
Mar szał kow ski, Ślą ską Or ga ni -
za cję Tu ry stycz ną, Fun da cję
PTTK w Ka to wi cach, Urząd
Miej ski w So snow cu i Ślą skie go

Ku ra to ra Oświa ty. Po uro czy sto -
ści uczest ni cy za po zna li się z hi -
sto rią daw ne go po gra ni cza oraz
od by li wy ciecz kę do Trój ką ta
Trzech Ce sa rzy.

Lau re ata mi kon kur su „Mo ja
Oj co wi zna” zo sta li m.in. Łu kasz
Na le pa z SKKT PTTK „Wę dru -
ją ca Sto no ga” przy Szko ły Pod -
sta wo wej w Strzy żo wi cach
za pra cę „Dro gi św. Ja ku ba”,
Gro ma da Zu cho wa „Le śne
Skrza ty” w ka te go rii prac ze spo -
ło wych z SP Strzy żo wi ce za pra -
cę pn. „W za głę biow skiej izbie”,
Mar ty na Ko peć z II LO im. Ste -
fa na Że rom skie go w Dą bro wie
Gór ni czej za pra cę „Mo je naj cie -
kaw sze ścież ki kra jo znaw czo -tu -
ry stycz ne”.

Wśród prac mul ti me dial nych
II miej sce otrzy ma ła pra ca pn.
„Pu sty nia” Ka mi li Urbaś i Ka ta -
rzy ny Iz deb skiej z II LO w Dą -
bro wie Gór ni czej. KP

U
ni w

er sy tet Ślą ski
Nagrodę i gratulacje za zdobycie pierwszego miejsca
odebrał Krzysztof Czernek, uczeń I Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Olkuszu

Ko or dy na cja z So snow ca
Już po raz ósmy prze pro wa dzo -
na zo sta ła Wiel ka noc na Ak cja
„Osłodź świę ta cho rym dzie -
ciom” skie ro wa na do cho rych
na no wo two ry ma łych pa cjen -
tów od dzia łu on ko lo gii i che -
mio te ra pii Gór no ślą skie go Cen -
trum Zdro wia Dziec ka w Ka to -
wi cach -Li go cie, dzie ci tak
cięż ki do świad czo nych przez
los, któ rym cho ro ba za bra ła
bez tro skie dzie ciń stwo. 
Od ośmiu lat ko or dy na tor ką ak -
cji jest Edy ta Uchnast, na uczy -

ciel ka w Szko le Pod sta wo wej
nr 18 w So snow cu, któ ra
przed la ty za ini cjo wa ła ak cję.
Oprócz SP nr 18 w ak cji wzię ły
udział Gim na zjum nr 16 oraz
Przed szko le nr 50. Sło dy cze
i świą tecz ne ga dże ty dla ma łych
pa cjen tów, wraz z ży cze nia mi,
tra fi ły już przed świę ta mi na od -
dział on ko lo gii dzie cię cej, wy -
wo łu jąc choć przez chwi lę
uśmiech na twa rzach cho rych
dzie ci, prze ry wa ją cych szpi tal ną
mo no to nię. U

Zagłębiowski
Konkurs
Matematyczny
20 kwiet nia w VI LO im. J.
Kor cza ka w So snow cu po raz
je de na sty od był się Za głę -
biow ski Kon kurs Ma te ma -
tycz ny. Kon kurs ma cha rak ter
re gio nal ny. W te go rocz nej
edy cji wzię li udział ucznio -
wie ze szkół po nad gim na zjal -
nych z Bę dzi na, Dą bro wy
Gór ni czej, Ja worz na, Łaz,
So snow ca, Woj ko wic i Za -
wier cia.

Pod czas kon kur su ucznio -
wie roz wią za li 40 za dań. Ich
pra cę oce nia ło 16 ju ro rów
(na uczy cie li z każ dej szko ły
bio rą cej udział w kon kur sie).
W te go rocz nych zma ga niach
w ka te go rii „po ziom pod sta -
wo wy” naj lep szy mi ma te ma -
ty ka mi oka za ły się re pre zen -
ta cje IV LO w So snow cu
(Ka ro li na Grzyb i Sła wo mir
Zbie gień), II LO z Bę dzi -
na (Kry sty na Fur gacz i An -
na Bu dek) i I LO z Dą bro wy
Gór ni czej (Alek san dra Dą -
brow ska i Ja kub Ła ska wiec).
W ka te go rii „po ziom roz sze -
rzo ny” zwy cię ży ły re pre zen -
ta cje IV LO z So snow ca (Ja -
rek Pa szek i Bo ży dar Sta -
rzyk), II LO z Ja worz na
(Jo an na Pią tek i Mar cel Zię -
ba) oraz I LO z Bę dzi -
na (Kac per Chwa stek i Łu -
kasz Mer ta). KP

SP
 n

r 1
8

Po nad sto osób wzię ło udział
w I Za głę biow skim Mar szu
Rot mi strza Pi lec kie go, zor ga -
ni zo wa nym w 110. rocz ni cę
uro dzin żoł nie rza. W mar szu
zor ga ni zo wa nym przez no wo
utwo rzo ne Za głę biow skie To -
wa rzy stwo Roz wo ju So snow ca
wzię li udział m. in. ucznio wie
so sno wiec kich szkół, II Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go czy
Gim na zjum nr 16, człon ko wie
Związ ku Strze lec kie go „Strze -
lec” i miesz kań cy So snow ca.
Uczest ni cy mar szu prze szli
spod ko ścio ła Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa do ka te dry,
gdzie mszę w in ten cji Wi tol da
Pi lec kie go i wszyst kich, któ rzy
od da li ży cie w wal ce o wol -
ność ce le bro wał ksiądz bi skup
Grze gorz Ka szak. Po mszy wy -
kład na te mat rot mi strza Pi lec -
kie go na tle pod zie mia nie pod -
le gło ścio we go po 1945 r.
z uwzględ nie niem Za głę bia
Dą brow skie go wy gło sił dr
Adam Dziu ba z IPN. Uczest ni -
cy mar szu mo gli tak że zo ba -
czyć film Te atru Te le wi zji za -
ty tu ło wa ny „Śmierć Rot mi strza

Pi lec kie go”. Ucznio wie, któ rzy
uczest ni czy li w mar szu, uwa -
ża ją, że ta kie ini cja ty wy są po -
trzeb ne. Bar tosz Paj dak,
uczeń II LO, ja ko je den z nie -
licz nych, jesz cze przed mar -
szem, wie dział, kim był rot -
mistrz Pi lec ki. – To iko na pol -
skie go bo ha te ra. Po win no się
pa mię tać o rot mi strzu Pi lec -
kim, któ ry po tym wszyst kim,
co zro bił dla oj czy zny, zo stał
ska za ny na ka rę śmier ci przez
sę dzie go. Ja pod cho dzę do ta -

kich te ma tów bar dzo po waż nie,
ale ge ne ral nie mło dzież ra czej
uni ka po zna wa nia hi sto -
rii – stwier dził. 
No wo po wsta łe Za głę biow skie
To wa rzy stwo Roz wo ju So snow -
ca, ma na ce lu m. in. przy wra -
ca nie pa mię ci żoł nie rzy wy klę -
tych. To masz So czyń ski, je den
z człon ków To wa rzy stwa, po -
twier dza, że jest wie le do zro -
bie nia w tej kwe stii, a to wa rzy -
stwo bę dzie wy cho dzić z ko lej -
ny mi ini cja ty wa mi. sk

Uczci li pa mięć rot mi strza Wi tol da Pi lec kie go i żoł nie rzy wy klę tych 

Uchronić
od zapomnienia 
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z tym zaproszeniem wstęp na Targi 
jest bezpłatny dla jednej osoby

Targi Motoryzacyjne
10 – 12 czerwca 2011
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Szczegółowe informacje:  www.automotoshow.com.pl  •  www.motoshow.com.pl 

• 
• 
• 
• 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

gi MarTTar

 
    

 

 
    

 

otgi M

 
    

 

 
    

 

yzacorot
10 – 12 cz

 
    

 

 
    

 

yjneyzac
er10 – 12 cz

 
    

 

 
    

 

yjne
a 2011cwer

 
    

 

 
    

 

a 2011

 
    

 

 
    

 

gi MarTTar

 
    

 

 
    

 

otgi M

 
    

 

 
    

 

yzacorot
Oefa EKefa EKOstr• 
Y samochodoPREMIER• 

 
    

 

 
    

 

yjneyzac
e wY samochodo

estiwffestiw• 
RE• 

 
    

 

 
    

 

yjne
ekw i ral �lmóestiw

ONTRO SALRE

 
    

 

 
    

 

OTlam MOek

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

aszamzapr

AR-onkurs Ck• 
TUNINGOzlot • 

h 1cikswezsoreii MacrB

 
    

 

 
    

 

mot

yaszam

UDIOAAR-
WYTUNINGO

za• 
or OFF-ROt• 

ceiwonso, S42h 1
aiselio SpxE

 
    

 

 
    

 

om.pl.cinook

ody modeli PDM Cw
ADor OFF-RO

 
    

 

 
    

 

hallengeody modeli PDM C

 
    

 

 
    

 

ywot honoronatraP

ywoernetty i int medialnonatraP

wegółoczSz

 
    

 

 
    

 

acaspółprW

wwormacje:  e infe informacje:  w

 
    

 

 
    

 

oshoomot.autww

 
    

 

 
    

 

yzrotazinagrO

  w •om.pl .cwosho

 
    

 

 
    

 e
et

J

lp.snes@olyrryuc.k:liam-e
481532421.let

o łyruCanyzrataK

wosho.motww  w

 
    

 

 
    

 lp.aiselisopxxpe@tneve:liam-
586130015.mok.le

ikswokuBwałsora

om.pl .cw

           reklama           reklama



Medale pływaków
Górnika Sosnowiec
Mło dzi pły wa cy Gór ni ka So sno -
wiec do sko na le za pre zen to wa li
się pod czas za wo dów Li gi Klu bów
Ślą skich, któ re od by ły się w Gli wi -
cach oraz im pre zy „Pły waj z na mi
na Ko ro nie”, któ ra mia ła miej sce
na pły wal ni w Kra ko wie.
16�kwiet�nia�w Gli�wi�cach�na pły�wal�ni
„Olim�pij�skiej”�zło�ty�me�dal�dla�na�sze�-
go�mia�sta�wy�wal�czy�ła�szta�fe�-
ta 4x50�m�sty�lem�do�wol�nym�z cza�-
sem 2: 32.22�s.�So�sno�wi�cza�nie�po�ko�-
na�li�o 0.27�se�kun�dy�go�spo�da�rzy�–�„Si�-
kret”�Gli�wi�ce.�Brą�zo�wy�me�dal�wy�wal�-
czy�li�za�wod�ni�cy�„Vic�to�rii”�Ko�zy.�Re�pre�-
zen�tan�ci�So�snow�ca�star�to�wa�li�w skła�-
dzie:�Ja�kub�Maj,�Ju�lia�Za�bo�ro�wicz,
Jan�Ko�sma�la,�Oli�wia�Wi�śniew�ska.�In�-
dy�wi�du�al�nie�me�da�le�zdo�by�li:�Ja�kub
Maj�–�dwa�srebr�ne�na 50�m�sty�lem
grzbie�to�wym�i 100�m�sty�lem�zmien�-
nym,�Oli�wia�Wi�śniew�ska�brą�zo�wy
na dy�stan�sie 100�m�sty�lem�zmien�-
nym.�Naj�młod�si�pły�wa�cy�star�to�wa�li
tak�że 16�kwiet�nia�na za�wo�dach�„Pły�-
waj�z na�mi�na Ko�ro�nie”.�Rów�nież
w Kra�ko�wie�za�wod�ni�cy�Gór�ni�ka�oka�za�-
li�się�naj�lep�si. �Wik�to�ria�Pa�stusz�ka�zdo�-
by�ła�dwa�zło�te�me�da�le�–�25�m�sty�lem
mo�tyl�ko�wym�i 25�m�sty�lem�kla�sycz�-
nym,�Bła�żej�Błoch �–�zło�ty�w sty�lu�mo�-
tyl�ko�wym�i brą�zo�wy�w sty�lu�do�wol�-
nym.�Pły�wa�cy�z So�snow�ca�tre�nu�ją
na pły�wal�ni�w Kli�mon�to�wie�pod okiem:
To�ma�sza�Bur�ta�na,�Je�rze�go�Ma�li�sza
i Sła�wo�mi�ra�Paw�łow�skie�go.�KP

Nowy trener piłkarek Czarnych
Da�riusz�Wol�ny�nie�jest�już�tre�ne�rem
pił�ka�rek�Czar�nych.�Po kil�ku�mie�sięcz�-
nej�pra�cy�w So�snow�cu�do�tych�cza�so�-
wy�szko�le�nio�wiec�po�że�gnał�się�z ze�-
spo�łem,�a opie�kę�nad drużyną�prze�ję�-
ła�An�na Po�lok,�bram�kar�ka�so�sno�wiec�-
kie�go�klu�bu,�któ�ra�bę�dzie�gra�ją�cym
tre�ne�rem.
W pra�cy�z pierw�szym�ze�spo�łem�Po�lok
po�ma�gać�bę�dą�dwie�in�ne�za�wod�nicz�-
ki:�Pau�la�Wa�chu�lec�i Ka�ro�li�na Dec.
Obie�opie�ku�ją�się�tak�że�dru�gim�ze�spo�-
łem,�któ�ry�ak�tu�al�nie�wy�stę�pu�je�w III li�-
dze.�KP
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Sza blist ki TMS Za głę bie So sno -
wiec wi ce mi strza mi świa ta. Mar -
ta Pu da oraz An ge li ka Wą tor
wraz z ko le żan ka mi z AZS AWF
Ka to wi ce i AZS AWF War sza wa
się gnę ły po srebr ny me dal dru ży -
no wych Mi strzostw Świa ta Ju nio -
rów, któ re od by ły się w Jor da nii.

Do sko na łym star tem w „dru -
ży nów ce” eki pa Po lek po we to wa -

ła so bie nie po wo dze nie w tur nie -
ju in dy wi du al nym. Wszyst kie za -
wod nicz ki prze gra ły swo je wal ki
o 1/16 fi na łu.

Po lki roz po czę ły zma ga nia
od wy gra nej 45:40 nad Chin ka -
mi. – Fan ta stycz nie w tym po je -
dyn ku spi sa ła się Mar ta, któ ra
w pew nym mo men cie od wró ci ła
lo sy po je dyn ku – re la cjo no wał

Krzysz tof Wą tor,   tre ner so sno -
wiec kie go TMS. W ćwierć fi na le
po za cię tym po je dyn ku bia ło -czer -
wo ne po ko na ły 45:42 eki pę Wę -
gier. – W tym me czu z bar dzo do -
brej stro ny po ka za ła się in na re pre -
zen tant ka, An ge li ka Wą tor, któ ra
w jed nej ze swo ich walk po ko na ła
by łą mi strzy nię sta re go kon ty nen tu
Var he lyi Ka te 9:4 – do da je Wą tor.

W wal ce o fi nał Po lki wy gra -
ły 45:39 star cie z Ukra in ka mi.
O zło to przy szło się mie rzyć na -
szej dru ży nie z Włosz ka mi. Wal -
ka by ła wy rów na na, ale osta tecz -
nie zwy cię stwo na swo ją sza lę
prze chy li ły za wod nicz ki Ita lii wy -
gry wa jąc 45:40. – Za de cy do wa ła
ostat nia wal ka ca łe go tur nie ju.
Przed dzie wią tą zmia ną Po lki pro -
wa dzi ły 40:38 i ten bi lans za da -
nych cio sów nie ste ty utrzy mał się
do koń ca – koń czy Wą tor.

Ra do ści z osią gnię te go re zul -
ta tu nie kry je tak że Le szek Chło -
sta, szko le nio wiec so sno wiec kie -
go klu bu, a za ra zem tre ner ka dry
pol skich sza bli stów. – Ko lej ny
wiel ki suk ces pol skiej sza bli,
w któ rym ogrom ny udział ma ją
za wod nicz ki na sze go klu bu. To
po ka zu je, że ob ra li śmy do bry kie -
ru nek i co rusz do star cza my pol -
skiej sza bli pe reł ki ta kie jak Mar -
ta i An ge li ka.

Po twier dze nie tych słów zna -
la zło od zwier cie dle nie pod czas
ko lej nych zma gań. Ma ciej Re gu -
lew ski się gnął po zło ty me dal
w tur nie ju in dy wi du al nym mło -
dzie żo wych mi strzostw Pol ski
w sza bli, któ re od by ły się we
Wro cła wiu. Po nad to wraz z ko le -
ga mi z TMS Za głę bie zdo był zło -
to w ry wa li za cji dru ży no wej. Pa -
nie w „dru ży nów ce” zdo by ły
brąz.

W tur nie ju in dy wi du al nym
fan ta stycz ną dys po zy cję za pre -
zen to wał Ma ciej Re gu lew ski,
któ ry zdo był zło ty me dal po ko -
nu jąc w fi na le Se ba stia na Wię -
cha (AZS -AWF War sza wa)
15:9. Ko lej ny z re pre zen tan tów
na sze go klu bu Da mian Sku bi -
szew ski za jął 5 miej sce prze gry -
wa jąc w ćwierć fi na le z Re gu -
lew skim 10:15 Na miej scu 9
ukoń czył za wo dy Bar tosz Ma -
zur. 

Wśród dziew cząt naj le piej za -
pre zen to wa ła się Li dia Soł tys, 5
w tur nie ju in dy wi du al nym.

W tur nie ju dru ży no wym sza -
bli ści w skła dzie Re gu lew ski,
Sku bi szew ski, Ma zur po za cię -
tym me czu fi na ło wym z AZS -
-AWF War sza wa wy gra li 45:44
zdo by wa jąc zło to i ty tuł mi -
strzow ski.

Dru ga dru ży na mę ska w skła -
dzie Wi cher, Ku tek, Trze biń ski
za ję ła 5. miej sce. W kon ku ren cji
dru ży no wej ko biet eki pa z So -
snow ca w skła dzie Soł tys, Pu da,
Szczy piń ska i Gro niec ka zdo by ła
brą zo wy me dal po zwy cię stwie
nad KU AZS Po znań 45:29.
W ogól nej kla sy fi ka cji mi strzostw
z trze ma me da la mi TMS Za głę -
bie So sno wiec zna lazł się na trze -
cim miej scu.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Srebrne szablistki,
Regulewski
w podwójnym złocie
Puda i Wątor na podium mistrzostw świata

Angelika Wątor (pierwsza z lewej) oraz Marta Puda (druga z lewej) poprowadziły polską
drużynę do medalu mistrzostw świata

Huragan zmiótł rywali
Kwietniowe�Mistrzostwa�Śląska�w Tenisie�Stołowym
w kategoriach�Kadet�i Junior�zakończyły�się�pogromem�rywali
przez�zawodników�z UKS�Huragan�Sosnowiec.�Nasi�gracze
zdobyli�sześć�złotych�i dwa�srebrne�medale.�Gwiazdą�pierwszej
wielkości�był�Jan�Szymczyk,�który�zwyciężył�w singlu,�deblu,
drużynie�i grze�mieszanej

Po zo sta łe me da le wy wal czy li
Szy mon Twar dow ski i Alek san -
der Szy dło. War to pod kre ślić, że
wszy scy na si za wod ni cy wy stę -
pu ją w swo ich ka te go riach wie -
ko wych ja ko naj młod szy rocz nik.
Do MŚ po ca ło rocz nych eli mi na -
cjach skła da ją cych się z trzech
Wo je wódz kich Tur nie jów Kla sy -
fi ka cyj nych (do któ rych zgło szo -
no 126 ju nio rów oraz 120 ka de -
tów), awan so wa ło naj lep szych 32
za wod ni ków. W ka de tach wy stą -
pi li oprócz Ja na Szym czy ka
i Szy mo na Twar dow skie go Kac -
per Stę pień, Ja kub Chmiel, Ja kub
Ha ła dus i Piotr Pię tak. W ju nio -
rach oprócz Alek san dra Szy dło
wy stą pił Da riusz Klecz ko

i w dru ży nie Piotr Bo rysz ko. MŚ
Ju nio rów ro ze gra ne zo sta ły
w Ła zi skach Gór nych. Dwu dnio -
we MŚ Ka de tów zor ga ni zo wa ne
zo sta ły w So snow cu ze środ ków
wła snych UKS Hu ra gan So sno -
wiec przy współ udzia le MO SiR
So sno wiec i ŚLZTS w Ka to wi -
cach. Roz po czę cie za wo dów
uświet nił po kaz ilu zjo ni stycz ny,
a na gro dy wrę cza li na czel nik
WKFSiT UM Ar tur Szcze pań ski
oraz pre zes ŚLZTS Woj ciech
Wal dow ski. Za wo dy sę dzio wa li
so sno wiec cy sę dzio wie kla sy
pań stwo wej: Ma ciej Mi liń ski
i Bar tło miej Ku la wiak. Ko or dy -
na to rem za wo dów był Sta ni sław
Szy dło. KP

II li ga nie dla ko szy ka rzy Za głę bia
Ko�szy�ka�rze�z So�snow�ca�nie�wy�ko�rzy�sta�li�ogrom�nej�szan�sy�na awans�do II li�gi.�Za�głę�bie�by�ło�go�spo�da�rzem�tur�nie�ju�fi�na�ło�we�go,�ale
tym�ra�zem�ścia�ny�nie�po�mo�gły�miej�sco�wym�gra�czom,�któ�rych�od szczę�ścia�dzie�lił�za�le�d�wie�punkt…

W pierw szym me czu tur nie ju Za głę bie wy -
raź nie ule gło eki pie z Go rzo wa Wiel ko pol -
skie go. Pierw szą kwar tę miej sco wi prze -
gra li czter na sto ma punk ta mi, w dru giej
zdo by li tyl ko czte ry punk ty i by ło po spra -
wie.

W ko lej nym me czu na sza dru ży na za -
gra ła o nie bo le piej i by ła o krok od wy gra -
nej. Na czte ry mi nu ty przed koń cem so sno -
wi cza nie pro wa dzi li z ze spo łem z Kra ko wa
róż ni cą 9 punk tów (64:55). Nie ste ty, dru -
ży na To ma sza Ra ko cze go i To ma sza Ko -
czwa ry w ko lej nych mi nu tach zdo by ła tyl -
ko dwa punk ty, a że ry wa le by li nie zwy kle
sku tecz ni wy gra na w ostat nich se kun dach
wy mknę ła im się z rąk.

O wszyst kim de cy do wał więc nie dziel ny
mecz z Sie masz ką Pie ka ry. Do awan su po -
trzeb na by ła wy gra na róż ni cą trzech punk -
tów. Skoń czy ło się na wy gra nej jed nym
punk tem…i koń cem ma rzeń o awan sie.

Jak do te go do szło? W pierw szej kwar -
cie o jed no „oczko” lep si by li ry wa le, ale
gdy dru gą od sło nę so sno wi cza nie wy gra -
li 21:7 wy da wa ło się, że nic złe go na szej

dru ży nie w tym me czu już się nie sta nie.
Go ście sku tecz nie go ni li jed nak wy nik
i do pro wa dzi li do sta nu 57:57. Chwi lę po -
tem dwa punk ty zdo był Prze my sław Pta -
siń ski i awans był w kie sze ni. Po nie sku -
tecz nym ata ku i fau lu na Ar tu rze Le wic kim
nasz za wod nik sta nął przed szan są na pod -
wyż sze nie wy ni ku. Pierw szy rzut oka zał
się cel ny, a przed dru gim sztab szko le nio -
wy zde cy do wał aby Le wic ki tra fił w ob -
ręcz. Nie ste ty, pił ka tra fi ła w ta bli cę i go -
ście wzna wia li grę spod ko sza na szej dru -
ży ny i ku roz pa czy so sno wiec kich fa nów
od da li cel ny rzut. Wy gra na jed nym punk -
tem w tym przy pad ku oka za ła się po raż -
ką. – Gdy by śmy tra fi li ten oso bi sty, to ry -
wa le mie li szan sę na ak cję za trzy. Nie tra -
fi li śmy w ob ręcz, a ry wa lom wy szła ak cja
ży cia. Śmia ło moż na po wie dzieć, że dwa
me cze prze gra li śmy na wła sne ży cze nie.
Te raz mu si my spo koj nie siąść i prze ana li -
zo wać se zon, jesz cze za wcze śnie na de cy -
zje i pla ny – po wie dział tre ner Ra ko czy.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Wyniki

Zagłębie Sosnowiec – GKK Gorzów
Wielkopolski 58: 73
(18: 32, 4: 15, 17: 16, 19: 10)
Zagłębie:�Broda 8,�Lewicki 8,�Ptasiński 2,
Zawierucha 19,�Hauzer 2�oraz�Mrówka 15,
Babiarz 2,�Bański 2,�Wilk 1,�Doniec,�Chojnacki

Zagłębie Sosnowiec – AZS AGH Altom
Kraków 66: 68
(18: 16, 22: 21, 14: 15, 12: 16)
Zagłębie:�Broda 3,�Lewicki 14,�Ptasiński 1,
Babiarz 5,�Zawierucha 9�oraz �Hauzer 2,
Mrówka 7,�Bański 3,�Wilk 1,�Doniec 1.

Zagłębie Sosnowiec – UKS
Siemaszka 60: 59
(11:12, 21:7, 17:21, 11:19)
Zagłębie:�Lewicki 11,�Broda 10,�Zawierucha 10,
Ptasiński 9,�Babiarz 3�oraz�Bański 7,�Hauzer 6,
Mrówka 4,�Doniec 0.
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WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

KINO

Han na Krall

Bia ła Ma ria
Świat Książ ki, 2011
Pre mie ra 4 ma ja

Tytułowa Biała Maria to ekskluzywny,
porcelanowy ser wis Ro sen tha la, od da ny przez
wy sie dla ną Niem kę pew nej Po lce za sło ni nę
i chleb... Du żo w tej książ ce nie zwy kłych hi -
sto rii, ni gdy nie wy ja śnio nych lub oso bli wie
spu en to wa nych po dzie się cio le ciach, a mi ster -
nie ukła da ne ele men ty osta tecz nie two rzą in -
ną ukła dan kę, niż nam się z po cząt ku wy da je.
Słyn na re por ter ka i pi sar ka, nie stru dzo na kro -
ni kar ka ludz kich lo sów, opo wia da o ka tach
i ofia rach, o przy pad kach, któ rych nie wy my -
ślił by ża den sce na rzy sta. O wszyst kim, co
uczy ni li „lu dzie lu dziom”, przed woj ną, w cza -
sie woj ny i póź niej. Ale czy praw dę da się
prze ło żyć na praw dzi wy film? No wa książ ka
Han ny Krall jest tak że i o tym.

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

Poziomo: 1 – podstęp, zasadzka, 5 – ukochany Afrodyty,
8 – zwrot charakterystyczny dla danego języka, 9 –
materiał do ocieplania domów, 10 – nasz kontynent, 11 –
filmowy kochanek, 12 – jedna z większych morskich ryb
(długość do 5 m), 14 – japoński gangster, 16 – azjatycka
rzeka, 17 – rodzaj kary, 19 – autor, 21 – gaz do usypiania,
22 – wieńczy dom, 25 – rurka do cewnikowania, 28 –
wystający ganek lub balkon, 29 – umożliwia
rozładowywanie pociągów, ciężarówek, 30 – okrasa, 32 –
jednokołowy „pojazd” na budowie, 34 – odłam jakiejś
religii, 35 – autor „Martina Edena”, 36 – gwara, 37 – po
takim okrzyku zwykle mówimy „na zdrowie”, 38 –
wojskowy płaszcz, 39 – w filmie szukał miliona.
Pionowo: 1 – część całości, 2 – kolor w kartach, 3 –
długa modlitwa, 4 – satelita Urana, 5 – kamień
szlachetny o fioletowym odcieniu, 6 – jedzonko konia,
7 – spacerowy, konny pojazd, 13 – krakuska, 15 –
rozpustnik, marnotrawca, 18 – filtrują nasz organizm, 20
– narzędzie do ładowania snopków na wóz, 23 –
mimowolne ruchy gałki ocznej, 24 – pocisk artyleryjski,
26 – skrzat, 27 – amator dobrego jedzenia, 28 –
przywódca Kozaków, 31 – rodzaj nadwozia samochodu,
33 – ryba karpiowata.

Rozwiązanie krzyżówki numer 4/2011: LESLEY LOKKO -  „GORZKA CZEKOLADA”
Nagrody otrzymują: Marta Biełaś, Bożena Młynarska i Adam Sadowski

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  5
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Vanessa Diffenbaugh

Sekretny język kwiatów
Przeł. Małgorzata Miłosz
Świat Książki, 2011
Premiera 25 maja 
Cena 39,90 zł

Jak na uczyć się po ro zu mie nia i mi ło ści? Tak mógł by brzmieć
pod ty tuł tej nie zwy kłej po wie ści, peł nej kwia tów i emo cji. Vic -
to ria, jej bo ha ter ka i nar ra tor ka, na le ży z pew no ścią do nie zbyt
licz nej gru py li te rac kich po sta ci, któ rych po pro stu nie da się za -
po mnieć. 
Vic to ria spę dzi ła mło dość w trzy dzie stu dwóch miej scach: ko -
lej nych ro dzi nach za stęp czych i do mach dziec ka. Aspo łecz na.
Po ryw cza. Ma ło mów na. Bez czel na – oto, co za pi sy wa no w ra -
por tach. Ale jest bar dzo wraż li wa i ko cha kwia ty. Nie uf na, po -
ro zu mie wa się z oto cze niem za po mo cą ję zy ka ro ślin, po cho -
dzą ce go z cza sów wik to riań skich i do sko na le tu opi sa ne go (ze
słow nicz kiem na koń cu książ ki). Po zna ła go dzię ki Eli sa beth,
jed nej ze swych przy bra nych ma tek. Nie przy sto so wa na i zła
na ca ły świat, na po tka nym lu dziom naj chęt niej da wa ła by bu kiet
na giet ków, ozna cza ją cy żal, lub osty, sy gna li zu ją ce mi zan tro pię.

Kacper Śledziński

Czarna kawaleria
Bojowy szlak pancernych Macz ka
da ta pre mie ry: 19 ma ja 2011
Wyd. ZNAK
Żoł nierz pol ski wal czy o wol ność wszyst kich na ro dów, ale umie ra tyl ko dla Pol ski.

Po la cy – żoł nie rze ge ne ra ła Macz ka – za pi sa li jed ną z naj ja śniej szych kart hi sto rii dru giej woj -
ny świa to wej. Bo ha ter stwo, od wa ga, po świę ce nie, ale i wy szko le nie, zna jo mość żoł nier skie go
fa chu, do bre do wo dze nie i uzbro je nie. Te ce chy po zwo li ły pol skim pan cer nia kom wal czyć
i zwy cię żać od pierw sze go do ostat nie go dnia woj ny. 
Czar na ka wa le ria po zwa la nam zo ba czyć woj nę ocza mi jej uczest ni ków. Po zna je my żoł nie rzy
z krwi i ko ści. To wa rzy szy my im od walk w trud nych gór skich wa run kach we wrze śniu 1939
ro ku do nie zwy kłych wy czy nów w Nor man dii, Ho lan dii i Niem czech. Pan cer ni Macz ka to
praw dzi wi bo ha te ro wie, któ rzy wy zwo li li oku po wa ną Eu ro pę spod wła dzy Hi tle ra.
Kac per Śle dziń ski – uro dził się w Kra ko wie w 1975 ro ku. Stu dio wał na Uni wer sy te cie Ja giel -
loń skim. Po stu diach roz po czął współ pra cę m.in. z „Dzien ni kiem Pol skim”, mie sięcz ni kiem
„Spo tka nia z Za byt ka mi”. Na ła mach tych cza so pism pu bli ko wał tek sty po pu lar no- nau ko we
z ar chi tek tu ry mi li tar nej i hi sto rii. W 2004 ro ku uka za ła się je go pierw sza książ ka (Zba -
raż 1649), po trzech la tach ko lej na (Ce co ra 1620), w 2009 trze cia, (Wo jo wie i geo dy, Sło wiań -
skie Bar ba ri cum). 

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

RE PER TU AR PRA SO WY KI NA
HE LIOS SO SNO WIEC
27.05. – 02.06.2011
STU DENC KI KLUB FIL MO WY:
„SANC TUM” 3D 17.00*
ak cja, od 15 lat, USA, 110 min
PRE MIE RA: „KUNG FU PAN -
DA 2” 3D 9.00, 11.15,
13.30, 15.45, 18.00, 20.15.
dzie ci, b/o, USA, 95 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: „PI RA CI
Z KA RA IBÓW: NA NIE ZNA NYCH
WO DACH” 3D 10.15, 13.00, 15.45,
18.30, 19.30, 21.15, 22.15. przy go do -
wy, od 12 lat, USA, 137 min.
„GNO MEO I JU LIA” 3D
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

dzie ci, b/o, USA/Wiel ka Bry ta nia, 85
min.; „DEL FIN; PLUM” 10.00,
12.00, 13.45, 15.30, 17.30. dzie ci, b/o,
Bra zy lia, 86 min.; „SZYB -
CY I WŚCIE KLI 5” 19.15, 21.45.
ak cja, od 12 lat, USA, 120 min.
*WY ŁĄCZ NIE W CZWAR TEK
W TYM TY GO DNIU RE PER TU -
ARO WYM FIL MA MI ZA STRZE -
ŻO NY MI SĄ:  „GNO MEO I JU -
LIA” 3D,”KUNG FU PAN -
DA 2” 3D, „SANC TUM” 3D,
„PRA CI Z KA RA IBÓW: NA NIE -
ZNA NYCH WO DACH” 3D.
W TYM TY GO DNIU RE PER TU -
ARO WYM FI LMEM ZA STRZE -
ŻO NY M JEST: „MAT KI W MAC -
KACH MAR SA” 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 5.

           reklama

co? gdzie? kiedy?
25 maja o godz. 16.00 Miejski Klub „Kazimierz” –�Dzień�Matki�we
współpracy�z Filią�nr 10�MBP.;�25 maja o godz. 12.00 Filią nr 5 MBP przy ul.
Maliny�– spotkanie�z Barbarą�Gawryluk.;�26 maja o godz. 11.00 Miejski Klub
„Kazimierz” –�Dzień�Matki�i Ojca�we�współpracy�z SP�nr 32.
27, 28 i 29 maja Art. Cafe Muza –�kuchnia�art�cafe�muza�ANDALUZJA
(obowiązuje�rezerwacja�stolików).;��28 maja od godz. 9.00 do 24.00 – Miejski
Klub im. Jana Kiepury, ul.�Będzińska 65�–�PIKNIK�ENERGETYCZNY.



01. 04. –�w Gim�na�zjum�Nr 15
przy ul.�Ostro�gór�skiej 21�od�by�ła
się�uro�czy�stość�nada�nia�imie�nia
Wła�dy�sła�wa�Sta�ni�sła�wa�Rey�mon�-
ta.�
07. 04. –�w II Li�ceum�Ogól�no�-
kształ�cą�cym�im.�Emi�lii�Pla�ter
otwar�to�no�we�La�bo�ra�to�rium�Ję�zy�-
ko�we�go.�Fun�da�to�rem�był�Ar�ce�lor
Mit�tal.�Na in�au�gu�ra�cję�przy�by�li
licz�ni�go�ście,�a wśród�nich�rad�ni
Ra�dy�Miej�skiej�w So�snow�cu:�Wil�-
helm�Zych,�Zbi�gniew�Ja�skier�nia,
Ha�li�na�So�bań�ska,�An�drzej�Ma�dej,

Woj�ciech�Ni�twin�ko,�Jan�Bo�sak
oraz�Ste�fan�Woj�now�ski.�Nie�za�bra�-
kło�fun�da�to�rów�przed�sta�wi�cie�li�Ar�-
ce�lor�Mit�tal.� �
15. 04. –�w So�sno�wiec�kim�Cen�-
trum�Sztu�ki�–�Za�mek�Sie�lec�ki�od�-
był�się�kon�cert�Kry�sty�ny�Proń�ko
pt.:�„Je�steś�le�kiem�na ca�łe�zło”.
Ar�ty�st�ce�to�wa�rzy�szy�li:�Adam
Wendt�–�sak�so�fo�ny�oraz�Prze�my�-
sław�Ra�mi�niak�(in�stru�men�ty�kla�-
wi�szo�we).�
16. 04. –�w Miej�skim�Klu�bie�im.
Ja�na�Kie�pu�ry�w So�snow�cu�(„Ener�-

ge�tyk”)�przy ul.�Bę�dziń�skiej�od�był
się�Fe�sti�wal�Pio�sen�ki�Zu�cho�wej,
Har�cer�skiej�i Za�głę�biow�skiej.�
17. 04. –�w Ba�zy�li�ce�Ka�te�dral�nej
p.w.�Naj�święt�szej�Ma�ryi�Pan�ny�od�-
był�się�Kon�cert�Wo�kal�no�- In�stru�-
men�tal�ny�pn.�„Ser�ce�bo�leść�czu�-
je”.�Pol�skie�pie�śni�pa�syj�ne�oraz
pie�śni�i arie�ora�to�ryj�no�- kan�ta�to�we
wy�ko�na�li:�Jo�an�na�Iwasz�kie�-
wicz�–�mez�zo�so�pran,�ks.�Pa�weł
So�bie�raj�ski�–�te�nor�oraz�Piotr�Sa�-
łaj�czyk�–�pia�ni�no.�
18. 04. –�100-le�cie�uro�dzin�ob�-
cho�dzi�ła�miesz�kan�ka�So�snow�ca
Ja�dwi�ga�Bo�gu�mi�ła�Kacz�ma�rek.
Z tej�oka�zji�w do�mu�Ju�bi�lat�ki�od�-
by�ła�się�uro�czy�stość�wrę�cze�nia
na�gro�dy�Ju�bi�le�uszo�wej�wraz�z dy�-
plo�mem.�Na rę�ce�Ju�bi�lat�ki�zło�żył
ją�Kie�row�nik�Urzę�du�Sta�nu�Cy�wil�-
ne�go�Ar�ka�diusz�Trzu�skow�ski.
20. 04. –�Od�dział�Miej�ski�Wod�ne�-
go�Ochot�ni�cze�go�Po�go�to�wia�Ra�-
tun�ko�we�go�w So�snow�cu�ma
wresz�cie�swo�ją�sie�dzi�bę.�Mia�sto
wy�dzier�ża�wi�ło�Wo�je�wódz�kie�mu

WOPR�O/M�w So�snow�cu�nie�ru�-
cho�mość�po�ło�żo�ną�przy ul.��Naf�to�-
wej 1 na okres�trzech�lat�(bez�-
prze�tar�go�wo).�Nie�ru�cho�mość�ma
po�wierzch�nię�po�nad 9 tys.�mkw.,
jest�za�bu�do�wa�na 8�obiek�ta�mi,�któ�-
re�wy�ma�ga�ją�re�mon�tu.�
27. 04. –�w So�sno�wiec�kim�Cen�-
trum�Sztu�ki�–�Za�mek�Sie�lec�ki�od�-
by�ła�się�wy�sta�wa�pt.�„Ob�li�cza�opo�-
ru.�Wo�jen�ne�fo�to�gra�fie�Faye�Schul�-
man,�ży�dow�skiej�par�ty�zant�ki”.
Współ�or�ga�ni�za�to�rem�wy�sta�wy�by�-
ło�Ży�dow�skie�Mu�zeum�Ga�li�cja.
W pro�gra�mie�zna�lazł�się�wy�kład
pt.�„Lo�sy�ko�biet�w cza�sie�ho�lo�kau�-
stu,�któ�ry�po�pro�wa�dzi�ła�An�na�We�-
ncel�z Ży�dow�skie�go�Mu�zeum�Ga�li�-
cja�w Kra�ko�wie.�
28. 04. –�w Ener�ge�tycz�nym�Cen�-
trum�Kul�tu�ry�w So�snow�cu
przy ul.�Bę�dziń�skiej 65�od�był�się
kon�cert�z Re�per�tu�aru�Ka�ba�re�tu
Star�szych�Pa�nów.�Wy�stą�pi�li:
Mag�da�Umer,�Piotr�Ma�cha�li�ca
i Ma�ciej�Stuhr�z to�wa�rzy�sze�niem
ze�spo�łu.�U
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BA RAN (21.03. – 19.04.) –�Na�resz�cie
uda�Ci�się�od�zy�skać�za�ufa�nie�współ�pra�-
cow�ni�ków.�To�po�pra�wi�wza�jem�ne�re�la�cje
i at�mos�fe�rę�współ�pra�cy.�Dzię�ki�te�mu�uda
się�sfi�na�li�zo�wać�waż�ne�przed�się�wzię�cie.
W mi�ło�ści�za to�drob�ne�bu�rze�i spię�cia.
Po�sta�raj�się�o wię�cej�wy�ro�zu�mia�ło�ści.
BYK (20.04. – 20.05.) –�Sta�niesz�się
atrak�cyj�niej�szy,�czym�zy�skasz�na pew�no�-
ści�sie�bie.�To�po�bu�dzi�wy�obraź�nię�ko�le�-
gów,�ale�i za�zdrość�part�ne�ra.�Wy�bierz�cie
się�gdzieś�tyl�ko�we�dwo�je.�Ro�man�tycz�na
ko�la�cja�na pew�no�sku�tecz�nie�ukoi�ner�wy
part�ne�ra.�Wska�za�na�po�waż�na�roz�mo�wa.
BLIŹ NIĘ TA (21.05. – 21.06.) –�Ostroż�-
nie�z wy�dat�ka�mi,�bo�mo�gą�prze�ro�snąć
Two�je�fi�nan�so�we�moż�li�wo�ści.�Wy�jąt�ko�wa
oka�zja�tra�fi�się�do�pie�ro�za ja�kiś�czas
i waż�ne�jest,�abyś�jej�nie�prze�ga�pił.�Za�słu�-
żo�ny�w du�żej�ilo�ści�od�po�czy�nek�do�brze�Ci
zro�bi.�Naj�le�piej�na świe�żym�po�wie�trzu.
RAK (22.06. – 22.07.) –�Nie�obec�ność
part�ne�ra�spra�wi,�że�sta�niesz�się�mniej�od�-
por�ny�na wdzię�ki�płci�prze�ciw�nej.
Na szczę�ście�bę�dzie�to�tyl�ko�prze�lot�ny,
nie�szko�dli�wy�flirt.�W pra�cy�wie�le�cie�ka�-
wych�wy�da�rzeń,�moż�li�we�że�zwią�za�nych
z pod�wyż�ką.�Dbaj�o zdro�wie,�gdyż�mo�gą
ode�zwać�się�za�daw�nio�ne�do�le�gli�wo�ści.�
LEW (23.07. – 22.08.) –�Nad�szedł
sprzy�ja�ją�cy�mo�ment�dla�od�waż�nych�pla�-
nów.�Je�że�li�chcesz�wejść�w spół�kę�lub
otwo�rzyć�wła�sną�dzia�łal�ność,�nie�od�kła�-
daj�te�go�po�my�słu�na póź�niej.�Na�wet�naj�-
od�waż�niej�szy�bę�dzie�miał�szan�sę�po�wo�-
dze�nia.�W uczu�ciach�peł�na�sta�bi�li�za�cja.
Nie�ze�psuj�te�go.
PAN NA (23.08. – 22.09.) –�W naj�bliż�-
szym�cza�sie�bę�dziesz�na�stro�jo�ny�sen�ty�-
men�tal�nie.�Nie�ob�ce�Ci�bę�dą�wzru�sze�nia
i kło�po�ty�z kon�cen�tra�cją.�Dla�te�go�w pra�cy
nie�wszy�scy�bę�dą�mo�gli�na Cie�bie�li�czyć.
Na szczę�ście�bę�dzie�to�krót�ko�trwa�ły�ob�-
jaw.�Szyb�ko�wró�cisz�na zie�mię�i zaj�miesz
się�fi�nan�sa�mi.�
WA GA (23.09. – 22.10.) –�Wśród�ro�dzi�-
ny�nada�rzy�się�oka�zja�do wspól�ne�go,�uro�-
czy�ste�go�świę�to�wa�nia.�Mo�że�w Two�im�ży�-
ciu�po�win�ny�za�paść�waż�ne�de�cy�zje?�Nie
dzia�łaj�pod wpły�wem�emo�cji,�ale�do�brze
prze�myśl�swo�je�pla�ny�na przy�szłość.�Na�-
ucz�się�od�róż�niać�spra�wy�pry�wat�ne
od służ�bo�wych.
SKOR PION (23.10. – 21.11.) –�Na krót�-
ko�do�pad�nie�Cię�huś�taw�ka�na�stro�jów.
Na szczę�ście�z prze�wa�gą�opty�mi�zmu.
Nie�ste�ty�nie�któ�rym�trud�no�bę�dzie�za To�-
bą�na�dą�żyć,�dla�te�go�nie�dziw�się,�że�bę�dą
scho�dzić�Ci�z dro�gi.�Part�ner�za to�nie�bę�-
dzie�aż�tak�wy�ro�zu�mia�ły,�więc�po�sta�raj
się�uni�kać�pro�wo�ka�cji.�
STRZE LEC (22.11. – 20.12.) –�Ktoś�tyl�-
ko�cze�ka�na Two�je�po�tknię�cie.�Le�piej
więc�nie�wda�waj�się�w dys�ku�sje�i po pro�-
stu�rób�swo�je.�Unik�niesz�w ten�spo�sób
nie�la�da�pro�ble�mów.�Do�bre�ra�dy�przy�ja�-
ciół�po�mo�gą�prze�trwać�naj�trud�niej�sze
chwi�le,�więc�po�słu�chaj�co�ma�ją�do po�wie�-
dze�nia.
KO ZIO RO ŻEC (21.12. – 20.01.) –�W naj�-
bliż�szych�dniach�w pra�cy�nie�wy�da�rzy�się
nic�cie�ka�we�go.�Żad�nych�zmian�per�so�nal�-
nych�i żad�nych�do�dat�ko�wych�obo�wiąz�-
ków.�Jed�na�mo�no�to�nia.�Spra�wi�to,�że
tem�po�pra�cy�zwol�ni�się,�a na�pię�ta�at�mos�-
fe�ra�się�uspo�koi,�a prze�cież�ta�ki�rytm�Ci
nie�od�po�wia�da.�
WOD NIK (21.01. – 20.02.) –�Part�ner
oka�zu�je�Ci�ostat�nio�mnó�stwo�czu�ło�ści.
Mar�twi�się�o Cie�bie�i da�je�te�mu�wy�raz.
Po�sta�raj�się�Go�tro�chę�uspo�ko�ić.�Da�o so�-
bie�znać�prze�mę�cze�nie,�więc�do�brze�or�-
ga�ni�zuj�swój�czas.�W pra�cy�wszyst�ko�bę�-
dzie�prze�bie�ga�ło�bez�więk�szych�zmian.
Za�pla�nuj�wa�ka�cje.
RY BY (21.02. – 20.03.) –�W do�mu
wszyst�ko�bę�dzie�to�czy�ło�się�swo�im�utar�-
tym�to�rem.�Pa�mię�taj�tyl�ko�o za�pła�ce�niu
w ter�mi�nie�wszyst�kich�ra�chun�ków,�szko�-
da�na od�set�ki.�Za to�w pra�cy�du�żo�nie�po�-
ko�ju.�Cią�głe�kłót�nie�o kom�pe�ten�cje�spra�-
wia�ją,�że�ner�wy�Cię�za�wo�dzą.�Mo�że�nie
za�wsze�masz�ra�cję?�VE NA

Z  „Kurierem” po mieście

TEATR

28.05. godz. 19.00 Ber tolt Brecht „Ka rie ra
Ar tu ra Ui” PRE MIE RA
29.05. godz. 18.00 Ber tolt Brecht „Ka rie ra
Ar tu ra Ui” abon. Waż ne
30.05. godz. 18.00 Kon cert cha ry ta tyw ny
na rzecz Ho spi cjum
31.05. godz. 9.30 i 11.30 Kor nel Ma ku szyń -
ski „Ko zio łek Ma to łek” Te atr z Czę sto cho -
wy

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 „Ka rie ra

Ar tu ra Ui” w dniu 29 ma ja (nie dzie la)
o godz. 18.00.
Pierw sza oso ba, któ ra przyj dzie z naj now szym
wy da niem „Ku rie ra Miej skie go” nr 5 do na szej
re dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja, po kój nr 9), po -
da swo je imię i na zwi sko, otrzy ma bez płat ne za -
pro sze nie, któ re bę dzie 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.

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr.
tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/266-04-94, 
e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona internetowa:
www.teatrzaglebia.pl 

29 kwiet nia w Mu zeum w So snow cu od -
by ło się roz strzy gnię cie i uro czy ste wrę -
cza nie na gród lau re atom re gio nal ne go
kon kur su pla stycz no -hi sto rycz ne go „Cie -
ka we miej sca w na szym re gio nie”, któ re -
go or ga ni za to ra mi by li dy rek tor Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 2 w So snow -
cu – Ane ta Jur kow ska oraz opie ku no wie
kół ka pla stycz ne go: Jo an na Strze lec, Mag -
da le na No wak i kół ka hi sto rycz ne go: Gra -
ży na Ni ziur ska -Krze śniak, Mał go rza ta
Ku cab, Ur szu la Kra siń ska. Kon kurs zo stał
zor ga ni zo wa ny w ra mach współ pra cy
z Mu zeum w So snow cu.

Ce lem kon kur su by ło pro pa go wa nie
edu ka cji re gio nal nej, umac nia nie wię zi
z „ma łą Oj czy zną”, po pu la ry za cja za byt -
ków, ar chi tek tu ry, folk lo ru za głę biow skie -
go oraz pięk na przy ro dy na sze go re gio nu. 

Na de sła no 157 prac z 17 szkół Za głę bia
Dą brow skie go. Kon kurs pro pa go wał ideę
in te gra cji z oso ba mi nie peł no spraw ny mi.

Ju ry spo śród wszyst kich prac wy bra -
ło 25 naj cie kaw szych. Uro czy ste go wrę cza -
nia na gród do ko na li prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta So sno wiec – Ar ka diusz Chę ciń ski,
dy rek tor Mu zeum w So snow cu – Zbi gniew
Stu denc ki oraz dy rek tor Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych nr 2 w So snow cu – Ane ta Jur kow -
ska.

Im pre zę uświet nił wy stęp kół ka te atral -
ne go ZSS nr 2 w So snow cu, któ re za pre -

zen to wa ło in sce ni za cję „La lecz ka z sa skiej
por ce la ny”.

Na gro dzo ne pra ce kon kur so we moż -
na by ło po dzi wiać na wy sta wie w sa li mu -
ze al nej.

Z roz strzy gnię ciem kon kur su zwią za -
ny był rów nież wer ni saż prac fo to gra ficz -
nych pt.: „So sno wiec daw niej i dziś”. Fo -
to gra fie przed sta wia ją ce daw ną ar chi tek -
tu rę i za byt ko we obiek ty So snow ca
wy ko na li ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych nr 2 w So snow cu pod kie run kiem
Ada ma Lo ren ca. Fo to gra fie te zo sta ły
rów nież wy eks po no wa ne w so sno wiec kim
Mu zeum. U

KONKURS�WYDAWNICTWA�„ZNAK”�KM
NR 5/2011:�Jaki tytuł nosiła pierwsza
książka Kacpra Kamińskiego?
Pierwsze�4�osoby,�które�przyjdą�do
naszej�redakcji�(Sosnowiec,�ul.�3�Maja,
22�pokój�nr�9)�z�aktualnym�wydaniem
„Kuriera�Miejskiego”�nr�5�i�prawidłowo
odpowiedzą�na�zadane�pytanie
otrzymają�nagrodę�książkową.

KONKURS�WYDAWNICTWA�„ŚWIAT
KSIĄŻKI”�–�KM�NR 5/2011
Co oznacza tytuł powieści pt. „Biała
Maria”?
Pierwsze�2�osoby,�które�przyjdą�do
naszej�redakcji�(Sosnowiec,�ul.�3�Maja
22,�pokój�nr�9)��z�aktualnym�wydaniem
„Kuriera�Miejskiego”�nr�5�i�prawidłowo
odpowiedzą�na�zadane�pytanie
otrzymają�nagrodę�książkową.

W świecie szklanej mozaiki
W�dniach�7-11�maja�w�Sosnowieckim�Centrum
Sztuki�–�Zamek�Sielecki�odbyły�się�warsztaty
Świat�Według�Gaudiego�–�barwna�mozaika
szklana.
Pierwszym�etapem�tworzenia�mozaiki�przez
uczestników�warsztatów�było�ułożenie
przemyślanej�wcześniej�kompozycji�z�małych
kawałków�szkła�barwionego�w�specjalnej
masie.�Celem�zajęć�było�rozbudzenie�wyobraźni,
a�przy�okazji�zachęcenie�do�spojrzenia�na�świat
przez�pryzmat�światła�zamkniętego�w
kawałkach�witrażowego�szkła.�
Inspiracją�dla�współczesnych�adeptów�mozaiki
była�twórczość�Antonio�Gaudiego�–�zwłaszcza
jego�„płynąca”,�szalona,�jakby�ruchoma,�pełna
wzorów,�kolorów�i�zdobień�architektura.
Zajęcia�powstały�przy�współpracy�z�Zespołem
Szkół�Plastycznych�w�Dąbrowie�Górniczej.
Warsztaty�poprowadzili�nauczyciele�ZSP,
absolwenci�kierunku�Ceramiki�i�Szkła
wrocławskiej�ASP,�artyści�na�co�dzień�zajmujący
się�plastyczną�obróbką�szkła,�a�także
rysunkiem,�malarstwem�oraz�projektowaniem
graficznym:�Iwona�Skowron,�Grażyna�Bieniasz,
Marcin�Korek,�Agnieszka�Mika-Koszek,�Wioletta
Kulesa�oraz�Magdalena�Łucka-Strojek.�GK

Regionalny konkurs
„Ciekawe miejsca
w naszym regionie”

Czwar ta Za głę biow ska Ma -
sa Kry tycz na oka za ła się
wiel kim suk ce sem or ga ni -
za to rów – w cy klicz nie od -
by wa ją cej się im pre zie
udział wzię ło po nad 1300
ro we rzy stów z Za głę bia i nie
tyl ko. 30 kwiet nia o go dzi -
nie 15.00 spod so sno wiec -
kie go Dwor ca Głów ne go
ru szy ła fa la cy kli stów w 13
-ki lo me tro wą tra sę pro wa -
dzą cą przez Cen trum
i dziel ni cę Po goń w So -
snow cu, a na stęp nie uli ca mi
Ma ło bądz ką i Koł łą ta ja
w Bę dzi nie do Dą bro wy
Gór ni czej. Tam na Pla cu
Wol no ści przed Pa ła cem
Kul tu ry Za głę bia za pla no -
wa no me tę i kon cert ze spo -
łu Yar dee So und.  Mi mo
lek kie go desz czu fre kwen -
cja do pi sa ła, a na tych, któ -
rzy szczę śli wie do je cha li
do me ty cze ka ła go rą ca za -
le waj ka. Ha sło przy świe ca -
ją ce czwar tej edy cji ZMK
brzmia ło: Bądź wi docz ny
po zmro ku na dro dze. GK

Rowerzyści ruszyli
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Orchidee
zachwyciły 
W po ło wie kwiet nia w so sno -
wiec kim Eg zo ta rium od by -
wa ły się po raz ko lej ny „Dni
or chi dei i ro ślin ozdob nych”.
Oprócz stor czy ków i hy bryd
po dzi wiać moż na by ło licz ne
til land sie, bro me lie, kak tu sy
i ro śli ny owa do żer ne. Te go -
rocz na edy cja pre zen to wa -
na by ła w aran ża cjach przy -
wo dzą cych na myśl Ja po nię.
Wśród kwia tów wkom po no -
wa ne by ły wzo ro wa ne
na mo ty wach ja poń skich
lam pio ny, wa chla rze, fi gur ki
Bud dy, czy cha rak te ry stycz -
ne dla te go kra ju ar chi tek to -
nicz ne bu dow le.

– Nie wy obra żam so bie
wio sny bez wi zy ty w so sno -
wiec kim Eg zo ta rium i za ku -
pu kil ku kwia tów do przy -
do mo wej oran że rii. Ta im -
pre za na sta łe już za go ści ła
w mo im ka len da rzu – mó wi
Ja ni na Chwie ja, któ ra od -
wie dza co rocz nie wy sta wę.

Pod czas eks po zy cji za -
ku pić moż na by ło nie tyl ko
pre zen to wa ne przez licz -
nych ho dow ców ga tun ki, ale
tak że od żyw ki do kwia tów
oraz licz ne ogrod ni cze ak -
ce so ria. 

Tekst�i fo�to:�Ga�brie�la�Ko�la�no
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Po ogrom nym suk ce sie, wy sta -
wio ne go z oka zji 600-le cia Bi -
twy pod Grun wal dem, wi do wi -
ska mu zycz ne go Krzy ża cy po -
sta no wi li śmy raz jesz cze

za pre zen to wać pu blicz no ści ten
pięk ny spek takl. Już 8 czerw ca
w war szaw skiej Sa li Kon gre so -
wej oraz 9 czerw ca w DMiT
w Za brzu bę dzie my mo gli po -

dzi wiać wy bit nych ak to rów
i wo ka li stów w pierw szej od lat
pol skiej rock ope rze, opar tej
na mo ty wach po wie ści Hen ry ka
Sien kie wi cza. Ak cja wi do wi ska

to czy się na prze ło -
mie XIV i XV wie ku. Głów ne
wąt ki opo wie ści to wą tek ro -
man so wy: mi łość Da nu si Ju ran -
dów ny i Zbysz ka z Bog dań ca
oraz za ko cha nej w tym że
Zbysz ku Ja gien ki Zy chów ny.
Wą tek po li tycz no -hi sto rycz ny:
kon flikt pol sko -krzy żac ki
i wiel ka woj na w 1410 ro ku
z Krzy ża ka mi, a tak że hi sto ria
tra gicz nych lo sów Ju ran da ze
Spy cho wa. 

OB SA DA: Ar tur Ga dow ski
/IRA/ – król Wła dy sław Ja gieł -
ło, Ma ciej Bal car /Dżem/ – Ju -

rand ze Spy cho wa, Pa weł Ku -
kiz/Pier si/ – Kon rad von Jun gin -
gen – War sza wa, Woj ciech Cu -
gow ski/Bra cia/ – Kon rad von
Jun gin gen – Za brze, Ma ciej Sil -
ski – Zbysz ko z Bog dań ca, Ol ga

Szo mań ska – Da nuś ka, cór ka
Ju ran da, Jo an na Dec – Ja gien ka
ze Zgo rze lic, Ja cek Le nar to -
wicz – Mać ko z Bog dań ca, Jan
Jan ga To ma szew ski – Zyg fryd
de Löwe, Ce za ry Stud -
niak – Ulryk von Jun gin gen,
Ka ta rzy na Jam róz – księż na An -
na Da nu ta, Piotr Haj duk – San -
de rus, Mar cin Ko łacz kow -
ski – Ku no von Lich ten ste in,
Agniesz ka Pio trow ska – nie zna -
jo ma. SCE NA RIUSZ i RE ŻY -
SE RIA: Mar cin Ko łacz kow ski.

Dla na szych Czy tel ni ków
ma my za pro sze nie na 9 czerw ca
do Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za -
brzu. ZA PRA SZA MY! U

Krzy ża cy… nie tyl ko pod Grun wal dem
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