
Piłkarze Czarnych zwycięzcą
XVII Halowych Mistrzostw Zagłębia
im. Włodzimierza Mazura. W finale
imprezy sosnowiczanie pokonali obrońcę
trofeum, ekipę Zagłębia 5:2. Jak co roku
wszystkie zebrane pieniądze trafią do rąk
Anny Mazur, wdowy po byłej 
gwieździe Zagłębia
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Spektakle, Dzień Teatromana i Dzień
Studentów Wydziałów Reżyserii oraz
prapremiera sztuki prof. Jacka Rykały to
atrakcje, które przygotował Teatr
Zagłębia z okazji 115-lecia istnienia.
Sztuce profesora Rykały „Chłodne
poranki” będzie towarzyszyć wystawa
prac Jacka Rykały

Na początku lutego odbyło się uroczyste otwarcie
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu po przebudowie
i modernizacji. Koszt remontu oddziału znajdującego
się w budynku przy ul. Zegadłowicza wyniósł
3,6 mln zł. – To kolejna inwestycja z myślą o naszych
mieszkańcach – podkreślał prezydent Sosnowca
Kazimierz Górski
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Łóżeczko sześciomiesięcznej Madzi już na zawsze zostanie puste 

Tragedia małej Magdy

3

Ponad siedem godzin trwała
debata natemat zmian
wsosnowieckiej oświacie,
podczas połączonych obrad
Komisji Budżetowej oraz
Oświaty. Argumenty przeciwko
planowanym zmianom
wysuwali rodzice, nauczyciele,
przedstawiciele związków
zawodowych. „Za”byli radni
zPO iSLD oraz władze miasta,
podkreślając konieczność
oszczędności
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Ha sło fi lii nr 20 Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej przy świe ca ło
wszyst kim dzie cia kom i uczniom
szkół gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych, któ rzy po sta no wi li
sko rzy stać z ofer ty i licz nych
atrak cji, przy go to wa nych przez
Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji, klu by spor to we i spół dziel -
cze, ośrod ki kul tu ry, Miej ską Bi -
blio te kę Pu blicz ną i szko ły.
Na brak atrak cji nikt nie na rze -
kał.

Dla uczniów so sno wiec kich
szkół bez płat nie udo stęp nio no
wy cią gi nar ciar skie na sto ku nar -
ciar skim „Śro du la” i śli zgaw ki.
Dzie cia ki mia ły oka zję uczyć się
jeź dzić na nar tach za dar mo w ra -
mach szkół ki nar ciar skiej i ro bi ły
bar dzo szyb ko po stę py. – Więk -
szość uczest ni ków mia ła nar ty
na no gach po raz pierw szy w ży -
ciu, a po kil ku dniach szko le nia,
każ dy brał udział w za wo dach nar -
ciar skich – przy zna je pan Ro man,
in struk tor, któ ry nie na rze kał
na brak chęt nych. – Za in te re so wa -
nie na uką na nar tach by ło bar dzo
du że, a w gru pie mo gło uczyć się
jed no cze śnie 10 osób. Ksa we ry
Kor fel, uczeń Szko ły Pod sta wo -
wej nr 21, nie zmar no wał oka zji
na uki na nar tach. – Trosz kę już

umiem, ale chcę jeź dzić jesz cze
le piej – do dał. Pierw szy raz na śro -
dul skiej gór ce zjeż dża ła sied mio -
let nia Ju li ta Du kal ska, uczen ni ca
Szko ły Pod sta wo wej nr 36. – Jest
bar dzo faj nie i w ogó le się nie bo -
ję. Do sta łam nar ty na uro dzi ny
i te raz się uczę jeź dzić – stwier dzi -
ła. Po stę py dzie ci śle dzi li ro dzi -

ce. – Chcę, że by cór ka jeź dzi ła
z na mi na nar tach – przy zna ła ma -
ma, Sy bil la Du kal ska. Agniesz ka
Bie gun, ma ma ośmio let niej Li wii,
tak że ob ser wo wa ła, jak pierw sze
kro ki na nar tach sta wia jej cór -
ka. – Pan in struk tor uczy bar dzo
faj nie i wi dzę, że Li wia jest zdy -
scy pli no wa na i słu cha wszyst kich

po le ceń. Kie dy tyl ko do wie dzia ła
się, że jest moż li wość na uki
na nar tach, od ra zu się zgło si li -
śmy – do da ła. Nie bez zna cze nia
by ło to, że za rów no szko le nie in -
struk to ra, jak i wy po ży cze nie nart
by ło bez płat ne.

czytaj str.16

Ferie w Sosnowcu Nad prowizorycznym
miejscem pochówku
sześciomiesięcznej Madzi,
w ruinach w parku przy ul.
Żeromskiego, wciąż modlą się
mieszkańcy Sosnowca.
Zasypane pluszakami,
zniczami, wierszami i listami
miejsce ukrycia zwłok
dziewczynki, nie pozwala
przejść obok tego miejsca
obojętnie
Zgro ma dze ni nad tym sym bo licz -
nym gro bem lu dzie, wciąż nie po -
tra fią uwie rzyć w tę tra gicz ną hi -
sto rię. Łzy współ czu cia po ja wia -
ją się na twa rzach wie lu ko biet.
Pła czą za rów no mło de ma my, jak
i bab cie. Ma łe dzie ci, sto ją ce, ra -
zem z do ro sły mi, nie ro zu mie ją,
dla cze go to miej sce w par ku jest
usła ne za baw ka mi i zni cza mi.
Męż czyź ni, bar dziej po wścią gli -
wi w uka zy wa niu uczuć, nie po -
tra fią po wstrzy mać się od ostrych
ko men ta rzy. – Jak ta ka mło da
dziew czy na i mat ka mo gła zro bić
coś ta kie go? Je śli to był fak tycz -
nie wy pa dek, to dla cze go nie za -
dzwo ni ła na po go to wie, nie za wo -
ła ła są sia dów?! Tyl ko w ukry ciu
wy nio sła dziec ko i po rzu ci ła jak

psa. To nie ludz kie. Przed ca łą Pol -
ską uda wa ła cier pie nie. Na bra ła
wszyst kich – grzmią męż czyź ni.
Nie któ rzy wy da li już wy rok.
Brzmi jed no znacz nie. Win na. I to
nie nie umyśl ne go spo wo do wa nia
śmier ci, ale za bój stwa z pre me dy -
ta cją. Wi szą ce na ga łąz kach kart -
ki z wier sza mi bez po śred nio
obar cza ją 22-let nią ma mę dziew -
czyn ki, Ka ta rzy nę W., wi ną za to,
co się sta ło. Miesz kań cy pi szą, że
za bi ła, że jest mor der czy nią. Opi -
nia pu blicz na wy da ła już wy rok,
choć śled czy są bar dzo po wścią -
gli wi w oce nach te go, co się sta ło.
Wy rok wy da sąd. 

czytaj str. 3

Mieszkańcy nie mogą
zrozumieć śmierci Magdy
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Zwarci i gotowi 
Na ul. War szaw ską 1/2 mo gą udać się wszy scy, któ rzy
ocze ku ją po mo cy, wspar cia lub in ter wen cji ze stro ny
par la men ta rzy stów Plat for my Oby wa tel skiej w So -
snow cu. 

Biu ro Plat for my ofi cjal nie zo sta ło otwar te 16 stycz -
nia – bę dą w nim pra co wać eu ro par la men ta rzy ści Mał -
go rza ta Handz lik i Jó zef Bu zek oraz se na tor Bo gu sław
Śmi giel ski i po seł Ja ro sław Pię ta. Obec ni na otwar ciu
biu ra Mał go rza ta Handz lik, Bo gu sław Śmi giel ski i Ja -
ro sław Pię ta, de kla ro wa li go to wość do niesienia po mo -
cy miesz kań com zagłębia. 

– Bar dzo mi mi ło, że mo gę ak tyw nie dzia łać
na rzecz miesz kań ców mo je go okrę gu wy bor cze go. Bę -
dę przyj mo wać w biu rze miesz kań ców dwa ra zy w ty -
go dniu i gwa ran tu ję, że od po wiem na każ dy te le -
fon – de kla ro wał Bo gu sław Śmi giel ski. 

Wśród wie lu za pro szo nych go ści, obec ny na otwar -
ciu biu ra wo je wo da Zyg munt Łu kasz czyk, stwier -
dził: – Za wsze sta ram się być tam, gdzie lu dzie są ak -
tyw ni. Pa mię taj my, że to szcze gól nie po sło wie de cy du -
ją o do brej lub złej le gi sla cji. A te raz, jak się oka zu je, nie
bra ku je ustaw, któ re trze ba bę dzie po pra wić. W otwar -
ciu uczest ni czył tak że pre zy dent mia sta – Ka zi mierz
Gór ski i jego zastępca, Zbigniew Szaleniec.

Biu ro po sel skie jest czyn ne od po nie dział ku do piąt -
ku, w godz. od 9.00 do 17.00. Z eu ro par la men ta rzy sta -
mi moż na kon tak to wać się te le fo nicz nie. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

W Bruk se li

Zdję cie z Le chem Wa łę są

Podko niec ubie głe go ro ku prof. Adam
Gie rek po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go z na sze go okrę gu wy bor cze go,
za pro sił zna ko mi te go pol skie go akor -
de oni stę Mar ci na Wy rost ka, z re ci ta -
lem do Par la men tu Eu ro pej skie go
w Bruk se li. Je go wy stęp w sa li im.
Yehu di Me nu hi na uświet nił Pol ską
Pre zy den cję w Ra dzie Unii Eu ro pej -
skiej. Wśród licz nie zgro ma dzo nej pu -
blicz no ści był obec ny Piotr Wojt czak,
kon sul Ge ne ral ny Rze czy po spo li tej
Pol skiej w Bruk se li wraz z mał żon ką.

Jak się jed nak oka za ło wy da rzeń
to wa rzy skich by ło te go dnia wię cej.
Tuż po kon cer cie Mar ci na Wy rost ka
po seł Gie rek spo tkał w ko ry ta rzu bu -

dyn ku Par la men tu by łe go Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej Le cha Wa -
łę sę. Lau re at Po ko jo wej Na gro dy No -
bla zwró cił się do nie go z ta ki mi oto
sło wa mi: „Z pa na oj cem mam zdję cie,
to i z pa nem bym chciał”. Obaj pa no -
wie sta nę li dowspól ne go zdję cia, uści -
snę li so bie dło nie. Ich zdję cie po ja wi ło
się wkrót ce na blo gu Le cha Wa łę sy
pod pi sa ne przez nie go wspo sób na stę -
pu ją cy: „Jak z Oj cem to i z Sy nem Pa -
nem Gier kiem, spo tka nie wBruk se li”.

Wie le osób oglą da ją cych zdję cie
po szu ki wa ło w my ślach od po wie dzi
na py ta nie, kie dy to oj ciec Ada ma
Gier ka, Edward Gie rek, ro dem z So -
snow ca, mógł zna leźć się nawspól nym

zdję ciu z Le chem Wa łę są? Prze cież
pla no wa ne w 1980 ro ku spo tka nie
zprzy wód cą straj ku ją cych ro bot ni ków
Wy brze ża Gdań skie go nie do szło
do skut ku z po wo du usu nię cia Edwar -
da Gier ka z funk cji I se kre ta rza Ko mi -
te tu Cen tral ne go Pol skiej Zjed no czo -
nej Par tii Ro bot ni czej.

Prze szu ka nie róż no ra kich ar chi wa -
liów, ja kie pod jął je den ze współ pra -
cow ni ków prof. Gier ka, przy nio sło
jed nak od po wiedź naza gad kę. Wy tro -
pio ne bo wiem zo sta ło czar no – bia łe
zdję cie wy ko na ne25 stycz nia1971 ro -
ku pod czas wi zy ty Edwar da Gier ka,
wów czas no wo wy bra ne goIse kre ta rza
KC, w Stocz ni Gdań skiej. Fot ka uka -

zu je go sto ją ce go w gru pie stocz niow -
ców. Jed nym z nich jest Lech Wa łę sa.
To wła śnie w Gdań sku, 25 stycz -
nia 1971 ro ku pa dło słyn ne „Po mo że -
cie!?”.

Dwa zdję cia Le cha Wa łę sy
z człon ka mi ro dzi ny Gier ków, oj cem
i sy nem, dzie li od sie bie nie tyl ko dy -
stans czte rech dzie się cio le ci. Dzie li je
ca ła epo ka. Gdy by ktoś w 1971 ro ku
prze po wia dał, że mło dy wów czas
stocz nio wiec zo sta nie pre zy den tem
Pol ski, zaś syn I se kre ta rza bę dzie
pol skim po słem do par la men tu zjed -
no czo nej Eu ro py, zo stał by uzna ny
za sza lo ne go wiesz cza po li tycz ne -
go... WM
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Młody Lech Wałęsa (z lewej strony) podczas spotkania
z Edwardem Gierkiem I sekretarzem KC PZPR 
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Prezydent Lech Wałęsa podczas spotkania z prof. Adamem
Gierkiem w Parlamencie Europejskim

115 lat Te atru Za głę bia 
Spek ta kle, Dzień Te atro ma na i Dzień
Stu den tów Wy dzia łu Re ży se rii oraz
pra pre mie ra sztu ki prof. Jac ka Ry ka ły
to atrak cje, któ re przy go to wał Te atr
Za głę bia z oka zji 115-le cia ist nie nia.
Pro po zy cje, przy go to wa ne dla mi ło -
śni ków so sno wiec kie go te atru, przed -
sta wi li pod czas kon fe ren cji pra so wej,
kie ru ją cy te atrem, Zbi gniew Le ra czyk
i Do ro ta Igna tjew, 

Od 1 do 5 lu te go ob cho dy za in au -
gu ro wał Prze gląd Spek ta kli Te atru
Za głę bia. Wi dzo wie każ de go wie czo -
ru mo gli oglą dać in ny spek takl. Ak -
to rzy za gra li „Pry wat ną kli ni kę”,
„Plot kę”, „Pia skow ni cę” i „Niech ży -
je bal”. Go ścin nie spek takl „Słod kie
ro dzyn ki, gorz kie mig da ły” wy sta wi li
ak to rzy Te atru z cze skie go Cie szy na. 

Ko lej nym wiel kim wy da rze niem
w ra mach ob cho du ju bi le uszu bę dzie
pra pre mie ra sztu ki pro fe so ra Jac ka Ry -
ka ły w je go re ży se rii, za ty tu ło wa -
na „Chłod ne po ran ki”, któ ra od bę dzie
się 2 mar ca. Sce no gra fię do spek ta klu
przy go to wał Mar cel Sła wiń ski. Bę dzie jej
to wa rzy szy ła ory gi nal na wy sta wa prac,
przy go to wa naprzez pro fe so ra Ry ka łę. 

Z ko lei 10 ma ja te atry mło dzie żo -
we i ama tor skie bę dą mia ły szan sę za -
pre zen to wać się na sce nie za głę biow -
skiej już od godz. 10.00. Wstęp
na Dzień Te atro ma na bę dzie bez płat -
ny, a ucznio wie po ka żą swo je ta len ty
ak tor skie i re ży ser skie. 

Je den z naj cie kaw szych po my słów
to Dzień Stu den tów Wy dzia łu Re ży se -
rii, pro po zy cja skie ro wa na do stu den -
tów re ży se rii aka de mii te atral nych.
Ten dzień de biu tu dla mło dych re ży se -
rów za pla no wa no na 23 czerw ca. 

– Ab sol wen ci re ży se rii ma ją czę sto
pro blem z roz po czę ciem pra cy w za -
wo dzie i swo im de biu tem. Chce my
dać stu den tom szan sę za pre zen to wa -
nia się na sce nie. Po sta no wi li śmy, że
za pro si my do sie bie stu den tów Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Te atral nej,
któ rzy bę dą mie li za za da nie przy go to -
wa nie scen ko me dio wych ze sztuk
Szek spi ra. Na sa li bę dą znaj do wać się
urny, do któ rych wi dzo wie wrzu cą
gło sy na naj lep szą, ich zda niem, sce -
nę. Zwy cięz ca bę dzie mógł wy sta wić
w na szym te atrze szek spi row ską sztu -
kę „Sen no cy let niej” – wy ja śnia Do -
ro ta Igna tjew, za stęp ca dy rek to ra te -
atru ds. ar ty stycz nych. 

No wym po my słem jest tak że Sce -
na Ini cja tyw Ak tor skich. Ak to rzy Te -
atru Za głę bia w wol nym cza sie po sta -
no wi li spró bo wać swo ich sił i pra cu ją
sa mo dziel nie nad in sce ni za cją „Ślu -
bów Pa nień skich”, któ re po raz pierw -

szy zo sta ną wy sta wio ne w te atrze 15
lu te go o godz. 9.30 i 12.00. Nie wy klu -
czo ne, że zo sta nie tak że uru cho mio -
na ma ła sce na w Klu bie im. Kie pu ry,
gdzie bę dą pre zen to wa ne mniej sze
for my te atral ne. 

So sno wiec ki te atr po wstał
w 1897 r. – Je go dzia łal ność za in au -
gu ro wał spek takl „Ze msta” – wspo -
mi na Zbi gniew Le ra czyk. Te atr miał
od sa me go po cząt ku wła sny za wo do -
wy ze spół ak tor ski, ale i pro ble my fi -
nan so we. Dla ra to wa nia fi nan sów te -
atru stwo rzo no sce nę ob jaz do wą. Te -
atr zo stał za mknię ty w 1948 r. ze
wzglę dów po li tycz nych. Jed nak Za -
głę bia cy na ty le ra dy kal nie do ma ga li
się przy wró ce nia sce ny, co też na stą pi -
ło, ale do pie ro po 7 la tach. Od tam tej
po ry Te atr Za głę bia dzia ła bez dra ma -
tycz nych wstrzą sów i wy da rzeń. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Konkurs
Dla Czytelników „Kuriera Miejskiego” przygotowaliśmy
wspólnie z Panem profesorem Adamem Gierkiem, posłem
do Parlamentu Europejskiego konkurs. Dotyczący wiedzy
związanej z Unią Europejską, ale i z samym Panem
profesorem. Przez najbliższe 4 wydania „Kuriera” znajdziecie
Państwo kupony z pytaniami oraz miejscem na odpowiedzi.
Zebrane 4 kupony, oryginalne, dostarczone bezpośrednio
do Redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22/9) lub nadesłane
pocztą wezmą udział w konkursie. Nagrodą jest wyjazd
do Brukseli dwóch osób, wylosowanych przez komisję
złożoną z przedstawicieli Biura do Parlamentu Europejskiego
Pana profesora Adama Gierka oraz naszej Redakcji.
Na kupony czekamy do końca maja 2012 r. Wyniki ogłosimy
w lipcowo-sierpniowym numerze „Kuriera Miejskiego”.

Pytanie nr 1: Od którego roku Pan profesor Adam Gierek
zasiada w Parlamencie Europejskim?

Odpowiedź:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

KurierMIEJSKI

Ko rze niec w fi na le
Trwa gło so wa nie in ter nau tów wko -
lej nej edy cji kon kur su i ple bi scy tu
„Naj lep sze książ ki ro ku” or ga ni zo -
wa ne go przez wor tal li te rac ki gra ni -
ca. pl. Wka te go rii pro zapol ska moż -
na gło so wać na książ kę Zbi gnie wa
Bia ła sa „Ko rze niec”, nad któ rą me -
ce nat ob ję ło mia sto So sno wiec.
Dzię ki gło som in ter nau tów wpierw -
szym eta pie „Ko rze niec” zna lazł się
wści słym fi na le kon kur su!

Ru szy ła już dru ga, ostat nia tu ra
gło so wa nia. Moż na je od da wać
do 16 lu te go. Zwy cięz ców po zna -
my 17 lu te go 2012! Wśród wszyst -
kich gło su ją cych roz lo so wa ne zo -
sta ną ze sta wy atrak cyj nych ksią żek.
Głos moż na od dać kli ka -
jąc http://ksiaz ki ro ku.pl/in -
dex.php?con tent=glo so wa nie

O KO rzeń cu...

29-go czerw ca 1913 ro ku, na na -
sy pie ko le jo wym w cen trum So -
snow ca zna le zio no cia ło po zba -
wio ne gło wy i na pod sta wie do ku -
men tów, któ re kor pus wciąż po -
sia dał w we wnętrz nej kie sze ni
ma ry nar ki usta lo no, że zwło ki na -
le żą do nie ja kie go Aloj ze go Ko -
rzeń ca… Ale czy tel nik nie trzy -
ma w dło niach kry mi na łu -re tro.
Ko rze niec jest ra czej po wie ścią
hi sto rycz no -oby cza jo wą z wy raź -
nym wąt kiem sen sa cyj nym. ARC



Po nad sie dem go dzin trwa ła de -
ba ta na te mat zmian w so sno -
wiec kiej oświa cie, pod czas po łą -
czo nych ob rad Ko mi sji Bu dże to -
wej oraz Oświa ty. Ar gu men ty
prze ciw ko pla no wa nym zmia -
nom wy su wa li ro dzi ce, na uczy -
cie le, przed sta wi cie le związ ków
za wo do wych. Z punk tu wi dze -
nia naj bar dziej za in te re so wa -
nych – wszyst ko na dar mo. Rad -
ni, za rów no na po sie dze niu ko -
mi sji, jak i se sji, prze gło so wa li
uchwa ły in ten cyj ne do ty czą ce
re or ga ni za cji szkół.

Prze ciw ni re or ga ni za cji szkół
by li raj cy klu bów „Nie za leż -
nych”, PiS -u i rad ni „So li dar nej
Pol ski”. Za zmia na mi gło so wa ły
klu by SLD i PO. 

– Trud na de cy zja, ale ko niecz -
na do pod ję cia – ar gu men to wa li
rad ni ko ali cji. – Głu po ta i krzyw -
da – kontr ata ko wa li ro dzi ce i na -
uczy cie le. Te raz uchwa ły bę dą opi -
nio wa ne przez Ku ra to rium Oświa -
ty, a naj praw do po dob niej w lu tym
tra fią po now nie pod ob ra dy RM.

Sa mo po sie dze nie ko mi sji by -
ło dość burz li we. Rad ny Pa weł
Woj tu siak z „Nie za leż nych” roz -
po czął dys ku sję na po sie dze niu
ko mi sji od… pro po zy cji ob cię cia
diet. – Je śli ma my roz po cząć cię -
cia, to pro po nu ję za cząć od sie bie
i swo jej die ty. Nie ma my mo ral -
ne go pra wa szu kać oszczęd no ści,
kie dy sa mi ich nie zro bi my. Wy -
star czy, by każ dy rad ny od dał
po 265 zł, to w ska li ro ku na zbie -
ra się pra wie 90 tys. zł. 

Na tę pro po zy cję To masz Bań -
bu ła, szef klu bu rad nych SLD,

od po wie dział: – Od złe go punk tu
roz po czy na my dys ku sję. Nie są -
dzę, by śmy w ta ki spo sób zna leź li
wspól ny ję zyk. Je śli bu dżet mia -
sta wy no si 750 mln zło tych, a 305
mln zło tych wy da je my na oświa -
tę, to czy pan Woj tu siak uwa ża, że
my krzyw dzi my dzie ci?

– Ca ła rzecz roz bi ja się wła -
śnie o pie nią dze, któ re zbyt sze ro -
kim stru mie niem pły ną na oświa -
tę. I je śli nie bę dzie cięć i oszczęd -
no ści, to osta tecz nie za brak nie nie
tyl ko pie nię dzy na oświa tę, ale
tak że na in ne dzie dzi ny. Przy czy -
ną jest niż de mo gra ficz ny i dra -
stycz ny spa dek uczniów w szko -
łach. Przez co bu dyn ki są w po ło -
wie al bo jesz cze i w mniej szym
stop niu za go spo da ro wa ne. Do te -
go ra chun ki za prąd, ogrze wa nie,
wo dę, a tak że kosz ty re mon tów są
co raz wyż sze, a sub wen cję po -
chła nia ją przede wszyst kim pen -
sje na uczy cie li – do dał rad ny. 

Ro dzi ce i na uczy cie le uwa ża ją
pro po no wa ne zmia ny za chy bio ne.
Ca ły plan, ich zda niem, jest przy go -
to wa ny nie sta ran nie, nie pro fe sjo nal -
nie, wpo śpie chu inako la nie. Zmia -
ny przy nio są przede wszyst kim
szko dę uczniom, któ re wy rwa ne ze
swo ich do tych cza so wych szkół
i śro do wisk, bę dą mu sia ły w czę ści
do jeż dżać do no wych szkół,
przyczym nie któ re znich bę dą mu -
sia ły przejść re mont, któ ry ge ne ru je
ko lej ne kosz ty. Tym cza sem rocz nie
na prze pro wa dzo nych oszczęd no -
ściach moż na za osz czę dzić po nad
2 mln500 tys. zł. – Pro szę zo ba czyć
na szą szko łę. Kla sy są prze stron ne,
ja sne, a ko ry ta rze sze ro kie.

A w Gim na zjum nr 11 jest cia sno.
W bu dyn ku mie ści się nie tyl ko
Gim na zjum nr 11, ale tak że i li -
ceum. Gdzie tu kom fort na uki i na -
szych uczniów? – py ta ła Dag ma ra
Mar ko wicz, re pre zen tu ją ca Gim na -
zjum nr 10. Ro dzi ce pod kre śla li, iż
oba wia ją się, że zwięk szy się licz ba
osób w kla sie i ob ni ży po ziom na -
ucza nia. Że za miast cho dzić pie szo,
nie któ rzy bę dą mu sie li do jeż dżać
na wet trze ma au to bu sa mi. 

– Na szym ce lem jest to, by śmy
nie mu sie li do pła cać wię cej, niż te -
raz do oświa ty – pod kre śla ła
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta. Na czel -
nik Wy dzia łu Edu ka cji, Piotr We -
so łow ski bro nił przy go to wa nych
roz wią zań. – Nie jest praw dą, że da -
ne do ty czą ce ak tu al nej sy tu acji
szkół są nie praw dzi we. Wszyst kie

zo sta ły do kład nie prze ana li zo wa ne
i spraw dzo ne. Za pro po no wa li śmy
roz wią za nia, któ re ma ją dać kon -
kret ne oszczęd no ści. Z prze pro wa -
dza nych ana liz wy ni ka, że wska za -
ne szko ły ge ne ru ją naj więk sze stra -
ty – wska zy wał na czel nik. 

Ro dzi ce od rzu ca li jed nak
wszyst kie ar gu men ty. – Nie przyj -
mu je my sta no wi ska „zli kwi duj -
my wszyst kich, ale nie nas”, bo
do ni cze go do bre go to nie do pro -
wa dzi – ape lo wa ła rad na Ha li -
na So bań ska z klu bu SLD. 

Naj bar dziej nie zro zu mia łą de -
cy zją dla ro dzi ców i tak że czę ści
rad nych jest prze nie sie nie Gim na -
zjum nr 15 przy ul. Ostro gór skiej
i włą cze nie do Ze spo łu Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz -
nych przy ul. Ja giel loń skiej oraz
roz wią za nie Ze spo łu Szkół Spe -

cjal nych nr 1. Pierw sze roz wią za -
nie bu dzi kon tro wer sje ze wzglę -
du na ko niecz ność prze nie sie nia
uczniów z kom for to we go bu dyn -
ku do szko ły, któ rej część wy ma -
ga ge ne ral ne go re mon tu i zdję cia
azbe stu, by ucznio wie mo gli roz -
po cząć na ukę. Dru ga de cy zja wy -
da je się jesz cze bar dziej kon tro -
wer syj na ze wzglę du na po nie sio -
ne już na kła dy na przy sto so wa nie
pla ców ki do po trzeb uczniów.
Na do da tek szko ła ma zna ko mi tą
lo ka li za cję. 

Pro fe sjo nal nie przy go to wa -
na przez Agniesz kę Ko ło dziej -
czyk–No wak pre zen ta cja na te -
mat szkół zro bi ła na ze bra nych
du że wra że nie. Rad ni ko ali cji nie
zmie ni li jed nak zda nia.

Pod czas se sji do pod ję cia
uchwa ły na kła niał pre zy dent Ka -
zi mierz Gór ski. – O co wal czy -
cie? O to, aby śmy się wszy scy
po to pi li w tej ło dzi, na zy wa nej
so sno wiec ką oświa tą? – py tał
zgro ma dzo nych na sa li związ -
kow ców, ro dzi ców i na uczy cie -
li. – Od po wie dzial ność, któ rą
ma my, jest od po wie dzial no ścią
władz i służ bą. Mu si my za bez -
pie czyć po trze by wszyst kich
miesz kań ców, a nie tyl ko czę ści.
W tej chwi li na jed ne go na uczy -
cie la przy pa da ośmio ro dzie ci i to
się mu si zmie nić. Do ko nu je my
zmian bez uszczerb ku dla dzie ci.
Ucznio wie zo sta ną prze nie sie ni
do no wo cze śniej szych bu dyn ków
i obej mie my je spe cjal ną opie ką.
Wszy scy ma my ser ca po le wej
stro nie, ale nie bę dzie my prze le -
wać pie nię dzy w pu ste mu -

ry – pod su mo wał pre zy dent So -
snow ca, zwra ca jąc się do Iwo ny
Za łuc kiej, pre zes so sno wiec kie go
od dzia łu ZNP, któ ra wcze śniej
ape lo wa ła o rze tel ne i kom plek -
so we przy go to wa nie pla nu re -
struk tu ry za cji szkół oraz o roz są -
dek i ludz ką tro skę. 

Tekst i foto: Syl wia Ko sman 
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Twarde „tak” dla łączenia szkół i oszczędności
Radni podjęli uchwałę w sprawie restrukturyzacji oświaty

Zmiany w siatce szkół

Likwidacja Gimnazjum nr 10 przy
ul. Północnej 81 i przeniesienie
oddziałów z Gimnazjum nr 10 do
Gimnazjum nr 11 (w strukturach
ZSO nr 1 przy ul. Staszica)
Zmiana lokalizacji Gimnazjum nr 6
przy ul. Krasickiego i włączenie do
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 7 przy ul.
Gwiezdnej 
Zmiana lokalizacji Gimnazjum nr
15 przy ul. Ostrogórskiej i
włączenie do Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych
przy ul. Jagiellońskiej 
Rozwiązanie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 1 przy ul.
Teatralnej (przeniesienie szkoły
podstawowej i gimnazjum do ZSS
nr 2 przy ul. Suchej, a Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej do
ZSU przy ul. Hubala-
Dobrzańskiego
Zmiana lokalizacji Szkoły
Podstawowej Nr 25 –
przeniesienie do budynku
Gimnazjum nr 6 przy ul.
Krasickiego

Na ra zie Ka ta rzy na W. zo sta ła de -
cy zją są du aresz to wa na na dwa
mie sią ce. O tym cza so wy areszt
wnio sko wa ła pro ku ra tu ra, któ ra
obec nie za rzu ca Ka ta rzy nie W.
nie umyśl ne spo wo do wa nie śmier -
ci. Je że li pro ku ra to rzy pod trzy -
ma ją za rzut i nie zmie nią kwa li fi -
ka cji czy nu, mat ce dziew czyn ki
gro zi do 5 lat wię zie nia. We dług
wstęp nych wnio sków po prze pro -
wa dzo nej sek cji zwłok, dziew -
czyn ka mo gła umrzeć w wy ni ku
ude rze nia w gło wę, co na ra zie
po twier dza wer sję mat ki. Wia do -
mo, że ro dzi na po dej rza nej jest
zdru zgo ta na tą tra ge dią. 

Miesz kań cy, któ rzy śle dzi li ca -
łą tę hi sto rię w me diach, po ma ga li
w po szu ki wa niach, roz wie sza li
pla ka ty z fo to gra fia mi za gi nio nej
dziew czyn ki, nie wie rzą, że mat ka
Ma dzi tak się za cho wa ła, bo by ła
w szo ku. – To nie jest ludz kie za -
cho wa nie. Ile zim nej krwi po trze -
ba, by po cho wać wła sne dziec ko
w ta kim miej scu, mar twą wieźć
w wóz ku, zo sta wić ją tu taj, przy -
kryć ka mie nia mi, gru zem i li ść mi,
a po tem kła mać i pła kać przed ka -
me ra mi. Oszu kać ca łą Pol skę
i naj bliż szą ro dzi nę – ko men tu ją. 

Do rze ko me go po rwa nia
dziew czyn ki do szło we wto rek 24

stycz nia, oko ło godz. 18.00 w So -
snow cu. Ma ma stwier dzi ła, że
przy ul. Le gio nów zo sta ła na pad -
nię ta, a kie dy od zy ska ła przy tom -
ność, oka za ło się, że wó zek jest
pu sty. Na tych miast na miej sce
skie ro wa no wszyst kie do stęp ne
si ły. Oprócz po li cjan tów, do po szu -
ki wań włą czy li się za bez pie cza ją -
cy im pre zę spor to wą mun du ro wi
z ka to wic kie go Od dzia łu Pre wen -
cji. Prze cze sa no roz le gły te ren wo -
kół miej sca zda rze nia, po bli ski
park oraz blo ko wi ska, ale nie na -
tra fio no na żad ne śla dy dziec ka. 

Po moc w roz wią za niu tej
spra wy za ofe ro wał tak że de tek -
tyw Krzysz tof Rut kow ski. W nie -
dzie lę, 29 stycz nia, w My sło wi -
cach w Ho te lu Tro jak, od by ła się
kon fe ren cja praso wa z udzia łem
de tek ty wa i ro dzi ny sze ścio mie -
sięcz nej Mag dy. Mat ka spro sto -
wa ła do nie sie nia me diów, mó -
wią ce, że nie szła na spa cer. Jak
stwier dzi ła by ła z dziec kiem na
spa ce rze. 

– Chcia łam zo sta wić Ma -
dziul kę pod opie kę mo jej ma -
my – mó wi ła. W po bli żu li ceum
„Pla ter” mia ła zno wu spo strzec
męż czy znę, któ ry rze ko mo ją śle -
dził. Ka ta rzy na W. twier dzi ła, że
w mię dzy cza sie dzwo ni ła

do swo je go bra ta, by wy szedł
z do mu i po mógł jej wnieść wó -
zek na gó rę oraz kon tak to wa ła się
z mę żem. Kie dy w po bli żu nie
wi dzia ła już męż czy zny, uspo ko -
iła się. – By łam spo koj na, bo z te -
go miej sca, gdzie to się sta ło, wi -
dzia łam już blok mo jej ma my.
Póź niej się ock nę łam i Ma dziul -
ki już nie by ło w wó zecz -
ku – twier dzi ła. 

– Li czy my na to, że Ma dzia
się od naj dzie. Je śli ta oso ba od da
nam dziec ko, wy co fa my wszel kie
oskar że nia – mó wi ła w My sło wi -
cach bab cia dziew czyn ki.

Kil ka dni póź niej Krzysz to fo -
wi Rut kow skie mu uda ło się usta -
lić, na pod sta wie ba dań DNA, że
Bar tło miej W. jest bio lo gicz nym
oj cem dziew czyn ki i w spra wie
za gi nię cia dziew czyn ki mó wił
praw dę. Zo stał prze ba da ny wa rio -
gra fem. Mat ka od mó wi ła ba da -
nia, a kie dy tyl ko po ja wi ła się ta
pro po zy cja, bar dzo się zde ner wo -
wa ła. Rut kow ski, co raz bar dziej
prze ko na ny, że mat ka dziew czyn -
ki coś ukry wa, po prze pro wa dzo -
nej grze ope ra cyj nej, wy cią gnął
z niej wy zna nie, że dziec ko, opa -
tu lo ne w śli ski ko cyk, wy śli zgnę -
ło jej się z rąk i ude rzy ło w próg
w sy pial ni. 

Przy po mnij my, że po wstęp -
nych ze zna niach Ka ta rzy ny, Ko -
men dant Miej ski Po li cji w So -
snow cu i sa mo rząd so sno wiec ki
wy zna czy li w su mie 10 tys. zło -
tych na gro dy dla oso by, któ ra
prze ka że in for ma cje przy czy nia -
ją ce się do od na le zie nia dziec ka.
Ca ły czas pry wat ni lu dzie ofe ro -
wa li na gro dę pie nięż ną dla osób,
któ rych in for ma cje mia ły oka zać
się nie zbęd ne do od na le zie nia
dziew czyn ki. Na gro da wy nio sła
re kor do wą su mę 160 tys. zł.

Miesz kań cy otrzy ma li sms -y
z in for ma cja mi na te mat za gi nio -
nej Mag dy. 

– Wy ko rzy sta li śmy nasz sys -
tem po wia da mia nia miesz kań -
ców. Sms -y do tar ły do czte rech
ty się cy sosnowiczan. Pro si li śmy
ich o dal sze prze ka za nie in for ma -
cji. Przez fir mę, któ ra opie ku je
się tym sys te mem, zwró ci li śmy
się z proś bą o roz po wszech nie nie
ape lu w in nych mia stach. Zgo -
dzi ły się Gli wi ce i Ska wi na oraz
po wia ty oświę cim ski i chrza now -

ski – mó wił Ra fał Ły sy, na czel nik
Wy dzia łu In for ma cji i Pro mo cji
w So snow cu. 

Wszyst ko na nic. Kie dy wszy -
scy jej szu ka li, dziew czyn ka już
nie ży ła. Jej po rwa nie oka za ło się
tra gicz ną mi sty fi ka cją. – Jest już
w do mu, w nie bie. Ma ły anio łek
z in ny mi anioł ka mi. Tam, gdzie
jej miej sce – szep ta li mo dlą cy się
lu dzie nad miej scem jej pierw -
sze go po chów ku. 

Tekst i zdjęcia: Syl wia Ko sman

Tragiczna mistyfikacja

Set ki zni czy, plu sza ków, ale też kart ki leżą w miej scu, gdzie zna le zio no mar twą Mag dę
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Chirurgia
po remoncie 
3 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu po przebudowie
i mo der ni za cji

Wy ko naw cą ro bót by ło Przed się -
bior stwo In ży nie ryj no -Bu dow la -
nym „REN -BUD” Spół ka
z o.o w Dą bro wie Gór ni czej.
Koszt prze bu do wy i mo der ni za -
cji od dzia łu znaj du ją ce go się
w bu dyn ku przy ul. Ze ga dło wi -
cza wy niósł 3,6 mln zł. – Mo der -
ni zu je my szpi tal wła sny mi środ -
ka mi, ro bi my to sys te ma tycz nie.
To ko lej na in we sty cja z my ślą
o do bru na szych miesz kań -
ców – pod kre ślał pod czas otwar -
cia pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski. 

Rocz nie od dział ho spi ta li zu je
ok. 1500 pa cjen tów, udzie la 25
tys. po rad i za bez pie cza opie kę
me dycz ną dla miesz kań ców So -
snow ca. W od dzia le za trud nio -
na jest wy kwa li fi ko wa na ka dra
pod kie row nic twem or dy na to ra
dra n. med. Bog da na Wój ci ka.
Le cze nie scho rzeń ukła du ru chu
oraz ich na stępstw pro wa dzo ne
jest z wy ko rzy sta niem naj no wo -
cze śniej szych tech nik. 

– Od dział wy pra co wał so bie
re no mę w ca łym re gio nie. Jest to
od dział, w któ rym pro fe sjo na li ści
sta wia ją lu dzi na no gi. Po ma ga ją
po now nie wziąć spra wy w swo je
rę ce. Do wie dzy spe cja li stów do -
łą czył od dział z wy po sa że niem
na naj wyż szym po zio mie – mó -
wił dy rek tor pla ców ki Zbi gniew

Swo bo da. – Dzię ku je my mia stu
za oka za ną po moc w re ali za cji tej
in we sty cji. Dzię ki za an ga żo wa niu
mia sta mo że my le czyć pa cjen tów
w do sko na łych wa run kach. To
do brze wy da ne pie nią dze – do dał
or dy na tor od dzia łu  Bog dan Wój -
cik. 

In we sty cję po chwa lił tak że
Bog dan Ko czy, kon sul tant wo je -
wódz ki ds. or to pe dii i chi rur gii
ura zo wej. – Stwo rzy li ście wspa -

nia ły od dział or to pe dii. Ja ko kon -
sul tant wo je wódz ki bę dę na ma -
wiał in nych de tek to rów szpi ta li
do od wie dze nia so sno wiec kie go
szpi ta la – kom ple men to wał. 

Od no wio ne po miesz cze nia
po świę cił or dy na riusz so sno wiec -
ki bi skup Grze gorz Ka szak. 

Po wierzch nia od dzia łu to
1127 m2. Łącz nie na od dzia le
znaj du ją się 32 łóż ka w 12 po ko -
jach. Każ dy  z wę złem sa ni tar -

nym (na trysk, umy wal ka, ubi ka -
cja) w tym: je den jed no oso bo wy,
czte ry dwu oso bo we, pięć trzy oso -
bo wych, dwa czte ro oso bo we. 

Po nad to na od dzia le znaj du ją
się: trzy po ko je za bie go we, wen -
ty la cja me cha nicz na w czę ści za -
bie go wej o po wierzch ni 160 m2,
osiem na ście to a let oraz dwie ła -
zien ki od dzia ło we. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

Wnioski o dofinansowanie
inwestycji drogowych
złożone
Urząd Miejski w Sosnowcu zło żył wnio ski
o do fi nan so wa nie sze ściu in we sty cji dro go -
wych z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go na mo der ni za cję i roz bu do wę klu -
czo wych ele men tów sie ci dro go wej w la -
tach 2007-2013.
Wśród wnio sków zna la zły się na stę pu ją ce in -
we sty cje:
– bu do wa ron da na skrzy żo wa niu ulic Woj ska

Pol skie go, Tu wi ma, Wy go da i Kon sty tu cji
na Niw ce (koszt to oko ło 9,9 mln zł)

– bu do wa ron da na skrzy żo wa niu ulic Bra ci
Mie ro szew skich, Dmow skie go, Po pie łusz ki
i Dłu go sza w Za gó rzu (koszt to oko ło 12
mln)

– prze bu do wa ul. Bę dziń skiej wraz z sy gna li -
za cją świetl ną przyskrzy żo wa niu zul. Su chą
i Ryb ną (17,7 mln zł)

– prze bu do wa skrzy żo wa nia ul. gen. Gro ta -Ro -
wec kie go i Jó ze fa Mi rec kie go wraz z sy gna -
li za cją świetl ną (koszt to oko ło 2,6 mln zł)

– prze bu do wa skrzy żo wa nia ul. Na ru to wi -
cza – Wa wel – Kli mon tow ska wraz z sy gna -
li za cją świetl ną (5,5 mln zł)

– prze bu do wa skrzy żo wa nia ul. Ko pal nia nej
z uli cą Woj ska Pol skie go wraz z do bu do wą
miejsc po sto jo wych (3,75 mln zł).

We wszyst kich przy pad kach po ziom do fi nan -
so wa nia mo że wy nieść 85 proc. O tym, któ re
z in we sty cji wska za nych przez mia sto mo gą
je otrzy mać do wie my się pod ko niec lip -
ca – pod kre śla Woj ciech Gu zik, na czel nik
wy dzia łu. KP

AKCJA
PODATKOWA 2012
Urząd Miej ski w So snow cu in for mu je, że
od dnia 1 lu te go 2012 do dnia 31 mar ca 2012
zmie nio ne zo sta ją go dzi ny otwar cia kas miesz -
czą cych się w bu dyn ku Urzę du przy Al. Zwy -
cię stwa 20.

Ka sy czyn ne bę dą od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach 7.30-17.00. Jed no cze śnie in for -
mu je my, iż wpła ty moż na do ko ny wać na kon -
ta ban ko we Gmi ny:
1. z ty tu łu po dat ku od nie ru cho mo -

ści – na kon to wska za ne w do star czo nych
de cy zjach,

2. dzier ża wy, wie czy ste użyt ko wa nie grun tów
Gmi ny oraz opła ty za re kla mę, za ję cie pa sa
dro go we go, han del przy droż ny, ope ra ty:
66 1050 1142 1000 0008 0000 1281,

3. dzier ża wy, wie czy ste użyt ko wa nie grun tów
Skar bu Państwa:
56 1050 1142 1000 0022 2000 1339.

Go dzi ny otwar cia kas, miesz czą cych się
w bu dyn ku przy ul. Ma ła chow skie go 3 nie
ule ga ją zmia nie. KP

Tour de Pologne ponownie w Sosnowcu!

Dwa la ta te mu mie li śmy start eta pu,
rok te mu pre mie punk to we, w tym
ro ku ko la rze po now nie po ja wią się
na so sno wiec kich uli cach. 13 lip ca,
bo te go dnia so sno wi cza nie spo tka -
ją barw ny pe le ton, To ur za wi ta wra -
mach 4. eta pu. Przy oka zji nie za -
brak nie pre mii spe cjal nej, któ ra bę -
dzie no sić imię Ja naKie pu ry. 

We dług za po wie dzi w So snow -
cu ko la rze po ja wią się odstro ny Bę -
dzi na i prze ja dą na stę pu ją cy mi uli -
ca mi: Bę dziń ska, Or la, Par ko wa,
3 Ma ja, Blach nic kie go, Bra ci Mie -
ro szew skich, 11 Li sto pa da, An der -
sa, 1 Ma ja, Sien kie wi cza, Pił sud -
skie go, 3 Ma ja, Pił sud skie go, Ba -
czyń skie go – do ul. Mi lo wic kiej
wKa to wi cach. Pre mia spe cjal naim.
Ja na Kie pu ry bę dzie się znaj do wać
nawy so ko ści dwor ca PKP. 

– W To urze we zmą udział naj -
lep sze eki py, któ rych jest 18. Nasz
wy ścig za li cza ny jest do gro na naj -
waż niej szych im prez ko lar skich
wro ku, dla te go nie za brak nie wPol -
sce naj lep szych ko la rzy. Chęć star tu
zgła sza ją tak że in ne eki py, któ re
mo gą li czyć na tzw. dzi ką kar -
tę – mó wi Cze sław Lang, dy rek tor
To ur de Po lo gne. 

69. To ur de Po lo gne od bę dzie
się w dniach 10-16 lip ca 2012
(od wtor ku do po nie dział ku). Tak

za de cy do wał dy rek to riat Mię dzy na -
ro do wej Unii Ko lar skiej (UCI) usta -
la ją cy w Ko pen ha dze ka len darz
nana stęp ny se zon. 

– Za bie ga li śmy o zmia nę ter -
mi nu ze wzglę du na Igrzy ska
Olim pij skie w 2012 ro ku, któ re
roz po czy na ją się 27 lip ca – in for -
mu je Cze sław Lang. – Ne go cja cje
nie by ły ła twe, bo wiem UCI wo li
nie zmie niać ter mi nów. W koń cu
przy ję to na szą ar gu men ta cję, co
świad czy o wy so kiej po zy cji i pre -
sti żu To ur de Po lo gne – do da je
Lang.

Wia do mo już, że w gro nie
miast 69. już To ur de Po lo gne bę -
dzie Bu ko wi naTa trzań ska iRab ka. 

– Kró lew ski, gór ski etap ro ze -
gra ny zo sta nie 15 lip ca w Bu kowi -
nie Ta trzań skiej. I być mo że to tu
roz strzy gną się lo sy wy ści gu – pod -
kre śla Cze sław Lang. 

Przy po mnij my, że pod czas 77.
Ga li Mi strzów Spor tu, 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.

„Ku rier Miej ski” przez ostat nie
dwa la ta był pa tro nem za głę biow -
skiej czę ści im pre zy. Li czy my, że
i tym ra zem bę dzie po dob nie. RED
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Mag da le na Wo sik, stu dent ka Aka de mii Sztuk Pięk nych we
Wro cła wiu, zwy cię ży ła wogól no pol skim kon kur sie napla kat
zoka zji110-le cia Mia sta So snow ca. Zdo by ła Imiejsce wwy -
so ko ści 5 tys. zł za pra cę o go dle 220596. Ju ro rzy po sta no wi li
przy znać dru gie miej sce oraz na gro dę w wy so ko ści 3 tys. zł
Ka mi lo wi Ba na cho wi, re pre zen tu ją ce mu Aka de mię Sztuk
Pięk nych w Po zna niu za pra cę o go dle WNM139. Trze cie
miej sce i 2 tys. zł otrzy ma li Jó ze fa Ma dej oraz Ka ta rzy na Są -
sia dek zPo li tech ni ki Ślą skiej zapra cę ogo dle190386. Zko lei
wy róż nie nie oraz na gro dę w wy so ko ści 1 tys. zł otrzy ma ła
Mag da le naWo sik zAka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu.
za pra cę o go dle 220696. Ju ry nie mia ło ła twe go wy bo ru.
W su mie na kon kurs na pły nę ły 64 pra ce, a spo śród na de sła -
nych pro jek tów ju ry wy bra ło fi na ło we 22. – Ko mi sja nie mia -
ła pro ble mów z wy ty po wa niem pla ka tów, któ re zna la zły się
w ści słym fi na le. Wia do mo, że bę dą po ka za ne na wy sta wie,
któ ra praw do po dob nie zo sta nie zor ga ni zo wa nawMiej skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej – mó wi Pa weł Du sza, na czel nik Wy dzia łu
Kul tu ry iSztu ki wUM wSo snow cu. Spo śród fi na ło wych prac
każ dy człon ków ju ry, dys po nu jąc okre ślo ną licz bą gło sów, gło -
so wał na je go zda niem, naj lep szą i w ten spo sób, uda ło się
wska zać zwy cięz cę. 

Wszyst kie fi na ło we pla ka ty bę dzie moż naobej rzeć nie tyl -
ko na wy sta wie, ale i na pocz tów kach i ulot kach pro mu ją cych
wy da rze nia kul tu ral ne na 110-le cie Mia sta. Wia do mo już,
że11 naj lep szych prac zo sta nie za pre zen to wa nych wprze strze -
ni miej skiej, awy da rze niu bę dzie to wa rzy szył kon kurs. sk

Naj lep sze pla ka ty na 110-le cie mia sta wy bra ne 

Pra ce oce nia li: 

Roman Kalarus, artysta grafik, profesor ASP w Katowicach, który przewodniczył obradom jury, Agnieszka
Czechowska-Kopeć, zastępca prezydenta miasta, 
Piotr Kossakowski, artysta malarz, absolwent ASP w Katowicach,
Ewa Warchulińska-Dąbek, plastyk, absolwentka ASP w Krakowie oraz  architekt Paweł Dusza, naczelnik Wydziału
Kultury i Sztuki w UM w Sosnowcu.
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Czesław Lang (pierwszy z lewej) w towarzystwie prezydenta
Kazimierza Górskiego oraz Paolo Bettiniego Mistrza Świata
i Mistrza Olimpijskiego, dwa lata temu rozpoczynali start 3.
etapu 67. Tour de Pologne 
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Nie któ rzy mó wią, że je dy ny mi pew ny mi
rze cza mi na tym świe cie są po dat ki
i śmierć. My ślę, że moż na do nich do dać
pro te sty prze ciw ko za my ka niu, czy prze no -
sze niu pla có wek szkol nych. Dy rek cja, na -
uczy cie le, ro dzi ce i ucznio wie jed no czą się
w sprze ci wie wo bec pro po no wa nych
zmian. Część dla te go, że rze czy wi ście ich
in te re sy są za gro żo ne – mo gą stra cić pra cę
lub kie row ni cze sta no wi ska. Część, po nie -
waż w ogó le bo ją się zmian. I żad ne ra cjo nal ne ar -
gu men ty nie są w sta nie ich prze ko nać. A prze cież,
jak słusz nie za uwa ży ła Pa ni Pre zy dent Cze chow -
ska – we współ cze snym świe cie zmia na jest re gu łą.
Od wie lu lat rad ni róż nych po li tycz nych opcji ape -
lo wa li o opra co wa nie i wdro że nie pro ce su ra cjo na -
li za cji wy dat ków w so sno wiec kiej oświa cie. Ra cjo -
na li za cji czy li po wiedz my szcze rze i otwar -
cie – oszczęd no ści nie kie dy bo le śnie ude rza ją cych
w pra cow ni ków (za rów no pe da go gicz nych, jak
i nie pe da go gicz nych) na szych szkół. Przez wie le
lat rzą dzą cy So snow cem od kła da li te de cy zje
na bli żej nie okre ślo ną przy szłość. I tak do szli śmy
do ścia ny.
Licz ba uczniów w cią gu ostat nich lat zmniej szy ła
się w So snow cu pra wie o po ło wę. Jesz cze na po -
cząt ku lat 90. się ga ła 40 tys. Obec nie nie wie le
prze kra cza 20 tys. i mi mo wy żu de mo gra ficz ne go
wkra cza ją ce go do pod sta wó wek, bę dzie spa dać
jesz cze do 2016 ro ku. Jed no cze śnie wy dat ki
na oświa tę za miast zmniej szać się, gwał tow nie ro -
sną. Jesz cze w 2007 ro ku da le ko im by ło do 200
mln zł. W ro ku bie żą cym praw do po dob nie prze -
kro czą 300 mln zł (od li cza jąc wy dat ki in we sty cyj -
ne – oko ło 270 mln zł). W tym sa mym cza sie sub -
wen cja oświa to wa prze ka zy wa na z bu dże tu pań -
stwa wzro sła je dy nie o 40 mln zł. Oczy wi ście spa -
da też ilość na uczy ciel skich eta tów, ty le że czte ro -
krot nie wol niej niż ilość uczniów. Na to miast licz -
ba pra cow ni ków nie pe da go gicz nych na wet wzro -
sła. Utrzy my wa nie w dal szym cią gu ta kiej po li ty -
ki do pro wa dzi ło by fi nan se mia sta do upad ku.
Przy dys ku sjach do ty czą cych oświa ty czę sto po ja -
wia się opi nia, że na pro blem nie moż na pa trzeć
wy łącz nie bio rąc pod uwa gę czyn ni ki eko no micz -
ne. To oczy wi ście praw da. Ale praw dą jest też, że
kwe stii fi nan sów nie moż na cał ko wi cie po mi nąć.

Rów nie słusz ne jest zresz tą twier dze -
nie, że oświa ta to in we sty cja na przy -
szłość. Ty le tyl ko, że w ist nie ją cym
sys te mie, na każ dym je go szcze blu,
kto in ny in we stu je, a kto in ny czer pie
z te go ko rzy ści. Pań stwo, a więc my
wszy scy ja ko po dat ni cy, prze zna cza
ol brzy mie środ ki na ca ły pro ces edu -
ka cyj ny mło dych lu dzi. W za ło że niu
wy kształ ce ni pra cow ni cy ma ją po -

tem swo ją pra cą po mna żać bo gac two na sze go kra -
ju. I rze czy wi ście po mna ża ją. Tyl ko że nie za wsze
na sze go. I nie jest w tym przy pad ku naj istot niej sze
czy ro bią to dla te go, że w Pol sce nie mo gli zna leźć
pra cy, czy dla te go że w wy so ko roz wi nię tych kra -
jach Eu ro py Za chod niej pen sje są po pro stu wyż -
sze. Waż ne jest to, że z na szych za in we sto wa nych
pie nię dzy ko rzy ści od no szą in ni. Bied ni fi nan su ją
bo ga tych.
Nie ina czej jest w przy pad ku sa mo rzą dów, któ re
do pła ca ją ol brzy mie środ ki do re ali za cji sub wen -
cjo no wa nych za dań oświa to wych (w przy pad ku
So snow ca pra wie 10% ogó łu do cho dów). A prze -
cież nie ma żad nej pew no ści, że dzię ki te mu le piej
wy edu ko wa ni mło dzi lu dzie po zo sta ną w swo ich
ro dzin nych mia stach i „od pra cu ją” za in we sto wa ne
w nich przez ogół miesz kań ców środ ki. Bar dzo
czę sto po ukoń cze niu szko ły śred niej kon ty nu ują
na ukę i pra cę w zu peł nie in nym miej scu. I zno wu
ktoś in ny in we stu je, a ktoś in ny na tym ko rzy sta.
Nie jest to oczy wi ście wi na sa mych za in te re so wa -
nych – trud no im prze cież na ka zać po zo sta wać ca -
łe ży cie w jed nym miej scu. To wi na sys te mu, któ -
ry zu peł nie nie bie rze pod uwa gę rze czy wi sto ści.
Nie łudź my się. Zmia ny za po cząt ko wa ne na stycz -
nio wej se sji RM to do pie ro po czą tek. W cią gu naj -
bliż szych lat nie jed no krot nie wła dze So snow ca bę -
dą zmu szo ne do po dej mo wa nia rów nie nie po pu lar -
nych de cy zji. I bę dzie to mu siał ro bić na wet Ma ciej
Ada miec, je że li na fa li spo łecz ne go nie za do wo le nia
uda mu się zdo być wła dzę. Nie za do wo le nia, któ re -
go unik nąć w peł ni się nie da. Ale moż na je ogra ni -
czyć za wcza su po dej mu jąc sze ro ką ak cję in for ma -
cyj ną. Te go nie ste ty za bra kło. Nie po raz pierw szy
zresz tą i oba wiam się, że nie po raz ostat ni. 

Ka rol Wi niar ski 

Wy da wać by się mo gło, że przy ję cie bu dże -
tu na 2012 rok spo wo du je, że od pierw -
szych dni stycz nia bę dzie to nor mal na, spo -
koj na pra ca so sno wiec kie go sa mo rzą du.
Nic bar dziej myl ne go. To wła śnie sty czeń
w So snow cu na le żał od wie lu lat do naj bar -
dziej burz li wych mie się cy w dys ku sji sa -
mo rzą dow ców, śro do wisk oświa to wych
i miesz kań ców zwią za nych z ty mi śro do wi -
ska mi. Za pro po no wa ne zmia ny w so sno -
wiec kiej oświa cie da ją ce po czą tek szer -
szych dzia łań oszczęd no ścio wych w mie ście, być
mo że nie po pu lar ne dla tych, któ rych to do ty czy,
ale nie ste ty ko niecz ne z punk tu wi dze nia sys te ma -
tycz nie od wie lu lat zmniej sza ją cej się ilo ści dzie -
ci w wie ku szkol nym a przy tym, zwięk sza ją ce się
na kła dy fi nan so we na oświa tę spo tka ły się
z ostrym pro te stem. Trud no kry tycz nie od no sić się
do tych re ak cji, chcę jed nak nad mie nić, że pod ję -
te na stycz nio wej se sji Ra dy Miej skiej uchwa ły
ma ją cha rak ter in ten cyj ny, a co się z tym wią że
uru cha mia ją roz po czę cie pro ce du ry zmian, w tym
ne go cja cje czy dys ku sje nad roz wią za nia mi zmie -
rza ją cy mi do stwo rze nia opty mal nych wa run ków
dla kształ cą cych się dzie ci oraz za trud nio nej tam
ka dry. Za daj my so bie py ta nie czy obec ny stan na -
le ża ło w dal szym cią gu to le ro wać, uda wać że
wszyst ko jest w po rząd ku, że przy sło wio wo „ja koś
to bę dzie”. Od po wie dzią na te py ta nia niech bę dą
fak ty. Do cho dy oświa to we z uwzględ nie -
niem 160-mi lio no wej sub wen cji wy no szą oko -
ło 180 mi lio nów zło tych. Wy dat ki oświa to we to
kwo ta 305 mi lio nów zło tych. Na wet po od li cze -
niu 38 mi lio nów zło tych na wy cho wa nie przed -
szkol ne, co jest za da niem wła snym mia sta, wi dzi -
my o ja kich kosz tach tu mo wa. Jesz cze jed na sta -
ty sty ka, któ ra ma wpływ na po dej mo wa ne de cy -
zje. Licz ba uczniów na prze strze ni ostat nich czte -
rech lat zmniej szy ła się o oko ło 3,5 ty sią ca. Co po -
wo du je sys te ma tycz ny wzrost kosz tów w prze li -
cze niu na jed ne go ucznia. Znacz nie go rzej wy glą -
da sy tu acja gdy by śmy prze ana li zo wa li ostat nie 10
lat. Spró buj my ak tu al nie sku pić się nad pro po no -
wa ny mi zmia na mi. Pierw sza do ty czy zmian w re -
jo nie „Kli mon to wa”, a kon kret nie włą cze nie Gim -
na zjum nr 6 do Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 7. Do opusz czo ne go bu dyn ku po Gim na -

zjum nr 6 pro po nu je się prze nie sie -
nie Szko ły Pod sta wo wej nr 25. Dru -
ga pro po zy cja do ty czy re jo nu „Śro -
du la” gdzie pro po nu je się li kwi da -
cję Gim na zjum nr 10 przy uli cy
Pół noc nej i umoż li wie nie kon ty nu -
acji na uki tym dzie ciom w Gim na -
zjum nr 11 przy uli cy St. Sta szi ca.
Trze cia pro po zy cja do ty czy re jo nu
„Śród mie ście”, a kon kret nie włą -
cze nie Gim na zjum nr 15 przy uli cy

Ostro gór skiej do Ze spo łu Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych przy uli cy Ja giel loń skiej.
W tym przy pad ku kon tro wer sje bu dził stan tech -
nicz ny obiek tu przy uli cy Ja giel loń skiej, do któ re -
go to Gim na zjum ma być prze nie sio ne. Za pew nie -
nia władz sa mo rzą do wych o pla nach prze wi dzia -
nych w tym obiek cie re mon tów i ko lej ne wi zy ty
w tym obiek cie, tak że z udzia łem Pre zy den ta Mia -
sta, zła go dzi ły na stro je. Ostat nia pro po zy cja do ty -
czy roz wią za nia Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 1
przy uli cy Te atral nej i za pew nie nie kon ty nu acji
na uki dla uczniów Szko ły Pod sta wo wej oraz Gim -
na zjum zli kwi do wa ne go Ze spo łu w po dob nym
Ze spo le nr 2 przy uli cy Su chej. Wszyst kie da ne są
do stęp ne w przy go to wa nych ma te ria łach bę dą -
cych przed mio tem ak tu al nej dys ku sji, są dzę, że
po sze rzo ne o dal sze nie zbęd ne da ne wy ko rzy sta -
ne zo sta ną do ne go cja cji ze śro do wi ska mi szkol -
ny mi z uwzględ nie niem czyn ni ków spo łecz nych,
czy li związ ków za wo do wych. Na ko niec raz jesz -
cze chcę na wią zać do wcze śniej za sy gna li zo wa ne -
go wąt ku mó wią ce go o oszczęd no ściach w oświa -
cie. To fakt, obec na trud na fi nan so wa sy tu acja,
któ ra do ty ka wszyst kie sa mo rzą dy, wy mu sza po -
dej mo wa nie nie po pu lar nych w spo łe czeń stwie, ale
ko niecz nych de cy zji, któ re przez sa mo rzą dy są
po dej mo wa ne. Jest to więc czas na dys ku sje, re -
flek sje i de cy zje we wszyst kich pla ców kach
oświa to wych So snow ca zmie rza ją ce do oszczęd -
ne go go spo da ro wa nia środ ka mi fi nan so wy mi
i tym wszyst kim co ma wpływ na zmniej sze nie
kosz tów ich funk cjo no wa nia po to, aby unik nąć
dal szych po ka za nych w tym fe lie to nie nie po pu lar -
nych de cy zji sa mo rzą du. 

To masz Bań bu ła

k o m e n t a r z      p o l i t y c z n y
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19. se sja Ra dy Miej skiej

Nie ma od wro tu od oszczę dza nia
Pro blem re struk tu ry za cji oświa ty
zdo mi no wał ob ra dy ostat niej se sji
Ra dy Miej skiej. Ko ali cyj ni rad ni
by li nie ugię ci i kie ro wa ni
przede wszyst kim in te re sem eko -
no micz nym i tro ską o stan fi nan -
sów gmi ny, po par li zmia ny w siat -
ce szkół, pro po no wa ne przez wła -
dze mia sta. Mi mo sen sow nych
i ra cjo nal nych, a w czę ści me ry to -
rycz nych, jak i emo cjo nal nych ar -
gu men tów ro dzi ców, na uczy cie li,
przed sta wi cie li związ ków za wo -
do wych i ZNP, o czym pi sze my
sze ro ko w nu me rze, rad ni pod ję li
uchwa łę in ten cyj ną w spra wie re -
struk tu ry za cji oświa ty. Nie był to
jed nak je dy ny te mat, nad któ rym
ob ra do wa li rad ni. 

Rajcy i zgro ma dze ni go ście
wy słu cha li ko lej no spra woz dań
z dzia łal no ści Po wia to wej Ko mi -
sji Bez pie czeń stwa i Po rząd ku
Publicznego za ubie gły rok, oce -
ni li stan bez pie czeń stwa prze ciw -
po ża ro we go i prze ciw po wo dzio -
we go. Wy słu cha no tak że ko lej -
nych spra woz dań z dzia łal no ści
Ko mi sji Roz wo ju Mia sta i Ochro -
ny Śro do wi ska, Ko mi sji Bez pie -

czeń stwa i Po rząd ku Pu blicz ne -
go. Roz pa trzo no mię dzy in ny mi
zmia nę w Sta tu cie Gór no ślą skie -
go Związ ku Me tro po li tar ne go
i pod ję to uchwa łę w spra wie przy -
ję cia „Ak tu ali za cji Lo kal ne go
Pro gra mu Re wi ta li za cji Mia sta
So snow ca na la ta 2010 – 2020”. 

W Sta tu cie Gór no ślą skie go
Związ ku Me tro po li tal ne go
wpro wa dzo no zmia ny, po le ga ją -
ce na utwo rze niu związ ku
międzygminnego pod na zwą Gór -
no ślą sko -Za głę biow ska Me tro po -
lia Si le sia i za ak cep to wa no zmia -
nę za pi sów nie któ rych po sta no -
wień sta tu tu. Zmia na na zwy po -
ka zu je co raz wy raź niej sze za an -
ga żo wa nie uczest nic twa miast
Za głę bia w Związ ku. Zmia ny
w za pi sach sta tu tu by ły kon sul to -
wa ne i oma wia ne na po sie dze -
niach Za rzą du i Zgro ma dze nia,
a ich wpro wa dze nie oka za ło się
ko niecz ne po trzech la tach dzia ła -
nia Związ ku. O ile ten punkt nie
wzbu dził za in te re so wa nia rad -
nych, to o wie le wię cej miej sca
przy oma wia niu spra woz dań
z prac ko mi sji, po świę ci li fre -

kwen cji i udzia le po szcze gól nych
rad nych w pra cach ko mi sji rad -
nych. Kie dy oka za ło się, że rad ny
„Nie za leż nych”, Ma ciej Ada -
miec, wła ści wie nie uczest ni czy
w pra cach ko mi sji, in ni rad ni za -
rzu ci li mu, że nie wła ści wie spra -
wu je swo ją funk cję. Rad ny Ada -
miec stwier dził wprost: – Rzad ko
cho dzę, bo to, co się dzie je ostat -
nio pod czas se sji i prac ko mi sji,
wo ła o po mstę do nie ba. Ni gdy
tak nie by ło wcze śniej, że je śli
pro po nu je się ja kieś roz wią za nie,
to w ogó le nie jest bra ne pod uwa -
gę zda nie rad ne go opo zy cji. Więc
ja ki jest sens cho dze nia na ko mi -
sje rad nych, je śli z na szym zda -
niem się nikt nie li czy? Uwa żam,
że to miesz kań cy po win ni być za -
do wo le ni z dzia ła nia rad ne go,
a nie in ni rad ni i to oni wy sta wia -
ją mu oce nę. 

Nie po zo stał mu dłuż ny rad ny
Da niel Mi kla siń ski, prze wod ni -
czą cy klu bu PO. – Pań ska bez -
czel ność nie ma gra nic. Bie rze
pan 2,5 ty sią ca zło tych, a nie po ja -
wia się na pan na ko mi sjach, co
jest obo wiąz kiem rad ne go. Pań -

skie wy stą pie nia są de ma go gicz -
ne, po pu li stycz ne i ty le – pod su -
mo wał. Rad ny Ma ciej Ada miec
spro sto wał, że bez udzia łu w po -
sie dze niach ko mi sji, die ta jest niż -
sza. Klu bo we go ko le gi bro nił tak -
że rad ny Pa weł Woj tu siak. – Nie
wiem, po co mi te sie dem na ście
obec no ści na ko mi sji, sko ro i tak
wy nik gło so wa nia jest zna ny
przed po sie dze niem ko mi -
sji – pod su mo wał. Do rad ne go
PO, Ka ro la Wi niar skie go, jed nak

nie tra fi ły te wy ja śnie nia. – Przez
wie le lat by łem rad nym opo zy cji
i też by łem re gu lar nie prze gło so -
wy wa ny. Ta kie jest pra wo ko ali cji.
Na pew no jed nak nie jest to żad ne
uspra wie dli wie nie dla bra ku obec -
no ści. Po za tym nie obec ni gło su
nie ma ją – pod kre ślił Wi niar ski. 

Uwa ga rad nych sku pi ła się tak -
że na ak tu ali za cji Lo kal ne go Pro -
gra mu Re wi ta li za cji Mia sta na la -
ta 2010-2020. Ze wzglę du na to, że
Ślą ski Urząd Mar szał kow ski

wdra ża in stru ment fi nan sow cy
JES SI CA, czy li wspie ra in we sty -
cje w po szcze gól nych mia stach,
wła dze So snow ca za pro po no wa ły,
że bę dą sta ra ły się o środ ki fi nan -
so we na prze bu do wę obiek tu
„Mu za” (etap II), bu do wę ha li wy -
sta wien ni czo -spor to wej przy ul.
Bra ci Mie ro szew skich, prze bu do -
wę pal miar ni i czę ści zoo lo gicz nej
Eg zo ta rium oraz bu do wę Za kła du
Uty li za cji Ter micz nej Osa dów
Ście ko wych „ZU TUŚ”. sk

Naj lep sze pla ka ty na 110-le cie mia sta wy bra ne 

Jarosław
 Adam

ski

Sławomir Broniarz, prezes ZNP apelował do rajców o wstrzymanie reform



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

Od1 stycz nia br. okres przedaw nie -
nia na leż no ści z ty tu łu skła dek oraz
nie na leż nie opła co nych skła dek
wy no si 5 lat. Skró ce niu uległ rów -
nież czas obo wiąz ko we go prze cho -
wy wa nia ko pii de kla ra cji i imien -
nych ra por tów mie sięcz nych oraz
do ku men tów ko ry gu ją cych te do -
ku men ty. Płat nik skła dek nie bę dzie
już tak że zo bo wią za ny do co mie -
sięcz ne go prze ka zy wa nia ubez pie -
czo ne mu do ku men tów RMUA.
Zmia ny te wpro wa dzo ne zo sta ły
usta wą z dnia 16 wrze śnia 2011 r.
o re duk cji nie któ rych obo wiąz ków
oby wa te li i przed się bior ców. Skra -
ca ją one okres przedaw nie nia na -
leż no ści z ty tu łu skła dek oraz pra wa
do zwro tu nie na leż nie opła co nych
skła dek zdo tych cza so wych10 do5
lat. Tym sa mym okres przedaw nie -
nia na leż no ści z ty tu łu skła dek oraz
nie na leż nie opła co nych skła dek,
któ re go bieg roz pocz nie się
w dniu 1 stycz nia 2012 r. lub póź -
niej, bę dzie wy no sił 5 lat. Rów no -
cze śnie jed nak usta wa wpro wa dza
bar dzo istot ne prze pi sy przej ścio we,

zgod nie z któ ry mi do na leż no ści
z ty tu łu skła dek oraz nie na leż nie
opła co nych skła dek, dla któ rych
bieg roz po czął się przed 1 stycz nia,
sto su je się5-let ni okres przedaw nie -
nia li czo ny od 1 stycz nia, chy ba że
przedaw nie nia zgod nie z do tych -
cza so wy mi prze pi sa mi na stą pi ło by
wcze śniej. 
Skró ce niu do5 lat uległ tak że okres,
przez któ ry płat nik skła dek jest zo -
bo wią za ny prze cho wy wać ko pie
de kla ra cji roz li cze nio wych i imien -
nych ra por tów mie sięcz nych oraz
do ku men tów ko ry gu ją cych te do -
ku men ty, od dnia ich prze ka za nia
w for mie do ku men tu pi sem ne go
lub elek tro nicz ne go do wska za nej
przez Za kład jed nost ki or ga ni za cyj -
nej ZUS. Trze ba pod kre ślić, że no -
wy 5-let ni okres prze cho wy wa nia
do ty czy je dy nie do ku men tów zło -
żo nych od dnia wej ścia w ży cie
usta wy, czy li w dniu 1 stycz nia lub
póź niej. W przy pad ku do ku men -
tów zło żo nych przed 1 stycz -
nia 2012 r. okres prze cho wy wa nia
wy no si na dal 10 lat.
Po nad to od 1 stycz nia 2012 r. płat -
nik skła dek ma obo wią zek prze ka -
zać ubez pie czo ne mu in for ma cje
z imien nych ra por tów mie sięcz nych
raz w ro ku w po dzia le na po szcze -
gól ne mie sią ce zarok ubie gły wter -
mi nie do 28 lu te go ro ku na stęp ne -
go. Jed nak na żą da nie ubez pie czo -
ne go, nie czę ściej niż raz na mie -
siąc, płat nik skła dek jest zo bo wią -
za ny prze ka zać ubez pie czo ne mu
da ne za mie siąc po przed ni.

Krótsze terminy
przedawnień

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

Za sa dy re kla ma cji to wa ru ku pio ne go na od -
le głość np. w in ter ne cie są ta kie sa me jak te
kie dy ku pi my to war w tra dy cyj nym skle pie. 
Ku pu ją cy re kla mu jąc to war mo że sko rzy stać
z nie zgod no ści to wa ru z umo wą lub z gwa -
ran cji o ile zo sta ła udzie lo na. 
Kon su men cie pa mię taj: gwa ran cja nie jest
obo wiąz ko wa i nie za wsze jest udzie la na.
Na nie któ re to wa ry wy sta wia na jest gwa ran -
cja – otrzy mu jesz kar tę gwa ran cyj ną, a na in -
ne nie. Gwa rant od po wia da przez okres
wska za ny w gwa ran cji. 
Sprze daw ca bę dą cy przed się bior cą za sprze -
da ny to war od po wia da na to miast 2 la ta
od da ty wy da nia za je go nie zgod ność z umo -
wą. 
Kon su ment wy bie ra czy chce za re kla mo wać
to war z nie zgod no ści czy z gwa ran cji. Je śli
nie udzie lo no gwa ran cji ku pu ją cy mo że sko -
rzy stać wy łącz nie z nie zgod no ści. Je śli
chcesz re kla mo wać to war z gwa ran cji rosz -
cze nia po wi nie neś skie ro wać do gwa ran ta
(kto jest gwa ran tem – pro du cent, im por ter
itp. win no wy ni kać z gwa ran cji). Je śli chcesz
sko rzy stać z nie zgod no ści to wa ru z umo wą
rosz cze nia po wi nie neś skie ro wać do sprze -
daw cy. 
Gdy chcesz za re kla mo wać to war ku pio ny
w skle pie in ter ne to wym prze czy taj re gu la -
min, któ ry mo że za wie rać in for ma cje ko -

niecz ne i nie zbęd ne do zło że nia re kla ma cji,
a tak że gwa ran cję. Je śli wa run ki Ci nie od po -
wia da ją mo żesz zło żyć re kla ma cję z nie -
zgod no ści do sprze daw cy. Nie do pusz czal ne
jest od sy ła nie ku pu ją ce go do pro du cen ta, czy
hur tow ni al bo zmu sza nie do sko rzy sta nia
z gwa ran cji. 
Je śli chcesz za re kla mo wać to war naj le piej
zro bić to na pi śmie, w któ rym po wi nie neś
okre ślić:
•  Swo je da ne ja ko ku pu ją ce go.
• Da ne sprze daw cy, któ ry sprze dał to war
i od po wia da za je go nie zgod ność.
• Ty tuł re kla ma cji – wska za nie z ja kiej pod -
sta wy praw nej kie ru jesz rosz cze nie – nie -
zgod ność to wa ru z umo wą al bo gwa ran cji.
• Da ne to wa ru – co re kla mu jesz – na zwę,
mo del, nu mer se ryj ny itp. Da tę na by cia oraz
in ne po trzeb ne i istot ne w da nym przy pad ku
in for ma cje.
• Przy czy ny re kla ma cji – opis nie zgod no ści,
tj. ja kie nie pra wi dło wo ści i wa dy stwier dzi -
łeś.
• Żą da nie – w przy pad ku nie zgod no ści
w pierw szej ko lej no ści przy słu gu je na pra wa
al bo wy mia na, a do pie ro w dru giej ob ni że nie
ce ny, a gdy nie zgod ność ma cha rak ter istot -
ny od stą pie nie od umo wy czy li zwro ce ny.
W pi śmie re kla ma cyj nym mo gą oczy wi ście
zna leźć się rów nież in ne do dat ko we in for ma -
cje, któ re ma ją zna cze nie dla spra wy. Pa mię -
taj aby pi smo re kla ma cyj ne pod pi sać. Je śli
zgło sisz re kla ma cję z nie zgod no ści sprze -
daw ca ma obo wią zek roz pa trzyć Two je żą da -
nie na pra wy al bo wy mia ny w ter mi nie 14
dni. Je śli w tym ter mi nie nie usto sun ku je się
do two je go żą da nia ozna cza, że je uznał
za słusz ne. Je śli zło ży łeś re kla ma cję z gwa -
ran cji ter mi ny i upraw nie nia po win ny być
okre ślo ne w gwa ran cji. 

Jak reklamować towar
zakupiony na odległość?

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 
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.
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Ad res lo ka lu

Bratków 1

Racławicka 1
3 – go Maja 11
Sobieskiego 3D
Warszawska 13 
Kołłątaja 17

Grota Roweckiego 63

Piękna 5

Piękna 5 
Komandosów 5
Saperów 7
Saperów 7
Saperów 5,5a 
Dobrzańskiego 124  
I piętro 
Dobrzańskiego 99
I piętro pok. 112 - 113
Saperów 5a
Zapały 10
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 10

Wojska Polskiego 102 
Wojska Polskiego 102
Wrzosowa 8
Warszawska 3/29

Warszawska 3/33

Wspólna 22
1 – go Maja 40

ADM 

1

2
3
4
4
4

6

7

7
5
5
5
5
5

5

5
7
8
8

8
8
8
9

9

9
9

Pow. użytk. 
w m2

41,00

20,00
268,13
149,40
16,93
152,37

95,00

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
5,60
86,03
18,00
14,40

16,26
48,15
46,42
102,43

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, c.o.
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, 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
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,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

Instalacja elektryczna, c.o.
Instalacja wodno – kanalizacyjna

UWA GI

Lokal usytuowany w budynku wolno stojącym na parterze. 

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal składa się z pomieszczeń  usytuowanych na I i II piętrze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
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 budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze
do lokalu  w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.
Lokal usytuowany w pawilonie wolno stojącym 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 wolno stojącym 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 wolno stojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. 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 32-368-17-75. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna – typu bar fast – food w których
wytwarzane są opary tłuszczu. 
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
15,00
12,00
8,00

18,00

12,00

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

10,00

8,00
15,00
10,00
10,00
10,00

12,00
18,00
50,00

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: 

Ofiara nie jest bezbronna
Bez płat nych po rad praw nych bę dą udzie lać pro -
ku ra to rzy Pro ku ra tu ry Re jo no wej So sno wiec -
-Po łu dnie pod czas „Ty go dnia Po mo cy Ofia rom
Prze stępstw”. Ty dzień po mo cy or ga ni zo wa ny
jest pod pa tro na tem Mi ni stra Spra wie dli wo ści.
Tym ra zem pro ku ra to rzy bę dą udzie lać in for ma -
cji od 20 do 24 lu te go w sie dzi bie Pro ku ra tu ry
Re jo no wej przy ul. Te atral nej 1. Moż na przyjść
w go dzi nach od 8.00 do 15.00. Pro ku ra to rzy
udzie la ją przede wszyst kim in for ma cji oso bom
po krzyw dzo nym w za kre sie przy słu gu ją cych im
upraw nień w po stę po wa niu przy go to waw czym
i przed są dem. sk

Po moc bez dom nym 
W związ ku z sil ną fa lą mro zów ape lu je my
do miesz kań ców mia sta So snow ca oraz Za rząd -
ców Bu dyn ków Miesz kal nych o po in for mo wa -
nie wszyst kich osób prze by wa ją cych na klat kach
scho do wych, pod da szach, piw ni cach, dwor cach
PKP o moż li wo ści uzy ska nia po mo cy w Miej -
skim Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu
przy uli cy Mo ścic kie go 14, te le fon 32 368 06 01
wew. 617 oraz 32 368 06 17.
In for ma cji o moż li wo ściach po mo cy w za kre sie
noc le gu i wy ży wie nia moż na uzy skać dzwo niąc
z te le fo nu sta cjo nar ne go na ca ło do bo wy bez płat -
ny nu mer 0 800 100 022.
W sy tu acjach za gro że nia moż na dzwo nić po po -
moc na nu me ry alar mo we:
997 – PO LI CJA
986 – STRAŻ MIEJ SKA
112 – SŁUŻ BY RA TOW NI CZE
Oso by bez dom ne z te re nu mia sta So snow ca mo -
gą uzy skać schro nie nie w:
Ośrod ku Opie kuń czym dla Bez dom nych w So -
snow cu przy uli cy Piotr kow skiej 19 
tel. 32 294 70 52 
Noc le gow ni Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej
w So snow cu przy uli cy Ka li skiej 25 
tel. 32 266 22 26. U



Wszech�obec�ne�bak�te�rie,�wi�ru�-
sy�–�ata�ku�ją,�za�ka�ża�ją,�gro�żą.�Zi�mą
zwłasz�cza.�Strach�się�nie�bać.�Ale
co�jest�dla�nas�bar�dziej�nie�bez�piecz�-
ne?�
Za le ży, ja kie kry te rium przyj mie -
my. Wi ru sy bar dzo szyb ko się na -
mna ża ją, dzie lą – pod tym wzglę -
dem są bez kon ku ren cyj ne w po -
rów na niu z bak te ria mi. Ma ją też
więk szą za kaź ność. Dla nas to tym
go rzej. Za to z więk szo ścią z nich
nasz or ga nizm sam so bie ra dzi.
Nie rzad ko zu peł nie bez ob ja wo wo.
Na wet nie je ste śmy świa do mi, że
do szło do in fek cji wi ru so wej. Bak -
te rie „wy gry wa ją” z wi ru sa mi swą
mo cą ra że nia. Trud no im się sku -
tecz nie prze ciw sta wić. Po trzeb ne
jest moc ne wspar cie z ze -
wnątrz – czy li an ty bio ty ki, kie dy
doj dzie do ta kie go za ka że nia bak -
te ryj ne go.

Wi�rus�opryszcz�ki.�Zmo�ra�tych,�któ�-
rym�psu�je�wy�raz�twa�rzy,�de�for�mu�je
war�gi.�Jak�raz�nas�„od�wie�-
dzi”�–�do koń�ca�ży�cia�nie�da�się�wy�-
pro�sić.�Na�wet,�jak�nasz�or�ga�nizm
trzy�ma�go�w ry�zach,�to�i tak�znaj�dzie
mo�ment,�by�wyjść�z ukry�cia.
To ni by ba nal nacho ro ba – na tle in -
nych – a jed nak za ka że nie dłu go -
trwa łe i nie przy jem ne. By wa, że
wi rus opryszcz ki nie ujaw nia się
ca łe mie sią ce, ale jak się po ja wi, to
nawie le dni. Ten pa to gen lo ku je się
w zwo jach ner wo wych – naj czę -
ściej warg – i cze ka na sprzy ja ją ce
wa run ki, by wyjść z ukry cia. Dzie -
je się tak np. wte dy, gdy ma my sil -
ny stres, zmar z nie my – to też po -
tocz nie na zy wa się go „zim nem”.
Me dy cy nanie umie zwal czyć te go
wi ru sa raz na za wsze. Dzia ła my
tyl ko ob ja wo wo i to wte dy, gdy
opryszcz kę wi dać.

…�i wte�dy�–�nie�win�nym�bu�zia�-
kiem�–�mo�że�my�„po�czę�sto�wać”�wi�-
ru�sem�ko�lej�ną�oso�bę.
Ry zy ko jest bar dzo du że. Nie ca łuj -
my się z ludź mi – i lu dzi – u któ -
rych opryszcz ka jest wi docz na, nie
pij my z tej sa mej szklan ki, uży waj -
my osob nych ręcz ni ków, sztuć ców.
Ostroż ność jest ko niecz na.

Ostroż�nie�weź�my�te�raz�pod lu�pę
bak�te�rie.�Me�dy�cy�na „za�ła�twi�ła”�je
bez�kon�ku�ren�cyj�nie�an�ty�bio�ty�ka�mi.
To�by�ło�zwy�cię�stwo!�Ale�te�raz�sza�la
od�wra�ca�się�znów�na ich�ko�rzyść.
Bo�zro�bi�ły�się�„cwań�sze”�i nie�da�ją
już�tak�ła�two�za wy�gra�ną.�Nie�ste�ty,
to�my�–�wła�sna�bez�tro�ską�–�da�li�śmy
im�na to�szan�sę.�Ły�ka�jąc�an�ty�bio�ty�ki
jak�wi�ta�mi�ny,�prze�ry�wa�jąc�ku�ra�cję
w po�ło�wie.�Le�cząc�się�na wła�sną�rę�-
kę…�Są�też�le�ka�rze,�któ�rzy�na�der

chęt�nie�sza�fo�wa�li�te�ra�pią�an�ty�bio�ty�-
ko�wą.
… i w kon se kwen cji ma my no wy
pro blem – le ko odpor ność. To zna -
czy, że mo że po ko nać nas bak te ria,
je śli nie da ra dy znisz czyć jej an ty -
bio tyk. Je śli jest ona już na lek uod -
por nio na. Pa ra dok sal nie wra ca my
dogroź nej rze czy wi sto ści przedan -
ty bio ty ko wej – mi mo tak wie lu
róż nych an ty bio ty ków. Co raz wię -
cej lu dzi się z tym bo ry ka. Do stęp -
ność i po wszech ność sto so wa nia
an ty bio ty ków i nie fra so bli we po -
dej ście sa mych pa cjen tów – oczym
pa ni wspo mnia ła – prze chy la ją sza -
lę na na szą nie ko rzyść. Jest nie do -
pusz czal ne, by we dle uzna nia apli -
ko wać so bie an ty bio tyk, al bo prze -
ry wać ku ra cję. Chy ba że po za ży -
ciu le ku są ewi dent ne symp to my
uczu le nio we – obrzę ki, wy syp ka,
dusz no ści. Ale wte dy też trze ba
skon sul to wać się z le ka rzem, by
ewen tu al nie za mie nił an ty bio tyk
na in ny.

A dla�cze�go�le�ka�rze�prze�pi�su�ją�nam
an�ty�bio�ty�ki,�nie�spraw�dza�jąc�przed�-
tem,�ja�ką�bak�te�rię�trze�ba�zwal�czyć?
Cze�mu�nie�po�prze�dza�te�go�test�w la�-
bo�ra�to�rium? I le�czą�nas�z praw�do�po�-
do�bień�stwem,�a nie�na pew�no?
Kie dy pa cjent jest bar dzo cho ry, są
dra ma tycz ne ob ja wy – go rącz ka,
gar dło z na lo ta mi rop ny mi, to trze -
ba szyb ko po dać an ty bio tyk, a nie
cze kać na wy nik te stów. Ale je śli
jest na wrót cho ro by inie ma nie po -
ko ją cych symp to mów, to nie tyl ko
moż na, ale war to zro bić wy maz,
po siew. Że by nie sto so wać an ty bio -
ty ków em pi rycz nie (czy li ta kich,
któ re spo dzie wa my się, że za dzia -
ła ją), ale w spo sób ce lo wa ny – po -
da jąc te, któ re naj sku tecz niej zwal -
cza ją kon kret ną bak te rię. Ma ją sens
ta kie te sty, bez sprzecz nie. Zwłasz -
cza, gdy ja kiś pro blem donas no to -
rycz nie po wra ca – np. za pa le nie
gar dła, to za chę cam do ta kie go
spraw dze nia. To pro ste inie bo le sne
ba da nie.

Bak�te�rie�bo�ją�się�(oby�wszyst�kie
i jak�naj�dłu�żej)�an�ty�bio�ty�ków.�Wi�ru�-
sy�–�szcze�pień.�A wie�lu�lu�dzi�nie�boi
się�ani�te�go,�ani�te�go.�Al�bo�lek�ce�wa�-
żą�an�ty�bio�ty�ki,�al�bo�szcze�pie�nia.�Wi�-
dzą�w nich�na�wet�zmo�wę�firm�far�-
ma�ceu�tycz�nych.�Czy�Pa�ni�szcze�pi
się�prze�ciw�ko�gry�pie?
Tak, co ro ku. Moi bli scy też są
szcze pie ni i nie je stem w zmo wie
(z te go, co mi wia do mo) z żad ną
fir mą far ma ceu tycz ną. Szcze pion -
ki gry po we są bez piecz ne, da ją po -
wy żej 70 proc. gwa ran cji sku tecz -
no ści, a je śli już na gry pę za cho ru -
je my, to przej dzie my ją ła god -

nie. I co naj waż niej sze – szcze piąc
się, uni ka my przy krych kon se -
kwen cji – po gry po wych po wi kłań.
By wa ją dra ma tycz ne w skut kach
i po cią ga ją za so bą in ne cho ro by
bak te ryj ne, groź ne dla zdro wia,
a na wet ży cia.

Kto�więc�po�wi�nien�się�szcze�pić�ko�-
niecz�nie,�Pa�ni�zda�niem?�
Uwa żam, że lu dzie star si, z cho ro -
ba mi ser ca, z ob ni żo ną od por no -
ścią, cho rzy na cu krzy cę, ast mę,
po win ni się szcze pić przede
wszyst kim. Po wi kła niem gry py
mo że być za pa le nie mię śnia ser co -
we go, któ re by wa groź ne i to jest
ko lej ny ar gu ment, by się nie na ra -
żać w po de szłym wie ku.

Tym�cza�sem�wie�le�star�szych�osób
twier�dzi,�że�jak�się�za�szcze�pi�li,�to
się�do�pie�ro�roz�cho�ro�wa�li!�Na gry�-
pę! I te�raz�nikt�ich�do szcze�pień�nie
prze�ko�na.
W szcze pion kach prze ciw ko gry -
pie nie ma ży wych wi ru sów.
Szcze pion ki są bez piecz ne. Szcze -
pi my się po to, by or ga nizm na -
uczył się roz po zna wać „wro ga”,
pó ki ten nie jest groź ny. To tak, jak -
by śmy da li mu fo to gra fię nie przy -
ja cie la. I je śli praw dzi wy wi rus nas
do pad nie, wów czas ma my w so bie
go to wość i umie jęt ność szyb kie go
roz po zna nia i znisz cze nia go. Zda -
rza się cza sa mi, że nie któ rzy od -
czu wa ją nie przy jem ne ob ja wy tuż
po przy ję ciu szcze pion ki. To jest
tzw. od czyn po szcze pien ny, poktó -
rym uzy sku je my wła ści wą od por -
ność. Ale to w żad nym ra zie nie
jest gry pa. Lu dzie czę sto my lą
prze zię bie nie i in ne cho ro by z gry -
pą wła śnie. I w 99 proc. się my lą.
Na wet jak ma my dresz cze, ka tar,
źle się czu je my, je ste śmy roz bi -
ci – ow szem cho ru je my, ale nie ko -
niecz nie na gry pę. A szcze pie nie
dzia ła na wi ru sa gry py i nie gwa -

ran tu je prze ży cia zi my wol nej
od ja kiej kol wiek in fek cji. 

W ze�szłym�ro�ku�za�le�wa�ły�nas�licz�ne
dys�ku�sje�w me�diach�z udzia�łem�au�-
to�ry�te�tów�i mi�ni�ster�zdro�wia�na te�-
mat�świń�skiej�gry�py�oraz�świa�to�we�-
go�za�gro�że�nia�w związ�ku�z tym.
Wiel�kie�ha�lo�–�i nic!�Z du�żej�chmu�ry
ma�ły�deszcz.�No�to�mie�li�jed�nak�ra�-
cję�ci,�któ�rzy�ba�ga�te�li�zo�wa�li�spra�-
wę. I mó�wi�li�–�nie�ma�po�trze�by�się
szcze�pić?
Nie myl my pro ble mów. Nam naj -
więk szą krzyw dę ro bi pa nu ją ca
(re al na nie po ten cjal na) gry -
pa – sezonowa. I to przed nią na le -
ży się chro nić. Nie za leż nie od dys -
ku sji o gry pie świń skiej, czy pta -
siej. Aco doze szło rocz nych dy wa -
ga cji – trud no by ło prze wi dzieć au -
to ry ta tyw nie, że to przej dzie tak ła -
god nie. To by ła wiel ka nie wia do -
ma. Mie li śmy do czy nie nia z ty -
pem wi ru sa, po dob nym do te go,
zcza sów gry py hisz pan ki zpo cząt -
ku XX wie ku. Wów czas za czę ło
się ła god nie, apo tem skoń czy ło się
dra ma tycz nie – wiel ką śmier tel no -
ścią. Na wet jak pro du cen ci szcze -
pio nek pod sy ca li żar dys ku sji, to
nie ule ga kwe stii, że by ły ra cjo nal -
ne po wo dy do nie po ko ju.

Sko�ro�tak,�to�mie�li�śmy�wszy�scy
szczę�ście.
Du żo szczę ścia. Bo nie mu sia ło się
to tak do brze skoń czyć. Za to skoń -
czy ło się źle w tym sen sie, że wie -
lu lu dzi wy cią gnę ło z te go złe
wnio ski, uwa ża jąc że to naj lep szy
do wód na to, by się w ogó le nie
szcze pić, sko ro był hap py end. I się
nie szcze pią, choć to słu ży (przy po -
mnę) in nej gry pie – se zo no wej. 

Są�lu�dzie,�któ�rych�„nie�za�szcze�pią”
do szcze�pień�Pa�ni�ar�gu�men�ty,�ale�ci
szcze�pią�cy�się�mu�szą�co�ro�ku�po�-
wta�rzać�swo�ją�go�to�wość�„ukłu�cia”

wi�ru�sa�gry�py,�nim�nas�do�pad�nie
na po�waż�nie.�
Nie ste ty, na ra zie nie ma dłu go trwa -
łej szcze pion ki, któ ra chro ni ła by nas
la ta ca łe. Wi rus gry py, to pod stęp ny
prze ciw nik. Bar dzo szyb ko mu tu je,
zmie nia się – moż na po wie dzieć
uczy się bły ska wicz nie na błę dach
swych po przed ni ków. Jest in ny, ma
jak by no wą tak ty kę i no wy po mysł
naprze trwa nie. Tak więc znów trze -
ba zna leźć sła be je go stro ny, spre pa -
ro wać „broń”, któ ra go po ko na.
Opra co wać no wą szcze pion kę prze -
ciw ko te mu ty po wi. Mo że w nie da -
le kiej przy szło ści wy my śli my ta ką,
któ ra bę dzie „mą drzej sza” i prze wi -
du ją ca. Któ ra wy prze dzi, prze wi dzi
zmia ny wi ru sów, a wte dy do sta nie -
my ochro nę nadłu żej. Ukłu je my się
tyl ko raz napa rę lat… 

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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UKŁUĆ GRYPĘ, CZYLI
ZASZCZEPIĆ SIĘ DO
SZCZEPIEŃ
Doktor  Ewa Janczewska – specjalistka chorób zakaźnych była gościem spotkania „Zdrowo wiedzieć” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu.

Dr Ewa Janczewska w rozmowie z Lidią Tarczyńską

Spotkanie
SOSNartu
Cen trum In for ma cji Miej skiej za -
pra sza na spo tka nie „SO SNart
spo ty ka się...” już 13 lu te go o go -
dzi nie 17.00. Go ściem wie czo ru
bę dzie Pa ni Ha li na Ja na szek, któ -
ra przy je cha ła do So snow ca z od -
le głej wsi Wier szy na w Okrę gu Ir -
kuc kim w Ro sji. W Wier szy nie
dzia ła Pol skie Sto wa rzy sze nie
Kul tu ral ne „WI SŁA”, któ re go
Pre ze sem od ro ku 2008 jest Ha li -
na Ja na szek. Spo tka nie jest bez -
płat ne, za pra sza my! RED

Koncert
walentynkowy
13 lute go o godz. 18.00 w Miej -
skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry (ul.
Bę dziń ska 65) od bę dzie się Kon -
cert wa len tyn ko wy: Alek sand
Ma ce ra di – ro syj skie bal la dy i ro -
man se.

Pie śni ser ca, pie sni bun tu... to
ty tuł naj now sze go pro gra mu Ale -
xan dra Ma ce ra di, po cho dzą ce go
z Kry mu pie śnia rza i gi ta rzy sty.
Je go re ci tal, a wła ści wie sce nicz -
ny spek takl, to mu zycz na opo -
wieść o po ry wach ludz kich serc.

Opo wia da o tym, że każ dy
bunt jest tę sk no tą za nie win no -
ścią, a każ da pieśń wo ła niem o ist -
nie nie, każ dy bunt jest ję zy kiem
nie wy słu cha nych i ro dzi się tyl ko
w praw dzi wie wraż li wym ser cu.
Się ga do prze bo ga tej skarb ni cy
naj pięk niej szych ro man sów ro syj -
skich, do twór czo ści lu do wej,
a na de wszyst ko do utwo rów naj -
więk szych bar dów, Wy soc kie go,
Oku dża wy, Ro zen bau ma, Wer -
tyń skie go, po ru sza naj wraż liw sze
stru ny na szych su mień i przy po -
mi na zło ty wiek pie śni. Mo że
war to za sta no wić się, czy w co -
dzien nej go ni twie nie zna leźć
wie czo ru na po wrót do wspo -
mnień, na wy ciecz kę do ma rzeń...

W pro gra mie: pięk ne ro syj skie
ro man se naj więk szych bar dów:
Wy soc kie go, Oku dża wy, Ro zen -
bau ma i Wer tyń skie go. Pod czas
kon cer tu zo sta ną roz lo so wa ne na -
gro dy dla za ko cha nych.

13.02.2012 R. (PONIEDZIAŁEK),
GODZ. 18.00, UL. BĘDZIŃSKA 65,
ENERGETYCZNE CENTRUM
KULTURY,
BILETY W CENIE: 25,- ZŁ
(NORMALNY), 20,- ZŁ (ULGOWY)
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Do wo ja marsz!
W dniach 6 lutego – 9 marca oraz 19-30 marca w Sosnowcu przy ul.
Rzeźniczej 12 (pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa

ObO Wiąz KO Wi zgłO sze NiA się
dO KWA li fi KA cji WOj sKO Wej POd le -
gA ją męż czyź Ni:
a) uro dze ni w 1993 ro ku;
b) uro dze ni w la tach 1988 – 1992, któ -
rzy nie po sia da ją okre ślo nej zdol no ści
do czyn nej służ by woj sko wej;
c) oso by uro dzo ne w ro ku 1991 -1992,
któ re:
– zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi -

sje le kar skie, ze wzglę du na stan zdro -
wia, za cza so wo nie zdol ne do czyn nej
służ by woj sko wej, je że li okres tej nie -
zdol no ści upły wa przed za koń cze -
niem kwa li fi ka cji woj sko wej,

– zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko -
mi sje le kar skie, ze wzglę du na stan
zdro wia, za cza so wo nie zdol ne
do czyn nej służ by woj sko wej, je że li
okres nie zdol no ści upły wa po za koń -
cze niu kwa li fi ka cji woj sko wej, i zło -
żyły w try bie art. 28 ust. 4 i 4b usta -
wy z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po -
wszech nym obo wiąz ku obro ny Rze -
czy po spo li tej Pol ski, wnio ski o zmia -
nę ka te go rii zdol no ści do czyn nej
służ by woj sko wej przed za koń cze -
niem kwa li fi ka cji woj sko wej,

– zo sta ły uzna ne, ze wzglę du na stan
zdro wia, za zdol ne do czyn nej służ -
by woj sko wej zło ży ły, w try bie
art. 28 ust. 4b usta wy z dnia 21 li sto -
pa da 1967 r. o po wszech nym obo -

wiąz ku obro ny Rze czy po spo li tej
Pol ski, wnio ski o zmia nę ka te go rii
zdol no ści do czyn nej służ by woj sko -
wej, je że li nie zo sta ły prze nie sio ne
do re zer wy.

dO KWA li fi KA cji WOj sKO Wej Wzy -
WA się KO bie ty:
uro dzo ne w la tach 1988– 1993 po sia da -
ją ce kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn nej
służ by woj sko wej oraz ko bie ty po bie ra -
ją ce na ukę w ce lu uzy ska nia tych kwa li -
fi ka cji, któ re w ro ku szkol nym lub aka -
de mic kim 2011/2012 koń czą na ukę
w szko łach lub na uczel niach me dycz -
nych i we te ry na ryj nych oraz na kie run -
kach psy cho lo gicz nych al bo bę dą ce stu -
dent ka mi lub ab sol went ka mi tych szkół
lub kie run ków, o któ rych mo wa w § 2 
roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów
z dnia 11 mar ca 2010 r. w spra wie
wska za nia grup ko biet pod da wa nych
obo wiąz ko wi sta wie nia się do kwa li fi -
ka cji woj sko wej (Dz. U. Nr 54,
poz. 321).

Do sta wie nia się kwa li fi ka cji woj -
sko wej wzy wa się oso by, któ re ukoń -
czy ły 18 lat i zgło si ły się do Woj sko we -
go Ko men dan ta Uzu peł nień w Bę dzi -
nie do ochot ni cze go peł nie nia czyn nej
służ by woj sko wej, je śli nie po sia da ją
okre ślo nej zdol no ści do czyn nej służ by
woj sko wej. U

Fak ty są, ja kie są
Roz mo wa z wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej To ma szem Bań bu łą

Izba�przy�jęć�wciąż�nie�dzia�ła
w Szpi�ta�lu�Miej�skim.�Czy�bę�dzie
pod�pi�sa�ny�kon�trakt�z Na�ro�do�wym
Fun�du�szem�Zdro�wia?�
Opi nię spo łecz ną w So snow cu
zbul wer so wał fakt, iż nie zo sta ła
za kon trak to wa na izba przy jęć
w So snow cu. Wiem, że zo stał już
roz pi sa ny kon kurs w Na ro do wym
Fun du szu Zdro wia, a dy rek tor
szpi tala przy stą pi do te go kon kur -
su. Trud no po wie dzieć, czym to
się za koń czy. We dług dy rek to ra
szpi ta la ten kon trakt był o wie le
za ni ski w po rów na niu do lat
ubie głych. Chciał bym przy po -
mnieć, iż w 2010 r. kon trakt opie -
wał na su mę 1 mln 800 tys. zł,
w 2011 – 1 mln 400 tys. zł. Na no -
wy rok NFZ za pro po no wał kwo -
tę 780 tys. zł. To jest o wie le
za ma ło na dwie izby przy jęć. 

Czy�Pa�na zda�niem�za�cho�wał�się
słusz�nie?
Są za strze że nia co do po stę po wa -
nia szpi ta la. Pod kre śla to zwłasz -
cza Na ro do wy Fun dusz Zdro wia
wska zu jąc, iż nie zo sta ły do star -
czo ne spra woz da nia z trzech
pierw szych mie się cy ro ku, co
wpły nę ło na wy so kość kon trak tu.
W dal szym cią gu wy ja śnie nia
pro wa dzi ad mi ni stra cja pre zy den -
ta mia sta, na to miast dy rek tor
twier dzi, że prak ty ką by ło, iż kon -
trakt ob li cza ny był na pod sta wie
przed sta wie nia przez szpi tal da -

nych ze spra woz daw czo ści za rok
mi ja ją cy pod ko niec ro ku, a więc
w mo men cie ne go cja cji kon trak -
tu. Abs tra hu jąc od te go, kto ma
ra cję w tym spo rze uwa żam, że
w szpi ta lu mu si funk cjo no wać
izba przy jęć. Gdy by te usłu gi nie
by ły by za kon trak to wa ne, to
ucier piał by na tym szpi tal,
a przede wszyst kim miesz kań cy
So snow ca. 

No�wy�kon�kurs�został�roz�pi�sa�ny,
więc�na�le�ży�się�spo�dzie�wać,�że�je�-
śli�zo�sta�nie�pod�pi�sa�ny,�bę�dzie�obo�-
wią�zy�wać�od marca,�więc�w przy�-
szłym�ro�ku�kon�trakt�bę�dzie�jesz�cze
niż�szy…
Czas po ka że. Nie ma my jesz cze
wszyst kich da nych i in for ma cji
w tej spra wie. My ślę, że naj bliż -
sze po sie dze nie Ra dy Spo łecz nej,
któ rej je stem człon kiem, pla no -
wa ne na pierw szą po ło wę lu te go,
wy ja śni wie le spraw. Jest to
na pew no nie ko rzyst ne zja wi sko -
wo, ale zro bi my wszyst ko, co
w na szej mo cy, że by izba funk cjo -
no wa ła przy naj mniej w jed nym
bu dyn ku, je śli nie bę dzie moż li we
uru cho mie nie jej w dwóch obiek -
tach szpi ta la. 

Jak�Pan�oce�nia�po�mysł�dy�rek�to�ra
Szpi�ta�la�Miej�skie�go,�któ�ry�zbul�wer�-
so�wał�więk�szość�rad�nych,�by�izbę
szpi�ta�la�po pro�stu�za�mknąć?�
W mo jej oce nie to nie zbyt traf -

na opi nia, cze ka my więc na dal -
szy ciąg zda rzeń. Nie mam wąt -
pli wo ści, że Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia wy ko rzy stał po tknię cie
ze stro ny szpi ta la.

Ostre�sprze�ci�wy�wy�wo�ła�ły�pla�ny
re�struk�tu�ry�za�cji�oświa�ty.�Czy�przy�-
ję�te�roz�wią�za�nia�to�naj�lep�sze
z moż�li�wych�po�su�nięć?�
Przy ję li śmy na ostat niej se sji
uchwa ły in ten cyj ne do ty czą ce ru -
chów zmie rza ją cych do re struk tu -
ry za cji oświa ty. Roz po czy na to
ca ły pro ces dys ku sji, ne go cja cji,
roz mów ze śro do wi ska mi za in te -
re so wa nych szkół. Fak ty są, ja kie
są. Wy dat ki na oświa tę, któ ra za -
wsze by ła oczkiem w na szej
na gło wie, ro sną z ro ku na rok.
Obec nie wy dat ki są osza co wa ne
na po zio mie 305 mln zł w 761-
mi lio no wym bu dże cie mia sta.
Do cho dy w su mie to 180 mln,
z cze go 160 mln to sub wen cja
oświa to wa. To po ka zu je ska lę
pro ble mu. Na prze ło mie ostat nie -
go dzie się cio le cia szcze gól nie
dra stycz ny jest spa dek uczniów
w so sno wiec kich szko łach.
W cią gu ostat nich czte rech lat
uby ło 3,5 tys. uczniów. To zmu si -
ło sa mo rząd do za sta no wie nia się,
co da lej. 

Czy�te�nie�wiel�kie�oszczęd�no�ści
w ska�li�jed�ne�go�ro�ku,�czy�li�za�le�d�-
wie�oko�ło 2,5�mln�zł,�to�nie�jest

za wy�so�ka�ce�na,�któ�rą�mu�szą�po�-
nieść�ucznio�wie,�pra�cow�ni�cy�szko�-
ły�i ro�dzi�ce?
To do pie ro po czą tek oszczę dza -
nia w oświa cie i w in nych sfe rach.
Każ dy dy rek tor szko ły i in nej
miej skiej pla ców ki, po wi nien so -
bie zda wać spra wę, że mu si
oszczę dzać i w każ dej pla ców ce
moż na te oszczęd no ści wy pra co -
wać. Tym cza sem, ja ką sy tu ację
za sta li śmy w szko łach pod czas
na szej wi zy ty? Dzia ła ją ce w peł -
nej mo cy grzej ni ki, wy so ka tem -
pe ra tu ra w szko łach i otwar te
okna. Z pro stych wy li czeń wy ni -
ka, że oszczęd no ści są moż li we
w każ dej szko le i cho ciaż
na obec ną chwi lę trud no je osza -
co wać, to jed nak bę dą one znacz -
nie więk sze niż te, któ re sza co wa -
ne są w przy pad ku obec nych za -
pro po no wa nych roz wią zań. Zda -
je my so bie spra wę, że oszczęd no -
ści z ty tu łu te go rocz nych ru chów
re struk tu ry za cyj nych w oświa cie,
nie bę dą zbyt wiel kie, tym bar -
dziej że na le ży uwzględ nić kosz -
ty do sto so wa nia re struk tu ry zo wa -
nych obiek tów do wrze śnio we go
przy ję cia uczniów. 

Czy�któ�reś�z pla�no�wa�nych�roz�wią�-
zań�po�łą�cze�nia�szkół�bu�dzi�Pa�-
na naj�więk�sze�wąt�pli�wo�ści?
Na pew no prze nie sie nie Szko ły
Spe cjal nej, gdzie z jed nej stro ny
trze ba bę dzie przy go to wać bu dy -

nek przy ul. Su chej na przy ję cie
uczniów, a z dru giej stro ny na stą -
pi eli mi na cja Szko ły Za wo do wej,
któ ra znaj dzie się w szko le
przy ul. Hu ba la Do brzań skie go.
Wąt pli wo ści bu dzi tak że zmia -
na lo ka li za cji Gim na zjum nr 15
przy ul. Ostro gór skiej i włą cze nie
do Ze spo łu Szkół Elek tro nicz -
nych i In for ma tycz nych przy ul.
Ja giel loń skiej ze wzglę du na wa -
run ki lo ka lo we, ko niecz ność re -
mon tu i po łą cze nie gim na zja li -
stów z ucznia mi szko ły po -
nadgim na zjal nej. Jest za pew nie -
nie, że re mont zo sta nie prze pro -
wa dzo ny, więc ma my na dzie ję, że
ucznio wie, ro dzi ce i pra cow ni cy
szko ły bę dą za do wo le ni. 

Łą�cze�nie�szkół�przy�niesie�li�kwi�da�-
cję�oko�ło 60�eta�tów�pra�cow�ni�ków

nie�pe�da�go�gicz�nych�szkół.�Bę�dzie
to�ude�rze�nie�w gru�pę�naj�sła�biej�za�-
ra�bia�ją�cą.�Czy�jest�ja�kaś�al�ter�na�ty�-
wa�dla�tych�pra�cow�ni�ków?�
Na ra zie to czą się dys ku sje, bę dą
uzgad nia ne szcze gó ły. Bę dą pro -
wa dzo ne roz mo wy ze związ ka -
mi za wo do wy mi i wszyst ki mi
za in te re so wa ny mi śro do wi ska -
mi. Zmia ny nie mo gą być prze -
pro wa dza ne kosz tem naj bied -
niej szych. 

Jak�kształ�tu�je�się�bu�dże�to�wa�przy�-
szłość�mia�sta�na naj�bliż�sze�la�ta?
W obec nym ro ku, przy naj mniej
w bu dże cie, te go kry zy su jesz cze
nie wi dać. Nie po koi mnie jed nak
stro na do cho do wa, któ ra jest
utrzy ma na na bar dzo wy so kim
po zio mie i są po waż ne wąt pli wo -
ści, czy uda się ją zre ali zo -
wać. 145 mln zł ma zo stać prze -
zna czo nych na in we sty cje w ro ku
bie żą cym. Jed nak już w na stęp -
nych la tach wy dat ki na in we sty cje
sza co wa ne są na po zio mie po ni -
żej 40 mln zł, co mu si bu dzić nie -
po kój. Na ra zie są to pro gno zy
i być mo że sy tu acja ule gnie zna -
czą cej po pra wie cze go z pew no -
ścią ży czą so bie za rów no sa mo -
rzą dow cy, jak i miesz kań cy na -
sze go mia sta. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.�

Rozmawiała: Syl wia Ko sman 

Ostat nie trzy dział ki w So snow cu ofe ru je na sprze daż Pod stre fa So sno wiec ka -Dą brow ska 

Sprze da ją i po ma ga ją 
Po nad 4100 osób pra cu je
wfir mach, funk cjo nu ją cych
na te re nie Ka to wic kiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej,
ulo ko wa nych w So snow cu.
Dwa na ście przed się biorstw
z ka pi ta łem pol skim lub za -
gra nicz nym za in we sto wa ło
w su mie po nad mi liard zło -
tych w bu do wę i roz wój
swo ich za kła dów. Pra wie
wszyst kie z 95 hek ta rów
w mie ście zo sta ły już sprze -
da ne i za go spo da ro wa ne.
W ob rę bie So snow ca
„dowzię cia” zo sta ły jesz cze
tyl ko trzy ostat nie dział ki.
Dwie dział ki o łącz nej po -
wierzch ni wy no szą cej oko -
ło 11,2 ha przy ul. Mi ko łaj czy ka i trze cia, li -
czą ca oko ło 3,5 hek ta ra przy ul. Za ru skie go.
Przyczym naj praw do po dob niej ta trze cia zo -
sta nie w naj bliż szych ty go dniach sprze da -
na w try bie prze tar go wym za in te re so wa ne -
mu in we sto ro wi zpo łu dnio wej czę ści Pol ski,
któ ry pro wa dzić bę dzie dzia łal ność wy twór -
czą wbran ży elek tro tech nicz nej. 

Atrak cyj na jest ce na tej dział ki, bo wy -
no si oko ło 20 zł za m2, ale in we stor bę dzie
mu siał wy bu do wać frag ment dro gi do jaz -
do wej, pod czas gdy ce na1 me tra kwa dra to -
we go ofe ro wa nej dział ki przy ul. Mi ko łaj -
czy ka kształ tu je się wgra ni cach oko ło90zł
zametr kwa dra to wy. In we sto rów przy cią ga -
ją nie tyl ko ce ny, ale tak że ofer ta sprze da ży
dzia łek uzbro jo nych i spo re ulgi po dat ko we,

obo wią zu ją ce przy naj mniej do2020 r., czy li
nadzień dzi siej szy ostat nie go ro ku funk cjo -
no wa nia stre fy. 

– W So snow cu ma my do za ofe ro wa nia
ostat nie te re ny in we sty cyj ne w stre fie eko -
no micz nej przy uli cy Mi ko łaj czy ka.
Po sprze da ży tych dwóch dzia łek stre fa
w So snow cu bę dzie w peł ni za go spo da ro -
wa na. Ca ły czas pro wa dzi my roz mo wy
zpo ten cjal ny mi in we sto ra mi, dla te go li czy -
my, że w cią gu naj bliż szych 2 lat po wsta ną
tu taj ko lej ne za kła dy i no we miej sca pra cy.
Wła ści cie lem tych dwóch dzia łek jest Spół -
ka Re struk tu ry za cji Ko palń. My, ze swo jej
stro ny pro wa dzi my dzia ła nia mar ke tin go we
ma ją ce na ce lu do pro wa dze nie do sprze da -
ży tych nie ru cho mo ści za in te re so wa nym in -

we sto rom – mó wi Bar tło -
miej Lesz czyń ski, spe cja -
li sta ds. mar ke tin gu wKa -
to wic kiej Spe cjal nej Stre -
fie Eko no micz nej S.A.
Po prze pro wa dzo nej
trans ak cji pra cow ni cy
Stre fy mo ni to ru ją i wspo -
ma ga ją pro ces bu do wy
za kła du, a po uru cho mie -
niu dzia łal no ści Stre fa za -
pra sza doudzia łu wszko -
le niach i kon fe ren cjach,
wspo ma ga na bór pra cow -
ni ków i w ra zie za po trze -
bo wa nia, świad czy usłu gi
szko le nio we, jak rów nież
me dycz ne.

Pod stre fa So sno wiec -
ko -Dą brow ska jest jed ną zczte rech pod stref
wKa to wic kiej SSE. Swo im za się giem obej -
mu je So sno wiec, Dą bro wę Gór ni czą, Czę -
sto cho wę, Sie wierz, Sław ków, Sie mia no wi -
ce Ślą skie, Za wier cie i Ko niec pol. Skła da
się z36 ob sza rów o łącz nej po wierzch ni po -
nad 421 hek ta rów. Naj więk szą po wierzch -
nią dys po nu je Dą bro wa Gór ni cza, bo po -
nad 187 hek ta ra mi. Ka to wic ka SSE S.A.
zo sta ła po wo ła na na mo cy roz po rzą dze nia
Ra dy Mi ni strów, wy da ne go w 1996 r. Jest
spół ką ak cyj ną, utwo rzą przez jed nost ki sa -
mo rzą du te ry to rial ne go i Skar bu Pań stwa.
Sku pi ła przede wszyst kim te re ny po prze -
my sło we, wy ma ga ją ce re kul ty wa cji, wy bu -
do wa nia in fra struk tu ry dro go wej i uzbro je -
nia tech nicz ne go. sk
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Skąd�u Pa�na za�in�te�re�so�wa�nie�fil�-
mem�„Mur”,�któ�ry�w Pol�sce�nie
wszedł�na ekra�ny?
Po nad 30 lat te mu by łem świad -
kiem jak na so sno wiec kich uli -
cach, ame ry kań sko–pol ska eki pa
fil mo wa krę ci ła zdję cia do fil mu
fa bu lar ne go „Mur”. Przed ka me -
ra mi gra li ak to rzy po prze bie ra ni
w hi tle row skie mun du ry, prze śla -
du ją cy fil mo wych Ży dów. W ten
spo sób po wsta wał film opo wia da -
ją cy sfa bu la ry zo wa ne dzie je war -
szaw skie go get ta, od utwo rze nia,
przez po wsta nie, do li kwi da cji.

Dla�cze�go�film�krę�co�ny�był�w So�-
snow�cu?
Jak mi po wie dział nie gdy siej szy
szef Ko mi te tu ds. Ra dia i TV Ma -
ciej Szcze pań ski, zresz tą ro do wi -
ty so sno wi cza nin, na sze mia sto
nada wa ło się szcze gól nie ja ko
miej sce ple ne rów, ze wzglę du
cho ciaż by na wy bu rza nie sta rych
za bu do wań Śro du li pod no we
osie dle. Moż na by ło za tem ni -
skim kosz tem na krę cać z roz ma -
chem sce ny walk w get cie.
Ja ko chy ba je dy ny czło wiek
w Pol sce, po wie lu upo rczy wych
za bie gach obej rza łem na do mo -
wym te le wi zo rze „Mur”, w an -
giel skiej wer sji ję zy ko wej, gdyż
pol ska wer sja nie ist nie je. Ko pii

fil mu nie ma Fil mo te ka Na ro do -
wa, ani TVP. Uda ło mi się spro -
wa dzić pły tę z na gra niem z USA.
Tam że w lu tym 1982 ro ku od by -
ła się pre mie ra dzie ła.

Ja�kie�by�ły�Pa�na wra�że�nia�po pro�-
jek�cji?
Wstrzą sa ją ce. Po pierw sze ze
wzglę du na przej mu ją cą fa bu łę
uwy pu klo ną so lid ną ame ry kań -
ską ro bo tą fil mo wą, po dru gie
z po wo du so sno wiec kich ple ne -
rów. Na fil mie moż na bez tru du
roz po znać uli cę De ker ta, Koł łą ta -
ja, Sta szi ca...

Dla�cze�go�„Mur”,�film�o Pol�sce,�na�-
krę�co�ny�w Pol�sce�przy udzia�le�pol�-

skich�twór�ców,�ni�gdy�nie�wszedł
na pol�skie�ekra�ny?
To splot róż no ra kich przy czyn.
Wie le o nich mó wi ma il prze sła -
ny mi przez zna ko mi te go re ży se -
ra Je rze go Ant cza ka, współ twór -
cę fil mu.

Co�stwier�dził�Ant�czak?
Opo wiem o tym przed pro jek cją
fil mu w sa li „Par nas sos” Bi blio te -
ki Ślą skiej w Ka to wi cach.

Kie�dy�to�bę�dzie?

Na po cząt ku mar ca, po nie waż
wte dy mi ja ko lej na rocz ni ca
utwo rze nia w 1943 ro ku get ta
w So snow cu, wła śnie na Śro du -
li, któ ra za gra ła w fil mie o war -
szaw skim get cie. Do kład ne in -
for ma cje o da cie i go dzi nie pro -
jek cji po ja wią się na stro nach
in ter ne to wych Bi blio te ki Ślą -
skiej oraz so sno wiec kie go Cen -
trum Edu ka cji i Wy cho wa nia
Mło dzie ży KA NA. Sze fo wie
owych in sty tu cji, prof. Jan Ma -
lic ki oraz Mag da le na Kiel ska,

są wraz ze mną or ga ni za to ra mi
pierw sze go i być mo że je dy ne -
go po ka zu w Pol sce ta jem ni -
cze go „Mu ru”. Spe cjal nie na tę
oka zję przy go to wa na zo sta ła
pol ska wer sja ję zy ko wa w for -
mie na pi sów.

Kim�by�li�twór�cy�fil�mu?
To pierw szy gar ni tur ame ry kań -
skiej sztu ki fil mo wej. Re ży se ro -
wał Ro bert Mar ko witz. Sce na -
riusz na pi sał Mil lard Lam pell.
Gra li mię dzy in ny mi: Tom Con -
ti, Li sa Eich horn, Ge rald Hi ken,

Eli Wal lach, Ros sa na Arqu et te,
Ro bert Blos son, Ra chel Ro -
berts. Pol scy ak to rzy: Je rzy Mo -
es, Elż bie ta Za ją ców na, Szy -
mon Szur miej, za gra li ro le dru -
go pla no we. Pod czas po dą ża nia
tro pem ta jem ni cze go „Mu ru”
od na la złem w Ka to wi -
cach II sce no gra fa Ja na Że law -
skie go, któ re go już za pro si łem
na mar co wą pro jek cję.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wiał: Wła dy sław Mro ziń ski

– Ja ko chy ba je dy ny czło wiek w Pol sce obej rza łem „Mur” – mó wi Ire ne usz Łę czek

Ta jem ni czy so sno wiec ki „MUR”
Roz mo wa z Ire ne uszem Łęcz kiem, dzien ni ka rzem, re gio na li stą

Scena nakręcona przy ulicy Staszica, torowisko linii
tramwajowej 24. Po lewej stronie nieistniejące już dziś
budynki FAKOPU

Sce na na krę co na przy uli cy De ker ta

Sta�ra�mak�sy�ma�mó�wi,�że�nie�wcho�dzi�się
dwa�ra�zy�do tej�sa�mej�rze�ki.�Tym�cza�sem
Pan�już�po raz�trze�ci�ob�jął�pre�ze�su�rę�w pił�-
kar�skim�Za�głę�biu.�Pa�trząc�z per�spek�ty�wy
ostat�nich�mie�się�cy�war�to�by�ło?�Prze�jął�Pan
klub�w bar�dzo�trud�nej�sy�tu�acji,�zwłasz�cza
fi�nan�so�wej.�Jak�by�te�go�by�ło�ma�ło�pił�ka�rze
tak�że�nie�roz�piesz�cza�li�i przed run�dą�wio�-
sen�ną�dru�ży�na z So�snow�ca�za�my�ka�ta�be�-
lę II li�gi�za�chod�niej.�
Za głę bie to mo ja mi łość. Te mu klu bo wi
ni gdy nie od ma wia łem i w tym przy pad -
ku sta ło się po dob nie. Pra co wa ło się
w gor szych cza sach gdy nie by ło nas stać
na wet na sznu rów ki. Zwró co no się
do mnie z py ta niem czy po kie ru ję klu -
bem, rad ni i pre zy dent mi za ufa li, dla te -
go pod ją łem się wy zwa nia po raz ko lej ny.
Ob ra zo wo rzecz uj mu jąc pa cjent, czy li
Za głę bie jest w sta nie cięż kim, ale sta bil -
nym. Re ani ma cja za na mi. Mi mo pro ble -
mów z na dzie ją pa trzę w przy szłość,
zresz tą ci, któ rzy mnie zna ją wie dzą, że
je stem z na tu ry opty mi stą.

Kie�dy�bę�dzie�moż�na po�wie�dzieć,�że�klub
wy�szedł�na pro�stą?
W mo men cie gdy spła co ne zo sta ną
wszyst kie dłu gi. Się ga ją one trzech, czte -
rech lat. Pa mię taj my o od set kach, one
w du żej mie rze nas naj bar dziej prze śla du -

ją. Z wie lo ma pod mio ta mi, jak rów nież
za wod ni ka mi czy tre ne ra mi się do ga da li -
śmy, in ni we szli na dro gę są do wą. Pew ne
spra wy uda ło się wy pro sto wać, oczy wi -
ście nie sta ło by się tak gdy by nie po moc
mia sta, któ re po ko lej nych pod wyż sze -
niach ka pi ta łu ma tu taj de cy du ją ce zda -
nie. Ostat nie pół ro ku by ło dla nas bar dzo
trud ne, z każ dym dniem za ska ki wa ły nas
in for ma cje do ty czą ce prze szło ści i po wsta -
łych wubie głych la tach za le gło ści. My jed -
nak nie za ła ma li śmy rąk, tyl ko pod cią gnę -
li śmy rę ka wy i za bra li śmy się do pra cy.
Część za le gło ści, czym zresz tą za sko czy li -
śmy urzęd ni ków, zo sta ła spła co na. Wciąż
jed nak nie mo że my się uwol nić odko mor -
ni ków, dep ta my w dłu gach z prze szło ści.
Moż na po wie dzieć, że je sie nią wię cej by -
ło ko mor ni ków niż ki bi ców, ale da my ra dę.
Gdy bym nie wie rzył, że coś uda się zro bić,
to by mnie tu taj nie by ło.

W prze�szło�ści�drob�ni�spon�so�rzy�wspie�ra�li
klub,�sły�nął�Pan�z te�go,�że�nie�mal�od każ�-
de�go�po�tra�fił�wy�su�płać�ja�kiś�grosz�dla�klu�-
bu.�Te�raz�wpro�wa�dza�Pan�sys�tem�kart,�któ�-
ry�ma�być�for�mą�do�fi�nan�so�wa�nia�Za�głę�bia.
Efekt�mo�że�być�po�dob�ny�jak�przed la�ty?
Wie rzę, że tak. Wciąż jest wie le osób,
któ re nie od wra ca ją się od Za głę bia.
Na pew no ni ko mu nie po pusz czę

(śmiech). Ła two zbyć się nie dam. O po -
moc py tam i pro szę każ de go, ko mu los
te go klu bu le ży na ser cu.

Sy�tu�acja�fi�nan�so�wa�spra�wi�ła,�że�je�sie�nią
ka�dra�by�ła�ta�ka�a nie�in�na,�szan�sę�gry�do�-
sta�li�pił�ka�rze,�któ�rzy�w nie�któ�rych�przy�-
pad�kach�nie�do�ro�śli�do gry�na tym�po�zio�-
mie.�Są�oczy�wi�ście�ta�cy,�któ�rzy�się�wy�pro�-
mo�wa�li�jak�Adam�Mój�ta,�Pa�tryk�Ste�fań�ski
czy�Ra�fał�Jan�kow�ski,�ale�wszyst�kich�ich
mo�że�cie�stra�cić.�
Jan kow ski jest z na mi ca ły czas, my ślę, że
jed nak wio sną bę dzie grał u nas. Kil ku
gra czy się wy pro mo wa ło, sko ro im się
uda ło to my ślę, że na stęp cy też wy ko rzy -
sta ją szan sę i po ka żą się z jak naj lep szej
stro ny. Ca ły czas pe ne tru je my ry nek.
Chce my zbu do wać ze spół z cha rak te rem.
Pie nią dze to nie wszyst ko. My ich nie
ma my w nad mia rze, ale my ślę, że wio sną
zo ba czy my dru ży nę, któ ra ura tu je II li gę.

Tak�czar�ne�go�sce�na�riu�sza�jak�ostat�nie
miej�sce�w ta�be�li�po run�dzie�je�sien�nej�chy�-
ba�Pan�nie�za�kła�dał?
Ina czej to mia ło wy glą dać, li czy li śmy, że
kil ku do świad czo nych gra czy to po cią -
gnie, ale los nas w tej kwe stii nie oszczę -
dził. Da wid Skrzy pek, To mek Łu czy wek,
Mar cin La chow ski – wszy scy oni mie li

pro ble my zdro wot ne, do te go do szła
prze cią ga ją ca się kon tu zja Wi ja sa. Grę
mu sie li cią gnąć in ni, nie za wsze wy glą -
da ło to tak jak być po win no. Trze ba jed -
nak szu kać po zy ty wów. Prze cież je sie nią
by li śmy jed ną z naj sku tecz niej szych dru -
żyn. Wio sną trze ba po pra wić grę obron -
ną i bę dzie do brze (śmiech).

Kie�dyś�mo�to�rem�na�pę�do�wym�by�li�wy�cho�-
wan�ko�wie.�Dziś�trud�no�so�bie�wy�obra�zić�je�-
de�nast�kę�zło�żo�ną�z sa�mych�gra�czy�wy�wo�-
dzą�cych�się�z So�snow�ca.�

Też mnie to bo li, ale ma my ta ki a nie in ny
trend. Pra ca zmło dzie żą to wciąż mój prio ry -
tet, prze ję li śmy pięć ko lej nych grup mło dzie -
żo wych, chce my sku pić wszyst ko podna szy -
mi skrzy dła mi. Za pew niam, że jesz cze ona -
szych wy cho wan kach usły szy my. Po trze ba
jed nak tro chę cza su, aby to od bu do wać. To
pro ces dłu go fa lo wy, zdnia nadzień nic nie da
się zro bić, dla te go też nara zie mu si my li czyć
napił ka rzy zze wnątrz.

Do�bra�wia�do�mość�to�po�wrót�ki�bi�ców�i po�ro�-
zu�mie�nie�za�war�te�mię�dzy�sto�wa�rzy�sze�nia�mi.
Nie�ma�chy�ba�nic�gor�sze�go�niż�pu�sty�Sta�-
dion�Lu�do�wy�pod�czas�li�go�wych�spo�tkań.
Li czy my, że wio sną Sta dion Lu do wy po -
now nie za tęt ni ży ciem, wró ci do ping,
któ re go na si mło dzi pił ka rze tak bar dzo
po trze bu ją. Na praw dę, nie ma tu taj prze -
sa dy, ale w run dzie re wan żo wej bę dzie -
my mu sie li mieć dwu na ste go za wod ni ka,
by spro stać wy zwa niom, ja kie sto ją
przed na mi.

Za�głę�bie�utrzy�ma�się�w II li�dze?
Nie ma in ne go roz wią za nia. Ja w to wie -
rzę!

Dziękuję�za�rozmowę.

Roz ma wiał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ko mor ni ków wię cej niż ki bi ców, 
ale da my ra dę
O sy tu acji pił kar skie go Za głę bia So sno wiec roz ma wia my z pre ze sem klu bu Lesz kiem Ba czyń skim
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W koń cu 1928 r. so cja li stycz ne wła dze
So snow ca prze ka za ły pla ców kę te atral ną
do dys po zy cji To wa rzy stwa Uni wer sy te -
tów Ro bot ni czych. Utwo rzo no Te atr Ro -
bot ni czy, w któ rym przed sta wie nia
pod kie run kiem Ada ma Po lew ki, pi sa rza
z Kra ko wa, i Sta ni sła wa Wa lic kie go, ak -
to ra, przy go to wy wa li ama to rzy. Po cząt -
ko wo oży wił on re gio nal ny ruch te atral -
ny. Du ży roz głos uzy ska ła na pi sa -
na przez Po lew kę sztu ka Sac co i Van zet -
ti, zre ali zo wa na w spo sób no wa tor ski.
Trud ny re per tu ar i nad mier ny dy dak -
tyzm pły ną cy ze sce ny szyb ko jed nak
znie chę ci ły wi dzów. Idea te atru ro bot ni -
cze go osta tecz nie upa dła, gdy po ko lej -
nych wy bo rach sa mo rzą do wych so cja li -
ści utra ci li prze wa gę w Ra dzie Miej skiej.

W po ło wie 1930 r. te atr wy dzier ża wił
Ro man Tań ski (wł. Śmie tań ski), ak tor
i re ży ser, czło nek so sno wiec kie go ze spo -
łu w la tach 1923–1925. Kie ro wał te atrem
w wy jąt ko wo trud nym okre sie kry zy su
go spo dar cze go (1930–1933). Z po wo du
kło po tów fi nan so wych re ali zo wał ma ło
am bit ny, prze waż nie roz ryw ko wy re per -
tu ar. Za je go ka den cji w So snow cu go -
ścin nie wy stę po wa li zna ni pol scy ak to -

rzy: Ka rol Ad wen to wicz, Ju no sza Stę -
pow ski, Lo da Ha la ma, Chór Da na z Mie -
czy sła wem Fog giem, Eu ge niusz Bo do.

W lip cu 1933 r. wła dze miej skie wy -
dzier ża wi ły bu dy nek To wa rzy stwu Przy -
ja ciół Te atru, któ re po wie rzy ło kie ro wa -
nie sce ną Je rze mu Go ła szew skie mu i Ed -
mun do wi Sza frań skie mu. Od lip ca 1934
do mar ca 1938 r. so sno wiec ki te atr pro -
wa dził sam J. Go ła szew ski, zna ny ak tor
Te atru Miej skie go w la tach 1931–1932.
Wspie ra ny przez To wa rzy stwo i ko mi sję
ar ty stycz ną, z udzia łem Kon stan te go
Ćwier ka i Wi tol da Wy spiań skie go, po dej -
mo wał z po wo dze niem am bit ny re per tu -
ar kla sycz ny i współ cze sny. Zdo łał osią -
gnąć, zwłasz cza w po cząt ko wych se zo -
nach, wy so ki po ziom ar ty stycz ny przed -
sta wień. Obok sztuk dra ma tycz nych re ali -
zo wał rów nież spek ta kle mu zycz ne.

Do osią gnięć dy rek cji za li czyć na le -
ży przy go to wy wa nie spe cjal nych spek ta -
kli dla dzie ci i mło dzie ży szkol nej. Pró -
bo wa no tak że za chę cić do od wie dza nia
te atru ubo gie war stwy lud no ści, or ga ni -
zu jąc w po nie dział ki ta nie przed sta wie -
nia i ob ni ża jąc ce ny bi le tów (na le ża ły
one do naj tań szych w Pol sce).

Wzno wio no przed sta wie nia wy jaz -
do we – ze spół te atru wy stę po wał w mia -
stach Za głę bia i Ślą ska, by wał tak że
w Kiel cach. W tym okre sie co raz czę -
ściej uży wa no na zwy Te atr Za głę bia. Jak
po przed nio, na so sno wiec kiej sce nie go -
ści li zna ni ar ty ści: Han ka Or do nów na,
Adolf Dym sza, Eu ge niusz Bo do, Fran ci -
szek Brod nie wicz.

Po ustą pie niu J. Go ła szew skie go
wkoń cu se zo nu1938 r. wSo snow cu od by -
wa ły się spek ta kle przy go to wy wa ne przez
ze spo ły ak tor skie „Re du ty” z War sza wy,
Te atru Ka me ral ne go zCzę sto cho wy, Ope -
ret ki War szaw skiej, Te atru Wiel kie go zPo -
zna nia oraz Te atru Wiel kie go z To ru nia.

Ostat nim dy rek to rem te atru przed wy -
bu chem II woj ny świa to wej był po pu lar -
ny ak tor po cho dzą cy z So snow ca – Ka zi -
mierz Vor brodt. Pod czas je go ka den cji
w no cy z 17 na 18 stycz nia 1939 r. wy -
buchł w te atrze po żar spo wo do wa ny
zwar ciem prze wo dów elek trycz nych.
Spło nę ły sce na, strych, część da chu i de -
ko ra cje. Re mont bu dyn ku trwał 7 ty go -
dni. Przed sta wie nia prze nie sio no do po -
miesz czeń za stęp czych. Ak to rzy wy stę -
po wa li po nad to w spek ta klach wy jaz do -

wych – w mia stach i osie dlach Za głę bia.
Ko lej ny se zon pod kie run kiem Vor -

brod ta miał się roz po cząć 2 wrze -
śnia 1939 r. pre mie rą „Za cza ro wa ne go
ko ła”  Lu cja na Ry dla. Wy buch woj ny
prze rwał dzia łal ność ar ty stycz ną pol skie -
go ze spo łu. Je go miej sce za ję ły ze spo ły
nie miec kie, a ich przed sta wie nia nie by -
ły do stęp ne dla Po la ków. 

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych
już od pierw sze go przed sta wie nia te atr
cie szył się za in te re so wa niem wi dzów
i spon ta nicz nym po par ciem spo łecz -
nym. Spon so ra mi „Te atru Miej skie go”
by ły przede wszyst kim pol skie stre fy
ku piec kie i rze mieśl ni cze od ra dza ją ce
się w So snow cu po 1945 ro ku. Te atr
zna lazł się wów czas w pa trio tycz nym
nur cie oby wa tel skim Pol skiej Par tii So -
cja li stycz nej, opo zy cyj nym wo bec Pol -
skiej Par tii Ro bot ni czej. Jed nak z bie -
giem cza su po dzie lił los ca łe go re gio nu,
któ ry zo stał wy tłu mio ny pod wzglę dem
kul tu ral nym i spo łecz nym. 31 sierp -
nia 1948 r. zli kwi do wa no „Te atr Miej -
ski” w So snow cu, by do pie ro pod pre sją
spo łecz ną, po 7 la tach otwo rzyć go zno -
wu, w lip cu 1955 r. cdn.

Historia teatru cz. II
STRUG
Andrzej 
wł. Tadeusz Gałecki (1871-1937),

pisarz i publicysta

Uro dził się 28 li sto pa da 1871 r. w Lu -
bli nie, w ro dzi nie szla chec kiej o sil nie
za ko rze nio nych tra dy cjach pa trio tycz -
nych. Stu dio wał w In sty tu cie Rol ni -
czo – Le śnym w Pu ła wach. Za nie le -
gal ną dzia łal ność po li tycz no – oświa -
to wą był wię zio ny w Cy ta de li war -
szaw skiej (1895) i ze sła ny na Sy bir
(1897-1900). Uczest ni czył w re wo lu -
cji 1905-07 r., a po jej klę sce prze by -
wał w Pa ry żu. W 1908 r. zwią zał się
z Pol ską Par tią So cja li stycz ną
(PPS) – Frak cją Re wo lu cyj ną. Pod -
czas I woj ny świa to wej wal czył w Le -
gio nach Pol skich i dzia łał w Pol skiej
Or ga ni za cji Woj sko wej. W nie pod le -
głej Pol sce re pre zen to wał le we skrzy -
dło PPS. W la tach 1928-30 był se na -
to rem z li sty PPS. Zaj mo wał zde cy do -
wa nie opo zy cyj ne sta no wi sko wo bec
rzą dów sa na cji. W 1933 de mon stra -
cyj nie od mó wił przy ję cia człon ko stwa
Pol skiej Aka de mii Li te ra tu ry. Dzia łał
w Li dze Obro ny Praw Czło wie ka
i Oby wa te la (LOP CziO), od 1934 r.
ja ko pre zes w pol skim ru chu ma soń -
skim (1922 – 25 Wiel ki Mistrz Lo ży)
i Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Po -
mo cy Re wo lu cjo ni stom (czło nek Ko -
mi te tu Cen tral ne go od 1937). Na le żał
do współ za ło ży cie li Związ ku Za wo -
do we go Li te ra tów Pol skich, w któ rym
dwu krot nie peł nił funk cję pre ze sa.
W swo ich utwo rach uka zy wał he ro -
izm bo jow ni ków re wo lu cji 1905-7 r.,
po wi kła nia mo ral ne i psy cho lo gicz ne
wal ki re wo lu cyj nej (Lu dzie pod zie mi,
Dzie je jed ne go po ci sku i in.), wal kę
zbroj ną o nie pod le głość i jej tra dy cje
(Oj co wie na si, Od zna ka za wier ną
służ bę i in.), wy ra żał roz cza ro wa nie
wo bec spo łecz no – po li tycz nej rze -
czy wi sto ści nie pod le głej Pol ski (Po -
ko le nie Mar ka Świ dy i in.) oraz
ostrze gał przed nisz czą cy mi skut ka mi
woj ny (Żół ty krzyż i in.). 21 ma -
ja 1927 r. so sno wiec ka Ra da Miej ska
przy zna ła mu ho no ro we oby wa tel stwo
So snow ca i miej ską na gro dę li te rac ką.
Ja ko czło nek LOP CziO by wał w So -
snow cu w la tach 30. Zmarł 9 grud -
niu 1937 r. w War sza wie. W So snow -
cu An drzej Strug jest pa tro nem uli cy
w po bli żu ron da Lu dwik. 

Kolumnę opracował: Michał Węcel

Uro dził się 23 lip ca 1886 r. w So snow cu.
Gim na zjum ukoń czył w Rze szo wie,
gdzie przy ro dy uczył go prof. Wil helm
Fried berg, przy szły pro fe sor geo lo gii i pa -
le on to lo gii na uni wer sy te tach w Po zna niu
i Kra ko wie. Na stu dia w dzie dzi nie bo ta -
ni ki udał się do Wied nia. W 1909 r. ogło -
sił swo ją pierw szą pra cę na uko wą za in spi -
ro wa ną po dró żą w Al py i do kra jów ad ria -
tyc kich: „O za da niach i ce lach geo gra fii
ro ślin”. Rok póź niej zo stał asy sten tem
pro fe so ra Ma ria na Ra ci bor skie go we
Lwo wie. Dok to ry zo wał się, a na stęp nie
wy je chał do Wied nia i Mo na chium
na dal sze stu dia. Po po wro cie ob jął ka te -
drę bo ta ni ki w Wyż szej Szko le Le śnej we
Lwo wie. Ty tuł pro fe so ra otrzy mał

w 1912 r., w wie ku 26 lat. Od 1918 r. pra -
co wał na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim;
w la tach 1936 – 38 ja ko je go rek tor. Funk -
cję tę peł nił rów nież pod czas oku pa cji hi -
tle row skiej na kon spi ra cyj nym UJ. Był
człon kiem Pol skiej Aka de mii Umie jęt no -
ści (od 1920) i Pol skiej Aka de mii Na uk
(od 1952). W 1952 r. za ło żył Za kład
Ochro ny Przy ro dy PAN w Kra ko wie oraz
In sty tut Bo ta ni ki PAN. Do 1961 r. kie ro -
wał obu pla ców ka mi. Upo wszech nił
w kra ju no wą dys cy pli nę tzw. fi to so cjo lo -
gię, na ukę o zbio ro wi skach ro ślin nych.
Me to dą tą zba dał ro ślin ność Tatr. Pro wa -
dził ba da nia nad flo rą ko pal ną, w szcze -
gól no ści ple isto ceń ską. Stwo rzył pol ską
szko łę pa le obo ta nicz ną. Był au to rem prac

z flo ry sty ki, geo gra fii ro ślin, fi to so cjo lo -
gii i pa le obo ta ni ki; współ au to rem i re dak -
to rem wie lu dzieł, m.in. „Flo ra pol ska”
(1919-60), „Sza ta ro ślin na Pol ski”
(1959, 1972). Roz wi jał rów nież dzia łal -
ność na uko wą i po pu la ry za tor ską w za -
kre sie ochro ny przy ro dy. Od 1919 r. dzia -
łał w Pań stwo wej Ra dzie Ochro ny Przy -
ro dy ja ko jej prze wod ni czą cy. Był współ -
twór cą li sty ga tun ków ro ślin chro nio nych.
Za ini cjo wał i uza sad nił na uko wo two rze -
nie par ków na ro do wych. Zmarł 16 li sto -
pa da 1970 r. w Kra ko wie, gdzie po cho wa -
ny zo stał na Cmen ta rzu Ra ko wic kim.
W So snow cu ten wy bit ny bo ta nik jest pa -
tro nem nie wiel kiej ulicz ki usy tu owa nej
po mię dzy Dań dów ką a Kli mon to wem.

SZAFER Władysław  
(1886 – 1970) botanik, naukowiec



luty 2012 nr 2 11

jubilaci

           reklama

Wiesław i Irena Bilscy, Waldemar
i Regina Błaszkiewiczowie,
Czesław i Lidia Borucińscy,
Mieczysław i Krystyna Chwalba,
Czesław i Wanda Czyżowie, Witold
i Barbara Dzęcioł, Adam i Helena
Gawron, Jerzy i Maria Gądek,
Ryszard i Zofia Gruszczyńscy,
Marian i Franciszka Harasim,
Stanisław i Lidia Januś, Jerzy
i Irena Gałczyńscy.
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: Marian
i Henryka Kluczny, Ryszard
i Teresa Wiewiórowie, Marian
i Halina Wróblewscy. 

Jan i Krystyna Jewiarz, Edward
i Leokadia Juszczykowie, Eugeniusz
i Anna Kaczmarczykowie, Ryszard
i Elżbieta Kałuża, Andrzej
i Leokadia Kiełb, Franciszek
i Helena Krawiec, Włodzimierz
i Anna Kuśmierscy, Roman i Helena
Lesiakowie, Bonifacy i Helena
Ławikowie, Józef i Grażyna
Majchrzakowie, Lucjan i Wanda
Mirowscy, Kazimierz i Ewelina
Pełka.
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: Eugeniusz
i Janina Muszyńscy, Tadeusz
i Janina Wiśniewscy oraz Marcin
i Władysława Mirek. 

Stanisław i Wanda Puławscy,
Witold i Teresa Pyrek, Tadeusz
i Beniamina Rulińscy, Henryk
i Zofia Skwarczyńscy, Stanisław
i Zdzisława Sowa, Jan i Henryka
Surowieccy, Grzegorz i Leokadia
Ślęzakowie, Janusz i Urszula
Walczakowie, Zdzisław i Irmina
Zienterscy, Józef i Antonina
Trzópek, Józef i Eugenia Mołdysz,
Włodzimierz i Janina Kluń, Stefan
i Helena Grabowscy, Jerzy
i Magdalena Nizińscy, Czesław
i Anna Keller, Józef i Helena Rok,
Pani Waleria Rejek. 
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: Jerzy
i Marianna Rodek.

13 stycznia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe 54 par z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział
wzięli przedstawiciele władz miasta: Prezydent Kazimierz Górski i Zastępcy Prezydenta: Agnieszka Czechowska-Kopeć 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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Nowe pracownie
w Zespole Szkół
Projektowania i Stylizacji
Ubioru

26 stycznia w Zespole Szkół Projektowania
i Stylizacji Ubioru odbyło się uroczyste
otwarcie pracowni komputerowej
i językowej przyznanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, będących nagrodami
za zajęcie pierwszego miejsca
w ogólnopolskim konkursie „Lider Edukacji
Zawodowej”

Za pro sze ni go ście mo gli zo ba czyć lek cje po ka -
zo we – z za kre su ma te ria ło znaw stwa i ję zy ko -
wą – z wy ko rzy sta niem naj now sze go sprzę tu
mul ti me dial ne go. Dru gą część uro czy sto ści sta -
no wi ło spo tka nie pod ha słem „Mo da – pa sja, mi -
sja, pro fe sja”. W pro gra mie od by ły się kon sul ta -
cje ma tu rzy stów z Je rzym Ant ko wia kiem. – Wy -
bit ny kre ator mo dy za po znał się z pro jek ta mi
naj now szej ko lek cji przy go to wy wa ny mi przez
uczen ni ce. Pod czas in dy wi du al nych roz mów
z au tor ka mi, pro jek tant słu żył do radz twem i su -
ge stia mi, któ rych efek ty bę dzie my mie li oka zję
oglą dać pod czas pla no wa ne go na 30 mar ca do -
rocz ne go Świę ta Szko ły. Za pro sze ni go ście mie -
li rów nież oka zję zo ba czyć po kaz ko lek cji mło -
de go, obie cu ją ce go pro jek tan ta Ka mi la Sob czy -
ka, pro mu ją cy wcho dzą cą na pol ski ry nek mar -
kę odzie żo wą Zoe La ve re – po wie dzia ła dy rek -
tor szko ły Elż bie ta Czer nik.

Du że za in te re so wa nie wśród mło dzie ży gim -
na zjal nej i ro dzi ców wzbu dzi ło rów nież au tor -
skie wy stą pie nie kry ty ka mo dy, re dak tor na czel -
nej „Ryn ku Mo dy” – Han ny Ga jos pt. „Mo -
da – pa sja, mi sja pro fe sja. Dla cze go war to być
za wo dow cem w wy bra nej dzie dzi nie mo dy”. 

– Au tor ka pod kre śli ła tu zna cze nie mo dy ja -
ko mi sji da ją cej moż li wość roz wi ja nia pa sji oraz
po trze bę kształ ce nia w tym kie run ku. Zor ga ni -
zo wa ne spo tka nie po ka za ło, że po łą cze nie
dwóch nie zbęd nych czyn ni ków: pa sji i no wo cze -
snych tech no lo gii otwie ra przed twór ca mi nie -
ogra ni czo ne moż li wo ści kre owa nia mo dy, któ ra
jest sztu ką od kry wa nia wciąż no wych rze -
czy – do da ła dy rek tor Czer nik. KP

Ze spół Szkół Elek tro nicz nych i In for ma -
tycz nych ja ko pierw sza szko ła po nad gim -
na zjal na w wo je wódz twie ślą skim i 13
w Pol sce pod pi sa ła umo wę z fir mą Mi cro -
soft ma ją cą na ce lu współ pra cę w ob sza -
rze edu ka cji zwią za nej z no wo cze sny mi
tech no lo gia mi in for ma tycz ny mi.
Dzię ki przy stą pie niu do pro gra mu szko ła
uzy ska ła do stęp do pu bli ka cji oraz ma te -
ria łów szko le nio wych fir my Mi cro soft.

fir ma mi cro soft pro wa dzi szko le nia
z czte rech głów nych za kre sów, tj.:
* sys te mów ope ra cyj nych (Win dows XP,

Vi sta, 7, 2003, 2008);
* pro duk tów Mi cro soft (Exchan ge, ISA,

Sha re Po int Se rver, Biz Talk, itp.);
* baz da nych (SQL Se rver 2005, 2008);
* pro gra mo wa nia (C++ – Vi su al Stu dio,

C#, NET, Vi su al Ba sic).

W ra mach szko leń uczest ni cy otrzy mu -
ją au to ry zo wa ne ma te ria ły fir my Mi cro -
soft (wer sje pa pie ro we lub elek tro nicz -
ne) oraz wer sje pro duk tu, któ re go do ty -
czy szko le nie. Uczest ni cy kur sów otrzy -
mu ją rów nież do stęp do ma te ria łów
szko le nio wych na ser we rach Mi cro soft.
Fakt od by cia szko le nia jest po twier dzo -
ny cer ty fi ka tem ukoń cze nia kur su.
W ob rę bie każ de go z tych ob sza rów
pro po nu je się sze reg szko leń, któ re
stop niu ją po ziom wie dzy i trud no ści
oraz po zwa la ją osią gnąć wyż sze stop -
nie cer ty fi ka cji.
W ra mach pro gra mu IT Aca de my Ad van -
ced ucznio wie szko ły otrzy mu ją bez płat -
ny do stęp do opro gra mo wa nia fir my Mi -
cro soft.
Szcze gó ło we in for ma cje do stęp ne są
nastro nie www.ita ca de my.zse.edu.pl. KP

Microsoft IT Academy Advanced w Zespole Szkół
Elektronicznych i Informatycznych
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„PLAKAT
MUSI
ŚPIEWAĆ”

Ty tuł wy sta wy na wią zu je dowy po -
wie dzi mi strza – Ja na Le ni cy
z 1966 ro ku: „Sztu ka pla ka tu zbli -
ża się (…) naj bar dziej do jaz zu:
wszyst ko po le ga na umie jęt no ści
za gra nia cu dze go te ma tu „po swo -
je mu”, (…) oży wie nia go wła snym
du chem, za gra nia go tak, aby pod -
sta wo wy mo tyw wy czuć moż -
na by ło uchem (…). Bo co tu ukry -
wać, pla kat mu si śpie wać! I na py -
ta nie, co waż niej sze: oko czy mózg,
od po wia dam ucho. Naj waż niej sze
jest UCHO!”.

Wy sta wa ze zbio rów Mu zeum
Na ro do we go w Po zna niu jest wy -
bo rem 200 prac. Sta no wi pró bę
prze śle dze nia roz wo ju sztu ki pla -
ka to wej na prze strze ni po nad stu
lat, po cząw szy od koń ca XIX wie -
ku ina ro dzin we Fran cji sa mo dziel -
ne go ga tun ku – pla ka tu ar ty stycz -
ne go, aż po re ali za cje po cho dzą ce
z pierw szej de ka dy XXI wie ku. 

Pla kat ży wio ło wo roz wi ja ją cy
się w cią gu swej hi sto rii i nie -
zmier nie wzbo ga ca ją cy wła sny
ję zyk wy po wie dzi zy skał ogrom -
ną si łę od dzia ły wa nia da le ko wy -
kra cza ją cą po za je go czy sto uty li -
tar ną funk cję – no śni ka ko mu ni -
ka tu od zle ce nio daw cy do od bior -
cy. Stał się środ kiem wy ra zu tre -
ści bar dziej zło żo nych, świa do mie
nie jed no znacz nych w od czy cie
i po sia da ją cych wie le po kła dów
in ter pre ta cyj nych, a na de wszyst -
ko no szą cych wy raź nie oso bi ste
pięt no ar ty sty. 

Wśród zgro ma dzo nych na wy -
sta wie prac po ja wia ją się na zwi -
ska ta kich wcze snych twór ców
pla ka tu jak Al fons Mu cha, czo ło -
wi przed sta wi cie le nie miec kie go
Ju gend sti lu: Pe ter Beh rens, Tho -
mas The odor He ine i Se ce sji Wie -
deń skiej: Gu stav Klimt, Ko lo man
Mo ser, twór cy pol skie go pla ka tu
przed wo jen ne go Ju liusz Nor blin
i Ta de usz Gro now ski. Dru gą po -
ło wę XX wie ku re pre zen tu ją pra -
ce ar ty stów wy wo dzą cych się
z ośrod ków twór czych, któ re
w tym cza sie wy pra co wa ły wła -
sny ję zyk prze ka zu gra ficz ne -
go – pla ka ty szwaj car skie, ja poń -
skie, fran cu skie i nie miec kie oraz
przy kła dy zna ko mi tych re ali za cji
przed sta wi cie li pol skiej szko ły
pla ka tu jak cho ciaż by Hen ry ka
To ma szew skie go, Ja na Le ni cy,
Wal de ma ra Świe rze go, Ja na Mło -
do żeń ca. 

Nie wąt pli wą ozdo bą ko lek cji
są po je dyn cze dzie ła Adol -
phe’a Mo uro na Cas san dre’a – jed -
ne go z naj wy bit niej szych twór ców
w dzie jach pla ka tu, Jo ana Mi ró,
An dy’ego War ho la, Sa lva do ra
Da li. 

Wy sta wa jest czyn na do 10
mar ca 2012 ro ku. Ser decz nie za -
pra sza my. U

Uczeń LO Plater
błysnął w teście
wiedzy ekonomicznej
Mi ko łaj Sko ru pa, uczeń kla sy
o roz sze rze niu ma te ma tycz no -in -
for ma tycz nym II Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. E. Pla ter w So -
snow cu, re pre zen tu ją cy wo je -
wódz two ślą skie w ogól no pol -
skim fi na le pre te stów „Wiel kie go
Te stu Wie dzy Eko no micz nej” or -
ga ni zo wa nym przez Te le wi zję
Pol ską S.A. i Na ro do wy Bank
Pol ski za jął dru gie miej sce, a na -
stęp nie w ogól no pol skim fi na le
te go kon kur su, w któ rym zmie -
rzy li się miesz kań cy ca łej Pol ski
w róż nym wie ku, był trze ci.

Ce lem te go przed się wzię cia
jest po pu la ry za cja te ma ty ki eko -
no micz nej wśród mło dych lu dzi
wkra cza ją cych w do ro słość, pod -
no sze nie świa do mo ści spo łecz nej
w tym za kre sie, wzbu dze nie za in -
te re so wa nia wie dzą eko no micz -
ną. Zna jo mość za gad nień i pro -
ble mów eko no micz nych jest bar -
dzo waż nym ele men tem i wa run -
kiem funk cjo no wa nia każ de go
czło wie ka w dzi siej szej rze czy wi -
sto ści. Dla te go do udzia łu w pro -
jek cie zo sta li za pro sze ni ucznio -
wie szkół po nad gim na zjal nych,
któ rzy po win ni być świa do mi, że
zda rze nia glo bal ne o cha rak te rze
eko no micz nym prze kła da ją się
na ich in dy wi du al ną sy tu ację fi -
nan so wą te raz i w przy szło ści.

Współ or ga ni za to rem pierw -
sze go eta pu ja kim by ły pre testy
w wy bra nych kil ku mia stach Pol -
ski, w tym w So snow cu, był Ze -
spół Szkół Eko no micz nych na -
sze go mia sta. W so sno wiec kim

„Eko no mi ku” spo tka li się ucznio -
wie ze szkół wo je wódz twa ślą -
skie go. Mi ko łaj Sko ru pa oka za ła
się w tej ba ta lii bez kon ku ren cyj -
ny, po ko nał kon ku ren tów z in nych
szkół po nad gim na zjal nych wo je -
wódz twa ślą skie go i uzy skał no -
mi na cję do re pre zen to wa nia na -
sze go wo je wódz twa w fi na le
ogól no pol skim. Od był się
on 17 stycz nia w Ho telu Mar riott
w War sza wie, w któ rym zmie rzy -
ło się 16 li de rów ze wszyst kich
wo je wództw Pol ski. 

Nasz przed sta wi ciel po twier -
dził wy so ki po ten cjał in te lek tu al -
ny i ze stra tą jed ne go punk tu
do zwy cięz cy za jął dru gie miej -
sce. 

Ty dzień póź niej, 23 stycz nia
we Wro cła wiu Mi ko łaj wziął

udział w ogól no pol skim fi na le
Wiel kie go Te stu Wie dzy Eko no -
micz nej, w któ rym spi sał się zna -
ko mi cie, zaj mu jąc do sko na łe trze -
cie miej sce. – Py ta nia w fi na le nie
by ły zbyt trud ne. Eko no mią in te -
re su ją się od stro ny prak tycz nej,
lu bię zaj mo wać się pie niędz mi,
za rzą dzać tym co mam. Moi ro -
dzi ce są z wy kształ ce nia eko no -
mi sta mi, być mo że gdzieś odzie -
dzi czy łem po nich smy kał kę w tej
dzie dzi nie. Szcze rze po wie dziaw -
szy nie lu bię uczyć się eko no mii
z pod ręcz ni ków – mó wi te go rocz -
ny ma tu rzy sta, któ ry na stu dia
eko no micz ne się jed nak nie wy -
bie ra. – Bar dziej in te re su ją mnie
spra wy tech nicz ne. Jesz cze nie
pod ją łem de cy zji co da lej – do da -
je Mi ko łaj. KP

Ra zem raź niej

20 stycz nia w II LO im. E. Pla ter
od by ła się za ba wa kar na wa ło wa
dla wy cho wan ków Ze spo łu Opie -
kuń czo -Wy cho waw cze go nr 1
w So snow cu przy go to wa na przez
Sa mo rząd Uczniow ski. Mło dzież
li ceum za dba ła o do brą za ba wę:
ma ski kar na wa ło we, sa mo dziel -
nie przy go to wa ne przez uczniów,
ma ki jaż kar na wa ło wy, in ne atrak -
cje: ta niec z ba lo na mi, ta niec
na ga ze cie, kon kurs ka ra oke. Był
po czę stu nek: upie czo ne przez ro -
dzi ców i uczniów cia sta, owo ce,
na po je. Współ pra ca obu pla có -
wek ma już dłu go let nią tra dy cję,
w po przed nich la tach mło dzież li -
ceum zor ga ni zo wa ła za ba wę mi -
ko łaj ko wą i pacz ki świą tecz ne. U

In te gra cyj ne spo tka nia po ko leń
z cy klu „Bez ba rier wie ku”
w Do mu Se nio ra (Dom Po mo cy
Spo łecz nej nr 2) przy uli cy Ja -
giel loń skiej w So snow cu trwa ją
nie prze rwa nie od 2003 ro ku.
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 18 od wie dza ją pen sjo na riu szy
kil ka ra zy w ro ku. Dla lu dzi
w po de szłym wie ku, czę sto nie -
peł no spraw nych, ta kie spo tka nia
to waż ny kon takt ze śro do wi -
skiem spo łecz nym. Dzie ci dzię ki
ta kim spo tka niom uczą się sza -
cun ku i cier pli wo ści do star -
szych, cho rych, nie peł no spraw -
nych, roz wi ja ją swe umie jęt no ści
spo łecz ne oraz wraż li wość
na po trze by dru gie go czło wie ka.
Uczą się em pa tii.

20 stycz nia od by ło się ko lej ne
spo tka nie naj młod szych z se nio -
ra mi. Tym ra zem pod ha słem
„Dzień Bab ci i Dziad ka – z kar -
na wa łem w tle'”. Ucznio wie za -
bra li ze so bą ba lo ny, ser pen ty ny
oraz kar na wa ło we stro je. I mi mo
nie naj lep szych wa run ków at mos -
fe rycz nych za wi ta li u se nio rów. 

Dzie cia ki dłu go przy go to wy -
wa ły się do wy stę pu. Nie za bra -
kło ży czeń i wier szy. 

Wszy scy ba wi li się do sko na -
le, wspól nie śpie wa jąc zna ne se -
nio rom pio sen ki. Pod ko niec
spo tka nia był czas na wpi sa nie
się do kro ni ki, wspól ne zdję cia,
roz mo wy przy her ba cie.

Go ście obie ca li se nio rom, że
nie ba wem zno wu się spo tka ją. U

Dzień Babci i Dziadka

Pan JAN GO ŁAC KI uro dził się w 1911 ro ku w Cheł mie k. Lu bli na.
Oj ciec Hi po lit Go łac ki po cho dził z Ko pru sy k. Koń skich, a ma ma
z So snow ca. Ro dzi na oj ca wy wo dzi ła się z ro du szla chec kie go.
Po ukoń cze niu szko ły ra zem z ko le gą przy je chał do Chełm na, gdzie
za ło ży li wła sną elek trow nię. Zaj mo wa li się tak że na gło śnie niem w ki -
nie oraz oświe tle niem w te atrze.

Pan Jan był naj star szy z ro dzeń stwa: miał dwóch bra ci i dwie sio -
stry, któ re już nie ży ją. Po śmier ci oj ca, ja ko 16-let ni chło piec przy jeż -
dża z mat ką i ro dzeń stwem do So snow ca, do ko le gi oj ca, któ ry pra co -
wał w ko pal ni „Je rzy”, by łej ko pal ni „Niw ka -Mo drze jów”. Zna jo my
po mógł Pa nu Ja no wi za ła twić pra cę w ko pal ni, w któ rej pra co wał
do eme ry tu ry.

Ma ma z ro dzeń stwem prze pro wa dzi ła się do Cze la dzi. W 1942 ro -
ku Pan Jan bie rze ślub z Hen ry ką Krzyw dą z Ję zo ra. W 1946 ro ku ro -
dzi im się syn.

Przez ca łe ży cie pa sją Ju bi la ta by ły mo to ry i sa mo cho dy. Na le żał
do sek cji mo to ro wej „Gór nik So sno wiec”. W la tach 50. brał udział
w raj dach i wy ści gach mo to cy klo wych zaj mu jąc pierw sze miej sca.

W 1990 ro ku umie ra uko cha na żo na. Ju bi lat do cze kał się dwóch
wnu czek, jed ne go pra wnu ka i dwóch pra wnu czek. Obec nie Pa nem Ja -
nem opie ku je się je dy ny syn.

Z oka zji pięk ne go Ju bi le uszu Sza now nych So le ni zan tów od wie dzi -
ła za stęp ca pre zy den ta So snow ca Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć, któ -
ra zło ży ła Pa nu Ada mo wi i Pa nu Ja no wi 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

Naj lep sze ży cze nia
19 grud nia ubie głe go ro ku swo je 100. uro dzi ny ob cho dzi ło
dwóch sza now nych so sno wi czan:

Pan ADAM SZUR MA uro dził się w 1911 ro ku w Dzia du szy cach
(pow. Mie chów). Miał ośmio ro ro dzeń stwa. Od mło dych lat po ma gał
w pra cy na go spo dar stwie.

Od 1928 ro ku uczy się za wo du sto la rza, co po zwa la mu w póź niej -
szym cza sie na pod ję cie pra cy w tym za wo dzie. W 1933 ro ku wcie lo -
ny zo stał do woj sko wej służ by w IV Puł ku Le gio nów w Kiel cach.
W 1936 ro ku prze pro wa dza się do So snow ca. W 1937 ro ku bie rze
ślub ze Sta ni sła wą Gwiaz dą z Za gó rza. Ma ją dwo je dzie ci.

W sierp niu 1939 ro ku, gdy po wo ła ny ja ko re zer wi sta od by wa ćwi -
cze nia woj sko we, za ska ku je Go II woj na świa to wa. Po ka pi tu la cji nie -
da le ko Lu bli na wra ca do So snow ca.

Do 1977 ro ku Pan Adam pra cu je ja ko sto larz u Pa na Du ba kow skie -
go w za kła dzie przy ul. Li ma now skie go.

W 1984 ro ku umie ra żo na. Ju bi lat do cze kał się czwo ro wnu cząt
i sze ścio ro pra wnu cząt.

Spotkanie z Sybirakami
14 stycznia w Szkole Podstawowej nr 18 odbyło się już po raz 17
opłatkowe spotkanie Związku Sybiraków. Niestety z roku na rok liczba
osób uczestniczących w tej uroczystości maleje. Najmłodsza
uczestniczka miała 52 lata, najstarsza 90. Podczas spotkania nie
zabrakło wspomnień, wymiany doświadczeń, deklamacji wierszy,
śpiewu kolęd i pieśni zesłańczych. Nie obyło się bez łez. W spotkaniu
po raz kolejny uczestniczyły dyrektor szkoły Katarzyna Łukaszewicz-
Cholewa oraz sekretarka Marzena Jajeśniak, które w ubiegłym roku
otrzymały Honorową Odznakę Sybiraka, jako wyraz uznania
za długoletnią współpracę. U
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Francesco Cimminelli
nie żyje

były właściciel piłkarskiego
zagłębia, a także honorowy
obywatel miasta, Włoch
francesco cimminelli nie żyje.
miał 75 lat. Przez lata
związany był z branżą
motoryzacyjną.
Przez blisko 8 lat, aż do końca
sezonu 2007/2008 Gruppo Ergom,
która należała do Cimminellego,
była głównym sponsorem
piłkarskiego Zagłębia. Kiedy włoski
przedsiębiorca zdecydował
o wyjściu ze spółki, akcje klubu
przejął od niego Krzysztof Szatan.
W 2006 roku podczas uroczystej
akademii z okazji 100-lecia piłki
nożnej w mieście został
honorowym obywatelem
Sosnowca. Cimminelli stadion
Ludowy w Sosnowcu odwiedził
tylko raz – 14 kwietnia 2004 roku.
Wówczas sosnowiczanie wygrali
z Rozwojem Katowice 3:0. KP

Lekkoatleci napiątkę
Pięć medali, w tym aż cztery złote to
dorobek sosnowieckich lekkoatletów
podczas rozegranych w Spale Halowych
Mistrzostw Polki Juniorów i Juniorów
Młodszych.
W ry wa li za cji ju nio rów nie za wiódł
Krzysz tof Brzo zow ski. Ku lo miot MKS -
-MOS Pło mień wy ni kiem 20,62 m się -
gnął po zło to, a jed no cze śnie po pra wił
do tych cza so wy ha lo wy re kord Pol ski
o 21 cm. Na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nął tak że Łu kasz Gurt kie wicz,
naj szyb szy w bie gu na 1500 m. Nasz za -
wod nik po ko nał ten dy stans w cza -
sie 3:55,91 s. Zło to wy wal czył rów nież
Ma rek Brze ziń ski w sko ku w dal. Re zul -
tat 7,21 m to je go no wa „ży ciów ka”.
Z naj cen niej sze go krusz cu cie szy ła się
tak że Jo an na Ki jan ka, któ ra trium fo wa -
ła w kon kur sie pchnię cia ku lą z wy ni -
kiem 14,60 m. Do ro bek na szych lek ko -
atle tów uzu peł nia brąz Jac ka Ka ba ciń -
skie go w bie gu na 3000 m. Czas za wod -
ni ka Pło mie nia to 36,09 s. KP

Wszystkie laury dla
Sosnowca
Dru ży na Za głę bia I So sno wiec (rocz -
nik 1997) pro wa dzo na przez Pio tra Gra -
bow skie go zwy cię ży ła w XLVIII Ha lo -
wym Tur nieju 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. W fi na ło wym me czu Za głę bie I So -
sno wiec po ko na ło Za głę bie II So sno -
wiec (rocz nik 98) 5:1. 
Na sze dru ży ny wy gra ły swo je gru py. Za -
głę bie II zo sta wi ło w po ko na nym po lu
Sar ma cję Bę dzin i Gór ni ka Za brze, a Za -
głę bie I Ruch Cho rzów i KS Gie bło.
W pół fi na le Za głę bie II po ko na ło 3:1
Ruch Cho rzów, a Za głę bie I 5:0 Sar ma -
cję Bę dzin.
Trze cie miej sce za ję ła dru ży na Sar ma cji
Bę dzin, któ ra po za cię tym me czu do pie -
ro w rzu tach kar nych po ko na ła eki pę
Ru chu Cho rzów 3:1. W re gu la mi no wym
cza sie gry padł wy nik 3:3. Indy wi du al ne
na gro dy tak że zgar nę li so sno wi cza nie.
Naj lep szym za wod ni kiem tur nie ju wy -
bra ny zo stał Pa tryk Mu lar czyk (Za głę -
bie II So sno wiec), naj lep szym strzel cem
Oskar Ja gieł ło (Za głę bie I So sno wiec),
a naj lep szym bram ka rzem Pa tryk Ku ja -
wa (Za głę bie II So sno wiec). KPHi sto rycz ny suk ces sza bli stów

Zło te Klin gi „Dzien ni ka Łódz kie go” dla sza bli stów TMS Za głę bie. Wśród pań trium fo wa ła Mar ta Pu da, w ry wa li za cji męż czyzn Ma ciej Re gu lew ski

W Ło dzi już po raz 51 od był się
tur niej szer mier czy o Zło tą Klin -
gę „Dzien ni ka Łódz kie go”, bę dą -
cy jed no cze śnie tur nie jem roz gry -
wa nym w ra mach Pu cha ru Pol ski.
Im pre za zgro ma dzi ła czo łów kę
pol skich sza bli stek i sza bli stów.
Jed nak to nie ru ty nia rze trium fo -
wa li w tych za wo dach, ale mło dzi
za wod ni cy so sno wiec kie go klu -
bu. Dla oboj ga by ły to pre mie ro -
we zwy cię stwa w tym pre sti żo -
wym tur nie ju. – Te go jesz cze
w hi sto rii te go tur nie ju nie by ło.
Zgar nę li śmy dwie klin gi. To
świet ny wy nik na szych mło dych
za wod ni ków – pod kre śla tre ner
TMS Za głę bie, a za ra zem re pre -
zen ta cji Pol ski sza bli stów Le szek
Chło sta.

W dro dze po zwy cię stwo Pu -
da w ćwierć fi na le po ko na ła swo -
ją klu bo wą ko le żan kę i Mar tę
Wą tor z TMS So sno wiec,
a w pół fi na le wy eli mi no wa ła
Mał go rza tę Ko za czuk (AZS

AWF War sza wa), wy gry wa jąc
aż 15:2. W fi na le Pu da sto czy ła
pa sjo nu ją cy po je dy nek z Ka ta rzy -
ną Kę dzio rą (OŚ AZS Po znań)
wy gry wa jąc jed nym tra fie -
niem 15:14.

Po zo sta łe na sze za wod nicz ki
za ję ły na stę pu ją ce lo ka ty: 7 by ła
Mar ta Wą tor, 9 An ge li ka Wą -
tor, 11 Pa me la War szaw ska, 12
Kin ga Dróżdż, 14 Ka ta rzy -
na Szczy piń ska, 15 Ka ta rzy -
na Rak, 21 Syl wia Bi jak.

W ry wa li za cji sza bli stów bły -
snął Re gu lew ski, któ ry oka zał się
naj lep szy w staw ce 44 za wod ni -
ków. W ćwierć fi na le po ko nał Da -
nie la Olej ni ka (AZS AWF War -
sza wa) 15:8, w pół fi na le Ada ma
Skrodz kie go (AZS AWF Ka to wi -
ce) 15:9. W fi na le z ko lei był lep -
szy od ubie gło rocz ne go trium fa -
to ra, so sno wi cza ni na i by łe go za -
wod ni ka MO SiR So sno wiec
Mar ci na Ko niu sza (AZS AWF
Ka to wi ce) zwy cię ża jąc 15:9. 8 był

Mi chał Ko chan, 11 Ka mil Ma -
rzec, 18 Da mian Sku bi szew ski, 21
Ma te usz Wi cher, 26 Bar tosz Ma -
zur, 33 Bar tło miej Ły sik.

To nie je dy ne do bre wie ści ja -
kie na pły nę ły do nas z szer mier -
czych plansz. Bar dzo do bry wy -
stęp Kin gi Dróżdź pod czas za wo -
dów Pu cha ru Świa ta ju nio rek we
fran cu skim Do ur dan. Za wod nicz -
ka TMS Za głę bie za ję ła trze cie
miej sce w gro nie 111 sza bli stek
z ca łe go świa ta.

– Kin ga bar do do brze wal -
czy ła w eli mi na cjach prze gry wa -
jąc tyl ko jed ną wal kę i do tur nie -
ju głów ne go za kwa li fi ko wa ła się
z nu me rem 9. Na stęp nie po ko na -
ła 15:14 klu bo wą ko le żan kę Pa -
me lę War szaw ską, po tem upo ra -
ła się z re pre zen tant ką Nie miec
An ną Musch po ko nu jąc ją 15:12.
W wal ce o ćwierć fi nał wy gra ła
z Ame ry kan kę Mar ga ret McDo -
nald 15:8, a na stęp nie w star ciu,
któ re go staw ką był pół fi nał za -

wo dów po ko na ła Włosz kę Va -
len ti nę Pe go lo 15:13. Spo sób
na Kin gę zna la zła do pie ro za -
wod nicz ka go spo da rzy Sau sen
Bo udiaf, któ ra wy gra ła z Kin -
gą 15:10 – re la cjo no wał Krzysz -
tof Wą tor, tre ner klu bo wy na szej

sza blist ki. – To du że osią gnię cie
Kin gi, dla któ rej jest to pierw szy
se zon w ka te go rii ju nio rek – do -
dał tre ner. Suk ces ten bar dzo
przy bli żył na szą za wod nicz kę
do star tu w mi strzo stwach świa -
ta ju nio rów. KP

Mar ta Pu da i Ma ciej Re gu lew ski się gnę li po Zło te Klin gi
„Dzien ni ka Łódz kie go”

Fi nał sie dem na stych Ha lo wych Mi strzo stw Za głę bia im. Wło dzi mie rza Ma zu ra we wnętrz ną spra wą so sno wi czan

Pa mię ci Włod ka
Piłkarze Czarnych
zwycięzcą XVII Halowych
Mistrzostw Zagłębia im.
Włodzimierza Mazura.
W finale imprezy
sosnowiczanie pokonali
obrońcę trofeum, ekipę
Zagłębia 5:2. Jak co roku
wszystkie zebrane pieniądze
trafią do rąk Anny Mazur,
wdowy po byłej gwieździe
Zagłębia
W gru pie A ry wa li zo wa li Czar ni,
Za głę bie i Unia Ząb ko wi ce. Eki -
pa z Dą bro wy Gór ni czej ule gła
ze spo łom z So snow ca i mu sia ła
za do wo lić się trze cią lo ka tą w ta -
be li. W star ciu dru żyn ze sto li cy
Za głę bia Dą brow skie go gó rą by li
dru go li gow cy, któ rzy wy gra li
gru po wą ry wa li za cję.

W gru pie B wal czy ły Sar ma -
cja Bę dzin, AKS Niw ka i Gór nik
Pia ski. Zwy cięz cą tej ry wa li za cji
zo sta li pił ka rze z Cze la dzi, któ rzy
po ko na li Sar ma cję i zre mi so wa li
z AKS -em. W me czu, któ re go
staw ką by ło dru gie miej sce
w gru pie i awans do pół fi na łu
po za cię tym bo ju trium fo wa li bę -
dzi nia nie, któ rzy wy gra li 4:3.

Dwie naj słab sze eki py gru po -
wych zma gań, Unia i AKS spo -
tka ły się w me czu o pią te miej -
sce, któ re osta tecz nie przy pa dło
w udzia le dru ży nie z Ząb ko wic. 

Za nim od by ły się fi na ły II -li go -
we Za głę bie za pre zen to wa ło ka -
drę, któ ra wio sną ma za pew nić
utrzy ma nie w li dze, a zgro ma dze -
ni w ha li przy Że rom skie go mo gli
tak że obej rzeć frag ment z me czu
Pol ska – Ho lan dia z 1979 ro ku,
w któ rym to spo tka niu jed ną z bra -

mek zdo był wła śnie Ma zur. Gdy
spi ker tam te go spo tka nia, nie za po -
mnia ny Jan Ci szew ski wy czy tał
Ma zu ra, w ha li roz le gły się wiel kie
bra wa. – Ten film po ka zał, jak bar -
dzo bra ku je nam suk ce sów i osób,
któ re roz sła wia ją na sze mia sto.
Mam na dzie ję, że nie dłu go po -
now nie za pa nu je mo da na pił kę,
ale naj pierw trze ba coś zmie nić,
przede wszyst kim wy gry wać i dą -
żyć do osią gnię cia kla sy Włod ka
Ma zu ra – pod kre ślał pre zes Za głę -
bia Le szek Ba czyń ski.

W pół fi na łach Za głę bie po ko -
na ło Sar ma cję, a Czar ni eki pę
z Pia sków i po raz dru gi te go dnia
so sno wiec kie dru ży ny sta nę ły na -
prze ciw ko sie bie.

Fi nał roz po czął się od pro wa -
dze nia Czar nych, ale Za głę bie wy -
rów na ło za spra wą swo je go bram -
ka rza, Ma te usza Wie czor ka, dla
któ re go był to już dru gi gol w tym

tur nie ju. Eki pa Je rze go Gra ba ry od -
zy ska ła jed nak pro wa dze nie. Na2:2
wy rów nał Mar cin La chow ski, ale
to by ło wszyst ko na co by ło stać
w tym me czu wy żej no to wa ne go
ry wa la. Trzy ko lej ne bram ki dla
Czar nych prze są dzi ły spra wę.
Wy nik usta lił gol ki per Czar nych
Pa weł Pi sa rek rzu tem przez ca łe
bo isko. – Po pierw szej po raż ce
z Za głę biem po wie dzia łem chło -
pa kom, że ostat ni bę dą pierw szy -
mi i mo je sło wa się spraw dzi ły.
Chłop cy za pre zen to wa li się zdo brej
stro ny, nie któ rzy, jak Pa weł Do mań -
ski, strze lec dwóch bra mek w fi na -
le, mie li do dat ko wą mo ty wa cję.
W grud niu chło pak był na te stach
w Za głę biu, ale osta tecz nie wró cił
donas – po wie dział poza koń cze niu
zma gań szko le nio wiec Czar nych.

– Za bra kło umie jęt no ści w fi -
na le. Ry wa le by li lep si i wy gra li
za słu że nie. Cie szę się, że ten tur -

niej ca ły czas jest or ga ni zo wa ny,
cel jest szczyt ny i oby tak da lej.
Dla nas był to prze ryw nik w okre -
sie przy go to waw czym do wio sny,
któ ra bę dzie dla nas na pew no
bar dzo trud na. Wszy scy mu si my

uwie rzyć, że od bu do wa Za głę bia
się uda – mó wi ł wy bra ny naj lep -
szym za wod ni kiem im pre zy Mar -
cin La chow ski. 

Tekst i fo to: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Wyniki XVII Halowych Mistrzostw Zagłębia 
im. W. Mazura:

zAgłębie sOsNOWiec – czARNi sOsNOWiec 3:1
1:0 Lachowski, 2:0 Białek, 3:0 Cyganek, 3:1 Cibor
Górnik Piaski – Sarmacja Będzin 6:4
1:0 Pietluch, 1:1 Michał Dyrda, 2:1 B. Derlatka, 3:1 B. Derlatka, 4:1 M.
Derlatka, 5:1 Stankiewicz, 6:1 Berliński, 6:2 Zdanowski, 6:3
Pietrkiewicz, 6:4 Kozerański
UNiA ząbKOWice – czARNi sOsNOWiec 4:5
1:0 Krzyżowski, 2:0 Janiak, 2:1 Cichoń, 3:1 Nowak, 3:2 Barchan, 3:3
Barchan, 3:4 Gierczuk, 4:4 Stok (samob.), 4:5 Płaziński
AKS Niwka Sosnowiec – Górnik Piaski 1:1
1:0 Korepta, 1:1 Pietluch
UNiA ząbKOWice – zAgłębie sOsNOWiec 3:4
0:1 Lachowski, 0:2 Wieczorek, 0:3 Szatan, 1:3 Taraszkowski, 1:4 Mróz, 2:4
Janiak, 3:4 Taraszkowski
AKS Niwka Sosnowiec – Sarmacja Będzin 3:4
1:0 Zdanowski, 1:1 Stefański, 1:2 Bielawski, 2:2 Stefański, 2:3
Bielawski, 2:4 Pietrkiewicz, 3:4 K. Korepta
Półfinały
sARmAcjA będziN – zAgłębie sOsNOWiec 1: 2
1:0 Dyrda, 1:1 Cyganek, 1:2 Lachowski
Górnik Piaski – Czarni Sosnowiec 0:1
0:1 Wściubiak
Mecz o 5. miejsce
AKs NiWKA sOsNOWiec – UNiA ząbKOWice 2:5
0:1 Taraszkowski, 1:1 Szałyga, 2:1 K. Korepta, 2:2 Taraszkowski, 2:3
Białkowski, 2:4 Sawicki, 2:5 Janiak
Mecz o 3. miejsce
góRNiK PiAsKi – sARmAcjA będziN 2:3
1:0 Pietluch, 1:1 Dyrda, 1:2 Bielawski, 1:3 Zdanowski, 2:3 Siemieniec
Finał
zAgłębie sOsNOWiec – czARNi sOsNOWiec 2:5 (1:1)
0:1 Domański, 1:1 Wieczorek, 1:2 Cichoń, 2:2 Lachowski, 2:3
Domański, 2:4 Barchan, 2:5 Pisarek
Czarni Sosnowiec: Paweł Pisarek, Łukasz Cichoń, Andrzej Wściubiak,
Sebastian Płaziński, Michał Zieliński, Maciej Cibor, Bartosz Barchan, Paweł
Domański, Kamil Sularz, Mateusz Maj, Patryk Korcipa, Mateusz Borek,
Miłosz Bujak, Szymon Stok, Mariusz Gierczuk

Pił ka rze Za głę bia nie obro ni li wy wal czo ne go przed ro kiem
tro feum. Pu char zo stał jed nak w So snow cu bo trium fo wa li
za wod ni cy Czar nych.
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WAŻNE TELEFONY

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

KINO

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 5 marca 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.

Po zio mo: 1 – dę bo wa klep ka w becz ce, 5 – oszu ku ją cy
po ke rzy sta, 8 – mi nus na ban ko wym kon cie, 9 – od mia -
na pin cze ra, 10 – gra ni ca, 11 – uprzy wi le jo wa na gru pa
osób, 12 – ga tu nek śle dzia, 14 – jed na z fi gur na sza chow -
ni cy, 16 – ko tew, 17 – ma go ge niusz, 19 – na czy nie uży -
wa ne gdy nie by ło jesz cze ubi ka cji, 21 – wschód słoń -
ca, 22 – na niej na wi nię ta li na, 25 – śla ma za -
ra, 28 – zmniej sza je smar, 29 – takt, 30 – głaz na rzu to -
wy, 32 – wstręt, 34 – stan po go to wia, 35 – sy pial nia tu ry -
sty, 36 – smacz na część dzi czy zny, 37 – sta ry typ kom pu -
te ra, 38 – część stro ju lu do we go, 39 – spo tka nie za ko cha -
nych.

Pio no wo: 1 – do mie rze nia ci śnie nia at mos fe rycz ne -
go, 2 – otwo ry na wio sła, 3 – do nie go prze sył -
ka, 4 – zmniej sze nie ce ny, 5 – nie je den na tar gu, 6 – imię
pa pie ży, 7 – cho ro ba za kaź na wie ku dzie cię ce go, 13 – ka -
blo wa, sa te li tar na, 15 – no wość, 18 – zie lo na część pie -
trusz ki, 20 – drze wo li ścia ste, 23 – tam wy rzu ca my od -
pad ki, 24 – miej sce pra cy dzien ni ka rzy, 26 – pół wy sep
w Ame ry ce Środ ko wej, 27 – „gar ni tur” słu żą ce -
go, 28 – chod nik, 31 – kró lo wał na par kie tach w la -
tach 60. XX wie ku, 33 – pew ność sie bie, śmia łość. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 1/2012: MAGDALENA PARYS „TUNEL”
Nagrody otrzymują: Małgorzata Bubak, Zdzisława Jaskólska i Zbigniew Winter

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

krzyżówka nr  2

KONKURS WYDAWNICTWA
„ZNAK” KM NR 2/2012:
W ILU KRAJACH WYDANO KSIĄŻKI
STEPHENA AMIDONA?

Pierwsza osoba, które przyjdzie
do naszej redakcji z aktualnym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 2
i prawidłowo odpowie na zadane
pytanie otrzyma nagrodę książkową.

KONKURS WYDAWNICTWA
„ŚWIAT KSIĄŻKI” – KM
NR 2/2012
Czy film pt. „W ciemności”
dostał nominację do Oskara? 
Pierwsza osoba, która przyjdzie
do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 2
i prawidłowo odpowie na zadane
pytanie otrzyma nagrodę książkową.

KINO HELIOS,
ul. Modrzejowska32b,

http://www.he lio snet.pl
Rezerwacja
telefoniczna0323631414, e-mail:
sosnowiec@heliosnet.pl

10.02.2012– 16.02.2012 r.

KI NO KO NE SE RA - WY -
ŁĄCZ NIE W PO NIE DZIA -
ŁEK, 13 LU TE GO
„PRZE PIS NA MI -

ŁOŚĆ” 19.30 ko me dia, od 15
lat, Bel gia/Fran cja, 80 min. 
PRE MIE RY: „BIG LO VE”
- 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 2
0.00, 22.00*. dra mat/ro mans,
od 15 lat, Pol ska, 100 min.

„I ŻE CIĘ NIE OPUSZ CZĘ”
- 10.30, 16.45, 19.00, 21.15. dra -
mat/ro mans, od 15 lat, USA, 104
min.  „HU GO I JE GO WY NA -
LA -
ZEK” 3D 11.00, 16.00, 21.00.
fa mi lij ny, NA PI SY, od 7 lat,
USA, 127 min.;  „HU GO I JE GO
WY NA LA ZEK” 2D  13.30,
18.30. fa mi lij ny, NA PI SY, od 7
lat, USA, 127 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY:
„JACK I JILL” 11.30, 15.30, 1
9.30. ko me dia, od 15 lat,
USA, 91 min. ;  „RÓ ŻA”
- 9.30, 14.45, 17.30, 21.30. 
dra mat, od 18 lat, Pol ska, 90
min.; „ALVIN I WIE WIÓR -
KI 3” - 10.00, 12.45. ani ma -
cja, DUB BING, b/o, USA, 88

min.; „PIĘK NA I BE -
STIA” 3D - 9.00, 13.30. ani -
ma cja, DUB BING, b/o,
USA, 90 min.
* z wy jąt kiem piąt ku (10.02.)
W TYM TY GO DNIU RE -

PER TU ARO WYM FIL MA MI
ZA STRZE ŻO NY MI SĄ:
- „Pięk na i be stia” 3D;
- „Hu go i je go wy na la -
zek” 3D.

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

16 lutego godz. 12.00 - Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11 – spotkanie autorskie
ze scenarzystą i reżyserem Stanisławem
Jędryką.
17 lutego godz. 19.00 - Teatr Zagłębia –
koncert Michała Bajora. Bilety w cenie 60 zł.
24 lutego godz. 19.00 -  Energetyczne
Centrum Kultury, ul. Będzińska 65 – spektakl
pt. „Andropauza – Męska rzecz”. Obsada:
Marek Siudym, Jacek Kawalec, Maciej
Damięcki, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski,
Andrzej Beja-Zatorski, Piotr Skarga, Michał
Pietrzak i Zbigniew Wodecki. 
Bilety w cenie 70 zł.
25 lutego godz. 18.00 - Miejski Dom Kultury
„Kazimierz” - koncert METALFEST. Wystąpią:
Virgin Snatch, Post Profession, Eris Is My Home
Girl - finaliści ostatniej edycji Must Be the Music
oraz Coredump. Bilety w cenie 15 zł. U

Ge nial na ma szy na to po łą cze nie sty lu
Jürge na Thor wal da z eru dy cją prof. An -
drze ja Szcze kli ka. Książ ka jest dzie łem
bra ci – kar dio lo ga i pi sa rza – któ rzy po -
sta no wi li przed sta wić roz wój me dycz -
nej wie dzy o ser cu i ewo lu cję je go poj -
mo wa nia w kul tu rze od an ty ku do cza -
sów współ cze snych. Wy nik ich współ -
pra cy to dzie ło lek kie, a za ra zem za wie -
ra ją ce wie le in for ma cji. Każ dy roz dział
roz po czy na się hi sto ryj ką, któ rej bo ha -
ter ma ja kieś pro ble my z ser cem, co jest
punk tem wyj ścia do przed sta wie nia sta -

nu wie dzy kar dio lo gicz nej w da nej epo -
ce. 
Ste phen Ami don – ame ry kań ski pi sarz
i kry tyk fil mo wy. Pu bli ko wał m.in.
w cza so pi smach „Fi nan cial Ti mes”
i „Sun day Ti mes”. W la tach 1987–1999
miesz kał w An glii. Jest au to rem zbio ru
opo wia dań i sze ściu po wie ści, m.in. The
New Ci ty i Hu man Ca pi tal. Je go książ -
ki by ły wy da wa ne w 16 kra jach.

co?
gdzie? kiedy?           reklama

Atul Gawande 

Potęga checklisty
Jak opanować chaos i zyskać swobodę
w działaniu

Wy daw nic two ZNAK
Prze kład: Ra fał Śmie ta na
da ta pre mie ry: 26 sty czeń 2012

Co ro bić, gdy wszyst ko wy my ka się spod
kon tro li?
Ka len darz peł ny za dań, kil ka waż nych
spo tkań umó wio nych na tę sa mą go dzi nę,
dłu ga li sta nie prze czy ta nych wia do mo ści?
Jak so bie z tym po ra dzić? Wy star czy kwa -
drans lek tu ry tej książ ki, a prze ko nasz się,
że naj prost sze roz wią za nia są naj lep sze. 
Au tor książ ki, do rad ca pre zy den ta Bil la
Clin to na, je den ze stu naj bar dziej wpły wo -
wych lu dzi świa ta, udo wad nia, że chec kli -
sta to nie nud na pro ce du ra. To re we la cyj -
na i pro sta me to da, któ ra wy zwa la kre -

atyw ność, po zwa la zy skać swo bo dę
w dzia ła niu i osią gnąć suk ces. W bły sko -
tli wej, peł nej aneg dot książ ce au tor prze -
ko nu je, jak waż na jest pra ca ze spo ło wa
i wy mia na po zor nie ba nal nych in for ma cji.
Oka zu je się, że nie uda ne za bie gi chi rur -
gicz ne, ka ta stro fy lot ni cze, cha os pod czas
hu ra ga nu czy awan tu ru ją cy się klient
w re stau ra cji ma ją ze so bą wie le wspól ne -
go. Wszyst kie go moż na unik nąć, sto su jąc
li stę kon tro l ną.

Ste phen Ami don, Tho mas Ami don 

Ge nial na ma szy na.
Bio gra fia ser ca 
Wy daw nic two ZNAK
Prze kład: Ad ria na Ce liń ska
da ta pre mie ry: 16 lu te go 2012

KINO KONESERA
w sosnowieckim kinie Helios

JESTEŚ KONESEREM FILMU? OGLĄDAJ W NASZYM KINIE FILMY
WAŻNE, NAGRADZANE NA FILMOWYCH FESTIWALACH,
REALIZOWANE PRZEZ WYBITNYCH TWÓRCÓW. ZDOBĄDŹ
KARTĘ KINA KONESERA I KORZYSTAJ ZE ZNIŻEK. ZAPRASZAMY
NA CYKLICZNE POKAZY.

Kolejny pokaz z cyklu KiNA KONeseRA odbędzie się
13 lutego 2012 r. o godzinie 19.30.

zapraszamy na film „PRzePis NA miłOŚĆ”

On jest właścicielem upadającej fabryki czekolady, który umiera ze
strachu, na myśl o rozmowie z kimś obcym. Ona zna jeden z najlepszych
przepisów na czekoladki, ale jest zbyt nieśmiała, żeby wyjawić swój sekret.
Tych dwoje mogłoby stanowić idealną parę. Gdyby tylko któreś z nich
odważyło się zrobić pierwszy krok…

Serdecznie zapraszamy!



11.02. godz. 18.00 Zbi gniew
Ksią żek „Sztu ka ko cha nia czy li
Sce ny dla do ro słych” abon. waż ne
12.02. godz. 18.00 Zbi gniew
Ksią żek „Sztu ka ko cha nia czy li
Sce ny dla do ro słych” abon. waż ne
14.02. godz. 19.00 J. Chap man, J.
Lloyd „Pry wat na kli ni ka”
Wa len tyn ki
15.02. godz. 9.30 i 12.00 A. Fre -
dro „Ślu by pa nień skie”
17.02. godz. 10.00 A. Fre dro „Ze -
msta” Te atr No wy z Za brza
godz. 19.00 Kon cert Mi cha ła Ba -
jo ra
18.02. godz. 17.00 M. Wal czak
„Pia skow ni ca” abon. waż ne
19.02. godz. 18.00 M. Wal czak
„Pia skow ni ca” abon. waż ne

21.02. godz. 10.00 A. Fre dro
„Ślu by pa nień skie”
22.02. godz. 10.00 Sła wo mir Mro -
żek „Tan go”
24.02. godz. 19.00 Do ro ta Ma -
słow ska „Mię dzy na mi do brze
jest”
25.02. godz. 18.00 Pio sen ki A.
Osiec kiej „Niech ży je bal”
abon. waż ne
26.02. godz. 18.00 Pio sen ki A.
Osiec kiej „Niech ży je bal”
abon. waż ne

UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania:
1 podwójne zaproszenie
na spektakl pt. „Piaskownica”

w dniu 18 lutego (sobota)
o godz. 17.00.
1 podwójne zaproszenie
na spektakl pt. „Między nami
dobrze jest” w dniu 24 lutego
(piątek) o godz. 19.00.

Pierwsza osoba, która przyjdzie
z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 2 do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja,
pokój nr 9), poda swoje imię
i nazwisko, otrzyma bezpłatne
zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł. 

Z „Kurierem”
po mieście

01. 01.– rozpoczął się Jubileuszowy
Rok w Diecezji Sosnowieckiej. Mija
bowiem 20 lat od czasu jej
powstania. Z okazji Jubileuszu
do wszystkich parafii Diecezji oraz
do Seminarium Duchownego
wyruszył obraz Jezusa Miłosiernego
i relikwie krwi bł. Jana Pawła II.
Początek peregrynacji wypada
dokładnie w 20. rocznicę
erygowania Diecezji,
czyli 25. 03. 2012 i odbędzie się
w Bazylice Katedralnej.
07. 01. – w kościele pw. Św.
Barbary z koncertem kolędowym
wystąpiła ELENI.
10-11. 01.– w Sosnowieckim
Centrum Sztuki-Zamek Sielecki
odbyły się III Dni Fotografii.
Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji. Prezentowały się
Towarzystwa i Grupy Fotograficzne
z terenu Sosnowca, województwa
oraz kraju. 
11. 01. – w Sosnowcu gościła
delegacja Zielenogradzkiego Okręgu
Administracyjnego Miasta Moskwa
na czele z Naczelnikiem
Okręgowego Departamentu Polityki
Rodzinnej i Mieszkaniowej Wiktorią
Witaliewną Komkową. Delegacja
spotkała się z władzami Sosnowca
na czele z prezydentem
Kazimierzem Górskim. W godzinach
popołudniowych rozmawiano
o możliwości rozszerzenia
kontaktów na niwie sportowej, ze
szczególnym akcentem na rugby.
W spotkaniu brali udział radni Rady
Miejskiej: Zbigniew Jaskiernia i Jan
Bosak. 
14. 01. – Urząd Miejski, Parafia św.
Tomasza Apostoła oraz Zespół Szkół
Katolickich im. Jana Bosko
zorganizowali w kościele św.
Tomasza Apostoła Pogoni „Rodzinne
Kolędowanie”. Wykonawcą
koncertu był zespół ARKA NOEGO
prowadzony przez Roberta

Friedricha, który zaprezentował
kolędy i pastorałki. 
21. 01. – w MDK „Kazimierz”
w Sosnowcu odbył się koncert
zespołu „VAVAMUFFIN”. 
22. 01.– wHali Widowiskowo-
Sportowej przyul. Żeromskiego odbył
się IIHalowy Turniej Oldbojów wPiłce
Nożnej Gwiazd Zagłębia im.
Aleksandra „Lolka” Dziurowicza.
Wturnieju wystąpiły następujące
drużyny: Zagłębie Sosnowiec, Warta
Zawiercie, Orły Bielskie, Sandecja
Awans Nowy Sącz, Sarmacja Będzin.
Współorganizatorem turnieju był
Miejski Ośrodek Sportu iRekreacji
wSosnowcu. 
23. 01. – w Miejskim Klubie im.
Jana Kiepury odbył się wieczór
kabaretowy pt. „Coś zupełnie
nowego... czego jeszcze nie
widzieliście” w wykonaniu Teatru
Umownego pod dyrekcją
artystyczną Szczepana Dyrki. 
24. 01. – odbyło się kolejne
spotkanie sosnowieckiej „Kuźnicy”.
Gośćmi byli posłowie na Sejm RP:
Zbyszek Zaborowski i Witold
Klepacz. 
27. 01. – przy Pomniku Żołnierzy
Radzieckich w Ostrowach
Górniczych odbyły się obchody 67.
rocznicy Wyzwolenia Sosnowca.
W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele władz
samorządowych, przedstawiciel
Konsulatu Federacji Rosyjskiej
z Krakowa, młodzież, kombatanci
i mieszkańcy. 
27. 01.– w MDK „Kazimierz”
w Sosnowcu odbył się Benefis
Drużyny Harcerskiej „OTHALAN”. 
27, 28, 29. 01.– Art Cafe Muza
gościła wybitnego włoskiego
kucharza Angelo MELLA. Angelo
pochodzi z Apulii, ale od kilku lat
pracuje na Sycylii koło Palermo,
prowadząc kuchnię
w ekskluzywnym hotelu Baglio di
Pianetto. Wcześniej był szefem
kuchni w restauracjach na półn., m.
in. w Padwie. U
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bARAN
(21.03. – 19.04.) – W najbliższych dniach
pomyślny układ planet zapewni Ci
przypływ pozytywnej energii i sprawi, że
Twoje szare komórki będą pracować
na najwyższych obrotach. Nie zabraknie Ci
więc dobrych pomysłów.
Za najlepsze – będzie nagroda!
byK (20.04. – 20.05.) – Nadchodzące
dni spowodują chaos i zamieszanie
w Twoim życiu. Będziesz rozkojarzony
i nerwowy. Dobrze więc się zastanów
zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję.
Na pewno podejmiesz najlepszą. Pamiętaj,
że nerwy są złym doradcą.
bliźNiętA
(21.05.- 21.06.) – Rozpoczyna się
pomyślny okres w Twoim życiu. Partner
mocno zmobilizuje Cię do działania,
rozbudzi Twoją ciekawość i wyobraźnię.
Nieoczekiwanie przyjdą Ci do głowy nowe
pomysły, które zaowocują
niespodziewanymi efektami. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Zapowiada się
spokojny czas pozbawiony większych
wydarzeń. Postaraj się wykorzystać
pozytywny wpływ planet i finalizuj sprawy.
Postępuj jednak z rozwagą.
W poszukiwaniu pracy bądź bardziej
asertywny. Niejeden pracodawca będzie
chciał Cię wykorzystać.
leW (23.07. – 22.08.) – W nadchodzącym
okresie możesz być poddenerwowany
i łatwo ulegać zmiennym nastrojom. Nawet
błahe sprawy będą Cię wyprowadzać
z równowagi i wywoływać konflikty. Unikaj
dyskusji z przełożonymi. Zajmij się swoją
pracą, a nie interesuj się co robią inni.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Czekają
Cię trudne rozmowy w sprawach
zawodowych. Wykaż cierpliwość
i umiar, ale nie ustępuj, bo w większości
spraw to Ty masz rację. Szef w końcu to
doceni. Możliwe, że nawet zastanowi
się nad awansem. Ty również
powinieneś to docenić. Nie zapomnij
zagrać w Lotto!
WAgA (23.09. – 22.10.) – Masz szansę
na zawarcie korzystnych kontaktów
zawodowych. Warto również wystartować
z nowym pomysłem, który może przynieść
Ci nie tylko uznanie, ale również całkiem
dobre rezultaty finansowe. W najbliższym
czasie Twoje problemy finansowe ulegną
zdecydowanej poprawie.
sKORPiON (23.10.-21.11.) – Ważne
sprawy załatwiaj na początku lub końcu
miesiąca, gdyż jego środek zapowiada się
nieciekawie. Na szczęście możesz liczyć
na poparcie i pomoc wielu ludzi. Pamiętaj,
że żyjesz wśród życzliwych Ci osób,
którym Ty także już nie jeden raz
pomogłeś.
stRzelec (22.11. – 20.12.) – Wchodzisz
w bardzo sprzyjający okres. W sprawach
zawodowych nie będzie dla Ciebie rzeczy
niemożliwych, nie trać więc czasu
na skomplikowane strategie i zmierzaj
do celu prostą drogą. Rodzinne
zawirowania niedługo się uspokoją.
KOziOROżec (21.12. – 20.01.) –
Pozytywny wpływ planet sprawi, że
z powodzeniem uporasz się ze
wszystkimi zadaniami i podpiszesz
intratną umowę. W perspektywie wpłynie
to korzystnie na Twoją sytuację
finansową. Niech tylko nie przwróci Ci to
za bardzo w głowie.
WOdNiK (21.01. – 20.02.) – Zadbaj
w końcu o siebie. Poświęć więcej uwagi
relaksowi i zdrowiu. Jeżeli je teraz
zlekceważysz to szybko odczujesz
negatywne skutki swojego zaniedbania.
W sprawach sercowych bez większych
sensacji. Rzeczywistość szara, jak ta
za oknem.
Ryby (21.02 – 20.03.) – W najbliższych
dniach pojawią się nowe możliwości
w sprawach materialnych. Unikaj jednak
ryzyka i nie stawiaj wszystkiego na jedną
kartę. Więcej uwagi poświęć swoim
relacjom z otoczeniem. Stałeś się ostatnio
bardzo niesympatyczny, a to się wielu
niepodoba. VENA

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 032/266-07-91,
centrala tel. 032/266-04-94, 

TEATR

Hi sto ria ta po ka zu je do cze go jest
zdol ny czło wiek – w naj gor szym
i naj lep szym. Po ka zu je, że na dnie
pie kła moż na żyć, go to wać, śmiać
się, ko chać i wy cho wy wać dzie ci.
Po ka zu je, że w naj mniej spo dzie -
wa nym mo men cie w czło wie ku
ro dzi się wiel kość. 

Agniesz ka Hol land
Opar ta na fak tach dra ma tycz -
na hi sto ria Ży dów, któ rzy pod -

czas li kwi da cji get ta we Lwo wie
w mar cu 1943 ro ku ukry li się
w ka na łach pod mia stem. Spę -
dzi li tam czter na ście mie się cy.
W pod zie miach mia sta, w ciem -
no ści, wil go ci, wśród szczu rów,
na prze kór wszyst kie mu… uda -
ło się prze żyć dzie się cior gu spo -

śród po nad dwu dzie sto oso bo wej
gru py. Prze trwa li dzię ki po mo cy
Le opol da So chy, pol skie go ka -
na la rza, któ ry po mógł im, na ra -
ża jąc sie bie i swo ją ro dzi nę.
W ka na łach Lwo wa to nie wia ry -
god na, wstrzą sa ją co praw dzi wa
hi sto ria o ge hen nie tych, któ rzy
prze ży li oraz pod no szą ca na du -
chu opo wieść o ko le żeń stwie
i od wa dze.

Robert Marshall

W kanałach Lwowa

Górny stok już czynny

Od koń ca stycz nia mi ło śni cy nar -
ciar stwa mo gą ko rzy stać z obu
sto ków na śro dul skiej gór ce. Jak
in for mu je Miej ski Ośro dek Spor -
tu i Re kre acji wy cią gi bę dą czyn -
ne od po nie dział ku do nie dzie li
w go dzi nach 9.00 – 21.00. Do dat -
ko wo w ra mach ak cji „Zi ma 2012
w Mie ście” w cza sie trwa nia fe rii
zi mo wych wy cią gi dla dzie ci
i mło dzie ży z So snow ca (lub
uczą cych się w szko łach na te re -
nie mia sta), są udo stęp nia ne
od po nie dział ku do piąt ku w go -

dzi nach 9.00 – 15.00 bez płat nie
za oka za niem le gi ty ma cji szkol -
nej lub stu denc kiej.  Dla po zo sta -
łych osób kar net na 10 zjaz dów
bę dzie kosz to wać 8 zł (od po nie -
dział ku do piąt ku), 10 zł – (w so -
bo ty, nie dzie le i świę ta). Uru cho -
mio ne dwa wy cią gi funk cjo nu ją -
ce na ma łym Sto ku Nar ciar skim
„Śro du la” ma ją dłu gość 135 me -
trów każ dy, są oświe tlo ne, sztucz -
nie na śnie ża ne, prze pu sto wość
każ de go wy cią gu wy no si 800
osób na go dzi nę.

Na miej scu ist nie je moż li wość
ko rzy sta nia z wy po ży czal ni i ser wi -
su sprzę tu nar ciar skie go. Jed ną
z więk szych atrak cji funk cjo nu ją cą
nate re nie Sto ku Nar ciar skie go „Śro -
du la” bę dzie Snow park – wy dzie lo -
ne i ogro dzo ne siat ką miej sce dla
snow bo ar dzi stów i fre estay low ców.
Bę dzie rów nież moż li wość sko rzy -
sta nia z usług in struk to rów, któ rzy
bę dą pro wa dzić szko le nia z za kre su
jaz dy nanar tach isnow bo ar dzie. Dla
wszyst kich uczest ni ków i osób ko -
rzy sta ją cych zwy cią gów pla no wa ne
są róż ne kon kur sy iza wo dy. 

Do dat ko wo na miej scu funk -
cjo no wać bę dzie punkt ga stro no -
micz ny. Dla osób zmo to ry zo wa -
nych udo stęp nio ny bę dzie bez płat -
ny par king usy tu owa ny przy głów -
nym bu dyn ku Sto ku Nar ciar skie -
go. Ser decz nie za pra sza my wszyst -
kich za in te re so wa nych doko rzy sta -
nia z in fra struk tu ry i ak tyw ne go
spę dza nia cza su zMiej skim Ośrod -
kiem Spor tu iRe kre acji wSo snow -
cu. Wszel kich do dat ko wych in for -
ma cje moż na uzy skać pod nu me -
rem te le fo nu: (32) 291-00-04. RED

Syl w
ia Ko sm
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Na podstawie książki powstał film
Agnieszki Holland „W ciemności”
Znakomita rola Roberta Więckiewicza

Nie któ rzy lu bią opo wia da nia
krót kie, in ni dłu gie, więc uło ży -
łem tę książ kę tak, że by wy szło
sie dem na sie dem. Wy mie sza łem
opo wie ści no wo jor skie z PRL -
-owski mi. Po za ty tu ło wym opo -
wia da niem wszyst kie by ły kie dyś
w ja kimś zbio rze wy dru ko wa ne,
ale nie któ re kil ka dzie siąt lat te mu.
Ból gar dła na dwóch, No wy ta -
niec La ba da czy Wi zy ta to mo je

zu peł ne po cząt ki. Prze czy ta łem je
nie daw no i bar dzo mi się po do ba -
ły. – Mo że nie mam ra cji, ale wo -
lał bym ją mieć – jak po wie dział
je den pro du cent z Pa ra mo un tu,
od rzu ca jąc mi sce na riusz. 
Ja nusz Gło wac ki (ur. 1938) – war -
sza wiak i no wo jor czyk, pro za ik,
dra ma turg, sce na rzy sta. Opu bli -
ko wał m.in. „Ra port Pi ła ta”,
„Moc tru chle je”, „Ostat ni

cieć”, „Z gło wy”. Au tor sce na -
riu szy fil mo wych: „Po lo wa nie
na mu chy” i „Trze ba za bić tę
mi łość”, współ au tor sce na riu -
sza „Rej su”. Au tor sztuk te -
atral nych, lau re at wie lu na gród
li te rac kich. Je go ostat nia po -
wieść „Go od ni ght, Dże rzi”
sta ła się be st sel le rem, a pra wa
do jej wy da nia ku pi li wy daw cy
z pię ciu kra jów.

Janusz Głowacki

Sonia, która za dużo chciała.
Wybór opowiadań

Pa co Pea Fla men co Dan ce Com pa ny
Le gen dar ny Pa co Pe na, wspa nia li tan ce rze, ge nial ne show!

Pa co Pea uzna wa ny jest zanaj lep sze go gi ta rzy stę fla men co naświe -
cie. To wła śnie on, wraz z za ło żo nym w 1970 ro ku ze spo łem Pa co
Pea Fla men co Dan ce Com pa ny, roz po wszech nił ten hisz pań ski styl
ży cia, tań ca i mu zy ki na ca łym świe cie, po dob nie jak Lu cia no Pa -
va rot ti roz po wszech nił ope rę. Przed sta wie nia zudzia łem Pey są per -
fek cyj ne, wy peł nio ne na mięt no ścią, ener gią i pa sją. Do Pol ski gru -
pa przy je dzie ze swo im naj now szym pro gra mem „Fla men co Vi vo”
ide al nym za rów no dla ama to rów fla men co, jak iwy traw nych ko ne -
se rów. Za pra sza my! 

Pięk no naj now sze go spek ta klu Pa co Pea Fla men co Da ne Com -
pa ny „Fla men co Vi vo” znaj du je się w au ten tycz nej re la cji po mię -
dzy tan ce rza mi i mu zy ka mi, któ ra two rzy coś ro dza ju roz mo wy ar -
ty stów, za chę ca ją cych się doza ba wy, za cze pia ją cych się na wza jem. 

Zmien ne tem po i ryt my mu zycz ne, ko lo ry i dźwię ki An da lu zji,
wir tu oze ria prze pla ta napięk ną im pro wi za cją nie po zwa la ją wi dzom
na wet nachwi lę ode rwać oczu odsce ny. Przed sta wie nie łą czy wdo -
sko na łej syn chro ni za cji trzy aspek ty fla men co – śpiew, ta niec i mu -
zy kę. Sym bio zapo mię dzy tan ce rza mi, wo ka li sta mi imu zy ka mi jest
nie sa mo wi ta, so lów ki Pey urze ka ją nas pięk nem, ar ty ści da ją po kaz
per fek cji, ge niu szu i wiel kiej mi ło ści do fla men co. 
Dla na szych Czy tel ni ków ma my za pro sze nie do Do mu Mu zy ki
i Tań ca w Za brzu na spek takl, któ ry od bę dzie się 22 mar ca. U



Nie by ły to je dy ne atrak cje na sto -
ku nar ciar skim. Od był się mię dzy
in ny mi kon kurs le pie nia bał wa na,
bi twa na śnież ki, kon kurs na naj -
dłuż szy ślizg na ja błusz ku, ku lig
oraz ogni sko na sto ku. Ci, któ rzy
wy bra li ba sen, wzię li udział mię -
dzy in ny mi w za wo dach pły wac -
kich, grach i za ba wach w wo dzie
czy tur nie jach pił ki wod nej. Z ko -
lei w ha lach spor to wych ucznio -
wie ry wa li zo wa li w tur nie jach
siat ków ki, pił ki noż nej, za wo dach
te ni sa sto ło we go al bo spę dza li
czas w tre nin go wej sal ce szer -
mier czej. Nie bra ko wa ło tak że
chęt nych na za ję cia świe tli co we.
W Miej skim Klu bie im. Ja na Kie -
pu ry zor ga ni zo wa no m.in. za ję cia
Mło dzie żo wej Aka de mii Te atral -
nej, Aka de mii Wo kal nej, kur sy
tań ca to wa rzy skie go, di sco czy no -
wo cze sne go. Dzie cia ki chęt nie za -
glą da ły tak że do bi blio tek, w któ -
rych za pla no wa no m.in. za ję cia li -
te rac ko -pla stycz ne, czy ta nie
i oglą da nie ba jek, licz ne kon kur sy
i za ba wy. Cho ciaż bi blio te ka rze
wy zna czy li kon kret ne dni, prze -
zna czo ne na za ba wę, dzie cia ki po -
ja wia ły się pra wie co dzien -

nie. – Mroź na au ra sprzy ja za ję -
ciom świe tli co wym i dzie ci bar -
dzo chęt nie do nas przy cho -
dzą – mó wi Ane ta Wci sło z Dzia -
łu Pro mo cji MBP. – Na wet je śli
na okre ślo ny dzień nie prze wi -
dzia no za jęć, to i tak bi blio te ka rze

organizują czas. Czę sto ro dzi ce
przy pro wa dza ją ma lusz ki, przed -
szko la ki. To dla nich po moc, je śli
ro dzi ce mu szą iść do pra cy czy za -
ła twić in ne spra wy – do da ła.

Tekst i fo to: Sylwia Kosman

Za na mi ko lej ne spo tka nie mi ło -
śni ków pocz to wych go łę bi  –
od 13 do 15 stycz nia mia ła miej -
sce ju bi le uszo wa, 5. edy cja Mię -
dzy na ro do wych Tar gów Go łę bi
Pocz to wych EXPO  Go łę -
bie 2012. Wy da rze niu to wa rzy -
szy ła 62. Ogól no pol ska Wy sta wa
Go łę bi Pocz to wych or ga ni zo wa -
na przez Pol ski Zwią zek Ho dow -
ców Go łę bi Pocz to wych. Te go -
rocz na edy cja zgro ma dzi ła aż 15
tys. mi ło śni ków tych pta ków.

Za kres im pre zy obej mo wał
te ma tycz nie m.in. ho dow ców
i sprze daw ców go łę bi, pro du cen -
tów i dys try bu to rów kar my, od -

ży wek, le ków i środ ków czy sto -
ści, wy twór ców sys te mów elek -
tro nicz nych i trans por to wych
opra co wa nych spe cjal nie dla ho -
dow li go łę bi pocz to wych oraz
przed się bior stwa zaj mu ją ce się
pro duk cją i wy po sa że niem go -
łęb ni ków.

Sę dzio wie pod czas im pre zy
mie li nie la da za da nie, bo wiem
zwy cięz ców mu sie li wy ło nić spo -
śród nie mal 1500 go łę bi pocz to -
wych z 37 okrę gów. Pta ki oce nia -
no w 9 ka te go riach: 8 spor to -
wych, gdzie pod uwa gę bra ne są
głów nie osią gnię cia lo to we go łę -
bi oraz w ka te go rii stan dard,

w któ rej oce nia się rów nież ich
pre zen cję. 

– Na im pre zie ta kiej, jak ta nie
mo że za brak nąć żad ne go wiel bi cie -
la tych wspa nia łych pta ków. Go łę bie
pocz to we ho do wał mój dzia dek, a ja
odnaj młod szych lat, już ja ko dziec -
ko mu w tym po ma ga łem. I dziś,
choć sam tych pta ków nie ho du ję,
mam do nich ol brzy mi sen ty ment
i da rzę je mi ło ścią, dla te go nie mo -
gło mnie tu za brak nąć. Nie dłu go pa -
sją do nich bę dę pró bo wał zarazić
swo je wnu ki – mó wi Mi łosz Ka sza,
zwie dza ją cy wy sta wę.

Im pre za po raz pierw szy zo -
sta ła ob ję ta ho no ro wym pa tro na -

tem Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji
Mi ło śni ków Go łę bi Pocz to wych
(Fe de ra tion Co lom bo phi le In ter -
na tio na le).

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

miasto
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Gołębie po raz kolejny
w Expo Silesia

           reklama

22 stycz nia w ha li wy sta wien ni -
czo -tar go wej Expo Si le sia w So -
snow cu od by ła się I Zi mo wa Kra -
jo wa Wy sta wa Psów Ra so wych.
Moż na by ło na niej spo tkać po -
nad 1300 psich uczest ni ków re -
pre zen tu ją cych 180 ras. W związ -
ku z im pre zą w mie ście za wi ta ło
pra wie ty siąc wy staw ców z Pol -
ski, Czech, Sło wa cji, a tak że z Au -
strii, Nie miec, Hisz pa nii, Ło twy
i Ro sji. Na zwy cięz ców cze ka ły
me da le, pu cha ry oraz na gro dy
rze czo we.

Wśród wie lu pre zen to wa nych
zwie rząt, moż na by ło zo ba czyć
m.in. psy ra sy: chi hu ahua, ca va -
lier king char les, bul dog fran cu -
ski, mal tań czyk, mops, ale tak że
szwaj car skie psy pa ster skie,
owczar ki i do gi.

– Wy sta wę od wie dzi li śmy
z dzieć mi, bo wła śnie je ste śmy
na eta pie wy bo ru ra sy psa dla

na szej ro dzi ny. Im naj bar dziej
po do ba ły się za baw ne mop sy
i bul do gi oraz pięk ne dłu go -
wło se grzy wa cze i pe kiń czy ki,
ale tak że pie ski ma łych ras, jak
chi chu ahua czy yor ki. My jed -
nak zde cy du je my się ra czej
na gol den re trie ve ra, któ ry ze
swo ją ła god no ścią i cier pli wo -
ścią bę dzie ide al nym to wa rzy -
szem dla na szych ma lu -
chów – mó wi An na Kie ras,
miesz kan ka są sia du ją ce go
z So snow cem Ja worz na.

Wy sta wie to wa rzy szy ły po ka -
zy psów służ bo wych z Po li cji
w So snow cu i Fun da cji Pre stor.
Moż na by ło rów nież w ra mach
wy sta wy za ku pić kar mę oraz ak -
ce so ria dla zwie rząt od licz nych
wy staw ców. Im pre za zo sta ła zor -
ga ni zo wa na przez Zwią zek Ky no -
lo gicz ny w Pol sce   – od dział
w Bę dzi nie. GK

Cham pio ny w So snow cu

Fe rie na 102

My się w fe rie nie
nu dzi my! 

YAMATO – The
Drummers of Japan
Wielki powrót z nowym
programem! Po ogromnych
sukcesach i zdobyciu uznania
na całym świecie bębniarze
Yamato ponownie odwiedzą
nasz kraj. Zaprezentują swój
najnowszy spektakl –
„GAMUSHARA”!

Ze spół sły nie ze spek ta ku lar nych
wi do wisk, na któ rych pre zen tu je
sztu kę gry na tra dy cyj nych bęb -
nach ta iko. Wy stęp Yama to – bęb -
nia rzy z Ja po nii – to nie zwy kłe
po łą cze nie od gło sów bęb nów
z dźwię ka mi tra dy cyj nych in stru -
men tów stru no wych szar pa nych
(ko to, chap pa, shi no -bue, sa mi -
sen, ka ne). YAMA TO wspa nia le
in ter pre tu je mu zycz ne tra dy cje,
któ re od wie ków zwią za ne są
z kul tu rą i re li gią Kra ju Kwit ną cej
Wi śni. Ide al na syn chro ni za cja nie
by ła by moż li wa bez se tek go dzin
in ten syw nych tre nin gów i eks tre -
mal nej kon cen tra cji. Przed sta wie -
nie, pod czas któ re go bęb nia rze
po słu gu ją się kil ko ma tu zi na mi

bęb nów, o śred ni cy się ga ją cej pię -
ciu me trów i pa łecz ka mi o wa dze
do 3,5 ki lo gra ma, jest nie sa mo wi -
tym prze ży ciem. Fan ta stycz ne
show ja kie pre zen tu ją ab sor bu je
ta ką ilość ener gii ar ty stów, że po -
trze bu ją oni 12 go dzin wy po czyn -
ku aby zre ge ne ro wać si ły. Uni ka -
to wi bęb nia rze, wśród któ rych zo -
ba czy my rów nież ko bie ty,
od pierw szych ude rzeń za chwy -
ca ją i ocza ro wu ją pu blicz ność ryt -
mem, cho re ogra fią i dźwię kiem.
Dzię ki po łą cze niu in stru men tów
mu zycz nych i wy ćwi czo nej tech -
ni ce gry, wy stę py YAMA TO ofe -
ru ją wi dzom nie zwy kłą róż no rod -
ność. Nie sa mo wi ta ener gia, akro -

ba cje i hu mor gra ją cych wraz
z ko lo ro wy mi, au ten tycz ny mi ja -
poń ski mi stro ja mi uzu peł nia ją to
nie zwy kłe wi do wi sko. Gru pa,
od cza su po wsta nia, w ro ku 1993,
wy stę po wa ła na ca łym świe cie
da jąc już po nad 3.500 wy stę pów.
W 1998r. bęb nia rze z YAMA TO
wy stą pi li na pre sti żo wej im pre zie
Frin ge Fe sti val w Edyn bur gu.
Za swój wy stęp ode bra li na gro dę
Frin ge Award, a ma ga zyn „The
Scot sman” pi sał o nich, że (...)
w spo sób nie zwy kły łą czą ener gię
sza lo nych rock ma nów z du cho -
wo ścią Da le kie go Wscho du. ZA -
PRA SZA MY 16 mar ca do Do mu
Mu zy ki i Tań ca w Za brzu. U


