
Sosnowiecki Szpital Miejski wciąż
nie ma kontraktu na funkcjonowanie
Izby Przyjęć. Kłopoty z NFZ dla
pacjentów oznaczają
jedno – konieczność korzystania
z izby w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 im. św.
Barbary
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W Teatrze Polskim w Warszawie
odbyła się Gala Mistrzów Sportu
podczas której po raz 77. wręczono
nagrody Plebiscytu Przeglądu
Sportowego na najlepszego
sportowca Polski. Najlepszą
imprezą ogłoszono 68. Tour de
Pologne UCI WorldTour 

Miasto i pasażerowie zapłacą więcej za
publiczną komunikację autobusowo-
tramwajową. Budżet KZK GOP wyniesie
w tym roku aż 628 mln złotych, w tym
blisko 38 mln to dopłata Sosnowca.
Wiadomo już, że wzrosną od kwietnia
ceny biletów, średnio o 7 procent
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Przez naj bliż sze la ta cze ka nas dra stycz ne cię cie wy dat ków i szu ka nie oszczęd no ści 

Zde cy do wa ne „tak” dla bu dże tu 
Pra wie jed no myśl nie rad ni jesz -
cze przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia uchwa li li te go rocz ny bu -
dżet, pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej w ro ku 2011. Aż 23
rad nych z klu bów Plat for my Oby -
wa tel skiej, SLD, a na wet „Nie za -
leż nych”, za gło so wa ło za przy ję -
ciem bu dże tu. Sprze ciw wy ra zi li
je dy nie rad ni klu bu PiS.

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
bro nił i prze ko ny wał do przy ję cia
przy go to wa ne go pla nu fi nan so -
we go, pod kre śla jąc kon se kwen cje
eu ro pej skie go kry zy su i prze wi -
du jąc pro ble my oraz nie pew ność,
z ja ką mo gą bo ry kać się sa mo rzą -
dy. – Ta kiej sy tu acji, jak pod czas
uchwa la nia te go rocz ne go bu dże -
tu nie prze ży wa li śmy od lat. Prze -
pro wa dzi li śmy wni kli we ana li zy
i sta ra li śmy się zro bić co mo że my,
ale nie wy klu czo ne, że w trak cie
ro ku do bu dże tu bę dą mu sia ły zo -
stać wpro wa dzo ne zmia ny – za -
po wia dał. 

Do cho dy mia sta prze wi dzia -
no na po zio mie oko ło 700 mln
zł, a wy dat ki okre ślo no w wy so -
ko ści 761 mln zł. De fi cyt bu dże -
to wy ma zo stać po kry ty z pla no -
wa nej emi sji ob li ga cji. Naj wię -
cej gmi nę bę dzie kosz to wać
oświa ta i wy cho wa nie, bo po -

nad 206 mln zł, trans port i łącz -
ność ok. 88 mln zł, ad mi ni stra cja
pu blicz na i po moc spo łecz -
na po 43 mln zł. Wy dat ki go spo -
dar ki ko mu nal nej i na ochro nę
śro do wi ska to po nad 50 mln zł,
go spo dar ki miesz ka nio wej po -
nad 29 mln zł, a ochro ny zdro -
wia po nad 19 mln zł. 

– Przez naj bliż sze la ta, co na -
le ży wy raź nie pod kre ślić, nie -
zbęd ne bę dzie ogra ni cze nie wy -

dat ków i pod ję cie się za da nia
zwięk sze nia do cho dów oraz dzia -
łań oszczęd no ścio wych. Po za tym
w 2012 r. za mie rza my utrzy mać
wy so kie tem po in we sto wa nia, bo
in we sto wa nie to mo tor po stę pu.
Pla nu je my re ali za cję bli sko 50 za -
dań dłu go fa lo wych, a dru gie ty le
to za da nia jed no rocz ne. Bu dżet
jest zrów no wa żo ny, nie bu dzą cy
za strze żeń w po zio mie za dłu że -
nia, co po twier dza opi nia Re gio -

nal nej Izby Ob ra chun ko wej – mó -
wił pre zy dent Gór ski. – Bu dżet
mia sta za pew nia nor mal ne funk -
cjo no wa nie mia sta. Pod kre ślam
nor mal ne, bo w nie któ rych mia -
stach ga si się świa tło, czy do my -
ka się pew ne dzia ły. 

Rad ni, uznali wpraw dzie, że
nie jest to bu dżet ma rzeń, gło su jąc
na „tak”, wy ra zi li wo tum za ufa -
nia dla władz mia sta. Na wet „Nie -
za leż ni”, mi mo że za zwy czaj nie

szczę dzą kry tycz nych i ką śli wych
słów pod ad re sem pre zy den ta,
tym ra zem po wie dzie li
„tak”. – Na po cząt ku dro gi nie
chce my rzu cać kłód pod no gi no -
wej ko ali cji – wy ja śnił rad ny Pa -
weł Woj tu siak z „Nie za leż nych”.
Tak ła ska wi dla pre zy den ta i no -
wej ko ali cji nie by li jed nak rad ni
klu bu PiS. 

Prze wod ni czą cy klu bu, To -
masz Mę drzak ar gu men to wał, że
w wi zji fi nan sów na przy szły rok
bra ku je mu szu ka nia oszczęd no -
ści ta kich, jak cho ciaż by ra cjo na -
li za cja wy dat ków na funk cjo no -
wa nie Urzę du Miej skie go oraz
spół ek. – Ten pro jekt do ko nu je
de struk cji ma rzeń o in we sty cjach
nie zbęd nych do pra wi dło we go
funk cjo no wa nia mia sta. Wy mie -
nię tu choć by re mont in fra struk tu -
ry tram wa jo wej, na któ ry w tam -
tym ro ku za pi sa no 6 mln zł, a te -
raz prze zna czo no tyl ko 500 tys.
zł. W ze szłym ro ku by ły szum ne
wi zje roz wo ju, ale te raz opadł
kurz wy bor czy i ze szli śmy na zie -
mię. Wła dza cen tral na zrzu ca
na nas co raz wię cej za dań, przez
co współ czu ję pre zy den to wi, ale
za sad ne jest py ta nie, czy gmi -
na zro bi ła wszyst ko, co w jej mo -
cy oraz czy sta ra się wdro żyć

dzia ła nia za rad cze – py tał prze -
wod ni czą cy klu bu PiS. I po chwi -
li do dał: – Ja ta kich dzia łań nie
wi dzę w bu dże cie, któ re pro po no -
wa ły by ra cjo na li za cję za rzą dza -
nia urzę dem i spół ka mi miej ski -
mi. Bra ku je wo li, dla te go PiS nie
po prze pro jek tu bu dże tu – stwier -
dził Mę drzak.

Rad ni by li jed nak szcze gól -
nie usa tys fak cjo no wa ni za pi sa -
niem 145 mln na wy dat ki ma jąt -
ko we. – Prze zna cze nie ta kiej
kwo ty na in we sty cje to bar dzo
am bit ny cel. Mam na dzie ję, że
zo sta nie on zre ali zo wa ny w stu
pro cen tach – wy ra ził na dzie ję To -
masz Bań bu ła, szef klu bu SLD,
zwra ca jąc jed nak uwa gę na licz ne
za gro że nia i prze strze ga jąc, iż np.
za pi sa na su ma 18 mln, któ re ma
przy nieść sprze daż nie ru cho mo -
ści, mo że nie zo stać zre ali zo wa na. 

Prze wod ni czą cy klu bu Plat -
for my Oby wa tel skiej, Da niel Mi -
kla siń ski stwier dził, iż uchwa le -
nie ko lej nych bu dże tów w na -
stęp nych la tach bę dzie co raz
trud niej szym za da niem. – Na -
szym ce lem jest to, by w przy -
szło ści do pro wa dzić do pew nej
sa na cji bu dże tu, ale bę dzie to
wy ma ga ło od po wie dzial no ści
i od wa gi – stwier dził. sk

ok. 700 mln zł

Dochody miasta
761 mln zł

wydatki 

206 mln zł
oświata i wychowanie

88 mln zł
transport i łączność

50 mln zł

gospodarka 
komunalna
i ochrona środowiska43 mln zł

administracja 
publiczna 
i pomoc społeczna
po

29 mln zł

gospodarka 
mieszkaniowa

19 mln zł

ochrona zdrowia
ponad

61 mln zł
De!cyt budżetowy ma zostać 
pokryty z planowanej emisji 
obligacji

Krok w stronę S1
Do bie gły koń ca pra ce przy wy dłu -
że niu o 230 me trów dro gi od ron da
przy ul. 11 Li sto pa da. Go to wy jest
rów nież łącz nik zul. Jed no ści. Łącz -
nik z ul. Jed no ści (po jed nym pa sie
w obu kie run kach) po zwo li
na wjazd cięż kich sa mo cho dów
do za kła dów dą brow skiej pod stre fy
Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej zpo mi nię ciem ul. Jed no -
ści, gdzie znaj du je się m.in.: gim na -
zjum i Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz -
ny. Przytej uli cy po wstał tak że no wy
chod nik. Go to we są rów nież dwa
przy stan ki z za tocz ka mi. Urząd
Miej ski wy słał już doKZK GOP za -
py ta nie w spra wie ich ob słu gi przez
li nię690 i18. Wcze śniej prze pro wa -
dzo no kon sul ta cje zza kła da mi znaj -
du ją cy mi się w stre fie py ta jąc o go -
dzi ny roz po czę cia iza koń cze nia pra -

cy tak, aby do sto so wać roz kład jaz -
dy doich po trzeb.

W kie run ku dro gi eks pre so wej
po wsta ły dwie dwu pa smo we jezd -
nie. Część w stro nę S1 zo sta ła za -
gro dzo na be to no wy mi ba rie ra mi
do cza su aż Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad „za -
mie ni” koń ców kę dro gi w wę zeł
z eks pre sów ką. – Do cho dzą nas
słu chy, że GDD KiA nie zbyt chęt nie
pod cho dzi dote ma tu szyb kie go po -
łą cze nia z S1, ale bę dzie my czy nić
sta ra nia aby nasz głos zo stał wzię ty
pod uwa gę. My ze swo jej stro ny
w tej kwe stii zro bi li śmy wszyst ko.
Te raz cze ka my naruch dru giej stro -
ny – pod kre śla pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski.

Koszt in we sty cji to 4,8 mln zł.
Ca łość sfi nan so wa ło mia sto. KP
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XX jubileuszowy finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbył
się8 stycznia. Wtym roku
kwestowano nazakup
urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet
ciężarnych zcukrzycą.
Zebrano ponad40 mln
złotych
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Kto zasłuży
na nagrodę?
Zna na jest już li sta kan dy da tów do Na gro dy Ar ty stycz nej
Mia sta So snow ca oraz Na gro dy zaUpo wszech nia nie Kul -
tu ry. W ka te go rii Na gro da Ar ty stycz na do koń ca grud nia
wpły nę ło sześć pro po zy cji. Ju dy ta Ber naś zo sta ła zgło -
szo na przez So sno wiec kie Cen trum Sztu ki  - Za mek Sie -
lec ki, Kry sty naBor kow ska, zgło szo naprzez Sto wa rzy sze -
nie Twór ców Kul tu ry Za głę bia Dą brow skie go w Bę dzi -
nie, kan dy da tu ra Woj cie cha Brzo ski  za pro po no wa -
na przez Je rze go Su chan ka. Sła wo mir Ma tusz  zo stał
zgło szo ny przez Sto wa rzy sze nie Kon struk tyw ny So sno -
wiec, ze spół mu zycz ny Mu ario lan za, za pro po no wa ny
przez Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz”, aZdzi sław Szo -
stak  zgło szo ny przez Fun da cję im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu.

Zko lei wka te go rii Na gro da zaUpo wszech nia nie Kul -
tu ry wpły nę ły na stę pu ją ce pro po zy cje:

Ry szard Czer wiń ski  zo stał zgło szo ny przez Sto wa rzy -
sze nie MU ZEUM TECH NI KI wSo snow cu, Ire ne usz Łę -
czek, za pro po no wa ny przez Zwią zek Za głę biow ski, aDa -
nu ta Wi tek  przez Miej ską Bi blio te kę Pu blicz ną im. Gu -
sta wa Da ni łow skie go wSo snow cu. Ostat nie dwie kan dy -
da tu ry to dr Sła wo mir Wit kow ski, zgło szo ny przez IVLi -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Sta ni sła wa Sta szi ca wZe spo -
le Szkół Ogól no kształ cą cych w So snow cu oraz Ma rek
Zie liń ski, zgło szo ny przez So sno wiec kie Cen trum Sztu -
ki  - Za mek Sie lec ki. 

Na gro da Ar ty stycz na Mia sta So snow ca sta no wi for -
mę uzna nia dla twór ców i śro do wisk ar ty stycz nych zwią -
za nych z mia stem za ich wkład w roz wój kul tu ry. Mo że
być przy zna wa naco rocz nie oso bom fi zycz nym lub praw -
nym, a tak że in nym pod mio tom napod sta wie oce ny ca ło -
kształ tu dzia łal no ści ar ty stycz nej lub osią gnięć w da nym
ro ku. 

Zko lei  Na gro da Mia sta So snow ca zaUpo wszech nia -
nie Kul tu ry jest wy ra zem uzna nia dla osób i śro do wisk
kul tu ral nych za ich wkład w upo wszech nia nie kul tu ry. sk

Ja cek Ry ka ła na gro dzo ny
12 grud nia na gro dę ar ty stycz ną Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ślą skie go 2011 za osią gnię cia w dzie dzi nie pla sty -
ki otrzy mał so sno wi cza nin Ja cek Ry ka ła.

Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go ho no ru je na gro -
da mi ar ty stów i dzia ła czy w dzie dzi nie kul tu ry od 2000
ro ku. Ja cek Ry ka ła to Pro rek tor Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w Ka to wi cach. Pre zen to wał swo je pra ce na 60 wy -
sta wach in dy wi du al nych w la tach od 1977 do 2011.
Wziął udział w po nad 250 wy sta wach zbio ro wych
na ca łym świe cie. Wy sta wiał rów nież na Tar gach Sztu -
ki m.in. w Niem czech, Wło szech, Wiel kiej Bry ta nii,
USA, Ja po nii. Otrzy mał licz ne na gro dy i wy róż nie nia,
a je go ob ra zy znaj du ją się w wie lu mu ze ach w kra ju
i za gra ni cą. Jest au to rem spek ta klu „Dom prze zna czo -
ny do wy bu rze nia” oraz sztu ki „Mle czar nia”. O twór cy
na krę co no kil ka fil mów. Od zna czo ny Me da lem „Glo -
ria Ar tis”. KP

Sosny w Sosnowcu
Na te re nie miast na sa dzo no zi mo zie lo ną so snę czar ną
oraz so snę gór ską. W su mie po sa dzo no 50 sztuk so sny
czar nej i 2880 sztuk so sny gór skiej. Na sa dza nie so sen,
ma ją cych ucho dzić za sym bol mia sta ma być kon ty nu -
owa ne w ro ku przy szłym.

Drze wa zo sta ły po sa dzo ne przy uli cach: Ma łe
Za gó rze, Piw ni ka Po nu re go, Ba czyń skie go, Na ru -
to wi cza, Wspól nej, Or lej, Bę dziń skiej, Ko sza liń -
skiej, Ki liń skie go. Te dwa ga tun ki ma ją ma łe wy -
ma ga nia gle bo we oraz są od por ne na za nie czysz -
cze nie po wie trza. So sna czar na ma for mę drze wa
z sze ro ką ko ro ną, na to miast so sna gór ska jest od -
mia ną w for mie krze wu i za po bie ga ero zji gle by. KP

War sza wa

Na gro da dla To ur de Po lo gne!

W Te atrze Pol skim w War sza wie od -
by ła się Ga la Mi strzów Spor tu pod -
czas któ rej po raz 77. wrę czo no na gro -
dy Ple bi scy tu Prze glą du Spor to we go
na naj lep sze go spor tow ca Pol ski. Naj -
lep szą im pre zą spor to wą 2011 ro ku
ogło szo no 68. To ur de Po lo gne UCI
World To ur. Naj lep szym spor tow cem
wy bra no, ko lej ny już raz, Ju sty nę Ko -
wal czyk, pol ską bie gacz kę na nar tach.
Ko wal czykl, dzień póź niej, po raz
trze ci z rzę du, zdo by ła pu char naj lep -
szej pod czas To ur de Ski, we Wło -
szech. 

Na gro dę dla To ur de Po lo gne wrę -
czył Dy rek tor De par ta men tu Mar ke -
tin gu PGNiG Wło dzi mierz Kle niew -
ski, któ ry za po wie dział, że: – Naj lep -
sza im pre za spor to wa 2011 ro ku, to
naj bar dziej pro fe sjo nal nie zor ga ni zo -

wa ny wy ścig ko lar ski 68. To ur de Po -
lo gne.

Pod nie obec ność Dy rek to ra Ge ne -
ral ne go Lang Te am – or ga ni za to ra To -
ur de Po lo gne, Skan dia Ma ra ton Lang
Te am oraz wie lu in nych im prez spor -
to wych – Cze sła wa Lan ga, nagrodę
ode brał Pre zes Za rzą du i Dy rek tor
Mar ke tin gu Lang Te am, Adam Si lu ta.

– W imie niu swo im, a przede
wszyst kim Cze sła wa Lan ga, chciał -
bym bar dzo po dzię ko wać za tę pre sti -
żo wą na gro dę. To ur de Po lo gne jest nie
tyl ko im pre zą spor to wą, ale wiel kim
przed się wzię ciem me dial nym i or ga -
ni za cyj nym, w któ re za an ga żo wa nych
jest wie le osób, spon so rów, in sty tu cji.
Z te go miej sca chciał bym bar dzo ser -
decz nie po dzię ko wać spon so rom, part -
ne rom, mia stom za an ga żo wa nym

w To ur de Po lo gne i oczy wi ście
wszyst kim part ne rom me dial nym,
w szcze gól no ści Te le wi zji Pol skiej,
za re ali za cję, dzię ki któ rej mo że my
pro mo wać Pol skę naświe cie iPrze glą -

do wi Spor to we mu, któ ry zTo ur de Po -
lo gne jest od po cząt ku. Za pra szam
na69. To ur de Po lo gne, któ ry od bę dzie
się od 10 do 16 lip ca – po wie dział
Adam Si lu ta. RED

Widziane z Brukseli 

Sosnowieckie symbole
Pod ko niec ubie głe go ro ku (jak ten
czas le ci) re dak cja cza so pi sma spo -
łecz no –kul tu ral ne go „No we Za głę -
bie” za pro si ła mnie do udzia łu w ple -
bi scy cie na te mat sym bo li Za głę bia
Dą brow skie go. Zdu żą przy jem no ścią,
w zna mie ni tym gro nie lu dzi zwią za -
nych z Za głę biem, opi sa łem krót ko
trzy bli skie mi sym bo le. Tak się skła -
da, że dwa z nich zwią za ne są moc no
z So snow cem.

Pierw szy z nich to Alek sy Bień,
wy bit ny, po cho dzą cy z bied nej ro dzi -
ny, dzia łacz Pol skiej Par tii So cja li -
stycz nej w Za głę biu Dą brow skim, ak -
tyw ny prze ciw nik ca ra tu. W la -
tach 1925 – 1928 pre zy dent So snow -
ca, po seł na Sejm RP. Or ga ni zo wał
wal kę z hi tle row skim oku pan tem. Jest

dla mnie przy kła dem le wi co we go po -
li ty ka po tra fią ce go z po wo dze niem,
dla do bra ogó łu, wcie lać w ży cie swo -
je po glą dy.

Dru gi sym bol so sno wiec kie go po -
cho dze nia to Po mnik Czy nu Re wo lu -
cyj ne go. Te go sym bo lu fi zycz nie już
nie ma, bo zo stał bar ba rzyń sko znisz -
czo ny w ra mach nie uda nej po li tycz nie
pró by wy rwa nia le wi co wych ide ałów
z serc i umy słów miesz kań ców Za głę -
bia Dą brow skie go. Jed nak to wy bit ne
dzie ło sztu ki ar chi tek to nicz nej o jed -
no znacz nej wy mo wie, na dal tkwi głę -
bo ko w świa do mo ści spo łecz nej.

Trze ci zgło szo ny prze ze mnie
sym bol to Gó ra Do rot ka, któ ra co
praw da nie przy na le ży ad mi ni stra cyj -
nie do So snow ca, ale z wie lu po wo -

dów jest bli ska rów nież so sno wi cza -
nom. Ja ko sym bol zgło sił ją w ple bi -
scy cie tak że zna ny ar ty sta, ma larz
prof. Ja cek Ry ka ła. „Gó rze Świę tej
Do ro ty” po świę cił swój esej na ła -
mach „No we go Za głę bia” so sno wi -
cza nin fi lo log prof. Wło dzi mierz Wój -
cik.

Cie kaw je stem two rze nia dal sze go
cią gu li sty sym bo li Za głę bia Dą brow -
skie go. My ślę, że ple bi scyt roz pi sa ny
na ła mach cza so pi sma kie ro wa ne go
przez so sno wi cza ni na prof. Mar ka
Ba rań skie go, bę dzie waż kim przy -
czyn kiem do umac nia nia za głę biow -
skiej toż sa mo ści.

prof. Adam Gierek - poseł do Parlamentu
Europejskiego

Jarosław
 Adam

ski

Efekty pracy Czesława Langa (w środku, podczas ubiegłorocznego
etapu touru w Sosnowcu) w popularyzowaniu Tour de Pologne
dały kolejny już wymierny efekt

Wyścig Tour de Pologne Po raz kolejny WPisał się W hisTorię
Polskiego sPorTu. Poniżej PrzedsTaWiamy, głóWne nagrody
i Wyróżnienie na PrzesTrzeni osTaTnich laT

1995 – To ur de Po lo gne Naj lep sza Im pre za Spor to wa Ro ku Ple bi scyt Prze glą du Spor to -
we go
1996 – To ur de Po lo gne Naj lep sza Im pre za Spor to wa Ro ku Ple bi scyt Prze glą du Spor to -
we go
1997 – Cze sław Lang Pro mo tor Spor tu Pol skie go – Ple bi scyt Prze glą du Spor to we go
2003 – To ur de Po lo gne Spor to we Te le wi zyj ne Wy da rze nie Ro ku
2003 – Cze sław Lang Wek tor Kon fe de ra cji Pra co daw ców Pol skich
2004 – To ur de Po lo gne Spor to we Wy da rze nie Ro ku – Sta tu et ka De mes – Na gro da Mar -
ke tin gu Spor to we go
2004 – To ur de Po lo gne Naj lep sza Im pre za Spor to wa Ro ku Ple bi scyt Prze glą du Spor to -
we go
2005 – Cze sław Lang Czło wiek Spor tu – Na gro da Prze glą du Spor to we go
2006 – To ur de Po lo gne Spor to wa Mar ka – Sta tu et ka De mes – Na gro da Mar ke tin gu
Spor to we go
2006 – To ur de Po lo gne Wy da rze nie Spor to we – Sta tu et ka De mes – Na gro da Mar ke tin -
gu Spor to we go
2006 – Cze sław Lang De mes Ho no ro wy Na gro da Mar ke tin gu Spor to we go
2007 – Cze sław Lang Me na ger Spor tu za or ga ni za cję To ur de Po lo gne
2007 – To ur de Po lo gne Spor to wa Mar ka – Sta tu et ka De mes – Na gro da Mar ke tin gu
Spor to we go
2008 – To ur de Po lo gne Naj lep sza Im pre za Spor to wa Ro ku – Ple bi scyt Prze glą du Spor to -
we go
2009 – To ur de Po lo gne Te le wi zyj ne Wy da rze nie Ro ku – Ple bi scyt Prze glą du Spor to we go
2011 – Cze sław Lang Na gro da Su per wik to ra Spe cjal ne go
2011 – To ur de Po lo gne Naj lep sza Im pre za Spor to wa Ro ku – Ple bi scyt Prze glą du Spor to -
we go

XX ju bi le uszo wy fi nał Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy od był
się 8 stycz nia. W tym ro ku fun da cja
Jur ka Owsia ka kwe sto wa ła na rzecz
naj no wo cze śniej szych urzą dzeń dla
ra to wa nia ży cia wcze śnia ków oraz
pomp in su li no wych dla ko biet cię żar -
nych z cu krzy cą. Uśmiech nię tych
wo lon ta riu szy z cha rak te ry stycz ny mi
pusz ka mi w rę kach nie za bra kło tak -
że w na szym mie ście. 

W So snow cu i po bli skiej Dą bro -
wie Gór ni czej na uczest ni ków
WOŚP cze ka ło wie le atrak cji m.in.
wy stęp ze spo łów: Bre ad Li ne,
Shan gri - la, To ma to, kurs pierw szej
po mo cy, tur niej bow lin go wy, po kaz

tań ca in struk to rów i uczniów szko -
ły tań ca Lu bię To oraz ka ba ret
DNO. Do ak cji włą czy ła się m.in.
Szko ła Pod sta wo wa nr 39 w So -
snow cu, gdzie zor ga ni zo wa no kon -
cert pio se nek, ko lęd, pa sto ra łek
w ję zy ku pol skim i an giel skim,
fran cu skim, czy hisz pań skim. Nie
za bra kło rów nież przed sta wień i in -
sce ni za cji w wy ko na niu uczniów
SP 39 oraz dzie ci z Przed szko la
nr 40, a tak że uczniów Gim na zjów
nr 7 i 9. Nie zwy kle za an ga żo wa -
na w ak cję w So snow cu by ła po -
now nie Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas.
Na rzecz WOŚP z uczel ni ru szy ło
po nad 120 wo lon ta riu szy! 

Wsu mie zgro ma dzo no dzię ki ofiar -
no ści Po la ków po nad 40 mln zł (stan
kon ta na 10 stycz nia), a wciąż trwa li -
cze nie pie nię dzy iod by wa ją się au kcje.

Pod czas ubie gło rocz ne go Fi na łu
WOŚP uda ło się ze brać do kład nie 47
mln248 tys.415zł. Pie nią dze te zo sta ły
prze zna czo ne m. in. nawy po sa że nie od -
dzia łów in ten syw nej te ra pii, od dzia łów
dia liz, dzie cię cych kli nik uro lo gicz nych
i ne fro lo gicz nych, za kła dów dia gno sty -
ki ob ra zo wej, ośrod ków opie ki zdro wot -
nej wsprzęt nie zbęd ny dora to wa nia ży -
cia izdro wia dzie ci. Pa tro nat nadXXFi -
na łem WOŚP ob ję ła pa ra pre zy denc ka.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Zagrali z pompą!

Najmłodsi bardzo chętnie
przyłączali się do pomocy,
której w naszym kraju wciąż
potrzebuje tak wielu



Izba Przy jęć Szpi ta la Miej skie go za -
cznie po now nie dzia łać czy zo sta nie
zli kwi do wa na? 
Nie ukry wam, że jest to po waż ny
pro blem. Uzy ska ny na ten rok kon -
trakt nie za bez pie czał środ ków ko -
niecz nych do funk cjo no wa nia Izby
Przy jęć. W tej sy tu acji dy rek tor
Szpi ta la Miej skie go pod jął de cy zję,
że nie pod pi sze zbyt ni skie go kon -
trak tu i au to ma tycz nie po zba wił
szpi tal Izby Przy jęć. Wchwi li obec -
nej je stem w trak cie wy ja śnia nia,
dla cze go so sno wiec ki szpi tal uzy -
skał kon trakt o po ło wę niż szy niż
w ubie głym ro ku. Na mo je po le ce -
nie pra cow ni cy Wy dzia łu Zdro wia
pro wa dzą kon tro lę szpi tal nej spra -
woz daw czo ści, roz ma wiam tak że
zurzęd ni ka mi Na ro do we go Fun du -
szu Zdro wia. Mu si my szyb ko zna -
leźć przy czy ny imoż li wie naj lep sze
wyj ście z tej trud nej sy tu acji. Jed no -
cze śnie pra gnę uspo ko ić iza pew nić
miesz kań ców na sze go mia sta, że
mi mo per tur ba cji z Izbą Przy jęć,
każ dy pa cjent po trze bu ją cy na głej
po mo cy, tę po moc wSzpi ta lu Miej -
skim otrzy ma. Przy ję cia dole cze nia
szpi tal ne go prze bie ga ją też bez za -
kłó ceń.

Pod czas po sie dze nia Ko mi sji Zdro -
wia, Ro dzi ny i Opie ki Spo łecz nej,
przed sta wi ciel NFZ wy raź nie wska -
zał, co by ło przy czy ną wy li cze nia niż -
sze go kon trak tu, a mia no wi cie brak
da nych ze stro ny szpi ta la ze spra -
woz daw czo ści w mie sią cach od mar -
ca do czerw ca ubie głe go ro ku. Co
jest wła ści wie bez zna cze nia, w ob li -
czu te go, iż dy rek tor Zbi gniew Swo -
bo da nie za mie rza jed nak w ogó le
wal czyć o wyż szy kon trakt, ale for su -
je de cy zję za mknię cia Izby Przy jęć...
Fak tycz nie od za pro szo ne go na ko -
mi sję przed sta wi cie la NFZ usły sze -
li śmy, że szpi tal nie wy wią zał się ze
swo ich obo wiąz ków spra woz daw -
czych nie zbęd nych do wy li cze nia
wła ści wej wy so ko ści kon trak tu. Ztą
opi nią nie zga dza się dy rek tor szpi -
ta la, stąd kon tro la, któ ra ma wy ja -
śnić, kto po peł nił błąd skut ku ją cy
tak po waż ny mi kon se kwen cja mi.
Naj bar dziej za ska ku ją ce jest jed nak
to, że dy rek tor prze ko nu je rad nych
imnie, że Izba Przy jęć po win nazo -
stać za mknię ta, po nie waż je go zda -
niem tak czy owak przy nio sła by
stra ty. Za się gną łem w tym te ma cie
opi nii dy rek to rów in nych szpi ta li.
Każ dy zmo ich roz mów ców stwier -

dził, iż wdłuż szej per spek ty wie pra -
wi dło we funk cjo no wa nie szpi ta la
bez Izby Przy jęć jest nie moż li we
i przy nie sie ko lej ne stra ty, nie tyl ko
eko no micz ne, ale ispo łecz ne. Na le -
ży się oba wiać, że w du żej czę ści
doszpi ta la tra fią pa cjen ci bez ubez -
pie cze nia lub od sy ła ni zin nych szpi -
ta li ze wska za niem pod ję cia pro ce -
du ry le cze nia bar dzo sła bo opła ca -
nej przez NFZ. Z cza sem mo że to
do pro wa dzić dodra ma tycz ne go po -
gor sze nia i tak prze cież trud nej sy -
tu acji fi nan so wej tej pla ców ki.
Zresz tą był by to chy ba pierw szy
w Pol sce przy pa dek funk cjo no wa -
nia szpi ta la po wia to we go bez Izby
Przy jęć. Dla te go też bez wzglę du
na to, kto za wi nił, czy szpi tal czy
NFZ, za mie rzam wal czyć opie nią -
dze dla na sze go szpi ta la z dzia ła ją -
cą w peł nym za kre sie Izbą Przy jęć.
Je stem prze ko na ny, że te go wła śnie
ocze ku ją miesz kań cy So snow ca. 

Dla cze go zde cy do wał się Pan na przy -
ję cie funk cji zastępcy  pre zy den ta? 
Mam spo re do świad cze nie sa mo -
rzą do we ipar la men tar ne. Przez wie -
le lat by łem rad nym, póź niej wi ce -
bur mi strzem są sied niej Cze la dzi

od po wie dzial nym za spra wy spo -
łecz ne. W mo jej ka rie rze za wo do -
wej uwa żam ten okres zanaj bar dziej
owoc ny isa tys fak cjo nu ją cy. Co naj -
waż niej sze, mo ja pra ca mi mo prze -
pro wa dze nia wie lu trud nych zmian
i re or ga ni za cji spo tka ła się zdu żym
uzna niem spo łecz nym, wy ra żo nym
na stęp nie w dwóch ko lej nych wy -
bo rach par la men tar nych. Dzię ki du -
że mu po par ciu udzie lo ne mu mi
przez miesz kań ców, przez dwie ka -
den cje mo głem peł nić za szczyt ną
funk cję se na to ra. 
Kie dy więc pa dła pro po zy cja ob ję -
cia funk cji zastępcy pre zy den ta So -
snow ca, sto li cy Za głę bia, nie za sta -
na wia łem się ani chwi li. Zda ję so bie
spra wę, że to du że wy zwa nie i za -
szczyt, ale rów nież ogrom na od po -
wie dzial ność. Za mie rzam naj le piej
jak po tra fię wy wią zać się ze swo ich
obo wiąz ków. Chciał bym wspól nie
z I zastępcą pre zy den ta, Ar ka diu -
szem Chę ciń skim po ka zać, że dzię -
ki po ro zu mie niu głów nych so sno -
wiec kich sił po li tycz nych znacz nie
po pra wi się za rzą dza nie mia stem.
Dla mnie ta kim wy znacz ni kiem
sku tecz no ści bę dzie szyb kie upo -
rząd ko wa nie spraw szpi ta la. Ze

swo jej stro ny ocze ku ję tyl ko jed ne -
go, peł nej swo bo dy w po dej mo wa -
niu de cy zji. Mu szę przy znać z sa -
tys fak cją, że mia sto od lat chęt nie
prze zna cza środ ki na mo der ni za cję
szpi ta la. Wre zul ta cie ma my do brze
wy po sa żo ny szpi tal ze świet nym
per so ne lem me dycz nym, któ ry za -
słu gu je na to, by był do sko na le za -
rzą dza ny. Chciał bym rów nież do -
pro wa dzić do współ pra cy wszyst -
kich pla có wek me dycz nych nate re -
nie na sze go mia sta, zwłasz cza ze
szpi ta lem gór ni czym. Je stem prze -
ko na ny, że wspól nie mo że my stwo -
rzyć zna ko mi te wa run ki dole cze nia
na szych miesz kań ców. 

Czym bę dzie się Pan zaj mo wał w na -
stęp nej ko lej no ści? 
Chcę po pra wić funk cjo no wa nie
Wy dzia łu Zdro wia, szcze gól nie
w za kre sie nad zo ru nad szpi ta lem
i ko or dy no wa nia dzia łal no ści
wszyst kich pla có wek zdro wia nate -
re nie So snow ca. Przy glą dam się
tak że funk cjo no wa niu miej skiej
opie ki spo łecz nej. W So snow cu
ogrom ne środ ki prze zna cza ne są
na po moc dla osób naj bied niej -
szych, bez dom nych, ofiar prze mo -

cy wro dzi nie, opie kę nadosie ro co -
ny mi dzieć mi i ludź mi star szy mi. To
bar dzo do brze, ale po trze by cią gle
ro sną, a kry zy so we moż li wo ści fi -
nan so we mia sta nie. Dla te go prze -
wi du ję ko rek ty or ga ni za cyj ne tak że
w tym pod le głym mi pio nie.
Domak si mum trze ba zra cjo na li zo -
wać kosz ty ob słu gi, tak by jak naj -
wię cej środ ków tra fia ło dopo trze bu -
ją cych. 

Cze go Pan Pre zy dent so bie ży czy
w No wym Ro ku?
Przede wszyst kim zdro wia, ale tak -
że jak naj traf niej szych de cy zji wza -
rzą dza nych prze ze mnie ob sza rach.
Chciał bym też, aby podko niec te go
ro ku miesz kań cy So snow ca stwier -
dzi li, że zastępca pre zy denta Zbi -
gniew Sza le niec, cho ciaż „szwed”,
to ra dzi so bie do brze. Ako rzy sta jąc
z oka zji, pra gnę miesz kań com na -
sze go mia sta, czy tel ni kom ica łej re -
dak cji Ku rie ra zło żyć naj ser decz -
niej sze ży cze nia: zdro wia iwszel kiej
po myśl no ści wNo wym2012 Ro ku. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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Cze ka ją nas bar dzo trud ne spo łecz nie i nie po pu lar ne, ale ko niecz ne de cy zje, za po wia da rad ny Ka rol Wi niar ski

Tniemy wydatki i oszczędzamy
Roz mo wa z Ka�ro�lem�Wi�niar�skim, rad nym klu bu PO i prze wod ni czą cym Ko mi sji Bu dże to wej

Jak Pan oce nia te go rocz ny bu dżet
mia sta i jak kształ tu ją się per spek -
ty wy pla nów fi nan so wych na ko lej -
ne la ta?
Ma my obec nie ta ką sy tu ację,
w któ rej po le do ma new ru zo sta ło
ogra ni czo ne do mi ni mum. Za pla -
no wa li śmy na ten rok do syć du że
wy dat ki ma jąt ko we – w su mie po -
nad 145 mln zł. W zde cy do wa nej
więk szo ści środ ki te są prze zna -
czo ne na do koń cze nie roz po czę -
tych już in we sty cji, któ re po sia da -
ją do fi nan so wa nie ze wnętrz ne. In -
nych za dań in we sty cyj nych jest
bar dzo nie wie le. Po tem bę dzie nie -
ste ty jesz cze go rzej, co wi dać
w pla nie wie lo let nich przed się -
wzięć ma jąt ko wych. W przy szłym
ro ku pla nu je my wy da nie za le d wie
nie speł na 40 mln zło tych, czy li
kwo ty po nad trzy ra zy mniej szej
niż w ro ku bie żą cym. Co gor sza,
nie ma więk szych na dziei na to, że
w la tach na stęp nych ta sy tu acja
ule gnie po pra wie. Pla ny do cho -
dów i tak są opar te na dość opty -
mi stycz nych za ło że niach, do ty czą -
cych roz wo ju go spo dar cze go Pol -
ski i ist nie je po waż na oba wa, że je -
śli doj dzie do spo wol nie nia go spo -
dar cze go, to mo gą być one niż sze
od za pla no wa nych.

Czym to gro zi?
Gdy by spo wol nie nie by ło tak zna -
czą ce jak w ro ku 2009, ko niecz -
nym mo że oka zać się zre zy gno -

wa nie z czę ści wy dat ków ma jąt -
ko wych i bar dziej ra dy kal ne,
od obec nie za pla no wa nych, re -
duk cje wy dat ków bie żą cych.
Ostrze ga li śmy przed tym już kil -
ka lat te mu ape lu jąc do pre zy den -
ta, aby przed sta wił pla ny dzia łań
ra cjo na li zu ją cych wy dat ki miej -
skie. Wy da je się, że Ka zi mierz
Gór ski zro zu miał w koń cu, że nie
unik nie ta kich de cy zji. Mam na -
dzie ję, że pod ję te wkrót ce dzia ła -
nia po zwo lą na zmniej sze nie wy -
dat ków bie żą cych. W bli skiej per -
spek ty wie po win no to przy nieść
mia stu okre ślo ną pu lę środ ków,
któ re al bo bę dą sta no wić fi nan so -
we za bez pie cze nie na wy pa dek
spo wol nie nia go spo dar cze go, al -
bo bę dą mo gły być prze zna czo ne
na wy dat ki ma jąt ko we. Bę dzie to
jed nak ra czej od twa rza nie ist nie -
ją ce go już ma jąt ku, a nie no we,
spek ta ku lar ne in we sty cje. Nie
obej dzie się jed nak bez bar dzo
nie po pu lar nych spo łecz nie de cy -
zji. Każ da de cy zja li kwi da cji
szko ły przy no si ostre pro te sty ro -
dzi ców, uczniów, na uczy cie li, co
wi dać cho ciaż po ostat nich wy da -
rze niach w By to miu. Bę dzie my
mu sie li się z tym zmie rzyć.
Zresz tą już pod nie sie nie sta wek
po dat ku od nie ru cho mo ści spo -
tka ło się z dość po wszech ną kry -
ty ką. A prze cież przy nie sie to
rocz nie oko ło 3 mln zł do dat ko -
wych pie nię dzy, któ re w ra zie

kry tycz nej sy tu acji po zwo lą być
mo że unik nąć po dej mo wa nia naj -
bar dziej ra dy kal nych de cy zji.

Czy wstęp nie wia do mo, ja kie są
głów ne za ło że nia pla nu re struk tu ry -
za cji oświa ty?
Wspól ne po sie dze nie Ko mi sji
Oświa ty i Bu dże to wej, na któ rym
bę dzie przed sta wio ny plan re -
struk tu ry za cji oświa ty, za pla no -
wa no na 17 stycz nia. Wstęp nie
wia do mo, że pla no wa na jest li -
kwi da cja dwóch pla có wek, a ko -
lej ne dwie zo sta ną prze nie sio ne
do in nych bu dyn ków, co w per -
spek ty wie kil ku lat po win no
przy nieść oszczęd no ści na po zio -
mie od 2,5 do 7 mln zł w za leż no -
ści od przy ję te go wa rian tu. Cze -
ka my na szcze gó ło we uza sad nie -
nie pro po no wa nych roz wią zań.

W so sno wiec kiej Ra dzie Miej skiej
dzia ła jesz cze opo zy cja? 
Bio rąc pod uwa gę wy ni ki gło so -
wa nia nad bu dże tem, to opo zy cja
ogra ni czy ła się do trzech rad nych
Pra wa i Spra wie dli wo ści. Bar dzo
cie ka we by ło za cho wa nie rad nych
klu bu „Nie za leż nych”, któ rzy po -
dob nie zresz tą jak rok wcze śniej,
gło so wa li za przy ję ciem bu dże tu. 

Czym na le ży tłu ma czyć za cho wa nie
rad nych klu bu „Nie za leż nych”, któ -
rzy zwy kle dość kry tycz nie pod cho -
dzą do dzia łań mia sta?

Nie zba da na jest wo la Ma cie ja
Adam ca. Mó wiąc jed nak po waż -
nie, my ślę że ostat nie nie po wo -
dze nia po li tycz ne spo wo do wa ły
pew ne za gu bie nie i znie chę ce nie
tej jed nej z naj bar dziej kon tro wer -
syj nych po sta ci so sno wiec kiej
sce ny po li tycz nej. Wi dać to zresz -
tą po wy jąt ko wo rzad kiej obec no -
ści rad ne go Adam ca na po sie dze -
niach ko mi sji Ra dy Miej skiej. Ale
po ja wia ją ce się po gło ski o je go
po li tycz nej śmier ci na le ży uznać
za zde cy do wa nie przed wcze sne.
My ślę, że Ma ciek nie je den raz
nas jesz cze za sko czy. 

Współ pra ca w ra mach ko ali cji PO -
-SLD ukła da się wzor co wo?
Jak na ra zie po waż niej szych tarć
nie wi dać, ale z dru giej stro ny
trud no by ło by ocze ki wać, że
w cią gu pierw szych mie się cy
po za war ciu po ro zu mie nia, doj -
dzie do ja kie goś spek ta ku lar ne go
roz ła mu. W mał żeń stwie kry zys
po ja wia się po dob no po sied miu
la tach, w ko ali cji po sied miu mie -
sią cach. 

Gdzie mo gą po ja wić się ewen tu al ne
ogni ska za pal ne?
Na tle oszczęd no ści, po nie waż
bę dzie my zmu sze ni po dej mo wać
nie po pu lar ne spo łecz nie de cy zje.
Szcze gól nie nie kom for to we bę -
dzie to dla rad nych klu bu SLD,
po nie waż jest to ugru po wa nie le -

wi co we ma ją ce na swo ich sztan -
da rach wy pi sa ną tro skę o lu dzi
naj bied niej szych. Na do da tek po -
no si my kon se kwen cje wie lu lat
za nie dbań, za któ re prze cież rad -
ni te go klu bu, cał ko wi cie ak cep tu -
ją cy de cy zje pre zy den ta, po no szą
wraz z nim współ od po wie dzial -
ność. Oba wiam się, że u nie któ -
rych mo że się po ja wić po ku sa
uspra wie dli wie nia zmia ny sta no -
wi ska w wie lu istot nych spra wach
po przez zrzu ce nie wi ny na ko ali -
cjan ta. Dla te go też, co nie jest ta -
jem ni cą, by łem scep tycz nie na sta -
wio ny do za war te go po ro zu mie -
nia. Opo wia da łem się za po zo sta -
niem na po zy cji kon struk tyw nej
opo zy cji, któ ra wspie ra te pro jek -
ty, któ re uwa ża za słusz ne,
a w przy pad ku sprze ci wu pro po -
nu je wła sne, al ter na tyw ne roz -
wią za nia. Więk szość jed nak
uzna ła, że naj lep szym spo so bem

na na pra wę mia sta bę dzie peł ne
prze ję cie współ od po wie dzial no -
ści bez wzglę du na kon se kwen -
cje. Czas po ka że, kto miał ra cję.

Ja kie go sce na riu sza wy bor cze go
moż na się spo dzie wać za trzy la ta?
W du żym stop niu bę dzie o tym
de cy do wać sy tu acja w kra ju. Wy -
ni ki wy bo rów sa mo rzą do wych
w po szcze gól nych mia stach są
bo wiem czę sto od zwier cie dle -
niem po par cia dla ugru po wań po -
li tycz nych w ska li ca łe go kra ju.
Obec nie nie je ste śmy w sta nie
prze wi dzieć co bę dzie się dzia ło
za kil ka mie się cy, a co do pie ro
za trzy la ta. 

Czy w So snow cu po trze ba czte rech
zastępców  pre zy den ta?
Waż niej sza jest ja kość niż ilość.
Brak sku tecz ne go nad zo ru
nad dzia łal no ścią szpi ta la czy
spół ek spor to wych już do pro wa -
dził do wie lo mi lio no wych strat,
wie lo krot nie więk szych niż kosz -
ty zwią za ne z za trud nie niem no -
wych zastępców  pre zy den ta.
Przy wró ce nie peł nej kon tro li
nad dzia łal no ścią wszyst kich czę -
ści miej skie go or ga ni zmu, to jed -
no z naj waż niej szych za dań, któ -
re przed na mi sto ją. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Za mie rzam wal czyć o pie nią dze dla na sze go szpi ta la i Izbę Przy jęć, za po wia da Zbi gniew Sza le niec

Po pierw sze, szpi tal
Roz mo wa ze Zbi�gnie�wem�Sza�leń�cem, za stęp cą pre zy den ta mia sta
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Zwycięstwo w akcji
„Domy Pozytywnej
Energii”
20 grudnia Zespół
Opiekuńczo – Wychowawczy
nr 3 wziął udział w uroczystej
gali finałowej w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie
podsumowującej akcję „Domy
pozytywnej energii”
organizowanej przez TAURON
Polska Energia S.A.
So sno wiec ka pla ców ka by ła bez -
kon ku ren cyj na w wo je wódz twie
ślą skim, po ko na ła po zo sta łe pla -
ców ki wy gry wa jąc głów ną na gro dę
wwy so ko ści50.000zł iuzy ska ła ty -
tuł Do mu Po zy tyw nej Ener gii. Ak -
cja or ga ni zo wa naprzez Tau ron Pol -
ska Ener gia S.A. ob ję ła w tym ro ku
swym za się giem5 wo je wództw Po -
łu dnio wej Pol ski, da jąc tym sa mym
moż li wość do uczest nic twa w kon -
kur sie rów nież na szej pla ców ce.
Pro jekt był skie ro wa ny dopla có wek
opie kuń czo -wy cho waw czych, a je -
go nad rzęd nym ce lem jest po pra wa
wa run ków ży cia dzie ci wy cho wu ją -
cych się w nich. Za da nie kon kur so -
we po le ga ło na stwo rze niu ilu stro -
wa nej baj ki „Przy go dy bycz ka Tau -
ron ka – Tau ro nek uczy eko lo gicz ne -
go i bez piecz ne go ko rzy sta nia
zener gii elek trycz nej”.

– Je ste śmy pla ców ką opie -
kuń czo -wy cho waw czą dla dzie -
ci do 3. ro ku ży cia, po sia da my

rów nież miej sca dla nie peł no let -
nich cię żar nych i ma tek. Po nie -
waż więk szość na szych wy cho -
wan ków ma mniej niż 3 la ta naj -
trud niej sze by ło zna le zie nie po -
my słu na czyn ny udział dzie ci
w kon kur sie. Po sta no wi li śmy
więc, że baj ka bę dzie ilu stro wa -
na zdję cia mi, a na si ma li pod -
opiecz ni sta ną się bo ha te ra mi
przy gód bycz ka Tau ron ka.
Za wy ko na nie fo to gra fii, opra wę

pla stycz ną oraz treść li te rac ką
od po wie dzial ne by ły na sto let nie
mat ki. Już sa me przy go to wa nia
do kon kur su wnio sły wie le ra do -
ści i uśmie chu do co dzien ne go
ży cia wy cho wan ków. Dzie ci
mo gły przez mo ment po czuć się
jak praw dzi wi ak to rzy – od po -
wied nio przy go to wa na sce no -
gra fia, stro je, cha rak te ry za cja
two rzy ły tło do fan ta stycz nej za -
ba wy. Ma lu chy spi sa ły się

na me dal do sko na le od naj du jąc
się w swo jej ro li. Z ko lei na sto -
let nie wy cho wan ki wy ka za ły się
zdol no ścia mi pla stycz ny mi i li -
te rac ki mi, a tak że od kry ły w so -
bie za mi ło wa nie do fo to gra fii.
Zwy cię stwo by ło dla nas ogrom -
nym za sko cze niem i wy róż nie -
niem – re la cjo no wa ła Ka ta rzy -
na In dy ka, dy rek tor Ze spo łu
Opie kuń czo -Wy cho waw cze go
nr 3. KP

Biały Orlik wylądował
w Zagórzu
Do bie gły koń ca pra ce przy bu do wie Bia łe go Or li ka, wcho dzą ce go w skład kom plek su
spor to we go Or lik 2012 znaj du ją ce go się przy ul. 11 Li sto pa da (Plac Pa pie ski)

Lo do wi sko o wy mia rach 28 me trów dłu go ści
i 15 m sze ro ko ści od 24 grud nia jest do dys -
po zy cji miesz kań ców na sze go mia sta. – Lo -
do wi sko, któ re zo sta ło za in sta lo wa ne na bo -
isku do ko szy ków ki bę dzie czyn ne
od godz. 9.00 do 21.00. Do go dzi ny 15.00
z obiek tu bę dą ko rzy stać szko ły, na stęp nie
od godz. 16.00, po za bie gach od na wia ją cych
lód bę dzie on do dys po zy cji wszyst kich.
Wstęp na lo do wi sko jest bez płat ny. Za dar mo
moż na tak że wy po ży czyć i na ostrzyć łyż wy.
Do dys po zy cji ma my 100 par ły żew – pod kre -
śla An drzej Bier nac ki, dy rek tor Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 7, któ ry bę dzie
ad mi ni stra to rem obiek tu.

Jed no ra zo wo na lo dzie mo że prze by -
wać 35 osób. – Każ dy bę dzie mógł prze by -
wać na lo dzie przez go dzi nę, po tem na lód
wja dą ko lej ni chęt ni. Lo do wi sko mo że dzia -
łać na wet przy tem pe ra tu rze plus 10 stop ni
Cel sju sza. Obiekt ma być czyn ny do mar ca.
Po tem na Or li ku bę dzie moż na grać w pił kę
noż ną, ko szy ków kę i siat ków kę – do da je dy -
rek tor Bier nac ki.

Koszt in we sty cji to 440 tys., 232 tys. to
środ ki z bu dże tu gmi ny, resz ta po cho dzi z do -
fi nan so wa nia. KP

I mia sto, i pa sa że ro wie za pła cą wię cej za pu blicz ną ko mu ni ka cję 

Ce ny w gó rę 
Pra wie 628 mln zło tych – ty le wy nie -
sie w tym ro ku bu dżet Ko mu ni ka cyj -
ne go Związ ku Ko mu nal ne go GOP.
Na ten im po nu ją cy bu dżet skła da ją się
głów nie do cho dy ze sprze da ży bi le -
tów, któ re ma ją wy nieść po nad 262
mln zło tych i do ta cje z gmin na po zio -
mie oko ło 288 mln zło tych. Dla pa sa -
że rów i człon ków KZK GOP ozna cza
to jed no. Pod wyż kę.

Ce ny bi le tów ma ją wzro snąć
o oko ło 7 pro cent już od 1 kwiet nia,
a skład ka, ja ką mia sto pła ci do bu dże -
tu prze woź ni ka wzro śnie o pra wie
4 mln 600 tys. zł. Gmi na prze le je
na kon to KZK GOP w tym ro ku oko -
ło 37 mln 700 tys. zł. Wyż sze wpły wy
ze sprze da ży bi le tów bę dą zwią za ne
nie tyl ko z pod wyż ką cen, ale tak że są
moż li we dzię ki zmia nom ta ry fo wym
i zwięk sze niu kon tro li bi le to wych oraz
win dy ka cji opłat do dat ko wych.

Pa sa że ro wie nie są, de li kat nie rzecz
uj mu jąc, za chwy ce ni pod wyż ka mi bi -
le tów. – Ce ny bi le tów ro sną w tem pie
aryt me tycz nym, a ja kość usłu gi już
w znacz nie mniej szym tem pie. W au -
to bu sach ni sko po dło go wych jest czy -
sto. Znacz nie go rzej jest w kil ku na sto -
let nich po jaz dach, któ re są brud ne
i znisz czo ne. Z Ka to wic do So snow ca
bar dzo punk tu al ne jeż dżą dwie li -
nie, 808 i 815. Ale jest dro go, zbyt dro -

go. Ku pie nie bi le tów mie sięcz nych dla
wszyst kich człon ków ro dzi ny to spo ry
wy da tek – przy zna je Zbi gniew Cencek
z Ka to wic. Co cie kaw sze, pa sa że ro wie
wo lą jeź dzić pry wat ny mi li nia mi, bo
jest… ta niej. – Za jed no ra zo wy bi let
z So snow ca do Ka to wic, za -
miast 3,40 zł pła cę 2 zł. Pry wat ny prze -
woź nik nie ma do ta cji z gmi ny, ale po -
tra fi le piej i ta niej prze wo zić pa sa że -
rów. Au to bus z Ka to wic jeź dzi re gu lar -
nie co 15 mi nut, jak w ze gar ku – mó wi
Ur szu la Bo raw ska. 

Zastępca  pre zy denta Ar ka diusz
Chę ciń ski nie ma wyj ścia. Skład kę
do KZK GOP trze ba za pła cić, ale nie -
wy klu czo ne, że zmie nią się roz kła dy
jaz dy au to bu sów. – Przy go to wu je my
szcze gó ło we ana li zy, do ty czą ce roz -
kła dów jaz dy po szcze gól nych li nii,
ob ło że nia i po no szo nych kosz -
tów – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – Nie pla nu je my li kwi do wać, czy
re zy gno wać z żad nej li nii, ale nie wy -
klu czo ne, że zo sta ną zmie nio ne siat ki
roz kła dów jaz dy, któ re po win ny być
przy sto so wa ne do ru chu i po trzeb pa -
sa że rów – do da je. 

Urzęd ni cy pra cu ją nad ma te ria łem
do ty czą cym ko mu ni ka cji pu blicz nej,
któ ry ma być przy go to wa ny na kwiet -
nio we po sie dze nie ko mi sji go spo dar ki
ko mu nal nej. 

Z ko lei wła dze KZK GOP pod kre -
śla ją, że na wiel kość do ta cji wpły wa
przede wszyst kim wy so kość wy dat -
ków na prze wo zy, wy ni ka ją ca z umów
za war tych z fir ma mi prze wo zo wy mi
oraz wiel kość do cho dów ze sprze da ży
bi le tów. Naj wię cej dla związ ku wpła -
cą w przy szłym ro ku Ka to wi ce, bo po -
nad 65 mln zło tych. Dru gim mia stem
jest So sno wiec, któ ry ma prze ka -
zać 37,7 mln zło tych, a trze cim Dą bro -
wa Gór ni cza, któ ra ma wpła cić pra -
wie 27 mln. Naj mniej do ka sy KZK
GOP bę dą mu sia ły wpła cić Imie lin,
bo 533 tys. zło tych oraz Sław -
ków – 800 tys. zło tych.

Przy szło rocz ny bu dżet KZK GOP za -
wie ra tak że środ ki na in we sty cje. Prze -
wod ni czą cy KZK GOP, Ro man Urbań -
czyk pod kre śla, że in we sty cje te bę dą fi -
nan so wa ne nie zkre dy tów, ale ze środ ków
wła snych KZK GOP i do ta cji z Unii Eu -
ro pej skiej. – Po zwo lą one po pra wić punk -
tu al ność kur so wa nia po jaz dów ko mu ni ka -
cji miej skiej oraz uspraw nią sys tem in for -
ma cji pa sa żer skiej – twier dzi Urbań czyk.
Wtej chwi li licz ba no wo cze snych, ni sko -
po dło go wych au to bu sów, jeż dżą cych
nazle ce nie KZK GOP wy no si567 sztuk,
co sta no wi61 pro cent wszyst kich au to bu -
sów. Star szych au to bu sów jest363.

Syl wia Ko sman

Sosnowiecka placówka otrzymała od Tauron Polska Energia S. A. nagrodę w wysokości 50 tys. zł

Ma riusz Bin kie wicz

Bę dzie szyb ciej i... pięk niej
Prace modernizacyjne torowisk w mieście mają ruszyć
w pierwszym kwartale tego roku

Aż800 mln zł Tram wa je Ślą skie za -
mie rza ją w prze cią gu za le d wie
dwóch lat wy dać na mo der ni za cję
to ro wisk, za ku py iwymianę ta bo ru.
Part ne rem pro jek tu jest mia sto Ty -
chy, któ re wraz z Ty ski mi Li nia mi
Tro lej bu so wy mi za mie rza zmo -
der ni zo wać tro lej bu so wą sieć trak -
cyj ną, ku pić no we tro lej bu sy oraz
wy bu do wać par kin gi Park&Ri de.
Am bit ne pla ny wła dze Tram wa -
jów Ślą skich za pre zen to wa ły
dzień przed Syl we strem w sie dzi -
bie spół ki w Cho rzo wie -Ba to rym.

W pierw szej ko lej no ści re ali zo -
wa ne ma ją być za da nia w cen trum
Ka to wic: przy ul. 3 Ma ja oraz
na tra sie li nii15, obej mu ją cej Ka to -
wi ce i So sno wiec. Prze wi dy wa ny
jest też re mont ul. Ar mii Kra jo wej
w Cho rzo wie Ba to rym. 

W su mie ciąg nr 2, obej mu ją cy
mia sta So sno wiec – Ka to wi -
ce – Cho rzów – Świę to chło wi -
ce – By tom ma kosz to wać 207 mln
zł. Te mi lio ny po chło nie 14 za dań
in fra struk tu ral nych i mo der ni za -
cja 28,58 km tras.

So sno wi cza nie po win ni być za -
do wo le ni z efek tu koń co we go.
Wcią gu uli cy So bie skie go zo sta nie
wy bu do wa ny dru gi tor po to, by
unik nąć mi ja nek. Zo sta nie tak że
m.in. zmo der ni zo wa ne to ro wi sko
na ul. Ma ła chow skie go, od ron da
Gier ka do ul. Mo ścic kie go. 

– Prze wi du je my utrud nie nia
w ru chu na ul. So bie skie go.
Na uli cy 3 Ma ja jest wy dzie lo ne
to ro wi sko, więc nie bę dzie utrud -
nień w ru chu – mó wi Woj ciech
Gu zik, na czel nik Wy dzia łu Za rzą -
dza nia Dro ga mi i Ru chem Dro go -
wym w Urzę dzie Mia sta w So -
snow cu.

Wsu mie pra ce mo der ni za cyj ne
obej mą 46 km to rów tram wa jo -
wych wraz z sie cią trak cyj ną
i 15 km tro lej bu so wej sie ci trak cyj -
nej. Zo sta ną ku pio ne 30 no we wa -
go ny tram wa jo we i 15 no wych tro -
lej bu sów. Re mont cze ka tak że 75
wa go nów tram wa jo wych se -
rii105N. Zo sta ną zbu do wa ne tak że
dwa wie lo po zio mo we par kin gi
w re jo nie sta cji ko le jo wych Ty chy
i Ty chy Lo do wi sko.

Pro jekt jest do fi nan so wa ny
przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków
Fun du szu Spój no ści wra mach pro -
gra mu ope ra cyj ne go „In fra struk tu -
ra i Śro do wi sko”. Ca ły pro jekt ma
być zre ali zo wa ny dokoń ca2013 ro -
ku. Ewen tu al nie pra ce mo gą po -
trwać rok dłu żej. Wy so kość do fi -
nan so wa nia wy no si 59 proc. kosz -
tów. Wkład wła sny po kry wa spół ka
ze środ ków wła snych wfor mie kre -
dy tu oraz z in nych źró deł. Mia sta,
któ re ma ją uczest ni czyć wfi nan so -
wa niu pro jek tu, wtym iSo sno wiec,
swój udział bę dą prze ka zy wać
do spół ki za po śred nic twem KZK
GOP w for mie wy na gro dze nia
zausłu gi prze wo zo we, ja kie świad -
czą Tram wa je Ślą skie. sk
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Sku pie nie uwa gi me diów ogól no pol skich
na pro ble mach z re ali za cją re cept uchro ni -
ło być mo że na sze mia sto przed wąt pli wej
war to ści me dial ną pro mo cją zwią za ną
z za mie sza niem wo kół izb przy jęć w oby -
dwu bu dyn kach so sno wiec kie go Szpi ta la
Miej skie go. Nie pod pi sa nie przez na szą
pla ców kę kon trak tu z NFZ (ob ni żo ne go
pra wie dwu krot nie w sto sun ku do ro -
ku 2011) spo wo do wa ło, że prze sta ły one
nor mal nie funk cjo no wać, a pa cjen ci kie ro wa ni są
do le żą ce go na obrze żach mia sta Szpi ta la Gór ni -
cze go. Kon se kwen cje tej sy tu acji po no szą oczy wi -
ście cho rzy cze ka ją cy nie kie dy przez wie le go dzin
na udzie le nie po mo cy me dycz nej.
Spra wa wy da wa ła się po cząt ko wo pro sta. Zły NFZ
po sta no wił za osz czę dzić na izbach przy jęć li cząc,
że ża den szpi tal nie zde cy du je się na od mo wę pod -
pi sa nia kon trak tu. Trud no prze cież wy obra zić so -
bie funk cjo no wa nie szpi ta la po wia to we go bez tak
klu czo we go ele men tu je go or ga ni za cyj nej struk tu -
ry. A jed nak zna lazł się ktoś od waż ny, praw dzi wy
sze ryf, któ ry pod jął rzu co ną rę ka wi cę i prze ła mu -
jąc po wszech ny kon for mizm swo ich ko le gów, po -
wie dział fun du szo wi twar de NIE. So sno wiec ki su -
per star – Zbi gniew Swo bo da.
Nad zwy czaj ne po sie dze nie Ko mi sji Zdro wia

i Opie ki Spo łecz nej RM, na któ rej oprócz dy rek to ra
szpi ta la obec ny był rów nież przed sta wi ciel ślą skie -
go od dzia łu NFZ po ka za ło, że praw da jest o wie le
bar dziej skom pli ko wa na. Ry czałt nie jest ne go cjo wa -
ny. Jest wy li cza ny na ca ły rok we dług obo wią zu ją -
ce go w ca łej Pol sce wzo ru, a na je go wy so kość za -
sad ni czy wpływ ma ilość wy ko ny wa nych przez pla -
ców kę za bie gów me dycz nych w cią gu pierw szych
sze ściu mie się cy po przed nie go ro ku. Moż na oczy -
wi ście kry ty ko wać na sze go mo no po li stycz ne go
ubez pie czy cie la, że prze zna cza na ten cel zbyt ma ło
środ ków, ale wy ni ka to prze cież z ogra ni czo nych
środ ków, któ ry mi dys po nu je ta in sty tu cja.
W trak cie ob rad ko mi sji oka za ło się, że po wo dem
tak dra stycz ne go ob ni że nia kon trak tu by ła 4-mie -
sięcz na prze rwa w prze sy ła niu spra woz dań przez
Szpi tal Miej ski z dzia łal no ści izby przy jęć, o czym
Pan dy rek tor nie ra czył rad nych po in for mo wać.
Zo sta ły one do sła ne do NFZ do pie ro w li sto pa dzie,
a więc już po ogło sze niu kon kur su. Był to je dy ny

te go ty pu przy pa dek w na szym wo -
je wódz twie. Nie zda rzy ło się rów -
nież coś ta kie go w la tach po przed -
nich. 
Po nad to oka za ło się, że dy rek tor

szpi ta la wsz czy na jąc woj nę z NFZ
nie spraw dził ilu pa cjen tów sko rzy -
sta ło z usług izby przy jęć. Udzie la jąc
pod ko niec ro ku wy wia du GW
oznaj mił, że w ro ku 2011 szpi tal

przy jął o 5 tys. pa cjen tów wię cej niż rok wcze śniej.
Na po sie dze niu ko mi sji oka za ło się jed nak, że by -
ło ich nie 37 tys., a 31 tys., a więc na wet o ty siąc
mniej niż w ro ku 2010. Swo ją po mył kę tłu ma czył
za sko cze niem py ta niem dzien ni kar ki. 
Naj bar dziej bul wer su ją ca by ła jed nak za po wiedź
dy rek to ra, że nie pod pi sze kon trak tu je że li je go
wy so kość mia ła by być niż sza niż 1,4 mln zł (czy li
ty le ile w ro ku 2011, mi mo że we dług je go wła -
snych wy li czeń na le ży nam się 1,12 mln zł), chy ba
że zo sta nie do te go zmu szo ny przez Pre zy den ta.
Uwzględ nia jąc to żą da nie NFZ mu siał by zła mać
obo wią zu ją ce i sto so wa ne wo bec wszyst kich pla -
có wek prze pi sy. Na wet po jed naw cza wy po wiedź
przed sta wi cie la NFZ o ogło sze niu no we go kon kur -
su i roz pa trze nia moż li wo ści za li cze nia zbyt póź no
wy sła nych spra woz dań, nie zmie ni ła sta no wi ska
dy rek to ra. W koń cu oświad czył, że za mknię cie
oby dwu izb przy jęć przy nie sie szpi ta lo wi re al ne
oszczęd no ści, po nie waż kosz tu ją one pla ców kę
2,5 mln zł rocz nie. Ty le że kon se kwen cją te go bę -
dzie ogra ni cze nie licz by pa cjen tów, a tym sa mym
przy cho dów szpi ta la. Za miast oszczęd no ści bę dą
więc do dat ko we stra ty. 
Dy rek tor Swo bo da od kil ku lat to czy wal kę z wia -
tra ka mi. Nie tak daw no je go sprze ciw wo bec nad -
mier nej je go zda niem ochro nie dzia ła czy związ ko -
wych kosz to wał so sno wiec kich po dat ni ków
300 tys. zł. Te raz wal ka sa mot ne go ry ce rza z NFZ
do pro wa dzi do jesz cze więk szych strat, ale przede
wszyst kim spo wo do wać mo że za gro że nie ży cia
i zdro wia pa cjen tów. Nie wiem czy to je dy nie śle -
py upór czy też pró ba me dial nej au to pro mo cji. Nie
ule ga jed nak dla mnie wąt pli wo ści, że ktoś po wi -
nien te mu sza leń stwu po ło żyć kres. 

Ka rol Wi niar ski 

Ostat nia se sja 2011 ro ku Ra dy Miej skiej
w So snow cu uchwa li ła naj waż niej szy do ku -
ment ja kim jest nie wąt pli wie bu dżet mia sta
na 2012 rok. Pra ca sa mo rzą du nad pro jek tem
wspo mnia ne go do ku men tu, po prze dza ją ca
osta tecz ną se syj ną de cy zję zdo mi no wa na zo -
sta ła w zde cy do wa nej więk szo ści me ry to -
rycz ną dys ku sją, a co naj waż niej sze – na ce -
cho wa na by ła nie po rów ny wal nie mniej szy mi
ak cen ta mi po li tycz ny mi, co w po rów na niu
z la ta mi po przed ni mi na le ży od no to wać ja ko
aspekt po zy tyw ny. Dys ku sja i osta tecz na de cy zja se -
syj na by ła te go pod su mo wa niem i jed no cze śnie po -
twier dze niem. Mam świa do mość, że w krót kim fe -
lie to nie o do ko na nie głę bo kiej ana li zy bu dże tu bę -
dzie bar dzo trud no, nie mniej jed nak na le ży po ku -
sić się o udzie le nie od po wie dzi na na stę pu ją ce py ta -
nia, jak roz wią zy wa ne bę dą pro ble my mia sta
w 2012 ro ku w świe tle za po wia da nych sy tu acji kry -
zy so wych. Jak funk cjo no wa ło bę dzie mia sto na co
dzień, czy też jak i na ja kim po zio mie w sto sun ku
do przy ję tych pla nów re ali zo wa ne bę dą po trzeb ne
dla mia sta in we sty cje. Aby udzie lić so bie od po wie -
dzi na te py ta nia na le ży po słu żyć się pew ny mi da -
ny mi przy ję ty mi w uchwa lo nym bu dże cie. Po stro -
nie do cho dów przy ję ta jest kwo ta 700 mln zło tych
z uwzględ nie niem w niej oko ło 77,7 mln zło tych do -
cho dów in we sty cyj nych. To jak na te cza sy zu peł nie
przy zwo ita pro po zy cja. Na le ży jed nak za uwa żyć, że
osta tecz na oce na traf no ści pro po no wa nych wskaź -
ni ków po win na być po twier dzo na w pro ce sie re ali -
za cyj nym na prze strze ni 2012 ro ku, a to wca le nie
mu si być ła twe i w mo jej oce nie ła twym nie bę dzie.
Dys ku sja se syj na rad nych czy też pre zy den ta mia -
sta Ka zi mie rza Gór skie go te oba wy po twier dzi ła.
By ło by do brze gdy by te oba wy by ły dmu cha niem
na zim no, by się nie po twier dzi ły. Mó wiąc o oba -
wach czy za gro że niach na le ży je upa try wać przy re -
ali za cji dwóch pod sta wo wych skład ni ków do cho do -
wych bu dże tu. Pierw szy, to udzia ły mia sta w po dat -
kach od pro wa dza nych do skar bu pań stwa, a jest to
nie ba ga tel na kwo ta oko ło 224 mln zło tych. Dru gi,
bar dziej za leż ny od mia sta i je go de cy zji w tym za -

kre sie, to po dat ki i opła ty lo kal nej
uwzględ nia ją ce kwo tę oko ło 128 mln
zło tych. Przy pierw szym de cy do wać
mo że sy tu acja go spo dar cza kra ju
i mia sta. Przy dru gim ścią gal ność
uchwa lo nych opłat i po dat ków przez
mia sto. Po świę ca jąc znacz ną cześć
te go fe lie to nu stro nie do cho do wej
bu dże tu mam świa do mość, że do -
brze re ali zo wa ny bu dżet po stro nie
do cho dów ma de cy du ją cy wpływ

na re ali za cje te go co za pi sa ne jest ja ko za da nia
po stro nie wy dat ków. Wy dat ki to kwo ta 761 mln
zło tych za pi sa na w bu dże cie, w tym 145 mln zło -
tych na wy dat ki in we sty cyj ne. Zrów no wa że nie bu -
dże tu uwzględ nio ne jest moż li wo ścią emi sji ob li ga -
cji do kwo ty 77,5 mln zło tych. To nie wąt pli wie am -
bit ny bu dżet, je stem prze ko na ny o tym da ją cym
moż li wo ści spraw ne go funk cjo no wa nia mia sta
na co dzień, a tak że moż li wo ści pro wa dze nia in we -
sty cji miej skich. W pro ce sie in we sty cyj nym więk -
szość za dań to kon ty nu acja za dań roz po czę tych
w la tach po przed nich. Tak jest w przy pad ku pla no -
wa ne go re mon tu szpi ta la miej skie go, za dań w ob -
sza rze Go spo dar czej Bra my Ślą ska, Sa li Kon cer to -
wej przy szko le mu zycz nej, czy za dań dro go wych
w tym uli cy bę dziń skiej. W świe tle tych po zy ty -
wów na le ży rów nież za uwa żyć nie po ko ją ce zja wi -
sko przy moż li wo ści re ali za cji no we go za da nia ja -
kim jest pla no wa na ter mo mo der ni za cja szko ły
elek tro nicz nej w So snow cu. Pro po no wa ne środ ki
po mo co we przy naj mniej na eta pie wstęp nym nie
zo sta ły uwzględ nia nie przez wo je wódz two, co mo -
że zde cy do wać o nie roz po czę ciu re ali za cji tej in -
we sty cji. Czas po ka że ja kie skut ki od nie sie od wo -
ła nie od tej de cy zji władz mia sta. Ge ne ral nie to
czas po ka że jak bę dzie re ali zo wa ny bu dżet, na le ża -
ło by so bie ży czyć by zo stał zre ali zo wa ny w mak sy -
mal nym wy mia rze, a oba wy za sy gna li zo wa ne rów -
nież w tym fe lie to nie nie zna la zły po twier dze nia
w rze czy wi sto ści. 

To masz Bań bu ła

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

Czas pokaże jak będzie
realizowany budżet

DONKISZOTERIA

Miesz kań cy na szych dziel nic są ta cy sa mi, ale nie któ rym ży je się go rzej, wska zu ją rad ni i ape lu ją o roz są dek

My też chce my bo isko 
Dla cze go miesz kań cy jed nych
dziel nic ma ją kil ka bo isk, a in ni
nie ma ją ani jed ne go? Ile pie nię -
dzy z bu dże tu gmi nu tra fia na in -
we sty cje w po szcze gól nych dziel -
ni cach? Te go rad ni nie wie dzą
i na wet nie chcę po rów ny wać, bo
zda ją so bie spra wę, że każ da
z dziel nic ma swo ją spe cy fi kę
i nie któ re wie lo mi lio no we in we -
sty cje są lo ko wa ne w okre ślo nych
miej scach z ja snych i zro zu mia -
łych po wo dów. Uwa ża ją jed nak,
że bra ku je zdro we go roz sąd ku
i zro zu mie nia dla po trzeb miesz -
kań ców dziel nic, któ re ma ją
mniej licz ną re pre zen ta cję rad -
nych. Rad ni nie za mie rza ją to czyć
krwa wych bo jów, ale twar do wal -
czyć, nie ty le o rów ne, co rów niej -
sze i spra wie dliw sze trak to wa nie
dziel nic. 

– Na le ży mó wić o tym gło śno
i wska zy wać, że do stęp do in fra -
struk tu ry spor to wej czy ośrod ków
kul tu ry jest utrud nio ny w kil ku
dziel ni cach. W nie któ rych dziel ni -
cach znaj du ją się dwa, trzy bo iska
ze sztucz ną na wierzch nią,
a w czę ści nie ma ani jed ne go. Nie

twier dzę, że trze ba stwo rzyć ja kiś
wzór aryt me tycz ny i prze ka zy wać
na każ dą dziel ni cę po dob ną su mę
pie nię dzy, ale wspie rać in we sty cje
od po wia da ją ce na po trze by miesz -
kań ców – mó wi Pa weł Woj tu siak,
rad ny ze Śro du li, re pre zen tu ją cy
klub „Nie za leż nych”. – Trze ba do -
kład nie prze my śleć lo ka li za cje po -
szcze gól nych in we sty cji, a nie bu -
do wać „nasi łę”. I tak przy kłado wo
przy pl. Pa pie skim znaj du je się
bo isko, a w li nii pro stej, 500 me -
trów, znaj du je się bo isko przy ul.
Ki sie lew skie go, a w ta kich dziel -
ni cach jak Śro du la i Niw ka nie ma
w ogó le ta kie go bo iska – do da je. 

Wtó ru je mu rad ny z Bo ru, Jan
Bo sak z klu bu PO. 

– Dziel ni ce są nie rów no trak -
to wa ne. Sam po dział okrę gów
wy bor czych jest tak nie for tun ny,
iż 40 pro cent ob sza ru mia sta re -
pre zen tu je je dy nie pię ciu rad nych,
któ rzy ma ją nie ste ty mniej szą si łę
prze bi cia niż rad ni re pre zen tu ją cy
cen trum mia sta. Skła da my wie le
in ter pe la cji, ale za ła twie nie na wet
drob nej cza sem spra wy wy ma ga
spo ro wal ki i de ter mi na cji. Nie -

któ rzy lek ce wa żą pro ble my
miesz kań ców na szych dziel nic,
cza sem bar dzo do tkli we, bo część
rad nych uwa ża, iż le piej zro bić in -
we sty cję, któ ra słu ży więk szej
licz bie osób niż coś, co jest na -
praw dę bo lącz ką dla mniej szej
licz by miesz kań ców. Ta kie my śle -
nie nie pro wa dzi do ni cze go do -
bre go – przy zna je Jan Bo sak. 

Rad ny klu bu SLD, To masz
Nie dzie la uwa ża, że miesz kań -
com za le ży nie ty le na mi lio no -
wych in we sty cjach, ale ta kich,
któ re uła twią im co dzien ne funk -
cjo no wa nie. Po rząd nych dro gach,
chod ni kach, miej scach par kin go -
wych, pla cach za baw, ośrod kach
kul tu ry i bo iskach, miej scach
w przed szko lach, żłob kach
i szko łach. – Mó wi my o tym, że
w każ dej z dziel nic na po czą tek
po win no po ja wić się cho ciaż jed -
no bo isko spor to we. A kie dy już
każ da dziel ni ca bę dzie mia ła ta -
kie bo isko, to moż na bu do wać ko -
lej ne, a nie do pro wa dzać do sy tu -
acji, w któ rej jed na dziel ni ca ma
trzy bo iska, a in na żad ne go.
A mo że na wet te bo iska na po czą -

tek na le ża ło by bu do wać w dziel -
ni cach naj bar dziej pe ry fe ryj nych
i zmar gi na li zo wa nych – mó wi To -
masz Nie dzie la. Cza sem nie po -
trze ba mi lio nów, by za nie dba ne
miej sce za czę ło tęt nić ży ciem, jak
na przy kład wcze śniej za nie dba -
ny park przy ko pal ni Niw ka. 

Zastępca  pre zy denta Ar ka -
diusz Chę ciń ski przy zna je, że ar -
gu men ty rad nych ma ją ra cję by tu
i fak tycz nie trze ba zwró cić uwa -
gę, w ja kiej ko lej no ści i gdzie po -
wsta ją ko lej ne obiek ty in fra struk -
tu ry spor to wej. – Nie da się jed -

nak roz dzie lać pie nię dzy we dług
ja kie goś wzo ru. Bo je śli wy da je -
my mi lio ny na sa lę kon cer to wą,
czy to ozna cza że przez naj bliż sze
la ta nie mo że my już prze zna czyć
na roz wój tej dziel ni cy ani zło tów -
ki? – py ta  pre zy dent. – Bu do wa
obiek tów spor to wych, czy też lo -
ka li za cja in we sty cji o po dob nym
cha rak te rze po win na być jed nak
rów no mier na we wszyst kich
dziel ni cach – sko men to wał A.
Chęciński. 

W przy pad ku bo isk spor to -
wych, ośrod ków kul tu ry, re mon -
tów chod ni ków, dróg, pla ców za -
baw czy miejsc par kin go wych
do ich bu do wy po win ny prze ko -
ny wać rad nych ele men tar na przy -
zwo itość, lo gi ka, roz są dek i fak -
tycz ne po trze by miesz kań ców,
a nie in te res po li tycz ny rad nych
czy władz mia sta. Bo i ta kie czyn -
ni ki prze chy la ją ce sza lę na rzecz
jed nych dziel nic kosz tem dru -
gich, wska zy wa li rad ni, sta jąc
w in te re sie swo ich dziel nic
i miesz kań ców. 

Syl wia Ko sman

Szanowni
Mieszkańcy
Zapraszam Państwa na dyżur radnej,
który pełnię:
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 2 , Sosnowiec  ul.
Gospodarcza 32
termin: każdy pierwszy wtorek
miesiąca
w godz.: 17.00-18.00

Z poważaniem
Ewa Szota

Radna
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Tel:  606-353-239  
e-mail: e.szota@interia.pl  

Or lik przy Gim na zjum nr 9,
przy ul. Ka la gi w So snow cu-
Za gó rzu

Krzysz tof Po lacz kie wicz



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

Od 1 stycz nia 2012 r. oso by po bie -
ra ją ce ren tę so cjal ną bę dą mo gły
wię cej do ro bić, bo wiem od te go
dnia zmie nia ją się kwo ty za rob -
ków, od któ rych za le ży za wie sze -
nie pra wa do świad czeń. No we
prze pi sy usta wy o ren cie so cjal nej
wcho dzą w ży cie od 1 stycz nia.
Sejm uchwa lił 30 sierp nia 2011 r.
usta wę o zmia nie usta wy o ren cie
so cjal nej. Pod wyż sza ona kwo tę
do pusz czal ne go przy cho du z 30
proc. na70 proc. prze cięt ne go mie -
sięcz ne go wy na gro dze nia zakwar -
tał ka len da rzo wy ogła sza ne go
przez Pre ze sa GUS dla ce lów eme -
ry tal nych. Zmia naumoż li wi ren ci -
stom so cjal nym osią ga nie za rob -
ków i in nych do cho dów w kwo cie
znacz nie wyż szej, niż do tej po ry,
bez za wie sze nia ren ty przez ZUS.
No we li za cja zbli ży za sa dy za wie -
szal no ści ren ty so cjal nej do tych,
któ re obo wią zu ją w sys te mie po -
wszech nym. Obec nie 70 proc.
prze cięt ne go wy na gro dze nia to
kwo ta 2.391,20 zł, a 30 proc. to
kwo ta1.024,80zł. To do bra wia do -
mość dla osób po bie ra ją cych ren ty
so cjal ne.

Przy po mnij my, czym jest to świad -
cze nie. 
Otóż ren ta so cjal na jest świad cze -
niem fi nan so wa nym ze środ ków
bu dże tu pań stwa iprzy słu gu je oso -
bom, któ re przed uzy ska niem peł -
no let nio ści lub ukoń cze niem na uki
w szko le – rów nież w szko le wyż -
szej – ule gły wy pad ko wi lub cho -
ro bie, któ ra spo wo do wa ła ich cał -
ko wi tą nie zdol ność do pra cy. Nie
jest świad cze niem zubez pie cze nia
spo łecz ne go, a za tem jej przy zna -
nie oraz wy so kość nie są uza leż nio -
ne od sta żu pra cy. 
Ren ta so cjal na przy słu gu je oso bie
peł no let niej, cał ko wi cie nie zdol nej
do pra cy z po wo du na ru sze nia
spraw no ści or ga ni zmu, któ ra po -
wsta ło przed ukoń cze niem 18. ro -
ku ży cia, w trak cie na uki w szko le
lub szko le wyż szej – przed ukoń -
cze niem 25. ro ku ży cia lub w trak -
cie stu diów dok to ranc kich al bo
aspi ran tu ry na uko wej. 
Ren ta so cjal na wy no si 84 proc.
kwo ty naj niż szej ren ty z ty tu łu cał -
ko wi tej nie zdol no ści do pra cy.
Od 1 mar ca 2011 r. jest to 611,67
zł. Co ro ku wy so kość ren ty so cjal -
nej ule ga pod wyż sze niu – dzie je się
tak, po nie waż wy so kość ren ty so -
cjal nej wa lo ry zu je się w mar cu
każ de go ro ku. Ren ta so cjal na pod -
le ga opo dat ko wa niu, co ozna cza,
że po trą ca się z niej skład kę
na ubez pie cze nie zdro wot ne oraz
za licz kę na po da tek do cho do wy.
Ren ta so cjal na mo że być przy zna -
na na sta łe – je że li nie zdol ność
do pra cy jest trwa ła – lub na czas
okre ślo ny, je że li nie zdol ność

do pra cy jest cza so wa. O cał ko wi -
tej nie zdol no ści do pra cy i prze wi -
dy wa nym okre sie jej trwa nia orze -
ka le karz orzecz nik ZUS (ko mi sja
le kar ska) w try bie i na za sa dach
okre ślo nych w usta wie o eme ry tu -
rach i ren tach z FUS.
Pra wo do ren ty so cjal nej za wie sza
się za mie siąc, w któ rym uzy ska ny
zo stał przy chód. 
Przy oka zji war to do dać, że li mi ty
za rob ków dla osób po bie ra ją cych
ren tę z ty tu łu nie zdol no ści do pra -
cy od 1 grud nia wy no szą – jak
w przy pad ku ren ty so cjal -
nej – 2.391,20zł. Poosią gnię ciu ta -
kie go przy cho du ren ta jest zmniej -
sza naokwo tę prze kro cze nia, któ ra
jed nak nie mo że być więk sza, niż
kwo ta mak sy mal ne go zmniej sze -
nia. Kwo ty te są róż ne, w za leż no -
ści od ro dza ju świad cze nia i pod le -
ga ją wa lo ry za cji przy co rocz nej
wa lo ry za cji rent i eme ry tur. Dla
ren ty z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no -
ści do pra cy kwo ta mak sy mal ne go
zmniej sze nia wy no si obec -
nie 503,82 zł. Oso by po bie ra ją ce
ren tę z ty tu łu czę ścio wej nie zdol -
no ści do pra cy nie bę dą mia ły
zmniej szo ne go świad cze nia
o kwo tę wyż szą niż 377,89 zł. Na -
to miast dla ren ty ro dzin nej, doktó -
rej jest upraw nio na jed na oso ba,
kwo ta mak sy mal ne go zmniej sze -
nia to 428,27 zł. A je śli świad cze -
nio bior ca osią gnie przy chód prze -
kra cza ją cy130 proc. wspo mnia ne -
go na wstę pie prze cięt ne go wy na -
gro dze nia wpo przed nim kwar ta le,
czy li 4.440,80 zł, to świadczenie
zostanie zawieszone. 

Dorabianie do renty socjalnej
porady
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Ad rian na Peć
Miej ski Rzecz nik Praw Kon su men ta

„Do mo jej 86-let niej te ścio wej za -
dzwo nił kon sul tant i po in for mo -
wał, że dzia ła w imie niu za kła du
ener ge tycz ne go i chciał by umó -
wić się na wi zy tę ce lem zmia ny
umo wy o do sta wę prą du. Te ścio -
wa by ła prze ko na na, że zgło sił się
do nie pra cow nik za kła du ener ge -
tycz ne go, któ ry do tych czas do -
star czał ener gię. Jak się oka za ło,
był to przed sta wi ciel zu peł nie in -
nej fir my zaj mu ją cej się sprze da -
żą ener gii. Te ścio wa za war ła cał -
kiem no wą umo wę o sprze daż
ener gii. Kon sul tant za pew niał, że
pod pi sa nie umo wy jest ko rzyst ne,
gdyż bę dą znacz nie niż sze opła -
ty. Po prze ana li zo wa niu kosz tów
oka za ło się, że opła ty są wyż sze.
Te ścio wa ma ni ską eme ry tu rę,
a więk szość wy da je na le ki.
Chcie li by śmy zre zy gno wać z tej
umo wy. Pro si my o od po wiedź
jak to zro bić, po nie waż te ścio wa
jest w za awan so wa nym wie ku
i ma pro ble my z pa mię cią”. 

W przy pad ku gdy kon su ment
za warł przez te le fon lub w swo im
do mu, lub miesz ka niu umo wę to
umo wa ta ka bę dzie trak to wa na ja -
ko za war ta po za lo ka lem przed -
się bior stwa lub na od le głość.
W przy pad ku te go ro dza ju umów
kon su ment jest szcze gól nie chro -
nio ny przez pra wo i przy słu gu je
mu upraw nie nie do od stą pie nia
od tej umo wy w ter mi nie 10 dni
od jej za war cia. Wa run kiem ko -
niecz nym do od stą pie nia jest zło -
że nie pi sem ne go oświad cze nia
kie ro wa ne go do przed się bior cy.
Do za cho wa nia te go ter mi nu wy -
star czy wy sła nie wła sno ręcz nie
pod pi sa ne go oświad cze nia
przed je go upły wem, czy li nada -
nie w pla ców ce pocz to wej li stem
po le co nym (naj le piej za zwrot -
nym po twier dze niem od bio ru).
Pod sta wę do od stą pie nia przez
kon su men ta od umo wy sta no wią
prze pi sy usta wy z dnia 2 mar -
ca 2000 r. o ochro nie nie któ rych
praw kon su men tów oraz od po -
wie dzial no ści za szko dę wy rzą -
dzo ną przez pro dukt nie bez piecz -
ny.

Je że li przed się bior ca nie do -
peł ni obo wiąz ku po in for mo wa nia
kon su men ta na pi śmie o przy słu -
gu ją cym mu pra wie od stą pie nia,
wów czas ter min 10-dnio wy nie
roz po czy na bie gu, a kon su men to -

wi wol no od stą pić od umo wy
w ter mi nie 3 mie się cy od wy ko -
na nia umo wy. 
KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ:
Sprawdź kto się do Cie bie zgła -
sza. Przed się bior ca, któ ry pro po -
nu je kon su men to wi za war cie
umo wy po za lo ka lem przed się -
bior stwa ma obo wią zek oka za nia
przed za war ciem umo wy do ku -
men tu po twier dza ją ce go pro wa -
dze nie dzia łal no ści go spo dar czej
oraz do ku men tu toż sa mo ści.
W ra zie za wie ra nia umów
w imie niu przed się bior cy za wie -
ra ją cy umo wę oka zać wi nien po -
nad to do ku ment po twier dza ją cy
swo je umo co wa nie. Je śli przed -
sta wi ciel mó wi, że jest z za kła du
ener ge tycz ne go, z któ rym masz
za war tą umo wę sprawdź to. Zwy -
kle pierw sze zda nie umo wy
wska zu je mię dzy ja ki mi stro na mi
jest ona za wie ra na. Po patrz rów -
nież ja kie da ne znaj du ją się
pod tre ścią umo wy. Je śli stwier -
dzisz, że sprze daw cą ener gii jest
in na fir ma i nie chcesz zmie niać
do tych cza so we go do staw cy nie
pod pi suj umo wy. 

Je śli pod pi sa łeś umo wę i masz
wąt pli wo ści, za py taj ro dzi nę
i zna jo mych lub zgłoś się
do rzecz ni ka kon su men tów. Nie
zwle kaj, aby nie by ło za póź no. 

Umowa o sprzedaż energii
elektrycznej zawarta w domu
konsumenta 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44;  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-74; 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: /32/ 291-50-75; ADM - 2 ul. Lwowska 29, tel: /32/ 291-70-57; ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a, tel: /32/ 266-33-59; ADM - 4
ul. Dęblińska 7, tel: /32/ 266-32-73; ADM - 5 ul. Saperów 11/2, tel: /32/ 294-78-58; ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59, tel: /32/ 291-36-74; ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a, tel: /32/ 263-22-23; 
ADM - 8 ul. Jodłowa 4, tel: /32/ 263-38-51; ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23, tel: /32/ 266-80-26; Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a, tel: /32/ 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.
21.
22.
23.

24.
25.

Ad res lo ka lu

Bratków 1

Racławicka 1

Sobieskiego 3D
Warszawska 13 
Kołłątaja 17

Piękna 5

Piękna 5 
Komandosów 5
Saperów 7
Saperów 7
Saperów 5,5a 
Dobrzańskiego 124  
I piętro 
Dobrzańskiego 99
I piętro pok. 112 - 113
Dobrzańskiego 99  I
piętro  pok. 114 - 115
Saperów 5a
Skłodowskiej 8 -10 

Zapały 10
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 10

Wojska Polskiego 102 
Wojska Polskiego 102
Wrzosowa 8
Warszawska 3/33

Wspólna 22
1 – go Maja 40

ADM 

1

2

4
4
4

7

7
5
5
5
5
5

5

5

5
6

7
8
8

8
8
8
9

9
9

Pow. użytk. 
w m2

41,00

20,00

149,40
16,93
152,37

39,58

78,22
197,01
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
5,60
58,01 36,50 –
piwnica
86,03
18,00
14,40

16,26
48,15
46,42
19,30

7,00
13,00

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna wodno – kanalizacyjna,  wc wspólne,
ogrzewanie – piec kaflowy
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna, c.o.
Instalacja wodno – kanalizacyjna

UWA GI

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu dwóch
tygodni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Dotychczasowy Najemca
przekaże klucze do lokalu w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do wymiany.
Garaż usytuowany w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Pomieszczenia garażowo – warsztatowe, wejście  - brama garażowa. Istnieje możliwość zainstalowania wc w lokalu po
wykonaniu sieci wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna do wymiany.
Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Dotychczasowy Najemca
przekaże klucze do lokalu w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym na parterze.
Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.
Boks garażowy usytuowany  w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.
Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojacym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojacym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal usytuowany w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Garaż przynależy do budynku warsztatowego ADM – 8.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany  na  parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany  w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym. Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr
telefonu 368-17-75. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna – typu bar fast – food w których
wytwarzane są opary tłuszczu.
Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal usytuowany na wysokim parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej,  wejście z klatki schodowej. Najemca
zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt rozdziału instalacji elektrycznej. Brak możliwości wykonania toalety w lokalu.

Stawka
minimalna

10,00

6,00

15,00
12,00
8,00

12,00

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

10,00

10,00

8,00
12,00

15,00
10,00
10,00
10,00

12,00
18,00
30,00

12,00
10,00

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: 



Pa nie Do cen cie, po noć le ka rze ze
Szwe cji do Pol ski przy jeż dża ją, by
zo ba czyć na wła sne oczy za awan -
so wa ne go ra ka szyj ki ma ci cy. 
Nie ste ty, to praw da. Pro gram pro -
fi lak tycz ny nie przy no si spo dzie -
wa nych efek tów. 10 ko biet dzien -
nie sły szy dia gno zę – rak szyj ki
ma ci cy. 5 (też co dzien nie) z te go
po wo du umie ra! Ale na wet ta kie
przy kre fak ty nie dzia ła ją do sta -
tecz nie na wy obraź nię. W Pol sce,
na bez płat ne ba da nia pro fi lak -
tycz ne, ko bie ty są za pra sza ne. Za -
pro sze nie ma to do sie bie, że
moż na je przy jąć lub nie. Od mo -
wa ni czym nie skut ku je, w sen sie
praw nym. To też za le d wie co pią -
ta pa ni wy ko nu je ta kie ba da nia.
Tym cza sem w wie lu kra jach jest
to czyn ność obo wiąz ko wa i ko -
niecz na. W Ba wa rii np. je śli ko -
bie ta uni ka ta kiej kon tro li, przy -
jeż dża po nią… ra dio wóz po li cyj -
ny. W Wiel kiej Bry ta nii le karz ro -
dzin ny za wia da mia uchy la ją ce się
pa cjent ki, że prze sta je czuć się
od po wie dzial ny za ich zdro wie
i skre śla je ze swo jej kar to te ki.
Mu szą so bie zna leźć no we go le -
ka rza – któ ry nie wąt pli wie wy -
zna je po dob ną fi lo zo fię, co po -
przed ni.

Nie wie le, po nad 20 proc. ko biet
z wo je wódz twa ślą skie go – ob ję -
tych pro gra mem pro fi lak tycz nym
ra ka szyj ki ma ci cy – wy ko na ło
w tym ro ku ba da nia cy to lo gicz -
ne – wy ni ka z da nych NFZ. Ma ło!
Zwa żyw szy, że jest to pro sta, bez -
płat na i bez bo le sna pro fi lak ty ka.
Ty le, że nie ide al na sa ma w so bie!
A więc nie każ dy, do bry wy nik na -
le ży bez kry tycz nie brać za „do brą
mo ne tę”?
Czu łość tych ba dań w Unii wy no -
si 80 proc. Bo są bar dzo ry go ry -
stycz nie prze strze ga ne nor my ja -
ko ści. Dba ją o to kon tro le ze -
wnętrz ne i we wnętrz ne pra cow ni
cy to lo gicz nych. W Pol sce ta ki
sys tem prze strze ga nia stan dar dów
nie ist nie je. Jest więc go rzej. I ma -
my – naj wy żej – 60 proc. gwa ran -
cji pra wi dło wej ana li zy.

To zna czy, że pra wie co dru ga ko -
bie ta po win na mieć wąt pli wo ści?
Wąt pli wo ści mieć po win na. I nie -
wąt pli wie po win na się ba dać.

No to te raz za cie ra ją rę ce te pa nie,
któ re cy to lo gii nie ro bią. No bo
po co, sko ro jed no znacz no ści nie
ma?
Za to jest pew ność złych ro ko wań,
gdy się przez wie le lat ta kich ba -
dań w ogó le nie ro bi, a rak się roz -
wi ja. Bo je śli na wet jest po mył ka
w oce nie cy to lo gicz nej, to trud no
za kła dać, że każ de ko lej ne ba da -
nie ozna cza rów nie błęd ny wy nik.
Pro gram pro fi lak tycz ny prze wi -
du je wpraw dzie kon tro lę co trzy
la ta, ale ko bie ty, któ re re gu lar nie
cho dzą do gi ne ko lo ga, ma ją czę -
ściej wy ko ny wa ną cy to lo gię. Naj -
rza dziej raz w ro ku. To też praw -

do po do bień stwo wła ści we go wy -
ni ku jest moż li wie du że.

Czy li to wciąż nie za wod ny pro -
bierz, na wet je śli nie co za wod ny?
Na wet dla zdro wej kal ku la cji, by
mieć czy ste su mie nie, trze baby się
zba dać?
To czy ste su mie nie, czy li świa do -
mość sen su pro fi lak ty ki, pod po -
wia da roz są dek. I nie do sko na łość
ba dań cy to lo gicz nych te go nie
zmie nia. A je śli wciąż bę dzie my
to lek ce wa żyć, to le ka rze ze
Szwe cji na dal bę dą przy jeż dżać
do Pol ski, by zo ba czyć to, cze go
u Szwe dek nie wi dzą. 

Nie tyl ko Szwe cja da je przy kład, że
mą dra po li ty ka proz dro wot na,
świa do mość, edu ka cja, ale i praw -
ne me cha ni zmy mo gą ra dy kal nie
po pra wić sy tu ację…
I do brze czer pać z ich do świad -
czeń. Zwłasz cza, że u nas – w wo -
je wódz twie ślą skim – ma my co
ro ku 500 no wych za cho ro wań
na in wa zyj ne go ra ka szyj ki ma ci -
cy. Me dial ne ak cje ty pu „nie pa kuj
się do trum ny”, któ re mia ły sku -
tecz nie za dzia łać, po nio sły klę skę. 

In wa zyj ny rak szyj ki ma ci cy – czy -
li, czy taj: jest bar dzo żle?
Czy li da li śmy mu czas, by się roz -
wi nął. Miał wa run ki, by dzia łać
prze ciw ko nam. I to pod stęp nie,
bez bo le śnie. Rzecz w tym, że by
„nie prze spać” za gro że nia. W tej
chwi li na stą pił ta ki po stęp w le -
cze niu on ko lo gicz nym, że roz po -
zna nie z I, czy II stop niem za -
awan so wa nia, prze kła da się
na peł ne wy le cze nie i po wrót
do zdro wia.

Czy li nie jest praw dą, że każ da dia -
gno za: rak szyj ki ma ci cy rów na się
bez płod ność?
Nie. W pierw szym stop niu za -
awan so wa nia – przy dzi siej szych
moż li wo ściach le cze nia – ko bie ty
za cho wu ją płod ność. W ogó le jest
ta ka za sa da, że im wcze śniej roz -
po zna ny no wo twór, tym mniej
jest oka le cza ją cy za bieg. A im
bar dziej… no cóż, są i ta kie ope -
ra cje, że ko bie ta bu dzi się z dwo -
ma wor ka mi. Je den zbie ra kał,
dru gi mocz. Ty le, że ta kie dra -
stycz ne dzia ła nia są za ce nę ży cia.

To ma my pa ra graf 22. Ko bie ty nie
ba da ją się, bo się bo ją ra ka. A jak
się nie ba da ją, to „ pra cu ją” na ra -
ka, któ re go trze ba się bać.
Otóż to. Tym cza sem me dy cy -
na na no wo twór pa trzy już jak
na cho ro bę prze wle kłą. Więc
trze ba się bar dziej bać my śle -
nia o ra ku, jak o czymś nie od -
wra cal nie ka ta stro ficz nym, niż
ta kiej dia gno zy w po cząt ko -
wym sta dium. Dziś ni ko go nie
prze ra ża roz po zna nie: cu krzy -
ca, nad ci śnie nie, ast ma. Bo w
koń cu do lu dzi do tar ło, że to
prze wle kłe cho ro by, z któ ry mi
moż na żyć. 

Są ja kieś symp to my, któ rych nie
na le ży lek ce wa żyć? Mó wiąc ję zy -
kiem slo ga nów, by „zdą żyć przed
ra kiem”?
Tak, na przy kład pla mie nia po sto -
sun ku, upła wy… Je śli to są pro -
ble my na wra ca ją ce, dłu go trwa łe,
to trze ba zgło sić się do  gi ne ko lo -
ga i zro bić ba da nie cy to lo gicz ne. I
naj le piej wy ko nać też ba da nie kol -
po sko po we, by do kład nie i pod
du żym po więk sze niem obej rzeć
szyj kę ma ci cy. Zo ba czyć zmia ny
przed no wo two ro we, no wo two ro -
we, układ na czyń. To szan sa na
bar dzo pre cy zyj ną dia gno zę. 

Kto jest w gru pie ry zy ka ra ka szyj -
ki ma ci cy? Jak się za ka ża my? I co
ten pro blem wy wo łu je?
Me dy cy na wie już bez sprzecz nie,
że „za wdzię cza my” to wi ru so wi
bro daw cza ka ludz kie go (wi rus
HPV). A więc jest to cho ro ba wi -
ru so wa, jak rak od by tu, krta ni,
gar dła, sro mu. To bar dzo „spryt -
ny”, wred ny i pa skud ny drob no -
ustrój. Gor szy od wi ru sa gry py.
Gdy za in fe ku je ko mór kę w na -
błon ku szyj ki ma ci cy, to „ci cha -
czem” w nią wcho dzi i wca le jej
nie nisz czy. Na mna ża się tyl ko i
cze ka na mo ment, kie dy ko mór ka
fi zjo lo gicz nie za cznie się złusz -
czać i pęk nie. I to wte dy, nie ja ko
„przy oka zji”, roz sie wa ne są wi -
ru sy. Nasz układ od por no ścio wy
te go nie roz po zna je, a więc nie
zwal cza. Gdyż czu je się zwol nio -
ny z obo wiąz ku kon tro li ko mór ki,
któ ra koń czy swój ży wot. I wła -
śnie ten mo ment nie uwa gi wy ko -
rzy stu je wi rus bro daw cza ka ludz -
kie go. Z cza sem je go ge no typ łą -
czy się z na szym ge no ty pem i za -
czy na się pro ces no wo two ro wy.

Czy li nie zły agent z te go wi ru sa.
Naj pierw uda je, że go nie ma. Po -
tem uda je swo ja ka. Więc jest trak -
to wa ny przez nasz or ga nizm życz li -
wie, jak czło nek ro dzi ny. Wi rus
HPV po wi nien mieć ksy wę far bo -
wa ny lis… Ty le o nim wie my i nic
nie mo że my?
Ależ mo że my, na szczę ście. Już
od kil ku lat ma my  szcze pion ki.
Po zwa la ją one na sze mu ukła do wi
od por no ścio we mu roz po znać
wro ga w bez piecz ny spo sób. To
tak, jak by śmy po ka za li mu zdję -
cie nie mi le wi dzia ne go osob ni ka,
na ka zu jąc bez względ ny za kaz
wpusz cza nia go na na sze te ry to -
rium. Więc, gdy już układ im mu -
no lo gicz ny wie, jak wy glą da
wróg, ma na nie go „oko” i sku -
tecz nie go zwal cza.

Kto się po wi nien szcze pić?
Każ da ko bie ta do 42. ro ku ży cia.
Mło de dziew czę ta też – naj le piej
przed roz po czę ciem ży cia płcio -
we go. Na wet, gdy jest się no si -
ciel ką wi ru sa i o tym się nie wie,
to war to. Bo za szcze pio ny or ga -
nizm roz po czy na wal kę, wy sy ła -
jąc prze ciw cia ła.

To jest  szcze pie nie tyl ko dla „ro -
dza ju żeń skie go”?
Nie, skąd, chłop cy też po win ni się
szcze pić, bo to part ne rzy są no si -
cie la mi wi ru sa. Ich prze cież też
chro nić trze ba, tak że dla te go,  by
nie prze ka zy wa li pro ble mu da lej.

Ce na zdro wia i ży cia też ma swo ją
ce nę! Za szcze pie nia  trze ba by ło
za pła cić 450-500 zł ra zy 3 daw ki!
3 daw ki w prze cią gu pół ro ku –
choć ostat nie ba da nia wska zu ją,
że dwie  też wy star czą. I ma my
ochro nę do koń ca ży cia. Ce ny też
spa dły. Fir my sprze da ją szcze -
pion ki już za 230 zł.

Szcze pie nia, to broń tyl ko prze ciw -
ko ra ko wi szyj ki ma ci cy?
Nie tyl ko, bo ten wi rus po tra fi się
za do mo wić i w po chwie, i w od by -
cie, na sro mie, i w gar dle, i w mig -
dał kach. Wi rus prze no si się wprost
pro por cjo nal nie do spo so bów
upra wia nia przez nas mi ło ści.

Czy li wca le nie trze ba współ żyć,
że by się za in fe ko wać?
Nie trze ba, on świet nie ży je na bło -
nach ślu zo wych i moż na się za ka -
zić przez przy pad ko wy, to wa rzy ski
po ca łu nek al bo  po da nie rę ki.

To gor szy „drań”, niż wi rus HIV?
Wi rus HIV to przy nim sła be usz. Z
ba dań w 2002 ro ku wy ni ka, że 14
proc. po pu la cji wo je wódz twa ślą -
skie go jest no si cie la mi te go wi ru sa.

Strach się nie bać, a prze cież bez
mi ło ści nie da się żyć…
Ale da się żyć od po wie dzial nie,
mi ni ma li zu jąc ry zy ko wy ni ka ją -
ce z kon tak tów mi ło snych.

A im wię cej kon tak tów sek su al -
nych z róż ny mi part ne ra mi, tym ry -
zy ko za ka że nia ro śnie?
Tak, bo prze cież nie spo sób „na
oko” roz po znać no si cie la wi ru sa
HPV. I sam no si ciel też jest naj -
czę ściej nie świa dom pro ble mu.
Wy glą da zdro wo, nie ma ob ja -
wów, ani po dej rzeń o tę in fek cję.
Moż na też mieć jed ne go part ne ra
i za cho ro wać. 50 proc. ca łej po pu -
la cji choć raz w ży ciu spo tka się z

tym wi ru sem. Co wca le nie zna -
czy, że  za cho ru je my na ra ka. Wi -
rus po trze bu je wa run ków, by
szko dli wie za dzia łać. Czyn ni -
kiem bar dzo mu sprzy ja ją cym
jest pa le nie pa pie ro sów.

To że by na zim ne dmu chać, już na
Pierwszą Ko mu nię świę tą bę dzie -
my ku po wać dziew czyn kom ory gi -
nal ny pre zent – czy li szcze pion kę.
Za miast łań cusz ka, pier ścion ka i
in nych bar dzo „po ży tecz nych” ga -
dże tów.
By ła by to su permo da. Wca le nie
żar tu ję. To prze cież in we sty cja w
zdro wie. Bo mło dy or ga nizm bar -
dzo do brze za pa mię tu je „por tret”
wi ru sa, do star czo ny w szcze pion -
ce. Roz po zna go w przy szło ści i
bę dzie  zwal czał. Nie da mu po la
ma new ru do pod stęp ne go dzia ła -
nia.

Za tem, szcze pion ka i ba da nia cy to -
lo gicz ne, a jak trze ba to i kol po -
sko po we, są pod sta wą?
Tak. I  trak tuj my je ni czym ele -
men tarz pro fi lak tycz ny. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wia ła: Li dia Tar czyń ska 
(TVP Ka to wi ce)
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Prezent na Komunię
Go ściem spo tka nia „Zdro wo wie dzieć” w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Sosnowcu był doc. dr hab. Bogdan Michalski: ginekolog – onkolog, położnik, cytolog, adiunkt
Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ordynator Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa Szpitala Kolejowego
w Katowicach. Konsultant wojewódzki ginekologii onkologicznej. Jest też członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa w tej dziedzinie

Doc dr hab. Bogdan Michalski w rozmowie z Lidią Tarczyńską

Bezpłatna
mammografia
w Sosnowcu
Od16 do27 stycz nia wmam mo bu -
sie, któ ry sta nie przyCen trum Han -
dlo wym „Ple ja da” moż na bę dzie
wy ko nać bez płat ne ba da nie mam -
mo gra ficz ne. Ba da nie, w ra mach
Po pu la cyj ne go Pro gra mu Wcze sne -
go Wy kry wa nia Ra ka Pier si, fi nan -
so wa ne jest przez NFZ.

Pro gram skie ro wa ny jest do ko -
biet wwie ku od50 do69 ro ku ży cia,
gdyż w tej gru pie wie ko wej ob ser -
wo wal ny jest wzrost za cho ro wań
nano wo twór zło śli wy, ja kim jest rak
pier si. 

Pa nie w wie ku do 50 lat lub po -
wy żej 69. ro ku ży cia, nie młod sze
niż 35, mo gą rów nież wy ko nać ba -
da nie w mam mo bu sie, za uisz cze -
niem opła ty wwy so ko ści80zł oraz
oka za niem za świad cze nia od le ka -
rza do wol nej spe cja li za cji o bra ku
prze ciw wska zań do wy ko na nia ba -
da nia.

Mam mo gra fia, czy li rent ge now -
skie ba da nie pier si, to naj bar dziej
sku tecz na me to da w dia gno sty ce
wcze snych ob ja wów ra ka pier si.
Wcze sne wy kry cie te go no wo two ru
gwa ran tu je nie mal 100% pew no ści
nawy le cze nie cho ro by, dla te go war -
to się ba dać. Co wię cej, mam mo gra -
fia jest ba da niem bez piecz nym iwy -
ko ny wa nym przy uży ciu mi ni mal -
nej daw ki pro mie nio wa nia rent ge -
now skie go.

Ba da nia wy ko nu je fir ma FA -
DO Cen trum Usług Me dycz nych
z Gdy ni. Jest to naj więk szy w Pol -
sce świad cze nio daw ca, któ ry
do wy ko ny wa nia ba dań wy ko rzy -
stu je mam mo bu sy. Pod czas ba da -
nia pa nie bę dą mia ły moż li wość
wzię cia udzia łu w kon kur sie „Zy -
skaj spo kój z FA DO”. Wśród
wszyst kich uczest ni czek kon kur su
roz lo so wa ne zo sta ną: Na gro dy
Głów ne w po sta ci 3 kar ne tów
na ty go dnio wy wy jazd do Sa na to -
rium w Na łę czo wie, a tak że ze sta -
wy ko sme ty ków Zia ja, ko sze sło -
dy czy fir my Bał tyk oraz ku po ny
na bez płat ne ba da nia mam mo gra -
ficz ne dla pań, któ rych nie obej mu -
je Pro gram Wcze sne go Wy kry wa -
nia Ra ka Pier si.

Pa nie, któ re pla nu ją wy ko nać ba -
da nie wmam mo bu sie fir my FA DO,
pro si my o wcze śniej sze za re je stro -
wa nie się pod nr tel.: 801 080 007
lub 58 666 2 444 lub na www.fa -
do.pl, a tak że przy nie sie nie ze so bą
do wo du oso bi ste go. U
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W So snow cu już od lat 70. XIX w. roz -
wi jał się ama tor ski ruch te atral ny. W lu -
tym 1897 r. do cze kał się on sta łej, pro fe -
sjo nal nej sce ny. Sto ją cy do dzi siaj gmach
te atru wy bu do wał Jó zef Szy mań ski
przy po par ciu fi nan so wym lo kal ne go
prze my słu, zwłasz cza Gwa rec twa Hra bia
Re nard, na któ re go wła sność prze szedł
w 1899 r. Jak na ko niec XIX w. bu dy nek
zo stał świet nie wy po sa żo ny – miał
oświe tle nie elek trycz ne, wi dow nię
na 700 miejsc, lo że, a je go wnę trze zdo -
bi ły m. in. por tre ty pol skich pi sa rzy
i kom po zy to rów.
6 lu te go 1897 r. od by ło się uro czy ste
otwar cie te atru zwa ne go wów czas Zi mo -
wym. Miej sco wy ze spół ama tor ski
pod kie run kiem Ka zi mie rza Le sie wi cza
wy ko nał „Ze mstę” Alek san dra Fre dry
wraz z „Pro lo giem” na pi sa nym na tę
oka zję przez po etę An drze ja Nie mo jew -
skie go. Na stęp ne go dnia te atr ob jął je go
pierw szy dy rek tor, Cze sław Teo fil Ja -
now ski, któ ry przy był do So snow ca
z wła snym ze spo łem ak tor skim. W po -
bli żu ma cie rzy stej sce ny wy bu do wa ny
z drew na zo stał Te atr Let ni, któ ry pra cę
roz po czął 15 lip ca. Je go dzia łal ność za -
in au gu ro wa na zo sta ła przed sta wie niem
ope ry Woj cie cha Bo gu sław skie go Cud
mnie ma ny czy li Kra ko wia cy i Gó ra le.
Oba te atry, Zi mo wy i Let ni, pro wa dził
przez bli sko dwa la ta wspo mnia ny Cze -
sław T. Ja now ski. W re per tu arze
uwzględ niał utwo ry dra ma tycz ne, ko me -
dio we, ope rę i ope ret kę. Dla naj bied niej -
szych warstw lud no ści or ga ni zo wał ta nie
po po łu dnio we przed sta wie nia w nie dzie -
lę i dni świą tecz ne.
Na stęp ca Ja now skie go, Fe li cjan Fi lon
Fe liń ski wy sta wiał utwo ry wy bit nych pi -
sa rzy pol skich i ob cych, przy po mi nał do -
ro bek kla sy ków, spro wa dzał na go ścin ne
wy stę py po pu lar nych wów czas ak to rów.
W tro sce o fre kwen cję ob ni żył ce ny bi le -
tów i wpro wa dził zbio ro we abo na men ty
dla za kła dów pra cy, a so sno wiec kim te -
atrem kie ro wał przez 6 lat.
Ko lej ny dy rek tor so sno wiec kie go te atru,
Ju lian Mysz kow ski spra wo wał tę funk cję
za le d wie kil ka mie się cy 1904 ro ku, po -
dob nie jak i je go na stęp ca Jó zef Puch -
niew ski (od po ło wy stycz nia do koń ca
ma ja 1905 r.). Ich na stęp ca, Eu ge niusz
Ed mund Maj dro wicz na dłu żej za trzy -

mał się w So snow cu i pro wa dził te atr
od je sie ni 1905 r. do 1909 r. a na stęp nie
w la tach 1910-1913. Wy sta wiał pa trio -
tycz ne sztu ki hi sto rycz ne, po pu la ry zo wał
twór czość kla sy ków i współ cze snych mu
pi sa rzy. Za je go ka den cji na sce nie so -
sno wiec kiej wy sta wio no „We se le” Sta ni -
sła wa Wy spiań skie go. Stwo rzył rów nież
te atr ob jaz do wy, któ ry da wał przed sta -
wie nia w za głę biow skich mia stach i osie -
dlach ro bot ni czych. Pod kie run kiem
Hen ry ka Czar nec kie go (1913-1914) te -
atr spe cja li zo wał się w re per tu arze wo -
kal no -mu zycz nym. Ostat nim dys po nen -
tem te atru przed wy bu chem pierw szej
woj ny świa to wej był Jan Za wadz ki. Po jej
wy bu chu drew nia ny bu dy nek Te atru
Let nie go zo stał ro ze bra ny i spa lo ny.
W okres nie pod le gło ści wkra czał So sno -
wiec z jed ną sce ną – te atrem, po nie waż
sce ny let niej ni gdy już nie od bu do wa no. 
Po od zy ska niu nie pod le gło ści po wsta ły
sprzy ja ją ce wa run ki do roz wo ju ży cia
kul tu ral ne go w So snow cu. Już w mar -
cu 1919 r. dzia łal ność ar ty stycz ną pod jął
te atr bę dą cy wła sno ścią To wa rzy stwa
Gór ni czo -Hut ni cze go „Hr. Re nard”.
Pierw szym je go dy rek to rem zo stał Hen -
ryk Czar nec ki, zna ny w So snow cu ak tor
i re ży ser, kie row nik Te atru Let nie go
w okre sie przed wo jen nym. So sno wiec -
kim te atrem kie ro wał przez bli sko 7 lat
(1919-1926). Pla ców kę, któ rą ob jął w se -
zo nie 1919/1920 na zwał Te atrem Pol -

skim Hen ry ka Czar nec kie go. Przez
pierw sze trzy se zo ny po sia dał dwa ze -
spo ły: dra ma tycz ny i ope ret ko wy. Du -
żym po wo dze niem cie szy ła się wśród
wi dzów ope ret ka, któ ra do mi no wa ła
wów czas w re per tu arze. Pre zen to wa no
m. in. utwo ry Oska ra Straus sa, Fe ren ca
Le ha ra i in. Wy sta wia no rów nież ope -
rę – Hal kę Sta ni sła wa Mo niusz ki oraz
Woj cie cha Bo gu sław skie go Cud mnie -
ma ny czy li Kra ko wia cy i Gó ra le.
W okre sie po wstań i ple bi scy tu ze spół
wy sta wiał sztu ki pa trio tycz ne kie ro wa ne
głów nie do Ślą za ków prze by wa ją cych
wów czas w So snow cu. Z na ro do wym re -
per tu arem wy stę po wał rów nież w mia -
stach gór no ślą skich – Ka to wi cach, Szo -
pie ni cach, My sło wi cach, a część zy sków
z przed sta wień prze zna czo no na ce le
Pol skie go Ko mi te tu Ple bi scy to we go.
Od li sto pa da 1922 r. dzia łal ność H. Czar -
nec kie go wspie rał kil ku oso bo wy Ko mi -
tet Te atral ny, któ ry po śred ni czył w kon -
tak tach te atru z wła dza mi mia sta, wpły -
wał na do bór ak to rów, re per tu aru itp.
Na sce nie so sno wiec kiej po ja wi ło się
wie le wy bit nych utwo rów dra ma tycz -
nych m. in. We se le S. Wy spiań skie go,
Dzia dy A. Mic kie wi cza, Po wrót po sła J.
U. Niem ce wi cza, Ma ze pa J. Sło wac kie -
go, Ham let W. Szek spi ra. Bo ga ty re per -
tu ar re ali zo wa ny był przez uta len to wa -
nych ak to rów po zy ska nych do so sno -
wiec kie go ze spo łu m. in. z war szaw skie -

go Te atru Pol skie go i Re du ty. Z ini cja ty -
wy dy rek to ra Czar nec kie go w so sno -
wiec kim te atrze go ści li wy bit ni ar ty ści
scen pol skich: Sta ni sła wa Wy soc ka, Ire -
na Sol ska, Ma ria Przy był ko – Po toc ka,
Ka rol Ad wen to wicz, Jó zef Wę grzyn.
Przy jeż dżał tu taj z wy stę pa mi kra kow ski
Te atr „Ba ga te la” oraz sto łecz ne ze spo ły
ope ro we i ope ret ko we. Z ko lei ze spo ły te -
atru so sno wiec kie go da wa ły przed sta -
wie nia w wie lu mia stach za głę biow skich
i ślą skich, a tak że w Piotr ko wie, Ra dom -
sku i Kiel cach. W lu tym 1924 r. wła dze
ma gi strac kie wy ku pi ły bu dy nek te atru,
od tąd stał się on Te atrem Miej skim.
W se zo nie 1924/1925 te atr so sno wiec ki
po łą czo ny był wspól ną dy rek cją H. Czar -
nec kie go z te atrem ka to wic kim. Obie sce -
ny ob słu gi wał ze spół skła da ją cy się z po -
nad 160 osób. Naj wię cej uwa gi po świę cał
dy rek tor re ali za cji re per tu aru mu zycz ne -
go. Du że suk ce sy od no si ły gra ne na obu
sce nach ope ret ki. Przez ostat ni okres dzia -
łal no ści H. Czar nec ki po no sił jed nak
ogrom ne stra ty fi nan so we, co spo wo do wa -
ło skró ce nie je go ka den cji. Wi dow nia te -
atral na świe ci ła pust ka mi, a na zwięk sze -
nie fre kwen cji nie wpły nę ły na wet znacz -
ne ob niż ki cen bi le tów. Sy tu acja te atru nie
po pra wi ła się za na stęp nych dy rek to rów:
Sta ni sła wa Kna ke -Za wadz kie go (1926-
1927) iLe opol da Zbuc kie go (1927-1928).

cdn.

Historia teatruSE BY ŁA Wła dy sław 
(1902 – 1940), po eta, kry tyk li te rac ki

Uro dził się 6 lu te go 1902 ro ku w Kło buc -
ku, w ro dzi nie na uczy ciel skiej Mi cha ła
i Hen ry ki z Ra dłow skich. Dzie ciń stwo
spę dził w Kło buc ku, a la ta chło pię ce
i mło dzień cze w Czę sto cho wie, Bę dzi nie
i So snow cu. W Bę dzi nie ukoń czył szko łę
pod sta wo wą, w 1913 ro ku zo stał uczniem
So sno wiec kiej Szko ły Re al nej. Od 1915
ro ku kon ty nu ował na ukę w no wo utwo -
rzo nej szko le pol skiej w so sno wiec kiej
dziel ni cy Sie lec. W 1921 ro ku brał udział
w po wsta niu ślą skim i zdał ma tu rę. Stu dia
roz po czął na Wy dzia le Me cha nicz nym
Po li tech ni ki War szaw skiej, ale po ro ku
zmie nił kie ru nek na po lo ni sty kę na Uni -
wer sy te cie War szaw skim. Ży wo in te re so -
wał się li te ra tu rą, dzia łał w Ko le Li te rac -
kim Stu den tów Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, w gru pach „Zło cień” i „Kwa dry -
ga”. Był re dak to rem cza so pi sma „Kwa -
dry ga” (1929- 31). Wspól nie z Alek san -
drem Ma li szew skim wy dał w 1927 r. Po -
ezje a in dy wi du al nie m. in. Pieśń szczu ro -
ła pa (1930), Ob ra zy my śli (1935), Kon -
cert eg zo tycz ny (1938) i po emat Oj cze
nasz (1938). Tłu ma czył li te ra tu rę z ję zy -
ka ro syj skie go i fran cu skie go. W la -
tach 1935-39 pra co wał w pol skim ra diu,
pro wa dził dział kry ty ki li te rac kiej. Dla ra -
dia za adap to wał opo wia da nie Eli zy
Orzesz ko wej Ro ma no wa i na pi sał słu cho -
wi sko Śmierć po ety. Współ pra co wał z ty -
go dni kiem li te rac ko –spo łecz nym „Pion”
i kwar tal ni kiem „Pió ro”. 
7 li sto pa da 1938 r. uho no ro wa ny zo stał
przez Pol ską Aka de mię Li te ra tu ry Zło -
tym Waw rzy nem Aka de mic kim. Po wo -
ła ny do woj ska w sierp niu 1939 ro ku,
pod czas kam pa nii wrze śnio wej do stał się
do nie wo li ra dziec kiej. Za mor do wa ny
wraz z in ny mi pol ski mi ofi ce ra mi
w Char ko wie, w 1940 ro ku. W na szym
mie ście jest pa tro nem nie wiel kiej ulicz -
ki w dziel ni cy Kli mon tów. 

Kolumnę opracował: Michał Węcel

Uro dził się 23 grud nia 1886 r.
w Wo li Prze my ko wej, w ro dzi nie
ma ło rol ne go chło pa Szy mo -
na i Ma rii z Goln ków. Ukoń czył 4
kla sy szko ły lu do wej, po czym
uczył się za wo du ślu sa rza. Pra co -
wał ja ko ślu sarz w fa bry ce me ta lo -
wej w Lip sku i ko pal niach Ślą ska
oraz West fa lii. Od 1904 r. na le żał
do Pol skiej Par tii So cja li stycz nej
(PPS) za bo ru pru skie go. Pod -
czas Iwoj ny świa to wej za trud nio ny
był w za kła dach zbro je nio wych
„Sko da” w Pilź nie, gdzie zwią zał
się z cze ską so cjal de mo kra cją.
Po za koń cze niu woj ny pod jął dzia -
łal ność w Pol skiej Par tii So cjal no -
-De mo kra tycz nej. Skie ro wa ny
w grud niu 1918 r. do So snow ca,
wszedł wskład Eg ze ku ty wy Okrę -
go we go Ko mi te tu Ro bot ni cze go
(OKR) PPS Za głę bia Dą brow skie -
go i re pre zen to wał par tię w Ko mi -

te cie Wy ko naw czym Rad De le ga -
tów Ro bot ni czych. Od 1919 r.
(do 1939) był człon kiem Ra dy Na -
czel nej PPS. Z ra mie nia PPS ak -
tyw nie uczest ni czył wor ga ni zo wa -
niu po mo cy dla Gór ne go Ślą ska
(1919-22). W 1922 r. otrzy mał
man dat po sel ski z okrę gu bę dziń -
skie go. Bez po śred nio po od zy ska -
niu nie pod le gło ści za an ga żo wał się
rów nież w dzia łal ność związ ko wą.
Wstycz niu1919 r. ob jął sta no wi sko
se kre ta rza okrę go we go Związ ku
Ro bot ni ków Prze my słu Gór ni cze -
go (ZRPG) w Za głę biu Dą brow -
skim, a w mar cu wy bra ny zo stał
do Ko mi sji Cen tral nej Związ ków
Za wo do wych (KCZZ). Po zjed no -
cze niu kla so we go ru chu za wo do -
we go (VII 1919), zo stał człon kiem
jed no li tej KCZZ – Związ ku Sto wa -
rzy szeń Za wo do wych (ZSZ). Wla -
tach1919-20 kie ro wał wiel ki mi ak -

cja mi straj ko wy mi nate re nie Za głę -
bia Dą brow skie go iChrza now skie -
go, któ re prze pro wa dził ZRPG. J.
Stań czyk wy dat nie przy czy nił się
doutwo rze nia w1923 r. Cen tral ne -
go Związ ku Gór ni ków w Pol sce
(CZG), obej mu ją ce go wszyst kie
za głę bia wę glo we, naf to we oraz ko -
pal nie so li. Zo stał se kre ta rzem ge -
ne ral nym CZG, asta no wi sko to pia -
sto wał do wy bu chu II woj ny świa -
to wej. Peł nił jed no cze śnie funk cje
człon ka Za rzą du Głów ne go i Wy -
dzia łu Wy ko naw cze go CZG.
W1928 r. po now nie wszedł doSej -
mu. Kan dy do wał rów nież w1930 r.
lecz po słem nie zo stał wy bra ny.
Prze niósł się na Śląsk, gdzie w la -
tach 1934-1939 był człon kiem
Gór no ślą skie go OKR PPS,
a od 1935 r. tak że Okrę go wej Ko -
mi sji Związ ków Za wo do wych
w Ka to wi cach. W 1937 r. wszedł

do Cen tral ne go Ko mi te tu Wy ko -
naw cze go (CKW) PPS. Od pierw -
szych lat nie pod le gło ści J. Stań czyk
współ pra co wał zpra są so cja li stycz -
ną i związ ko wą („Gór nik”, „Wia -
do mo ści Za głę bia”, „Ro bot nik”,
„Ga ze ta Ro bot ni cza” i in.). Po wy -
bu chuIIwoj ny świa to wej wy je chał
do Fran cji, gdzie w paź dzier ni -
ku 1939 r. ob jął te kę mi ni stra pra cy
i opie ki spo łecz nej w rzą dzie Wła -
dy sła wa Si kor skie go. Sta no wi sko to
za cho wał tak że w ga bi ne cie Sta ni -
sła wa Mi ko łaj czy ka. Jed no cze śnie
do 1941 r. wcho dził w skład Ko mi -
te tu Mi ni strów ds. Kra ju. Po pie rał
układ Si kor ski -Maj ski i pró by na -
wią za nia do brych sto sun ków
z ZSRR. Ja ko czło nek Ko mi te tu
Za gra nicz ne go PPS, utrzy my wał
kon tak ty z le wi cą so cja li stycz ną
w kra ju. Był rów nież prze wod ni -
czą cym Re pre zen ta cji Za gra nicz nej

Kla so wych Związ ków Za wo do -
wych Pol ski. W czerw cu 1945 r.
uczest ni czył w kon fe ren cji mo -
skiew skiej w spra wie utwo rze nia
Tym cza so we go Rzą du Jed no ści
Na ro do wej. Wszedł wje go skład ja -
ko mi ni ster pra cy i opie ki spo łecz -
nej. Po po wro cie do kra ju brał
udział w ob ra dach XXVI Kon gre -
su PPS, któ ry po wo łał go na człon -
ka Ra dy Na czel nej. W li sto pa -
dzie1945 r. do ko op to wa no go rów -
nież do CKW PPS. Opo wia dał się
za jed no ścią dzia ła nia ru chu ro bot -
ni cze go. Uczest ni czył wKon gre sie
Zjed no cze nio wym PPR i PPS
(XII 1948); wstą pił do Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej
(PZPR). Odczerw ca1947 r. pia sto -
wał sta no wi sko dy rek to ra Ra dy
Spo łecz no – Go spo dar czej Or ga ni -
za cji Na ro dów Zjed no czo nych.
W 1949 r. zo stał pre ze sem Ra dy

Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych. Zmarł 7 sierp nia 1953 r.
w War sza wie. W So snow cu je go
imie niem na zwa no nie wiel ką ulicz -
kę w dziel ni cy Za gó rze.

Spro sto wa nie: Prze pra sza my
Czy tel ni ków za po mył kę, któ ra
na stą pi ła w po przed nim nu me rze
KM. Bio gram Ja na Stań czy ka zo -
stał omył ko wo za ty tu ło wa ny na -
zwi skiem Jó ze fa Mi rec kie go ps.
Mon twiłł. 

Redakcja

STAŃCZYK Jan 
(1886 - 1953), działacz socjalistyczny i związkowy
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Bar ba ra i Je rzy Ula tow scy, Jó ze fa i Hen ryk
Kur ko wie, Ge no we fa i Jan Cisz ko wie, Zo fia
i Jan Kacz mar czyk, Da nie la i Jó zef Błach no,
Łu cja i Jan Krzysz tof czyk, Sa bi na i Wło dzi -
mierz Ko sta rek, Teo do ra i Ar ka diusz Ku bi ko -
wie, Kry sty na i Zbi gniew Py ciak, Bar ba ra i Sta -
ni sław Li so wie, Da nu ta i Jó zef Gór scy, Na ta lia
i Sta ni sław Gar barz, Te re sa i Ja nusz Wol scy,
Wa len ty na i Jó zef Zię bo wie.
Ju bi le usz 60-le cia mał żeń skie go ob cho dzi li
Pań stwo: Kry sty na i Je rzy Pa ster na ko wie, Ja -
ni na i Edward Szcze pa ra, Re gi na i Ta de usz
Mu sia li ko wie, Ge no we fa i Hen ryk Paj da ko wie. 

Ma ria i Jan Mły nar scy, Te re sa i Sta ni sław Plu -
to wie, Mi ro sła wa i Wła dy sław Szcze pań scy,
Ma ria i Wal de mar Po lo wie, Kry sty na i Zbi -
gniew Wil czek, He le na i Hen ryk Fi li po wie, He -
le na i Bo gu sław Gó ral scy, An na i Wa cław Kar -
czo wie, Ma ria i Ma rian Ja now scy, Bar ba ra i Je -
rzy Wy por scy, Li lia na i Wło dzi mierz Plu tec cy,
Hen ry ka i Alek san der Ro ba kow scy, Wan da
i Bo gu sław Kacz ma rzyk, Ja dwi ga i Bo le sław
Peł ko wie, An na i Ta de usz Ma de ja. 
Ju bi le usz 60-le cia mał żeń skie go ob cho dzi li
Pań stwo: Ma rian na i Sta ni sła wa Gnił ka, Ja ni na
i Wik tor Ja kób czy ko wie, Ire na i Ro man Li po -
wi czo wie. 

Da nu ta i An to ni Bar to si ko wie, Kry sty na i An -
to ni Wo łoch, Zo fia i Cze sław Ko zi ko wie, Ewa
i Ire ne usz Fer czy kow scy, Ja ni na i Ja nusz Mal -
czew scy, Ha li na i Ma rek Adam scy, An na i Ga -
briel Skor ko wie, Ali cja i Ma rian Ko wal scy, Ur -
szu la i Ka zi mierz Klam ka, Zu zan na i Jó zef Szo -
pa, Ire na i Wła dy sław Ma li now scy, He le na
i Edward Bę ben, Sta ni sła wa i Mie czy sław Cał -
ka, Ry szar da i Je rzy Sprzącz kow scy, Bar ba ra
i Alek san der Skow roń scy.
Ju bi le usz 60-le cia mał żeń skie go ob cho dzi li
Pań stwo: Wła dy sła wa i Sta ni sław No ceń, Sa bi -
na i Zyg munt No wa ko wie.
Ju bi le usz 65-le cia mał żeń skie go ob cho dzi li
Pań stwo: Zo fia i Wła dy sław Ka zi but. 

02 grudnia ubr. w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczali
Jubilatom zastępcy prezydenta: Ryszard Łukawski i Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo
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Pięk ny ju bi le usz
15 grud nia ubie głe go ro ku swo je 100. uro dzi ny
ob cho dzi ła Pa ni An na Ma le sa. Uro dzi ła się
w 1911 ro ku w Ło dzi ja ko cór ka Ja na i Jó ze fy.
Po cho dzi z ro dzi ny ro bot ni czo -chłop skiej: oj ciec
był tka czem i pra co wał w fa bry ce włó kien ni czej,
zaś mat ka by ła fry zjer ką. Mia ła star sze go o dwa
la ta bra ta – Jó ze fa.
Kie dy mia ła 3 la ta wy bu chła I woj na świa to wa,
w któ rej oj ciec wziął udział. Z po wo du bra ku
środ ków do ży cia, mat ka Pa ni An ny prze pro wa -
dzi ła się wraz z dzieć mi do swo jej sio stry do So -
snow ca, któ ra w tym cza sie by ła w lep szej sy tu -
acji ma te rial nej.
Poza koń cze niu woj ny oj ciec przy jeż dża doSo -
snow ca ipo dej mu je pra cę wko pal ni. W Sosnowcu
uro dził się młod szy brat Pa ni An ny – Jan. 
Po ukoń cze niu szko ły pod sta wo wej pod ję ła pra -
cę w skle pie swo jej ma my. W wie ku 23 lat po -
zna je swo je go przy szłe go mę ża – Ka zi mie rza
Ma le sę, z któ rym wzię ła ślub 22 kwiet nia 1935
ro ku. Mąż po dej mu je pra cę w ko pal ni „Do ro ta”,
a na stęp nie w ko pal ni „Ka zi mierz”. Ze związ ku
ro dzi się trzech sy nów: Hen ryk, Mi ron i An drzej.
Po woj nie mąż pra cu je na kie row ni czym sta no -
wi sku w Dą brow skim Zjed no cze niu Prze my słu
Wę glo we go. W 1953 ro ku tra gicz nie umie ra.
Zo sta jąc sa ma z trój ką dzie ci Pa ni An na po dej -
mu je pra cę w Spół dziel ni In wa li dów „Na przód”
w So snow cu. Peł ni rów nież funk cję ław ni ka są -
do we go. W 1968 ro ku prze szła na eme ry tu rę. 
Do 2008 ro ku miesz ka ła z sy nem Mi ro nem,
po je go śmier ci miesz ka z wnucz ką An ną.
Z oka zji pięk ne go Ju bi le uszu Sza now ną So le ni -
zant kę od wie dził za stęp ca pre zy den ta So snow -
ca Zbi gniew Sza le niec, któ ry zło żył Pa ni An nie ży -
cze nia w imie niu władz mia sta. Do ży czeń do łą -
cza się rów nież re dak cja „Ku rie ra Miej skie go”. U

Tech ni kum Nr 8 w Ze spo le
Szkół Elek tro nicz nych i In for -
ma tycz nych w So snow cu zo sta -
ło uzna ne za Wspie ra ją cą Szko -
łę Suk ce su. Ozna cza to, że
ucznio wie „Elek tro ni ka” osią -
gnę li wy so kie wy ni ki na eg za -
mi nie ma tu ral nym, dzię ki po -

nad prze cięt nej efek tyw no ści
kształ ce nia w tej szko le.

Ze spół EWD (Edu ka cyj nej
War to ści Do da nej) pra cu ją cy
przy Cen tral nej Ko mi sji Eg za mi -
na cyj nej prze pro wa dził ba da nia
wszyst kich szkół po nad gim na -
zjal nych w Pol sce. Na pod sta wie

tych ba dań ze spół okre ślił dwu -
let nie ma tu ral ne wskaź ni ki EWD
za la ta 2010-2011. Ba da nia te
po le ga ją na po rów ny wa niu me -
to da mi sta ty stycz ny mi osią gnięć
szkol nych uczniów roz po czy na -
ją cych na ukę w da nej szko le
z wy ni ka mi na eg za mi nach ma -

tu ral nych. Dla każ dej szko ły po -
da wa ne są in for ma cje: wskaź nik
edu ka cyj nej war to ści do da nej
(EWD) i wy nik eg za mi nu, co
po zwa la jed no cze śnie oce nić po -
ziom osią gnięć uczniów oraz
wkład szko ły w uzy ska nie tych
wy ni ków. KP

Elektronik wyróżnionyBez ba rier

19 grud nia ubr. ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej Nr 18 spo tka li się
w cy klu „Bez ba rier wie ku” z pen -
sjo na riu sza mi Do mu Se nio ra
(DPS nr 2) przy ul. Ja giel loń skiej.
Dzie ci przy go to wa ły wier sze i pio -
sen ki zwią za ne z Bo żym Na ro dze -
niem oraz ele men ty ja se łek.
Na sce nie by ły śnie żyn ki, anioł ki,
Mi ko łaj oraz pa stusz ko wie i trzej
kró lo wie. Każ dy z se nio rów otrzy -
mał pięk ne ży cze nia. Wszy scy
wspól nie ko lę do wa li i dzie li li się
opłat kiem. Pod ko niec spo tka nia
se nio rzy nie tyl ko po zo wa li
do wspól nych zdjęć z dzie cia ka mi,

ale przy her bat ce wspo mi na li swo -
je mło de la ta i swo je wi gi lie w ro -
dzin nych do mach. 

To wzru sza ją ce spo tka nie za -
koń czy ły od wie dzi ny w po ko jach
u se nio rów, któ rzy ze wzglę du
na stan zdro wia nie mo gli uczest -
ni czyć w przy go to wa nym wy stę -
pie. Dzię ki tym spo tka niom dzie ci
uczą się cier pli wo ści oraz sza cun -
ku do osób star szych, cho rych, nie -
peł no spraw nych, co jest tak waż ne
w dzi siej szym za bie ga nym świe -
cie. Od wie dzi ny se nio rów od by ły
się już po raz dzie wią ty, wraz z ko -
lej ny mi rocz ni ka mi uczniów. U
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Nauczycielka
z ZSO nr 7
osobowością roku

Po raz trze ci wo je wo da ślą ski
Zyg munt Łu kasz czyk przy znał
na gro dy w trze ciej edy cji kon kur -
su „Ślą skie na 5”. W gro nie lau re -
atów zna la zła się Mag da le na Pio -
trow ska, na uczy ciel ka w ZSO nr 7
w So snow cu, na gro dzo na w ka te -
go rii oso bo wość.
Kon kurs po raz pierw szy zor ga ni -
zo wa no w 2009 r. dla uczcze nia
pią tej rocz ni cy wej ścia Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej. Sta tu et ka mi
„Ślą skie na 5” na gra dza ne są oso -
by i in sty tu cje, któ rych osią gnię -
cia zna czą co przy czy ni ły się
do pro mo cji wo je wódz twa ślą -
skie go, je go do rob ku go spo dar -
cze go, na uko we go i kul tu ral ne go
w Unii Eu ro pej skiej.

PEŁNA LISTA
NAGRODZONYCH:

na uka:
wy róż nie nia:
– Pro fe sor Woj ciech No wak, Dzie kan

Wy dzia łu In ży nie rii i Ochro ny Śro -
do wi ska Po li tech ni ki Czę sto chow -
skiej

– In sty tut Tech nik In no wa cyj nych
EMAG

na gro da:
– Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to -

wi cach, od biór sta tu et ki: rek tor
prof. UE dr hab. Jan Py ka

kul Tu ra:
wy róż nie nie:
– Pan Woj ciech Mszy ca
na gro da:
– OFF Fe sti val
GO SPO DAR KA:
wy róż nie nie:
– SPY RA PRI MO PO LAND Sp. z. o.o.
– kon kurs pro mo cji Wo je wódz twa

Ślą skie go „Mar ka - Ślą skie”
– Si le sian Gre en Po wer
Na gro da:
– Eu ro pej ski Kon gres Go spo dar czy

miej sce:
wy róż nie nia:
– Wiel ki Pik nik Pszczyń ski
– Za mek Bo bo li ce
na gro da:
– Szlak Za byt ków Tech ni ki Wo je -

wódz twa Ślą skie go -In du stria da 
oso Bo WośĆ:
– Pa ni Mag da le na Pio trow ska
na gro dy sPe cjal ne:
– Me tro po li ta Se nior, Ar cy bi skup Da -

mian Zi moń
– Ener go in stal
– Jan Ol brycht, Po seł do Par la men tu

Eu ro pej skie go KP

Determinacja, pasja, poszukiwania
Da�riusz�Kmio�tek – ko lek cjo ner, wy daw ca, re gio na li sta. Ab sol went LO im. E. Pla ter i wy cho wa nek – co pod kre śla z du mą – prof. Fran cisz ka Zbie ga. Je go naj now sza
pra ca, to sen ty men tal na po dróż w prze szłość mia sta. To bli sko 400-stro ni co wy, im po nu ją co zi lu stro wa ny al bum – „So sno wiec – spa ce row nik hi sto rycz ny”

Pan się ni gdy nie spie szy? Aż 20
lat zbie rał Pan ma te ria ły do tej
książ ki – fo to gra fie, wi do ków ki! To
żół wie tem po, czy be ne dyk tyń ska
cier pli wość?
To de ter mi na cja, pa sja, szu ka nie,
kon se kwen cja. Bo do brą ko lek cję
trze ba bu do wać dłu go, by zbu do -
wać na praw dę. To wy ma ga cza -
su – od wie dza nia an ty kwa ria tów,
giełd, au kcji. To też bar dzo eks cy -
tu ją ce po lo wa nie na oka zy. Dla te -
go trud no za prze stać, bo to moc -
no wcią ga i uza leż nia. Ale z cza -
sem – w mia rę jej po więk sza -
nia – jest się co raz bar dziej wy ma -
ga ją cym i świa do mym war to ści
swe go sta nu po sia da nia.

I moż na wresz cie osiąść na lau rach.
Nie moż na. Bo kwin te sen cją
i war to ścią ta kie go zbio ru jest je -
go upo rząd ko wa nie, opra co wa -
nie. Po tem przy cho dzi ko lej ne
wy zwa nie – chęć pu bli ka cji.
A wraz z nim am bi cja, by by ła
na mia rę ko lek cji – in te re su ją ca,
po ry wa ją ca, cie ka wa. Ład na edy -
tor sko i rze tel na in for ma cyj nie.

Ta książ ka jest… ele ganc ka. Ład -
nie wy da na, szla chet nie. Ku si wy -
glą dem, po cią ga za war to ścią i za -
trzy mu je uwa gę – so sno wi czan
głów nie. Na pół kach księ garń ro bi
wra że nie. Pach nie no wo ścią, choć
sta ry So sno wiec wy ła nia się z jej
kre do wych kar tek.
To jest do brze opra co wa na en cy -
klo pe dia. Po nad ty siąc ilu stra cji.
Do peł nia ją je tek sty za czerp nię te
od Ja na Prze mszy–Zie liń skie go.

To „przy wo ła ne” wi do ki daw -
nych ulic, szkół, ko ścio łów, pa ła -
ców, dziel nic, dwor ca, ra tu sza, te -
atru, za kła dów pra cy. To hi sto ria
mia sta po ka za na po przez ko lek -
cję wi do kó wek, zdjęć. Praw da
i duch mia sta sprzed la ty.

Ro zu miem, że „spa ce row nik”, to
war tość do da na do pań skiej ko lek -
cji. Był cha os w szu fla dach – jest
po rzą dek edy tor ski. Miał tyl ko
Pan – oglą da ją te raz in ni. Ego ko -
lek cjo ne ra za spo ko jo ne?
Oczy wi ście, ja nie tyl ko się tej
książ ki nie wsty dzę, ale je stem
wręcz z niej dum ny. Uwa żam też,
że nikt by się jej nie po wsty dził.
Ma po ziom pra cy ha bi li ta cyj nej.
Je stem świa do my, jak so lid na pra -
ca kry je się za tym al bu mem. So -
sno wiec nie miał ta kiej książ ki.
To pierw szy ta ki wszech stron ny
zbiór in for ma cji i tak zi lu stro wa -
ny. Si łą te go wy daw nic twa jest
mo ja ko lek cja. Wi do ków ki, zdję -
cia, któ re zbie ra łem, to – po -
za wszyst kim – tak że war tość wy -
mier na. Jed ne ku po wa łem za 2 zł,
in ne za 20 zł. A za wie le z nich
pła ci łem po 2.000 zł.

…za wi do ków kę?
Pa ni zdzi wie nia nie po dzie li ża -
den ko lek cjo ner – znacz ków, mo -
net, cze go kol wiek. Tyl ko lu dzie
„za krę ce ni” zro zu mie ją emo cje,
ja kie wią żą się z tro pie niem no -
wych eks po na tów. Jed ni od da ją
je za dar mo lub sprze da ją za bez -
cen, bo nie wie dzą, co ma ją. In -
ni – w tym ja – za bie ga ją o ich

po sia da nie i pła cą, gdy trze ba.
Sta rze ję się, ale wciąż z te go nie
wy ra stam. Za to do ro słem wy -
star cza ją co wcze śnie do po trze by,
by czy nić zmo jej pa sji tak że po ży -
tek. Licz ne pu bli ka cje są te go do -
wo dem. Kie dyś wy da wa łem – mię -
dzy in ny mi – drob ne ksią żecz ki te -
ma tycz ne, do ty czą ce hi sto rii So -
snow ca. Po wiedz my, że by ły to
no wel ki. A ten „Spa ce row nik hi -
sto rycz ny” jest już po wie ścią.

Z wie lo ma wąt ka mi, bo ha te ra mi,
sce na mi. 

I kto cie kaw fa bu ły – marsz
do księ garń…
…al bo do Bi blio te ki Miej skiej
w So snow cu, któ ra od ra zu ku pi ła
kil ka na ście eg zem pla rzy. Moż -
na też wna gro dę do stać zwy dzia łu
kul tu ry Urzę du Miej skie go. Lub
otrzy mać ją wpre zen cie zWy dzia -
łu Pro mo cji. Jest wie le ka na łów

zdo by cia al bu mu. Co cie szy. Bo to
był rzad ki przy pa dek, kie dy lu dzie
zróż nych po zy cji za wo do wych spo -
tka li się, po roz ma wia li i wspól nie
po dzia ła li pro pu bli co bo no. Ja – ja -
ko wy daw ca – po sta ra łem się o do -
bry pro dukt. Urząd Mia sta – po -
przez wy dzia ły – wy ka zał kon kret -
ne nim za in te re so wa nie. Cen trum
In for ma cji Miej skiej do strze gło
sens pro mo cji książ ki. Po dob nie,
jak Za mek Sie lec ki. I wszy scy są
za do wo le ni z efek tu. 

A za do wo lo ny wy daw ca, zna -
czy – nie do ło żył z wła snej kie sze -
ni?
I to też jest ewe ne ment! Bo
w księ gar niach książ ka tak że
sprze da je się bar dzo do brze.
A kie dy mó wię, że nie je stem
„pod kre ską”, to mam na my śli
kosz ty wy da nia książ ki i pra cy
przy niej. To w żad nym wy pad ku
nie ozna cza zwro tu wy da nych
pie nię dzy na sa mą ko lek cję. I też
nie o to mi cho dzi. W koń cu pa -
sjo nat, to nie księ go wy. Je śli już,
to ogrod nik! Bo ko lek cja – to jak
ogród – trze ba sa dzić, do glą dać,
pie lę gno wać i cze kać, cze kać, aż
uro śnie. J. W. Go ethe po wie dział,
że ko lek cjo ne rzy, to szczę śli wi lu -
dzie. Cie szą się z każ dej ma łej
rze czy. A „Spa ce row nik hi sto -
rycz ny”, to prze cież wiel ka rzecz.
Więc i ra dość mo ja jest wiel ka.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Li dia Tar czyń ska 
(TVP Ka to wi ce)

Do bra wróż ka

Jak za wsze przed Bo żym Na ro -
dze niem, na je den z naj cięż szych
od dzia łów Gór no ślą skie go Cen -
trum Zdro wia Dziec ka w Ka to wi -
cach -Li go cie za wi ta ła do bra
wróż ka. Od wie dzi ła cho re na no -
wo two ry dzie cia ki, wrę cza jąc im
pacz ki ze sło dy cza mi, za baw ka mi
oraz opłat ki i skła da jąc ży cze nia.
Te go rocz na ak cja „Po dziel się
pacz ką” kie ro wa ła się mot tem
„Czło wiek wart jest ty le, ile po tra -
fi dać z sie bie in nym lu dziom”.
Ini cja tor ką i ko or dy na tor ką ak cji
już od 2002 ro ku jest Edy ta
Uchnast, na uczy ciel ka ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 18 w So snow cu. 

To ona wcie la się w po stać do -
brej wróż ki, któ ra wraz z pre zen ta -

mi przy no si dzie ciom z on ko lo gii
uśmiech i choć na chwi lę prze ry -
wa szpi tal ną mo no to nię. W przed -
świą tecz nej ak cji wzię ły rów nież
udział tra dy cyj nie przed szko le
nr 50 i Gim na zjum nr 16 z So -
snow ca, przy łą czy ła się rów nież
pry wat na fir ma AD MAR -mo to.
Przy go to wa no 30 pa czek. Cho re
na ra ka dzie ci – mi mo że więk -
szość z nich spę dzi świę ta na szpi -
tal nym od dzia le – choć przez
chwil kę uśmie cha ją się, za po mi na -
jąc o cho ro bie i cier pie niu, a zdro -
wi ró wie śni cy dzię ki ak cji uczą się
em pa tii i nie sie nia po mo cy po trze -
bu ją cym. Cho re dzie ci po da ro wa -
ły wróż ce wła sno ręcz nie wy ko na -
ne pa pie ro we anioł ki. U

Prus nie
do poznania
Do bie gła koń ca kom plek so wa
ter mo mo der ni za cja Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 3
przy uli cy Pił sud skie go, w skład
któ re go wcho dzi m.in.: LO im
Bo le sła wa Pru sa.

Pod czas prac m.in. od no -
wio na zo sta ła ele wa cja, a szko -
ła do cze ka ła się no wej in sta la -
cji cen tral ne go ogrze wa nia
i wo dy użyt ko wej. – Efekt prac
wi dać tak na ze wnątrz, jak
i w środ ku szko ły, któ ra prze -
szła grun tow ny li fting. Ucznio -
wie już nie bę dą na rze ka li
na cie pło w na szej pla ców ce.
Dzię ki no wym in sta la cjom
kosz ty użyt ko wa nia na pew no
bę dą niż sze. Bez dwóch zdań
mu szę przy znać, że ma my naj -
pięk niej szą szko łę w mie -
ście – nie kry je ra do ści Mał -
gorz ta So kół, dy rek tor ZSO
nr 3.

Koszt ca łej in we sty cji to po -
nad 5 mln zł. 2,2 mln to kwo ta
po cho dzą ca z bu dże tu mia sta,
po zo sta ła część to do ta cja i po -
życz ka z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -
wi cach. KP

Rajdowcy
dzieciom
8 stycz nia w So snow cu sto wa -
rzy sze nie s4 zor ga ni zo wa ło rajd
sa mo cho do wy, w ra mach Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po -
mo cy. Start i me ta, po dob nie
jak przy oka zji po przed nich te -
go ty pu im prez or ga ni zo wa -
nych przez sto wa rzy sze nie zlo -
ka li zo wa no w oko li cy sta dio nu
przy uli cy Kre so wej.

Uczest ni cy za wo dów mie li
do po ko na nia trzy od cin ki spe -
cjal ne. Ry wa li za cja tym ra zem
sta ła w cie niu zbiór ki na rzecz
Or kie stry. Do dat ko wo moż -
na by ło wy li cy to wać jaz dę
z naj lep szy mi raj dow ca mi
uczest ni czą cy mi w raj do wych
Mi strzo stwach Pol ski. W tym
ro ku pod czas 11. so sno wiec -
kie go su per sprin tu ze bra no po -
nad 5500 zł. ARC

Dorzuć swoją
cegiełkę 
Noworoczny Koncert
Charytatywny, z którego
dochód będzie przeznaczony
na rzecz budowy pierwszego
w mieście stacjonarnego
hospicjum, odbędzie się
już 18 stycznia w Gimnazjum
nr 10 przy ul. Północnej 61
w Sosnowcu

Na wspa nia ły kon cert z udzia łem
or kie stry mu zycz nej oraz ak to rów
Te atru Za głę bia za pra sza ją wła dze
szko ły, na uczy cie le, ro dzi ce
i ucznio wie szko ły. Pod czas kon -
cer tu od bę dzie się zbiór ka do pu -
szek i au kcja przed mio tów ufun do -
wa nych przez przy ja ciół szko ły. Co
wię cej, ini cja ty wa zor ga ni zo wa nia te -
go kon cer tu zo sta ła pod ję ta bez
udzia łu Fun da cji na rzecz bu do wy
ifunk cjo no wa nia Ho spi cjum Św. To -
ma sza Apo sto ła, co tym bar dziej cie -
szy wła dze iprzy ja ciół fun da cji. Kon -
cert roz pocz nie się o godz. 16.30.
War to przyjść iwes przeć po mysł bu -
do wy do mu ho spi cyj ne go, któ ry ma
po wstać na dział ce, na ra zie uży -
czo nej fun da cji przez gmi nę, w Za -
gó rzu. sk

Edyta Uchnast z małym pacjentem
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– W So snow cu od by ły się za wo dy III Pu -
cha ru Pol ski w sza bli ju nio rów. Naj le -
piej spo śród re pre zen tan tek TMS Za -
głę bie za pre zen to wa ła się Pa me la War -
szaw ska, któ ra ukoń czy ła za wo dy
na trze cim miej scu. W wal ce o wej ście
do fi na łu War szaw ska ule gła 11:15
póź niej szej trium fa tor ce za wo dów Ma -
ri ce Rzep ce (KKsz Ko nin).

– Wspa nia ły suk ces ko szy ka rek JAS -
-FBG. Ju nior ki star sze so sno wiec kie -
go klu bu się gnę ły po ty tuł mi strzyń
wo je wódz twa ślą skie go w tej ka te go rii
wie ko wej. To pierw szy ta ki suk ces
w hi sto rii klu bu. JAS -FBG przy pie czę -
to wał mi strzow ski ty tuł wy jaz do wą
wy gra ną z naj groź niej szym kon ku ren -
tem, MOSM By tom 68:43
(18:10, 13:11, 13:13, 24:9).

– Już po raz 47 od był się Ha lo wy Tur niej
Pił ki Noż nej Ju nio rów Młod szych
o Pu char Pre zy den ta Mia sta So snow ca
z oka zji wy zwo le nia Za głę bia. Te go -
rocz ne zma ga nia za koń czy ły się wy -
gra ną Ru chu Cho rzów, któ ry w fi na le
po ko nał go spo da rzy im pre zy, dru ży nę
Za głę bia 5:0.

– 23 me da le to do ro bek so sno wiec kich
lek ko atle tów wy wal czo ny pod czas Ha -
lo wych Mi strzo stw Ślą ska Ju nio rów
i Ju nio rów Młod szych. Do 14 me da li,
po któ re za wod ni cy MKS MOS Pło -
mień się gnę li w Spa le, pod czas pierw -
szej czę ści mi strzostw na si re pre zen -
tan ci do rzu ci li dzie więć ko lej nych krąż -
ków w Brzesz czach, gdzie ry wa li zo wa -
li bie ga cze na krót kich dy stan sach,
a tak że skocz ko wie w dal, wzwyż i trój -
skocz ko wie oraz mio ta cze. 

– So sno wiec cy ju nio rzy wzię li udział
w Ha lo wych Mi strzostwach Pol ski
w Lek kiej Atle ty ce, któ re od by ły się
w Spa le. Za wod ni cy MKS MOS Pło -
mień wy wal czy li trzy me da le, w tym
dwa zło te. Na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nę li Krzysz tof Brzo zow ski
oraz Jo an na Ki jan ka. Brzo zow ski się -
gnął po zło to w kon kur sie pchnię cia
ku lą 6-ki lo gra mo wą usta na wia jąc jed -
no cze śnie Ha lo wy Re kord Pol ski Ju -
nio rów wy ni kiem 20,41 m. 

LU TY

– Pił ka rze Za głę bia zwy cięz ca -
mi XVI Me mo ria łu im. Wło dzi mie rza
Ma zu ra, bę dą ce go za ra zem Ha lo wy mi
Mi strzo stwa mi Za głę bia w pił ce noż -
nej. So sno wi cza nie, któ rzy wy stą pi li
w ju nior skim ze sta wie niu w fi na le im -
pre zy po ko na li 6:5 Stra ża ka Mie rzę ci -
ce. Naj lep szym gra czem tur nie ju wy -
bra no Mi cha ła Cy gan ka z Za głę bia.

– Wspa nia ły start San dry Mi cha lak. Pod -
czas ro ze gra nych w Spa le Ha lo wych
Mi strzostw Pol ski w Lek kiej Atle ty ce
re pre zen tant ka MKS MOS Pło mień
So sno wiec się gnę ła po zło to w bie gu
na 3000 m. Dy stans 3000 m San dra
po ko na ła w cza sie 9.25,74 s. po pra wia -
jąc za ra zem swój re kord ży cio wy o 30
se kund.

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

MA RZEC

– Na pił kar skie bo iska wró ci li li gow cy.
Na in au gu ra cję run dy wio sen nej Za -
głę bie zre mi so wa ło 2:2 z Za wi szą
Byd goszcz.

– Lek ko atle ci Pło mie nia dwu krot nie się -
gnę li po brą zo wy me dal pod czas Mi -
strzostw Pol ski Se nio rów i Ju nio rów
w Za mo ściu. Na naj niż szym stop niu
po dium sta nę ła Ur szu la Nęc ka, trze cia
w bie gu se nio rek na 8 km, a tak że dru -
ży na na szych bie ga czek.

– W So snow cu od by ły się Mi strzo stwa
Ma kro re gio nu Ślą skie go w Ka ra te Ky -
oku shin. Do sko na le w za wo dach za -
pre zen to wa li się go spo da rze im pre zy,
re pre zen tan ci So sno wiec kie go Klu bu
Ka ra te, któ rzy się gnę li po dwa na ście
me da li, w tym trzy z naj cen niej sze go
krusz cu.

– So sno wiec cy sza bli ści zdo mi no wa li
mi strzo stwa Pol ski ju nio rów, któ re od -
by ły się w War sza wie. Za wod ni cy
TMS Za głę bie zdo by li pięć me da li,
w tym dwa zło te i zwy cię ży li w kla sy -
fi ka cji ge ne ral nej za wo dów. Mi strzy -
nią Pol ski zo sta ła Mar ta Pu da, któ ra
w fi na le po ko na ła 15:12 klu bo wą ko -
le żan kę Ka ro li nę Wal czak. Po brąz
się gnę ła An ge li ka Wą tor. Pu da, Wal -
czak, Wą tor oraz Kinga Dróżdż wy -
wal czy ły tak że złoto w ry wa li za cji
dru ży no wej.

KWIE CIEŃ

– 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.

– 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, Bar to szem Ma zu rem i Da mia -
nem Sku bi szew skim zdo był zło to
w ry wa li za cji dru ży no wej. Eki pa pań
w skła dzie: Li dia Soł tys, Mar ta Pu da,
Ka ta rzy na Szczy piń ska i Mał go rza ta
Gro niec ka się gnę ła po brąz.

– Osiem me da li, w tym dwa zło te wy wal -

czy li re pre zen tan ci UKS Hu ra ga na So -
sno wiec pod czas Mi strzo stwa Ślą ska
w Te ni sie Sto ło wym w ka te go riach Ka -
det i Ju nior. Ju nio rzy ry wa li zo wa li wŁa -
zi skach Gór nych, ka de ci w So snow cu.

MAJ

– O awan sie mo gą za po mnieć pił ka rze II -
-li go we go Za głę bia. So sno wi cza nie
tyl ko zre mi so wa li 0:0 z Mie dzią Le -
gni ca oraz 1:1 z GKS -em Ty chy
i po raz ko lej ny po grze ba li szan se
na awans na za ple cze eks tra kla sy.

– 39 me da li (20 zło tych, 11 srebr nych i 8
brą zo wych) wy wal czy li lek ko atle ci
MKS -MOS Pło mień So sno wiec pod -
czas ro ze gra nych w sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go Mi strzo stwach Wo je -
wódz twa Ślą skie go. 

– Mar ta Pu da oraz Da mian Sku bi szew ski
i Ma ciej Re gu lew ski (TMS Za głę bie)
me da li sta mi Mło dzie żo wych Mi -
strzostw Eu ro py w szer mier ce. Pu da
wy wal czy ła brąz w tur nie ju in dy wi du -
al nym oraz brąz w ry wa li za cji dru ży -
no wej, z ko lei na si sza bli ści w zma ga -
niach dru żyn tak że się gnę li po brąz.

CZER WIEC

– W ostat nim me czu se zo nu pił ka rze Za -
głę bia bez bram ko wo zre mi so wa li z Ja -
ro tą Ja ro cin. Był to po że gnal ny mecz
w ro li tre ne ra Lesz ka Oj rzyń skie go,
któ ry prze jął Ko ro nę Kiel ce. Je go na -
stęp cą miał zo stać Ro bert Gó ral czyk,
ale gdy de cy zją za rzą du klu bu z fo te -
lem pre ze sa roz stał się Ma rek Adam -
czyk tak że i on „prze padł”. Osta tecz -
nie no wym pre ze sem klu bu zo stał Le -
szek Ba czyń ski, a tre ne rem Piotr
Stach.

– Dwa zło te i je den srebr ny me dal to do -
ro bek sza bli stek TMS Za głę bie wy -
wal czo ny pod czas mi strzostw Pol ski
mło dzi ków, któ re od by ły się w Ko ni -
nie. Naj wię cej po wo dów do ra do ści
mia ła Nad ia Kró li kow ska, któ ra zdo -
by ło zło to za rów no w tur nie ju in dy wi -
du al nym, jak i w ry wa li za cji dru żyn.

– Mar cin Fall, w prze szło ści ko szy karz
Wi sły Kra ków, a na stęp nie pre zes kra -
kow skie go klu bu zo stał no wym pre ze -
sem ho ke jo we go Za głę bia, któ re zna -
la zło się w rę kach mia sta. Wła dze So -
snow ca po wo ła ły spor to wą spół kę ak -
cyj ną, któ rej ka pi tał za kła do wy wy no -
si 500.000 zł. 

– Mar ta Wą tor zdo byw czy nią Pu cha ru
Pol ski. Sza blist ka TMS Za głę bie wy -
gra ła kla sy fi ka cję ge ne ral ną za wo dów,
na któ rą zło ży ły się czte ry tur nie je.
Ostat ni od był się w Opa le ni cach.

– W To ru niu od by ły się mi strzo stwa Pol -
ski ju nio rów w lek kiej atle ty ce. Zna ko -
mi cie za pre zen to wa li się w nich so sno -
wiec cy lek ko atle ci, któ rzy zdo by li
czte ry me da le. Zło to zdo był ku lo miot
Krzysz tof Brzo zow ski oraz mio tacz ka
Aga ta Je lon kie wicz. Sre bro wy wal czył
w bie gu na 1500 me trów Łu kasz Gurt -
kie wicz (3: 53,73 s), a na naj niż szym
stop niu po dium wsko czył Ma te usz
Pio trow ski w kon kur sie rzu tu mło tem. 

LI PIEC

– Lek ko atle ci MKS MOS Pło mień bły -
snę li kla są pod czas Mło dzie żo wych
Mi strzostw Pol ski, któ re od by ły się
w Gdań sku. Na si za wod ni cy się gnę li
po trzy me da le, wszyst kie z brą zo we -

go krusz cu. Na po dium sta nę li Da wid
Że brow ski, Ka ro li na Że brow ska oraz
Dag ma ra Sta la.

– Ko lej ny suk ces Krzysz to fa Brzo zow -
skie go. Ku lo miot MKS -MOS Pło mień
się gnął po zło ty me dal mi strzostw Eu -
ro py ju nio rów w lek kiej atle ty ce, któ re
od by ły się w Tal li nie.

– Zna ko mi ty start Eu ge nii Bu jak pod czas
roz gry wa nych w Por tu ga lii Mi strzostw
Eu ro py w ko lar stwie to ro wym. Za -
wod nicz ka Gru py Ko lar skiej Za głę bie
So sno wiec się gnę ła po dwa me da le,
sre bro w dru ży nie i brąz w zma ga -
niach in dy wi du al nych.

SIER PIEŃ

– Po dob nie jak w ro ku ubie głym So sno -
wiec go ścił uczest ni ków ko lar skie go
To ur de Po lo gne.

– Trans fe ro wy hit AKS Niw ka. Do klu bu
okrę gów ki wró cił wy cho wa nek klu bu
To masz Owcza rek, ma ją cy za so bą grę
w ta kich klu bach jak GKS Ka to wi ce
czy Po lo nia By tom.

– Wła dze no wej ho ke jo wej spół ki w So -
snow cu mo gą ode tchnąć z ulgą. PZHL
przy znał Za głę biu tym cza so wą li cen -
cję na grę w eks tra li dze.

– Z dwo ma brą zo wy mi me da la mi po wró -
ci li so sno wiec cy lek ko atle ci, za wod ni -
cy MKS -MOS Pło mień z roz gry wa -
nych w Byd gosz czy mi strzostw Pol ski
se nio rów. Na po dium sta nę li Krzysz tof
Brzo zow ski oraz Ur szu la Nęc ka.

WRZE SIEŃ

– W Kra ko wie od by ły się za wo dy fi na łu
eks tra kla sy lek ko atle tycz nej. Za wod ni -
cy MKS -MOS Pło mień So sno wiec za -
ję li w nim 11 miej sce.

– Eu ge nia Bu jak, re pre zen tant ka Gru py
Ko lar skiej Za głę bie znów do star czy ła
po wo dów do ra do ści. Na sza czo ło wa
za wod nicz ka wy wal czy ła brą zo wy
me dal pod czas to ro wych mi strzostw
Pol ski Eli ty.

– Na lód wró ci li gra cze eks tra li gi. Na in -
au gu ra cję Za głę bie prze gra ło 1:9
z Unią Oświę cim.

– 21 me da li wy wal czy li za wod ni cy Gór -
ni ka So sno wiec pod czas roz gry wa -
nych w Niem czech za wo dów  pły wac -
kich - In ter na tio na les Schwim m fest der
Kre is spar kas se  An halt -Bit ter feld.

– Z trze ma brą zo wy mi me da la mi po wró -

ci li z ro ze gra nych we Wro cła wiu Mi -
strzostw Pol ski se nio rów sza bli ści
TMS Za głę bie. Na naj niż szym stop niu
po dium sta nę li Mar ta Pu da, Ma ciej
Re gu lew ski oraz dru ży na ko bie ca.

PAŹ DZIER NIK 

– Je rzy Wy ro bek no wym tre ne rem pił ka -
rzy Za głę bia. Za stą pił na tym sta no wi -
sku Pio tra Sta cha. W pierw szym me -
czu pod je go wo dzą so sno wi cza nie po -
ko na li Nie lbę Wą gro wiec 2:0.

– Z czte re ma me da la mi wró ci li z mi -
strzostw świa ta se nio rów w ju -jit su re -
pre zen tan ci Bu dow la nych So sno wiec.
Na po dium sta nę li Agniesz ka Ber gier
(zło to), Mar ty na Bie roń ska (zło to i sre -
bro) oraz Ra fał Riss (brąz).

– Na Sta dio nie Lu do wym w So snow cu
od był się mecz eli mi na cji mi strzostw
Eu ro py w pił ce noż nej ko biet. Re pre -
zen ta cja Pol ski po ko na ła 4:0 Bo śnię
i Her ce go wi nę.

LI STO PAD

– Ma te usz Gra bis z gru py ko lar skiej Za -
głę bie So sno wiec za jął dru gie miej sce
w za wo dach z cy klu Pu cha ru Pol ski
w ko lar stwie prze ła jo wym, któ re zo -
sta ły ro ze gra ne w Rze ni szo wie.

– Pięć me da li, trzy zło te oraz dwa brą zo -
we zdo by li za wod ni cy Bu dow la nych
So sno wiec pod czas ro ze gra nych
w bel gij skim Gent Mi strzo stwa Świa -
ta Ju nio rów do lat 18 i Mło dzie ży
do lat 21 w Ju -Jit su.

– Po raz ósmy So sno wiec go ścił uczest -
ni ków Pu cha ru Świa ta ju nio rów w sza -
bli. Nie ste ty, tym ra zem go spo da rze
im pre zy, re pre zen tan ci TMS Za głę bie
zaj mo wa li od le głe lo ka ty.

– Zmia na na sta no wi sku pre ze sa ho ke jo -
we go Za głę bia. Mar ci na Fal la za stą pił
Zbi gniew Drąż kie wicz, do tych cza so -
wy szef MO SiR-u, któ re go z ko lei za -
stą pił Ra fał Ły dek.

GRU DZIEŃ

– Eu ge nia Bu jak, za wod nicz ka Gru py
Ko lar skiej Za głę bie So sno wiec za ję ła
szó ste miej sce w wy ści gu na 3 km
na do cho dze nie pod czas roz gry wa nych
w ko lum bij skim Ca li za wo dów Pu cha -
ru Świa ta w ko lar stwie to ro wym.

– Ko lej ny zna ko mi ty start Ar tu ra Pió -
ro, nie sły szą ce go pły wa ka z So -
snow ca, na co dzień re pre zen tan ta
AZS AWF Ka to wi ce. Tym ra zem
uta len to wa ny za wod nik bły snął kla -
są pod czas Zi mo wych Mi strzostw
Pol ski Se nio rów i Mło dzie żow ców.
Pió ro był je dy nym nie sły szą cym
spor tow cem, któ ry ry wa li zo wał
z peł no spraw ny mi za wod ni ka mi po -
dzas za wo dów w Po zna niu. Na dy -
stan sie 1500 m sty lem do wol nym
usta no wił no wy re kord świa ta pły -
wa ków nie sły szą cych z cza -
sem 15: 42,52 sek.

– 4 grud nia w ha li MO SiR „Niw ka” od -
był się III Pił kar ski Me mo riał im. Je -
rze go Klo ca tramp ka rzy młod szych
pod pa tro na tem klu bu AKS Niw ka
oraz Ra dy Dziel ni cy „Po łu dnie”
w So snow cu. Tym sa mym po raz ko -
lej ny przy ja cie le i ko le dzy z bo iska
oddali hołd by łej gwieździe AKS
Niw ka.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

Rok 2011 w spo rcie so sno wiec kim 
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Krzysztof Brzozowski – halowy
rekordzista Polski Juniorów
w pchnięciu kulą

Eugenia Bujak, srebrna medalistka
w Mistrzostwach Europy w
kolarstwie torowym
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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 lutego 2012 r. Wśród au to rów
po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem
„Krzy żów ka nr 10”) 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 – busola, 5 – siłacz, 8 – piosenkarka
greckiego pochodzenia, 9 – maszyna do ubijania śniegu,
10 – niejeden w kuchni, 11 – dźwig osobowy, 12 – do
noszenia wody ze studni, 14 – na wierzchołku ma krater,
16 – brat Placka, 17 – przyroda, 19 – nie każdy może się
u niego ubierać, 21 – mucha lub komar, 22 –
potwierdzenie wpłaty, 25 – jucha, 28 – buddyjska
świątynia, 29 – przyprawa, 30 – wylot wulkanu, 32 –
masowa emigracja, 34 – niejeden w galerii, 35 – myśliwy
beocki rozszarpany przez własne psy, 36 – alkohol
etylowy, 37 – Troja, 38 – szkoła średnia, 39 – prymitywny
„pojazd wodny”.

Pionowo: 1 – wędruje przez pustynię, 2 – kończy ciążę, 3
– ogromne wiecznie zielone drzewo, 4 – fabryka
pieniędzy, 5 – fragment aparatu fotograficznego, 6 –
obchodzi imieniny z Metodym, 7 – mnich, 13 – działacz,
15 – prototyp fortepianu, 18 – ziomek, 20 – grała
Marusię, 23 – przedstawienie, 24 – miasto w południowej
Francji, 26 – skrót utworzony z pierwszych liter, 27 – nie
ma go taboret, 28 – upominek, 31 – ptasi śpiew, 33 –
kraina geograficzna naszych południowych sąsiadów

Rozwiązanie krzyżówki numer 11/2011: „BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE”
Nagrody otrzymują: Maria Masłoń, Barbara Siudej i Grażyna Śliwoń.

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  1

KONKURS
WYDAWNICTWA
„ZNAK” KM 1/2012:

JAKI TYP
LITERACKI
STANOWI POWIEŚĆ
PT. „PUSZCZYK”?

Pierwsza osoba, które

przyjdzie do naszej

redakcji z aktualnym

wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 1

i prawidłowo odpowie

na zadane pytanie

otrzyma nagrodę

książkową.

KINO HELIOS, ul.Modrzejowska 32b,

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na0323631414, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl

13.01.2012– 19.01.2012 R.

PREMIERY:
„ALVIN I WIEWIÓRKI 3” 9.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.30, 19.30. animacja, b/o, USA, 88 min.
POZOSTAŁE TYTUŁY: „W CIEMNOŚCI” -
10.45, 13.45, 18.30, 21.15. dramat, od 15 lat,
Polska/Niemcy, 145 min.
„SHERLOCK HOLMES: GRA CIENI” -
10.00, 12.30, 15.00, 17.00, 19.30, 22.00.
akcja, od 15 lat, USA, 129 min.
„POKAŻ KOTKU, CO MASZ W ŚRODKU” -
16.30, 21.30. komedia, od 15 lat, Polska, 93 min.

„KOT W BUTACH” 3D –
10.00, 14.00, 18.00, 20.00.
animacja, b/o, USA, 90 min.
„KOT W BUTACH”  (cyfra)–  12.00, 16.00.
animacja, b/o, USA, 90 min.

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM
FILMAMI ZASTRZEŻONYMI SĄ:
-„Sherlock Holmes: Gra Cieni”;
-„Kot w butach” 3D.

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania 14 pojedynczych biletów
do kina. Zapraszamy do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pok. 9)
z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” Nr 1.

16 stycznia godz. 18.00 – Energetyczne
Centrum Kultury, ul.
Będzińska 65 – koncert karnawałowy
w wykonaniu Śląskiej Orkiestry
Kameralnej. W programie najpiękniejsze
arie i duety operowe, operetkowe
i musicalowe. Bilety: 25,00 zł
normalny, 20,00 zł ulgowy.
20 stycznia godz. 14.00 – Muzeum
w Sosnowcu – otwarcie wystawy „Plakat
musi śpiewać” ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Poznaniu.
18 stycznia godz. 18.00 – Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11 – spotkanie
z pisarzem, podróżnikiem i dziennikarzem,
Maxem Cegielskim.
21 stycznia – Miejski Dom Kultury
„Kazimierz” – koncert zespołu
VAVAMUFFIN. U

Ki no ko biet to cykl, prze zna czo ny dla
Pań, na któ ry od li sto pa da za pra sza sieć
kin He lios. Film dla żeń skiej czę ści wi -
dow ni, za wsze po prze dzo ny jest licz -
ny mi atrak cja mi. Naj czę ściej są to po -
ka zy mo dy, po ra dy sty li stów, de gu sta -
cje, wy stą pie nia spe cja li stów z róż nych
dzie dzin ta kich jak np. de ko ra to rzy
wnętrz, le ka rze, fry zje rzy, ko sme to lo -
dzy itp. Wśród atrak cji nie moż na za -
po mnieć o licz nych na gro dach, przy go -
to wa nych przez spon so rów spe cjal nie
dla Pań, któ re w tym dniu przy bę dą
na se ans. Cie szą się one ogrom ną po -
pu lar no ścią. 

9 stycz nia w so sno wiec kim He lio -
sie od by ło się trze cie już spo tka nie
z cy klu Ki no Ko biet. Tym ra zem moż -
na by ło zo ba czyć film pt. „Po każ kot -
ku co masz w środ ku”. Pa nie nie tyl ko

oglą da ły, ale też mia ły oka zję wy pró -
bo wać kil ka pro stych ćwi czeń, po moc -
nych w utrzy ma niu do brej for my fi -
zycz nej. Wśród uczest ni czek spo tka nia
roz lo so wa no tak że licz ne na gro dy.
Do wy gra nia by ły m.in.: ele ganc kie
skó rza ne tecz ki, bo ny pre zen to we, vo -
uche ry na za bie gi fo to de pi la cji i fo to -
odm ła dza nia oraz ko sme tycz ne wy -
bie la nia zę bów, prze wod ni ki po Gre cji
wraz z za pro sze nia mi na se ans z cy klu
„Ki no Ko ne se ra” ufun do wa ne przez
so sno wiec kie ki no He lios oraz dwu -
oso bo we za pro sze nie do jed ne go z ho -
te li w Szczyr ku. Ki no He lios za pra sza
wszyst kie Pa nie na ko le je fil my cy klu
„Ki no Ko biet”. Szcze gó ły na in ter ne -
to wej stro nie ki na. Za pra sza my. 

Red, Beata Dudek

co? gdzie? kiedy?           reklama

Jan Grze gor czyk

Pusz czyk 
da ta pre mie ry: sty czeń 2012
Wyd. ZNAK

Naj now sza po wieść Ja na Grze -
gor czy ka, jed ne go z naj po pu lar -
niej szych pol skich pi sa rzy!
– Pa mię tasz, kie dyś za py ta łem,
kim dla cie bie je stem. Od po wie -
dzia łaś mi wte dy tak na od czep -
ne go, że czło wie kiem z pusz czy.
A ja je stem tyl ko pusz czy kiem.
Uczę się pusz czy, ale ni gdy się jej
nie na uczę.
          
          
(frag ment książ ki)

Stanisław Madej był życiowym
rozbitkiem, któremu życie
przeciekało przez palce. Był

przekonany, że zmarnował swoją
szansę – nie miał domu, rodziny,
przyjaciół, nie zrobił kariery. Ale
los w końcu się do niego
uśmiechnął. Po latach marazmu
mężczyzna porzuca całe swoje
dotychczasowe życie, kupuje
zrujnowany dom w zupełnej
głuszy i zaczyna wszystko
od początku.
Wraz z odkryciem w kościele
zwłok znajomego proboszcza
życie Madeja nabiera szalonego
tempa – w ciągu zaledwie kilku
miesięcy przeżyje więcej niż
przez poprzednie pół wieku.
Kryminalna zagadka staje się dla
niego prawdziwą szkołą
życia – kto z bliskich mu osób
okaże się przyjacielem, kto
wrogiem, a kto mordercą? Czy
skrywane tajemnice
z przeszłości przestaną być

przeszkodą dla związku
z ukochaną kobietą? 
Puszczyk to opowieść o tym, że
nigdy nie jest za późno, aby
narodzić się na nowo. Wystarczy
mieć odwagę, aby każdego dnia
pójść o jeden krok dalej,
w puszczę. 

Kino Kobiet w kinie Helios – Zapraszamy



17.01 godz. 10.00 A. Fre dro „Ze -
msta” Te atr No wy z Za brza
18.01  godz. 10.00 „Kró lew -
na Śnież ka” wg ba śni bra ci Grimm 
19.01  godz. 19.00 Jan Szur miej
„Cy mes! Cy mes!” 
21.01  godz. 18.00 Do ro ta Ma -
słow ska „Mię dzy na mi do brze jest”
abon. waż ne
22.01  godz. 18.00 Do ro ta Ma -
słow ska „Mię dzy na mi do brze jest”
abon. waż ne
24.01  godz. 10.00 S. Mro żek
„Tan go” 
25.01  godz. 10.00 Mi chał Wal czak
„Pia skow ni ca” 
26.01  godz. 19.00 Eu ge ne Io ne sco
„Ły sa śpie wacz ka” 
28.01  godz. 18.00 Zbi gniew Ksią -
żek „Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny
dla do ro słych” abon. waż ne
29.01  godz. 18.00 J. Chap man, D.
Fre eman „Pry wat na kli ni ka” abon.
waż ne

UWA GA!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my
do wy gra nia:
1 po dwój ne za pro sze nie na spek -
takl pt. „Cy mes! Cy mes!”
w dniu 19 stycz nia (czwar tek)
o godz. 19.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek -
takl pt. „Ły sa śpie wacz ka”
w dniu 26 stycz nia (czwar tek)
o godz. 19.00.
Pierw sza oso ba, któ ra przyj dzie
z naj now szym wy da niem „Ku rie -
ra Miej skie go” nr 1 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. 
Z OKA ZJI 115-LE CIA IST NIE -
NIA TE ATRU ZA GŁĘ BIA MA -
MY DLA NA SZYCH CZY TEL -
NI KÓW DO DAT KO WE PO -
DWÓJ NE ZA PRO SZE NIA: 

– 1 lu te go (śro da) o godz. 19.00
na spek takl pt. „Pry wat na kli ni ka” 
– 2 lu te go (czwar tek)
o godz. 19.00 na spek takl pt.
„Plot ka”
– 3 lu te go (pią tek) o godz. 19.00
na spek takl pt. „Pia skow ni ca”
Ser decz nie za pra sza my.

Z „Kurierem”
po mieście

01.-15. 12. – w ra mach pro jek tu
„Uni wer sy tet po ma ga” na te re nie
wy dzia łów Uni wer sy te tu Ślą skie go
prze pro wa dza na zo sta ła zbiór ka
da rów na rzecz zwie rząt prze by wa -
ją cych w schro ni skach w Ka to wi -
cach i So snow cu.
02. 12. – na ryn ku wy daw ni czym
uka zał się so sno wiec ki ścien ny ka -
len darz hi sto rycz ny. Au to rem po zy -
cji jest Ire ne usz Łę czek – pu bli cy -
sta, au tor ksią żek o Za głę biu Dą -
brow skim. Wy daw cą jest WDR Pro -
gres, na to miast o ory gi nal ny kształt
pla stycz ny za dba ła Mag da le na Re -
chło wicz. Mo ty wem prze wod nim
ka len da rza jest przy pa da ją ce
w przy szłym ro ku 110-le cie So -
snow ca oraz 110-le cie uro dzin Ja -
na Kie pu ry.
8-9. 12.– w Szko le Pod sta wo wej
nr 23 od by wa ły się im pre zy cha ry -
ta tyw ne, z któ rych do chód za si li
szkol ny fun dusz To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Dzie ci. Zgro ma dzo ne na kon -
cie pie nią dze prze zna czo ne zo sta -
ną na do pła ty do po sił ków, wy pra -
wek szkol nych i wy cie czek dla tych
uczniów, któ rzy znaj du ją się w trud -
nej sy tu acji.
12. 12.– w Mu zeum otwar to wy -
sta wę pt. „586 dni sta nu wo jen ne -
go”, udo stęp nio nej przez In sty tut
Pa mię ci Na ro do wej. Eks po zy cja
przed sta wi ła ar chi wal ne do ku men -
ty, re la cje świad ków, fo to gra fie, któ -

re za re je stro wa ły prze bieg sta nu
wo jen ne go w Pol sce od je go wpro -
wa dze nia w no cy z 12 na 13 grud -
nia 1981 ro ku, za wie sze nia 31
grud nia 1982 r., do od wo ła nia 22
lip ca 1983 ro ku.
13. 12.– do So snow ca do tar ło Be -
tle jem skie Świa tło Po ko ju. Sym bo -
licz ne lam pio ny zo sta ły prze ka za ne
wła dzom mia sta przez har ce rzy so -
sno wiec kie go Huf ca ZHP.
19. 12.– 100. rocz ni cę uro dzin ob -
cho dzi li dwaj miesz kań cy So snow -
ca: Adam Szur ma oraz Jan Go łac ki. 
19. 12.– w Au li Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Ko ściel nej od by ło się dru gie
spo tka nie z no we go cy klu edu ka -
cyj ne go so sno wiec kiej Książ ni cy
pt.: „Bel la Ita lia”. Wy kład no sił ty tuł
„Bo że Na ro dze nie po wło sku. Tra -
dy cja a współ cze sność”. Wy gło sił
go po now nie w ję zy ku wło skim pre -
zes So cietàDan te Ali ghie ri – Gu ido
Lau ro Pa ri si (wy kład był tłu ma czo -
ny). 
20. 12. – Art. Ca fe Mu za ob cho dzi -
ło 5. Uro dzi ny. Na ju bi le uszu ar ty -
stycz nej ka wiar ni sta wi li się licz nie
jej wier ni sym pa ty cy. W uro dzi no -
wym kon cer cie wy stą pi li mło dzi so -
sno wiec cy ar ty ści.
25.12.– po raz pierw szy miesz kań -
cy So snow ca mo gli po kło nić się Je -
zu so wi w Ży wej Szop ce. Szop ka ze
zwie rzę ta mi sta nę ła w pa ra fii pw.
Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny w Siel cu. 
29. 12.– w Art Ca fe Mu za wy stą pił
Woj ciech Ka ro lak TRIO. U
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Ba ran (21.03. – 20.04.)– Wio sna: de ner wu ją -
ca po ra ro ku dla Cie bie. Nie ocze ki wa nie spię trzą
się kło po ty, ale za cho wasz po go dę du cha. La to:
po kło po tach ani śla du. Te raz już wy ma rzo ny
urlop. Je sień: zno wu pro ble my. Tym ra zem zdro -
wot ne. Nie omi nie Cię wi zy ta u le ka rza. Zi ma: za -
szczep się przed gry pą, w prze ciw nym ra zie za -
miast nart – łó żecz ko.
Byk (21.04. – 20.05.) – Wio sna: za po wia da się
po myśl ny okres. Zwłasz cza na grun cie za wo do -
wym. La to: w lip cu na stą pi fi na li za cja po waż ne go
kon trak tu, więc chy ba z wy jaz du ni ci. Je sień: wy -
ko rzy staj na za słu żo ny od po czy nek. Zde cy do wa -
nie za słu ży łeś. Zi ma: wy ślij ro dzi nę na zi mo we fe -
rie, a sam kon ty nu uj do brze roz po czę ty rok.
BliŹ nię Ta (21.05. – 21.06.) – Wio sna: już naj -
wyż sza po ra po ha mo wać swo ją im pul syw ność.
Z te go nie wy cho dzi nic do bre go. La to: zde cy do -
wa nie gdzieś wy jedź i wy pocz nij. Dzię ki te mu unik -
niesz kło po tów. Je sień: wy po czę ty i wy lu zo wa ny
na resz cie li czysz się z opi nią in nych. On bar dziej
po mo gą niż za szko dzą. Zi ma: opła ci ło się. Awans
mu ro wa ny.
rak (22.06. – 22.07.)– Wio sna: czas roz po cząć
w koń cu po waż ny dia log z part ne rem. Oczy wi ście
je że li my ślisz po waż nie o przy szło ści. La to: wspól -
ny wa ka cyj ny wy jazd za owo cu je. Moż na my śleć
o za rę czy nach. Je sień: po święć wię cej uwa gi part -
ne ro wi. Nie tyl ko pra ca jest w ży ciu waż na. Zi ma:
po go dzisz spra wy uczu cio we i za wo do we. Tak
trzy maj!
leW (23.07. – 23.08.)– Wio sna: cią głe znu że nie
i apa tia ni cze mu nie sprzy ja ją. Weź się w garść. La -
to: sło necz ne dni po bu dzą Cię do dzia ła nia. Nie
myśl o urlo pie, za du żo za le gło ści. Je sień: wpa dłeś
już w nor mal ny rytm. Nie ste ty jesz cze du żo pra cy
przed To bą. Zi ma: do pie ro w grud niu bę dzie tro -
chę re lak su.
Pan na (24.08. – 23.09.) – Wio sna: ta po ra ro ku
do da Ci skrzy deł. Ener gia bę dzie Cię roz pie rać. La -
to: po wo dze nie w spra wach fi nan so wych umoż li -
wi Ci wy jazd na wspa nia łe wa ka cje. Je sień: ko -
rzyst nie ulo ko wa na go tów ka w koń cu za pew ni Ci
spo koj ny sen. Nie zmar nuj te go. Zi ma: re mont
w uczu ciach, re mont miesz ka nia. Cze mu nie?
W koń cu stać Cię na to.
Wa ga (24.09. – 23.10.) – Wio sna: naj wyż sza
po ra się ustat ko wać. Po my śleć o ro dzi nie. La to:
nie tyl ko wa ka cja mi czło wiek ży je. Czas po go dzić
przy jem no ści z obo wiąz ka mi, choć wia do mo, że
wo lisz te pierw sze. Je sień: coś się ru szy w spra -
wach miesz ka nio wych. Za dbaj o fi nan se, bo bę dą
Ci bar dzo po trzeb ne. Zi ma: naj trud niej sze bę dziesz
mieć z gło wy. Te raz już tyl ko „z gór ki”.
skor Pion (24.10. – 22.11.)– Wio sna: za czną
speł niać się Two je ma rze nia. Uśmiech nie bę dzie
scho dził z Two jej twa rzy. La to: idź za cio sem. Ko -
niecz nie za graj w Tot ka. Je sień: zgo da i har mo nia
tak w pra cy, jak i w do mu. Sa me po god ne dni. Zi -
ma: wspa nia łe zi mo we wa ka cje. Mo że po sta wisz
na szkół kę nar ciar ską? Ru chu ni gdy za wie le.
sTrze lec (23.11. – 21.12.) – Wio sna: po ra
obu dzić się już z zi mo we go snu. Ra zem z żół wia -
mi. La to: cze ka Cię fan ta stycz ny urlop. Moż li we,
że za owo cu je rów nież fan ta stycz nym uczu ciem.
Je sień: do bra pas sa trwa. Tak w mi ło ści, ro dzi nie,
jak i w pra cy. Za czy naj już oszczę dzać na wspól ną
przy szłość. Zi ma: tyl ko nie zrób się niedź wiad -
kiem i nie za sy piaj. Part ne ro wi to się nie bę dzie
po do ba ło.
ko zio ro żec (22.12. – 21.01.)– Wio sna: Two je
zdro wie zde cy do wa nie się po pra wi. Za po mnisz
o le ka rzach. La to: na dej dzie ocho ta do pra cy.
Wspa nia łe wa ka cje na dział ce. Je sień: ze bra ne let -
nie owo ce przy nio są nie ocze ki wa ne do cho dy. Do -
brze je za in we stuj. Zi ma: nie sta wiaj spraw
na ostrzu no ża. Tro chę wię cej życz li wo ści dla swo -
ich bli skich wszyst kim po praw sa mo po czu cie.
Wod nik (22.01. – 19.02.) – Wio sna: na resz cie
ustą pią wszel kie do le gli wo ści i ap te ki bę dziesz
omi jać wiel kim łu kiem. La to: to bę dą wy ma rzo ne
wa ka cje. Mo że nie ko niecz nie do eg zo tycz nych
kra jów, ale za to z uko cha ną oso bą. Je sień: zde cy -
do wa na po pra wa w fi nan sach. Ku pisz to, o czym
od daw na ma rzysz. Zi ma: po myśl ny ko niec kło po -
tów z part ne rem. Prze szło ści już nie ma.
ry By (20. 02. – 20.03.) – Wio sna: nie za po mnij
o we te ry na rzu. Prze cież pies to też ro dzi na. La to:
sło necz ne dni na tchną Cię opty mi zmem. Wa ka cyj -
ny wy jazd bar dzo i na dłu go Cię zre lak su je. Je sień:
dbaj o zdro wie i ubie raj się zgod nie z tym co wi -
dzisz za oknem. Zi ma: ostre po wie trze, zi mo we
spa ce ry sprzy ja ją zdro wiu. Ta kie za har to wa nie
w przy szło ści za owo cu je. VE NA
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Włochy – Gallarate
Czterech nauczycieli i czterech uczniów w dniach od 5 do 9
grudnia zeszłego roku przebywało we włoskiej miejscowości
Gallarate, realizując projekt „One human, one tree”

W trak cie wi zy ty za rów no ucznio wie, jak i na uczy cie le od wie dzi li
szko łę part ner ską Scia re. Bra li udział w za ję ciach przy go to wa nych
przez part ne rów z Włoch – oglą da li przed sta wie nia przy go to wa ne
przez uczniów, mię dzy in ny mi sztu kę eko lo gicz ną, któ ra jest jed nym
zza dań pro jek tu oraz lek cję po ka zo wą zma te ma ty ki wy ko rzy stu ją -
cą gry i za ba wy oraz po mo ce dy dak tycz ne zro bio ne przez uczniów
zma te ria łów prze zna czo nych dore cy klin gu. Ucznio wie uczęsz cza li
nalek cje, ana uczy cie le wraz zpo zo sta ły mi na uczy cie la mi zkra jów
part ner skich Gre cji, Tur cji, Hisz pa nii oraz Włoch pra co wa li nadpro -
jek tem.

Wszy scy bra li udział w spo tka niu z bur mi strzem mia sta, któ ry
przed sta wił wskró cie dzia ła nia eko lo gicz ne pro wa dzo ne na te re nie
mia sta ioko lic. Wtrak cie wi zy ty zwie dza no rów nież szko łę współ -
pra cu ją cą Cren na. Wczwar tym dniu wi zy ty ca ła gru pa Co me niu sa
uda ła się na ca ło dnio wą wy ciecz kę do Me dio la nu, w trak cie któ rej
zwie dzo no naj waż niej sze atrak cje te go mia sta. Wie czo ra mi od by -
wa ły się spo tka nia in te gra cyj ne zna uczy cie la mi, ro dzi ca mi iucznia -
mi ze szko ły part ner skiej oraz szko ły współ pra cu ją cej.

Ucznio wie mie li nie po wta rzal ną szan sę po zna nia ży cia co dzien -
ne go ro dzi ny wło skiej oraz mie li oka zje po ro zu mie wa nia się w ję -
zy ku an giel skim, a tak że na uczy li się pod sta wo wych zwro tów wję -
zy ku wło skim.

Wi zy ta by ła nie za po mnia nym do świad cze niem za rów no dla
uczniów, jak ina uczy cie li Gim na zjum nr27 wSo snow cu. U

Piaskownica na deskach teatru

7 stycznia w Tetrze Zagłębia
miała miejsce pierwsza w tym
roku premiera. Na scenie
przedstawiono „Piaskownicę”
według Michała Walczaka -
jednego z najlepszych
dramaturgów młodego
pokolenia
Ak cja roz gry wa się w ty tu ło wej
pia skow ni cy, ostat niej prze trwa -
łej w be to no wym blo ko wi sku,
któ ra słu ży ja ko po le bi twy mię -
dzy ko bie tą i męż czy zną. On  -
gwał tow ny, tro chę nie do stęp ny,
out si der, szorst ki, tkwią cy we

wła snym baj ko wym świe cie in -
spi ro wa nym ko mik sa mi i kom -
pu te ro wy mi gra mi, wiecz nie
z gło wą w chmu rach i nie ogra -
ni czo ną wy obraź nią, z głę bo ko
skry wa ny mi lę ka mi, uwiel bia ją -
cy Bat ma na i sa mo cho dzi ki.
Ona  - de li kat na, współ czu ją ca
i ła god na, wraż li wa na krzyw dy
in nych, dba ją ca o swo ją lal kę,
któ ra jest jej nie zwy kle bli ska.
Nie ocze ki wa nie wkra cza na je -
go te ren i ruj nu je je go ład i po -
rzą dek, nad któ rym wy da wa ło
mu się, że ma cał ko wi tą kon tro -
lę. Spek takl uka zu je zde rze nie
się dwóch oso bo wo ści, świa tów
dam sko -mę skich i uka zu je re la -

cje oraz prze mia ny ja kie wzglę -
dem sie bie prze cho dzą głów ni
bo ha te ro wie, a wszyst ko to
przed sta wio ne w spo sób me ta -
fo rycz ny i gro te sko wy. Na do da -
tek głów nym po sta ciom to wa -
rzy szą oży wie ni przez wy obraź -
nię męż czy zny bo ha te ro wie :
Bat man i je go wro go wie oraz
sprzy mie rzeń cy, a na wet jej uko -
cha na lal ka, któ ra nie ocze ki wa -
nie sta je się wiel ką he ro icz ną
bo ha ter ką. Po nad to dy na micz -
na, moc na, wart ka mu zy ka
skom po no wa na przez Ma te usza
Po spie szal skie go oraz cho re -
ogra fia Ma cie ja Flor ka (tan cerz
i cho re ograf, zna ny ja ko „Gle -
ba”, zwy cięz ca pierw szej edy cji
pro gra mu You Can Dan ce emi -
to wa ne go przez TVN) do sko na -
le współ gra ją z ca ło ścią spek ta -
klu i spra wia ją, iż z pew no ścią
jest to jed na z cie kaw szych pro -
po zy cji w obec nym re per tu arze
so sno wiec kie go Te atru Za głę -
bia.

Re ży se ria: Je rzy Bie lu nas.
Sce no gra fia: An na Cha daj, Cho -
re ogra fia: Ma ciej Flo rek, Mu zy ka:
Ma te usz Po spie szal ski. Ob sa da:
Mo ni ka Gę ba la, Mar ty na Za rem -
ba, Mi chał Ba ła ga, Alek san der
Bli tek, Ka mil Boch niak, Piotr
Buł ka, Prze my sław Ka nia,
Krzysz tof Ko rze niow ski, An drzej
Roz mus.

Ga brie la Ko la no
Syl w

ia Ko sm
an



Dy rek tor Szpi ta la Miej skie go,
Zbi gniew Swo bo da, nie pod pi sał
kon trak tu z NFZ na funk cjo no wa -
nie Izby Przy jęć w szpi ta lu. Obec -
nie w dwóch izbach przy jęć
na po moc mo gą li czyć je dy nie
cho rzy ze stwier dzo nym lub po -
dej rze wa nym uda rem mó zgu oraz
pa cjent ki do po ro du lub in ny mi
na gły mi do le gli wo ścia mi gi ne ko -
lo gicz ny mi. Pa cjen ci są od sy ła ni
do Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe -
cja li stycz ne go nr 5 im. św. Bar ba -
ry, gdzie obec nie cze ka się już
oko ło 8 go dzin na udzie le nie po -
mo cy. Je śli kon trakt nie zo sta nie
pod pi sa ny, trze ba li czyć się z tym,
że ko lej ki w „Bar ba rze” jesz cze
się wy dłu żą.

Na stycz nio wym po sie dze niu
Ko mi sji Zdro wia, Ro dzi ny
i Opie ki Spo łecz nej rad ni pró bo -
wa li usta lić i zro zu mieć, dla cze go
dy rek tor szpi ta la nie pod pi sał
kon trak tu z NFZ. Spra wa wy da -
wa ła się sto sun ko wo pro sta. Dy -
rek tor ar gu men to wał, że pro po zy -
cja NFZ, któ ry pro po no wał kon -
trakt w wy so ko ści po nad 770 tys.
zł na rok, jest zbyt ni ski. W po -
rów na niu z ubie głym ro kiem jest
niż szy pra wie o po ło wę, a fak -
tycz nie na ca ło rocz ne funk cjo no -
wa nie Izby Przy jęć po trze ba oko -
ło 2,5 mln zł. – By ło mi bar dzo
trud no pod jąć tę de cy zję, ale pod -
pi sa nie kon trak tu by ło by dzia ła -
niem na szko dę szpi ta la i na ra że -

niem go na stra ty w wy so ko ści
oko ło 1,5 mi lio na zło tych. Pod pi -
sa łem już bar dzo ni ski kon trakt
na od dział ge ria trii, na po zio -
mie 300 tys. zł, przy kosz tach się -
ga ją cych po nad 1 mln zło tych, ale
otrzy ma łem za pew nie nie ze stro -
ny władz fun du szu, iż kon trakt
bę dzie re ne go cjo wa ny, na co li -
czę – tłu ma czył dy rek tor, opi su jąc
dłu go trud ną sy tu ację w so sno -
wiec kiej służ bie zdro wia i do wo -
dząc, że zro bił wszyst ko, co na le -
ża ło, by wal czyć o jak naj wyż szy
kon trakt na Izbę Przy jęć.

Alek san der Brzę ska, na czel nik
Wy dzia łu Świad czeń Opie ki Zdro -
wot nej w ślą skim NFZ stwier dził
jed no znacz nie, że urzęd ni cy wy li -
czy li kon trakt napod sta wie obo wią -
zu ją cych prze pi sów. – Spo sób wy li -
cze nia staw ki naizbę przy jęć jest ja -
sny. Bie rze się pod uwa gę dzien ną
staw kę ry czał to wą, nie za leż nie, czy
pa cjen ci są przyj mo wa ni czy nie,
któ ra obec nie wy no si 800 zł na do -
bę i współ czyn nik RF, któ ry wy ni -
ka ze spra woz daw czo ści dzien nej,
któ ra mu si być sys te ma tycz nie prze -
ka zy wa nadoNFZ – wy ja śniał.

O ile da ne ze szpi ta la zo sta ły
wy sła ne w stycz niu i lu tym, o ty le
nie prze sła no żad nej spra woz daw -
czo ści za mie sią ce od mar ca
do czerw ca. Jest to istot ne, po nie -
waż da ne tyl ko za pierw szych
sześć mie się cy w ro ku bie rze się
pod uwa gę przy wy li cza niu wy so -

ko ści kon trak tu. – Na py ta nie, dla -
cze go po mię dzy mar cem a czerw -
cem nie by ło spra woz daw czo ści,
od po wiem, że nie wiem. Dzia ła li -
śmy zgod nie z li te rą pra wą i nie
mo gli śmy kon trak tu wy li czyć
w in ny spo sób – utrzy my wał
Brzę ska.

Dy rek tor Swo bo da przy znał,
że nie wie, dla cze go da ne nie do -
tar ły do NFZ. Nie za leż nie, czy
za wi nił czło wiek, czy sys tem
kom pu te ro wy za pew nił, że wi nę
w tej spra wie bie rze na sie bie. Co
wię cej, stwier dził, że wszyst kie
bra ku ją ce da ne zo sta ły wy sła ne
w li sto pa dzie, ale NFZ już ich nie
uwzględ nił. 

– Moż na uznać, że prze pi sy
NFZ są nie ży cio we, nie lo gicz ne
i głu pie. I tak jak wska zał rad ny
Wie sław Su wal ski, je śli bie rze się
pod uwa gę je dy nie da ne za pół
ro ku, to w na szym in te re sie by ło -
by przyj mo wa nie wszyst kich pa -
cjen tów do czerw ca, a po tem za -
mknię cie do koń ca ro ku Izby
Przy jęć. Pro po nu ję, by NFZ
uznał błąd w spra woz daw czo ści
i prze li czył kon trakt, je śli jest ta -
ka praw na moż li wość – pro po no -
wał rad ny klu bu PO, Ka rol Wi -
niar ski. 

Na czel nik Alek san der Brzę -
ska przy znał, że szpi tal ta kie go
wnio sku nie zło żył, ale je śli zło ży,
to rad cy praw ni, po prze ana li zo -
wa niu prze pi sów praw nych, wy -

po wie dzą się, czy za ak cep to wa nie
da nych prze sła nych w póź niej -
szym okre sie, jest moż li we
do przy ję cia i wy li cze nia no we go
kon trak tu. Oczy wi ście, po przy -
stą pie niu przez szpi tal do ko lej ne -
go kon kur su na za kon trak to wa nie
Izby Przy jęć.

Z ko lei rad ny Alek san der Ka -
lań ski  spra wę wi dzi zu peł nie ina -
czej. – Szok! – pi sze na swo jej stro -
nie in ter ne to wej. – Po dzi siej szej
Ko mi sji Zdro wia, Ro dzi ny iOpie ki
Spo łecz nej w So snow cu  u więk -
szo ści rad nych, wtym tak że imnie,
roz wia ły się wszel kie wąt pli wo ści.
Ca łą wi nę za li kwi da cję dwóch izb
przy jęć przy uli cy Ze ga dło wi cza
i Szpi tal nej po no si Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia i nikt wię cej! Pró ba
spy cha nia czę ści od po wie dzial no -
ści  na bar ki dy rek to ra szpi ta la, czy
ko go kol wiek in ne go, jest cy nicz ną
grą wy mie rzo ną wbie du ją ce sa mo -
rzą dy. Dy rek tor Szpi ta la Miej skie -
go wSo snow cu,  Zbi gniew Swo bo -
da, ja ko je den z nie licz nych w Pol -
sce miał od wa gę po wie dzieć: ko -

niec – dal sze ob ci na nie kon trak tów
mu si skut ko wać li kwi da cją służ by
zdro wia! Prze ry wa jąc zmo wę mil -
cze nia, nie pod pi su jąc kon trak tu stał
się nie wy god ny dla wie lu osób
i pew nie NFZ we spół z kil ko ma
sprzy ja ją cy mi mu wmie ście oso ba -
mi nie ba wem przy stą pi dokontr ata -
ku, kto wie, mo że na wet żą da jąc je -
go dy mi sji! Trud no to so bie wy -
obra zić, ale gdy ro zum śpi, po wsta -
ją de mo ny.

Część rad nych jest jed nak
zbul wer so wa na bar dziej tym, że
dy rek tor Swo bo da wła ści wie jest
za do wo lo ny z ta kie go ob ro tu sy -

tu acji, pró bu jąc prze ko nać rad -
nych, że na wet pod wyż sze nie
kon trak tu do 1mln 120 tys. zł,
czy li do su my, ja kiej na le ży spo -
dzie wać się, je śli NFZ uwzględ ni
wszyst kie da ne za pierw sze pół ro -
cze, nie roz wią że pro ble mu Izby
Przy jęć, któ ra w dal szym cią gu
bę dzie przy no sić stra ty. Dla te go
też za pro po no wał nie pod pi sy wa -
nie kon trak tu na Izbę Przy jęć, co
bę dzie wpraw dzie skut ko wa ło
zwol nie nia mi pra cow ni ków i bra -
kiem Izby Przy jęć w cen trum
mia sta, ale przy nie sie... oszczęd -
no ści. sk
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Drogowcy w końcu walczą z zimą, ale zanim spadł śnieg remontowali drogi  

Cały czas w gotowości bojowej 
Sprzęt jest, sól jest, pia sek jest i za -
trud nie ni lu dzie na po ste run kach.
Tyl ko, na szczę ście, głów nie dla
kie row ców, do ubie głe go ty go dnia
zi my nie by ło. – Jak za wsze moż -
na po wie dzieć, że zi ma nas za sko -
czy ła – śmie je się Grze gorz Bar -
czyk, dy rek tor Miej skie go Za kła -
du Ulic i Mo stów w So snow cu.
Po wo ła ny Miej ski Ośro dek Dys -
po zy cyj ny „Ak cja Zi ma”, jak
na ra zie nie miał du żo pra cy. – Zi -
ma do tej po ry by ła ła god na i pro -
wa dzi li śmy ak cję spo ra dycz nie.
Do koń ca grud nia tyl ko przez
czte ry dni an ga żo wa li śmy sprzęt
i lu dzi, w tym przez dwa dni
w peł nym za kre sie, kie dy za mar z -
ła wo da na jezd ni – do da je Bar -
czyk. 

Jak wiel kie oszczęd no ści
przy niósł brak opa dów, jesz cze
nie wia do mo, ale wia do mo już,
że dla po rów na nia dro go wcy wy -
sy pa li za le d wie 280 ton so li,
w ubie głym ro ku w tym sa mym
okre sie, zu ży to aż 2183 ton. Bio -

rąc pod uwa gę wy dat ki tyl ko
na sa mą sól, któ ra jest bar dzo
dro ga, oszczęd no ści idą w set ki
ty się cy zło tych. W ubie głym ro -
ku to na so li kosz to wa ła 253 zł
brut to, a od te go ro ku kosz tu -
je 365 zł brut to. 

– Je ste śmy przy go to wa ni
na gwał tow ny atak zi my. Ma my
peł ną wia tę so li, oko ło 900 ton
oraz 500 ton pia sku – za pew nia
Bar czyk. – Na wet gdy by śmy pil -
nie po trze bo wa li so li, nie ma naj -
mniej szych pro ble mów, bo ma my
za kon trak to wa ną w ra zie po trze by
do sta wę do 4 ty się cy ton. Sól ma
być do star czo na w cią gu 48 go -
dzin, a kon tra hent jest so lid ny, co
nie jest bez zna cze nia, bo zda rza
się, że so li, w przy pad ku gwał tow -
ne go ata ku zi my, cza sem bra ku je
na ryn ku – do da je.

To, że dro go wcy nie wal czy li
w grud niu z zi mą, nie ozna cza
przy mu so wych wa ka cji. Wpraw -
dzie ła god na zi ma przy no si
mniej sze uszko dze nia dróg, ale

i tak jest co na pra wiać. – Im mniej
wy da my na sól, tym wię cej na re -
mon ty dróg i ulic – mó wi Bar -
czyk. – Opty mal nie sta ra my się
wy ko rzy stać za trud nio nych lu -
dzi – do dał. W ostat nim cza sie
pra cow ni cy MZU iM pra co wa li
m.in. przy ul. 11 Li sto pa da i Go -
spo dar czej. 

Kie row cy tak że by li za do wo -
le ni z au ry w grud niu. – Zanim
spadł śnieg jeź dzi ło się zde cy do -
wa nie le piej, ła twiej i bez piecz -
niej. Zwłasz cza, gdy nie ma lo du
i bło ta po śnie go we go na dro -
gach. Kie dy tyl ko spad nie śnieg,
kor ku ją się dro gi, a po wrót z pra -
cy wy dłu ża o go dzi nę. Mno żą
się wy pad ki i stłucz ki – mó wi
Jan Biś kie wicz z So snow -
ca. – Po za tym po zi mie na sze
dro gi i chod ni ki wy glą da ją jak
ser szwaj car ski, któ ry trze ba za -
ła tać szyb ko wio sną, więc moż -
na wska zać sa me plu sy ta kiej po -
go dy. Tyl ko nar cia rze mu szą po -
je chać w gó ry – stwier dził. sk
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Rad ni i wła dze mia sta za sta na wia ją się, jak ura to wać Izbę Przy jęć, a dy rek tor Szpi ta la Miej skie go, prze ko nu je, że... na le ży ją za mknąć

Bez kon trak tu


