
Praca nad tego typu książką wygląda niemal
tak samo jak praca naukowa. Ze względu 
na to, że jest to powieść historyczna, nie
tylko sensacyjna, trzeba było zrobić
porządny research i dowiedzieć się, jak
wyglądał Sosnowiec w 1913 r. – mówi
w wywiadzie prof. Zbigniew Białas, 
autor „Korzeńca”
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Sosnowieckie Centrum Kardiologii zostało
otwarte w Szpitalu Miejskim
w Sosnowcu. Oddział został przeniesiony
ze Szpitala Wojewódzkiego im. św.
Barbary, a prowadzi go od lutego Polska
Grupa Medyczna. Centrum to nowoczesny
oddział, obejmujący w sumie 5 sal 
chorych z 16 łóżkami

Gmina Sosnowiec podpisała z firmą
Skanska umowę na wykonanie
kompleksowego uzbrojenia
terenów inwestycyjnych w rejonie
Maczki-Bór w Sosnowcu. Wartość
projektu wyniesie niemal 11 mln zł.
Wszystko w ramach Gospodarczej
Bramy Śląska
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Jakie będą kolejne lata?
Na pewno będą pracowite,
gdyż przygotowujemy się
do następnego okresu
budżetowego UE
na lata 2014-2020 – mówi
w rozmowie z „Kurierem”
Jan Szot, prezes Agencji
Rozwoju Lokalnego, która
obchodzi w tym roku
swoje 15-lecie
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Na ra zie nie ma od wro tu. So sno wiec jest
mia stem na pra wach po wia tu, co w wy mia -
rze spo łecz nym, go spo dar czym, ak ty wi za cji
spo łecz no ści lo kal nej i sa mo dziel ne go rzą -
dze nia na wła snym po dwór ku, jest roz wią -
za niem opty mal nym. Tyl ko z ro ku na rok,
za tą roz wi nię tą kon cep cją sa mo rząd no ści,
idą co raz mniej sze środ ki fi nan so we.

W bu dże cie mia sta za gad nie nia zwią -
za ne z re ali za cją za dań po wia to wych po -
chła nia ją oko ło 22 pro cent wy dat ków, czy -
li oko ło 150 mln na 690 mln zł wy dat ko -
wa nych pie nię dzy. Ze 150 mln zł, wy dat -
ków kwa li fi ko wa nych na za da nia po wia to -
we, aż 60 pro cent to wy dat ki oświa to we
obej mu ją ce m.in. utrzy ma nie szkół za wo -
do wych, li ce ów ogól no kształ cą cych czy
szkół spe cjal nych.

– W ra mach wy dat ków po dat ko wych
re ali zu je my rów nież  za da nia pań stwo we
zle co ne przez ad mi ni stra cję rzą do wą, któ -
re nie są, nie ste ty, w stu pro cen tach fi nan -
so wa ne przez bu dżet pań stwa – przy zna je
Ja nusz Ka czor, skarb nik mia sta. Mia sto
do pła ca m.in. do za dań zwią za nych z nad -
zo rem bu dow la nym, geo de zją, orze ka -
niem o nie peł no spraw no ści. Do dat ko wo
do tu je m.in. Pań stwo wą Straż Po żar ną czy
po li cję. Cią gle ła ta dziu ry, bo za da nia, za -
rów no wła sne, jak i zle co ne, mu szą być
wy ko na ne. 

– Je ste śmy mia stem na pra wach po -
wia tu. Pa trząc po sy tu acji w Pol sce, by cie

ta kim mia stem z punk tu wi dze nia fi -
nan so we go się nie opła ca. To jest
po pro stu wzię cie na wła sne bar ki do -
dat ko wych obo wiąz ków i za dań, któ re
po wi nien wy peł niać rząd. Jak sa mo -
rząd ma dzia łać, sko ro na swo je za da nia
nie otrzy mu je w peł ni środ ków fi nan so -
wych, któ re mu się na le żą. Mu si my do -
kła dać 100 tys. zł rocz nie do nad zo ru bu -
dow la ne go, 600 tys. zł, aby pro wa dzić
ośro dek do ku men ta cji geo de zyj nej i kar -
to gra ficz nej. Do kła da my set ki ty się cy
zło tych do spraw zwią za nych z ewi den cją
lud no ści, pro wa dze niem Urzę du Sta nu
Cy wil ne go, nie mó wiąc już o mi lio nach
prze ka zy wa nych po li cji, służ bie zdro wia
i edu ka cji. W sa mo rzą dach nie ucie ka my
od od po wie dzial no ści, ale za dar mo nie da
się wszyst kie go utrzy mać. Co gor sza, or -
ga ny cen tral ne wi dząc, że mia sta na pra -
wach po wia tu ja koś so bie ra dzą, do kła da -
ją co raz wię cej za dań. Tym cza sem mia sta
już nie ma ją pie nię dzy. Nie ta ka by ła idea
re for my sa mo rzą do wej – mó wi Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent mia sta.

W tej kwe stii rad ni zga dza ją się
z pre zy den tem. – Sa ma re for ma sa mo -
rzą do wa by ła opła cal na, bo im wię cej
wła dzy i za dań na dół, za któ ry mi idą
pie nią dze cen tral ne, to le piej. Te raz
jed nak obar cze nie sa mo rzą dów usta -
wą śmie cio wą, do to wa niem oświa ty
i do kła da nie nam obo wiąz ków,

za któ ry mi nie idą pie nią dze, jest
obar cza niem sa mo rzą dów ko lej ny mi
zo bo wią za nia mi fi nan so wy mi – uwa -
ża To masz Nie dzie la, rad ny z klu bu
SLD. Po dob ne zda nie ma rad ny PO,
Ka rol Wi niar ski. – Ne ga tyw nym
aspek tem jest brak peł ne go za bez pie -
cze nia wy ko ny wa nych za dań z bu dże -
tu pań stwa, wbrew wcze śniej szym za -
ło że niom, a po zy tyw nym, że nie ma
roz dź wię ku mię dzy dzia ła nia mi pre zy -
den ta a obo wiąz ka mi sta ro sty i ra dą
gmi ny, bo pre zy dent jed no cze śnie peł ni
funk cję sta ro sty – mó wi Ka rol Wi niar ski. 

Jed nak ani pre zy den ta mia sta, ani
skarb ni ka mia sta, ani rad nych, nie prze -
ko nu je pro jekt stwo rze nia za miast ślą -
sko -za głę biow skiej me tro po lii Si le sia
tzw. po wia tu me tro po li tar ne go. – Mo -
gła by po móc usta wa me tro po li tal na, ale
pro jekt two rzą cy tzw. po wiat me tro po li -
tal ny do aglo me ra cji gór no ślą sko -za głę -
biow skiej „pa su je jak kwia tek do ko żu -
cha”. Na sza aglo me ra cja jest or ga ni -
zmem miej skim, któ ry moż na po rów -
nać tyl ko do War sza wy. Ta ma cho ciaż
swo ją usta wę, a i tak chce od zy skać
pie nią dze, któ re od da je w po sta ci „ja -
no si ko we go”. Dla przy kła du wy dat ki
bu dże to we War sza wy to nie mal 13
mi liar dów zło tych, pod czas gdy trzy -
na stu miast na szej aglo me ra cji (nie
wli cza jąc Ka to wic) to oko ło 6 mi liar -

dów zło tych. To co ma my po wie dzieć my
w wo je wódz twie ślą skim? – py ta pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski. 

Rad ny PiS -u, To masz Mę drzak, na ten
te mat wy po wie dział się m.in. w ar ty ku le
za miesz czo nym na ła mach „Ba ro me tru
Roz wo ju Ma ło pol ski”, w któ rym do ko nał
ana li zy pro jek tu usta wy.

– Dłu go ocze ki wa na usta wa ma ją ca
dać ra my praw ne dla funk cjo no wa nia me -
tro po lii miast Ślą ska i Za głę bia oka za ła się
wiel kim roz cza ro wa niem, wzbu dza jąc
pro test 12 pre zy den tów z 14 miast na pra -
wach po wia tu, któ rych ma do ty czyć no we
pra wo – mó wi To masz Mę drzak. Jak pi sze
rad ny: „Kon tro wer sje wzbu dza ją za pi sy
za rów no okre śla ją ce za da nia i kom pe ten -
cje no wej struk tu ry po – rzecz ła twa do
prze wi dze nia – spo so by ich fi nan so wa nia”.

Wej ście w ży cie usta wy o po wie cie
me tro po li tal nym wią że się ze zmia na mi w
usta wie o do cho dach jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go. Au to rzy pro jek tu usta -
wy pro po nu ją coś w ro dza ju bez zwrot nej
po życz ki na roz ruch in te re su, a póź niej
zda ją się mó wić: „radź cie so bie sa mi”. 

Stąd po ja wia ją ce się kontr pro po zy cje,
aby 14 miast me tro po lii mo gło wy ko rzy -
stać pie nią dze z bu dże tu mar szał kow skie -
go. Wciąż jed nak nie wia do mo, czy bę dzie
to moż li we.

Syl�wia�Ko�sman
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Miasto na prawach powiatu jeszcze daje radę, ale powiat metropolitarny pasuje do metropolii Silesia jak… kwiatek do kożucha

A teraz radźcie sobie sami?



Są�pie�nią�dze�na „Mu�zę”�
Pro jekt prze bu do wy „Mu zy” to suk ces ko ali cji SLD
i PO w so sno wiec kim sa mo rzą dzie. Pro jekt, któ ry był
od kła da ny przez za rząd wo je wódz twa ślą skie go i znaj -
do wał się na li ście pro jek tów re zer wo wych, wró cił
do łask. Wła dze wo je wódz twa po sta no wi ły wspo móc
re ali za cję te go za da nia, przy zna jąc mia stu po nad 12
mln zł 582 tys. zł na wy ko na nie tej in we sty cji. To oko -
ło 63 pro cent sza co wa nych kosz tów in we sty cji. Resz -
tę, czy li jesz cze po nad 7 mln 300 tys. zł mu si do ło żyć
mia sto, któ re do tej po ry wy da  ło na ten cel już po nad 5
mln zł. O za kwa li fi ko wa niu pro jek tu do do fi nan so wa -
nia po in for mo wał Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta na swo jej stro nie in ter ne to wej. 

– Po wie lu mie sią cach, a wła ści wie to już la tach sta rań
o do fi nan so wa nie na bu do wę sa li kon cer to wej w bu dyn ku
przyuli cy War szaw skiej, wktó rym mie ści ło się ki no Mu za,
w koń cu do tar ła do mnie dłu go wy cze ki wa na wia do mość.
W roz mo wie te le fo nicz nej z Urzę dem Mar szał kow skim
otrzy ma łem bar dzo do brą in for ma cję oprzy zna niu do fi nan -
so wa nia natę in we sty cję – na pi sał Ar ka diusz Chę ciń ski. 

– Cie szę się bar dzo, że nasz pro jekt zo stał wy bra ny
i otrzy ma my do fi nan so wa nie, cho ciaż nie wie le osób
wie rzy ło, że się uda – nie ukry wał w roz mo wie
z „KM” za stęp ca pre zy den ta. 

Prze bu do wa obiek tu bę dzie kosz to wać w su mie po -
nad24 mln zł, a je go re ali za cja po trwa do2014 r. sk

miasto
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Kiedy�obejrzymy�„MUR?”
W lu to wym wy da niu na sze go mie sięcz ni ka za miesz -
czo na zo sta ła roz mo wa pt. „Ta jem ni czy so sno wiec ki
MUR”, do ty czą ca ame ry kań sko -pol skie go fil mu fa bu -
lar ne go na krę co ne go trzy dzie ści lat te mu na uli cach So -
snow ca. Nie ste ty ob raz ni gdy nie po ja wił się na pol skich
ekra nach. Po nie waż za sy gna li zo wa li śmy, że bę dzie po -
kaz w Bi blio te ce Ślą skiej, Czy tel ni cy dzwo nią do re -
dak cji i py ta ją o ter min pro jek cji.

Red. Ire ne usz Łę czek, au tor wie lu pu bli ka cji o „Mu -
rze” po in for mo wał nas, że two rzo na jest pol ska wer sja ję -
zy ko wa fil mu. To pra co chłon na i dłu go trwa ła czyn ność
(pro wa dzo na wspól nie z CE iWM Ka na), gdyż na no sze -
nie na pi sów mu sia ło zo stać po prze dzo ne spi sa niem ze
ścież ki dźwię ko wej ory gi nal nych an giel skich dia lo gów
i tłu ma cze niem. Wy świe tle nie fil mu wBi blio te ce Ślą skiej
zapla no wa no wstęp nie na 3 kwietnia o godz. 17.00. WM

Kanc lerz Schmidt – ro dzi na Gier ków

Pry wat nie i ofi cjal nie
Przy wie zio ny w fo te lu, bę dą cy u pro -
gu 93. uro dzin, czy nił wra że nie nie -
obec ne go pod czas wy gła sza nia ko lej -
nych re fe ra tów. Po pro szo ny o za bra -
nie gło su oży wił się i de mon stru jąc
wy so ką spraw ność in te lek tu al ną od -
niósł się kon kret nie, pre cy zyj nie,
do wy stą pień. Mo wa jest tu taj o by -
łym kanc le rzu Nie miec Hel mu cie
Schmidtcie i je go obec no ści w paź -
dzier ni ku mi nio ne go ro ku na pro mo -
cji książ ki „Brücken nach Osten, Hel -
mut Schmidt und Po len” („Mo sty
na Wschód, Hel mut Schmidt i Po la -
cy). Au to rem książ ki wy da nej przez
Fun da cję Hel mu ta i Lo ki Schmidt
jest mło dy pol ski hi sto ryk Do mi nik
Pick.

Uczest ni kiem spo tka nia w Ham -
bur gu był 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. Uczest -
nic two nie by ło przy pad ko we. Kil ka -
krot nie krzy żo wa ły się dro gi ży cio we
ro dzi ny Schmid tów i ro dzi ny Gier -
ków.

– W Ham bur gu po dzię ko wa łem
kanc le rzo wi za pod trzy ma nie mo je -
go oj ca na du chu w trud nych la tach
po od su nię ciu go od wła dzy – re la -
cjo nu je prof. Gie rek. Po wie dział mi,
że je go sto sun ki z Edwar dem Gier -
kiem by ły bar dzo do bre, dla te go

z przy jem no ścią przy je chał w 1986
ro ku do Ka to wic. W paź dzier ni ku
owe go ro ku sta łem się świad kiem
pry wat ne go, trwa ją ce go trzy go dzi ny,
spo tka nia kanc le rza z mo imi ro dzi ca -
mi w ich do mu. Schmidt przy je chał
z wła snej ini cja ty wy. Roz ma wia no
o wspól nej prze szło ści. Kanc lerz
wspo mi nał swą służ bę woj sko wą
w Za bo rzu, dziel ni cy Za brza.

Do służ by woj sko wej Schmid ta,
od by tej gdy Za brze na zy wa ło się
Hin den burg, od no si się tak że Do mi -
nik Pick w swo jej książ ce. Po noć
przy szły kanc lerz Nie miec, jesz cze
przed ślu bem w 1942 ro ku ze swo ją
ży cio wą mi ło ścią – Lo ki, za fa scy no -
wał się pew ną pięk ną Po lką z Za bo -
rza, któ re go na zwę przy ta czał w pol -
skim brzmie niu.

Spo tka nie kanc le rza z od su nię -
tym od wła dzy Gier kiem by ło ewe ne -
men tem we współ cze snej po li ty ce,
w któ rej ce ni się part ne ra je dy nie
wte dy, gdy wie le zna czy.

W książ ce o Schmidtcie na trzy -
na stu zdję ciach zna lazł się Edward
Gie rek. Dwa z nich zo sta ły wy ko na -
ne pod czas pry wat nej wi zy ty kanc le -
rza w Ka to wi cach, od by tej przy nie -
chę ci ów cze snej eki py rzą dzą cej.

Hel mut Schmidt i Edward Gie rek
spo tka li się pierw szy raz w 1975 ro -

ku w Hel sin kach pod czas pod pi sa nia
ak tu koń co we go Kon fe ren cji Bez pie -
czeń stwa i Współ pra cy w Eu ro pie.

Adam Gie rek: „Go rą ca roz mo wa
w czte ry oczy Hel mu ta Schmid ta
z mo im oj cem, od by ta w rów nie go rą -
cą noc w ogro dzie pol skiej am ba sa dy,
oba li ła ostat nie prze szko dy i po zwo li -
ła wspól nie stwo rzyć most po ro zu mie -
nia mię dzy Wscho dem i Za cho dem”.

Na za pro sze nie Edwar da Gier ka
(wów czas w prak ty ce naj wy żej po sta -
wio nej oso by w pań stwie) kanc lerz

Hel mut Schmidt przy jeż dżał z wi zy -
ta mi do Pol ski, by wa jąc tak że w Za -
głę biu i na Ślą sku. I se kre tarz KC
PZPR wy jeż dżał do Nie miec, za pra -
sza ny przez kanc le rza.

Pla no wa ne jest pol skie wy da nie
„Mo stów na Wchód”, w któ rych au -
tor od wo łu je się do swej roz mo wy
z Ada mem Gier kiem, prze pro wa dzo -
nej pod czas zbie ra nia ma te ria łów
do książ ki.

Ire�ne�usz�Łę�czek

Bri git te M
a rqu ardt

Zdję cie ze spo tka nia z Helmutem Schmidtem

Pamiętali o Ance Kowalskiej
22 lu te go od by ły się w na szym mie ście
uro czy sto ści po świę co ne 80. rocz ni cy
uro dzin An ki Ko wal skiej, so sno wiec kiej
pi sar ki i dzia łacz ki Ko mi te tu Obro ny
Ro bot ni ków zmar łej w 2008 ro ku. Na jej
gro bie zło żo no kwia ty, a w Mu zeum
otwar to eks po zy cję „An ka Ko wal ska
(1932-2008)”.

Pa tro nat Ho no ro wy nad uro czy sto -
ścia mi ob jął Mar sza łek Se na tu Rzecz -
po spo li tej Pol skiej Bog dan Bo ru se -
wicz.  Swo ją obec no ścią uświet ni li je
rów nież przy ja cie le i ko le dzy z KOR -u,
wśród nich An drzej Ku roń, Jo an -
na Szczę sna, Te re sa Bo guc ka, a tak że
naj bliż sza ro dzi na An ki Ko wal skiej.
Pod czas uro czy sto ści w Mu zeum w So -
snow cu  An drzej Se we ryn za pre zen to -
wał po śmiert ne tek sty pi sar ki za war te
w książ ce „Folk lor tam tych lat”. – Ta
książ ka jest nie sa mo wi tym ob ra zem
po ko le nia KOR, po ka zu je, jak fan ta -
stycz ni to by li lu dzie – mó wi zna ko mi -
ty ak tor. 

An ka Ko wal ska uro dzi ła się 22 lu -
te go 1932 ro ku w So snow cu. Po woj -
nie roz po czę ła na ukę w II Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. Emi lii Pla ter
w So snow cu, ma tu rę zda ła w 1950 w li -
ceum w Bę dzi nie. W 1955 ukoń czy ła
po lo ni sty kę na KUL -u. W cza sie stu -
diów de biu to wa ła wier sza mi w „Sło wie
Po wszech nym” (1953). Od 1955 r. za -
miesz ka ła w War sza wie i zo sta ła dzien -
ni kar ką. Pra co wa ła po cząt ko wo ja ko ko -
rek tor ka, póź niej re dak tor ka w pi śmie
„Kie run ki”, na stęp nie w wy daw nic -
twie PAX (od 1962). W la tach 1960-
1968 na le ża ła do Sto wa rzy sze nia
„Pax”, z któ re go wy stą pi ła w ra mach
pro te stu prze ciw ko sta no wi sku sto wa -
rzy sze nia wo bec wy da rzeń mar co -
wych. W la tach 60. pu bli ko wa ła po ezję,
pro zę i re cen zje we „Współ cze sno ści”
(1960-1961) i mie sięcz ni ku „Ży cie
i Myśl” (1968-1969). Od 1968 do 1983 r.
by ła człon kiem Związ ku Li te ra tów Pol -

skich. Od 1976 r. na le ża ła do KOR -u,
gdzie pro wa dzi ła kar to te kę ra dom ską,
re da go wa ła „Ko mu ni kat”, by ła nie for -
mal nym se kre ta rzem Ko mi sji Re dak -
cyj nej. Dzia ła ła w „So li dar no ści”.
Od 13 grud nia 1981 do 1 czerw -
ca 1982 była in ter no wa na.   W la -
tach 70. i 80. XX w. współ pra co wa ła
z pi sma mi dru gie go obie gu wy daw ni -
cze go „Puls”, „Za pis”, „Biu le tyn In -
for ma cyj ny KOR”, „Kul tu ra Nie za leż -
na” „Kry ty ka” oraz z pa ry ską „Kul tu rą”
i „Ze szy ta mi Hi sto rycz ny mi”. Po wieść
„Pest ka” zo sta ła prze tłu ma czo na na pięć
ję zy ków, a w 1995 na jej pod sta wie na -
krę co no film w re ży se rii Kry sty ny Jan -
dy. W ma ju 2006 r. została od zna czo -
na przez Pre zy den ta RP Le cha Ka czyń -
skie go Krzy żem Ko man dor skim
z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 

Tekst�i foto:�Krzysztof�Polaczkiewicz 

Konkurs
Dla Czy tel ni ków „Ku rie ra Miej skie go” przy go to wa li śmy wspól -
nie z Pa nem pro fe so rem Ada mem Gier kiem, po słem do Par la -
men tu Eu ro pej skie go kon kurs. Do ty czy on wie dzy zwią za nej
z Unią Eu ro pej ską, ale i z dzia łal no ścią pro fe so ra. Od lu to we go
wy da nia „Ku rie ra” przez 4 mie sią ce znaj dzie cie Pań stwo ku -
po ny z py ta nia mi oraz miej scem na od po wie dzi. Ze bra ne 4
ku po ny, ory gi nal ne, do star czo ne do Re dak cji (So sno wiec,
ul. 3 Ma ja 22/9) lub na de sła ne pocz tą we zmą udział w kon -
kur sie. Dwie oso by wy lo so wa ne przez ko mi sję (zło żo ną
z przed sta wi cie li Biu ra do Par la men tu Eu ro pej skie go Pa -
na pro fe so ra Ada ma Gier ka oraz na szej Re dak cji) zo sta ną za -
pro szo ne przez prof. Ada ma Gier ka do Par la men tu Eu ro pej -
skie go w Bruk se li. Na ku po ny cze ka my do koń ca ma ja 2012 r.
Wy ni ki ogło si my w lip co wo -sierp nio wym wy da niu „Ku rie ra”. 

Pytanie nr 2: W jakiej komisji PE działa profesor Adam
Gierek?
Odpowiedź:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

W spotkaniu wzięli udział m.in.
marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz oraz wybitny polski
aktor Andrzej Seweryn. Nie
zabrakło przyjaciół i znajomych
działaczki KOR

Ci�szej�nad tym�dra�ma�tem
Wi ce prze wod ni czą cy sej mo wej
Ko mi sji In fra struk tu ry, Ja nusz Pie -
cho ciń ski (PSL), go ścił 5 mar ca
w Za głę biu na za pro sze nie po sła
Plat for my Oby wa tel skiej, Ja ro sła -
wa Pię ty (PO). Wi zy tę roz po czę to
od lek cji z mło dzie żą IV LO im.
Sta ni sła wa Sta szi ca w ra mach
Uczniow skie go Klu bu Po li ty ki.
Po spo tka niu, w któ rym uczest ni -
czył tak że m.in. mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go, Adam Ma tu -
sie wicz, przed li ceum od by ła się
krót ka kon fe ren cja pra so wa, któ rą
zdo mi no wał tyl ko je den te -
mat – ka ta stro fa ko le jo wa
pod Szcze ko ci na mi, w któ rej
po zde rze niu po cią gów zgi nę ło 16
osób. A58 zo sta ło ran nych. Po moc
po szko do wa nym udzie la no tak że
w So snow cu, w Szpi ta lu im. Św.
Bar ba ry, do któ re go tra fi ła część
po szko do wa nych. Z po wo du ka ta -
stro fy, od 5 do 6 mar ca pre zy dent
Bro ni sław Ko mo row ski ogło sił
dwu dnio wą ża ło bę na ro do wą. 

– Wszy scy je ste śmy wstrzą śnię -
ci tym, co wy da rzy ło się w so bo tę.
Ape lu ję, by re la cjo no wać i dys ku to -
wać na ten te mat od po wie dzial nie.
Nie po trzeb nie nadtą tra ge dią za czy -
na my od pra wiać pew ne tań ce i ele -
men ty gry po li tycz nej. Pol ska ko lej
wy ma ga wspar cia, a te raz na le ży
spraw dzić do kład nie, co za wio -
dło – stwier dził Ja nusz Pie cho ciń ski. 

– Za rzu ty skie ro wa ne prze -
ciw ko po li ty kom od bie ram z po -
ko rą, dla te go że praw dą jest, iż
pol ska ko lej re struk tu ry zo wa ła się
sa ma przy bar dzo ni kłym wspar -
ciu ze stro ny fi nan sów pu blicz -
nych. Na do brą spra wę pro ces jej
mo der ni za cji za czął się z opóź -
nie niem po wej ściu pol skiej ko lei
i Pol ski do UE, i w dal szym cią -
gu – na wet na tle te go, co ma my
na dro gach kra jo wych – po ziom

za an ga żo wa nia środ ków pu blicz -
nych jest ogra ni czo ny – po wie -
dział Pie cho ciń ski.

Po sło wie by li tak że w Kok -
sow ni Przy jaźń, gdzie uczest ni -
czy li w kon fe ren cji z przed sta wi -
cie la mi za rzą du spół ki oraz firm
dzia ła ją cych w bran ży kok sow ni -
czej, do ty czą cej roz wo ju in fra -
struk tu ry. Ostat nim przy stan kiem
był Eu ro ter mi nal w Sław ko -
wie. – W trak cie spo tkań przed -
sta wi cie le świa ta prze my słu su ge -
ro wa li roz wią za nia praw ne, któ re
w ich od czu ciu jesz cze bar dziej
zdy na mi zu ją roz wój przed się -
biorstw, któ ry mi za rzą dza ją. Je -
stem prze ko na ny, że przy naj mniej
część z tych za gad nień tra fi
pod ob ra dy Ko mi sji In fra struk tu -
ry. Ja nu szo wi Pie cho ciń skie mu
z ca łe go ser ca dzię ku ję za wi zy tę,
a go spo da rzom po szcze gól nych
„przy stan ków” za go ści nę i przy -
ję cie – pod su mo wał wi zy tę po seł
Pię ta. sk

W towarzystwie posła
Jarosława Pięty (w środku),
oraz marszałka
województwa śląskiego
Adama Matusiewicza (L),
Janusz Piechociński (P)
apelował o wyciągnięcie
wniosków z katastrofy
kolejowej pod
Szczekocinami

Ja ro sław
 Adam

 ski
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Oby wa tel ski Ko mi tet Re fe ren -
dal ny, któ ry 26 lu te go zło żył
w Urzę dzie Miej skim po wia do -
mie nie o ini cja ty wie prze pro wa -
dze nia re fe ren dum na te re nie
mia sta, nie chce li kwi da cji szkół
w So snow cu. Rad ni, ale i wła dze
mia sta pod kre śla ją, że przez
ostat nie kil ka lat, mi mo pro ble -
mów co ro ku do kła da ły
do oświa ty co raz wię cej pie nię -
dzy. Na wię cej mia sta nie
stać – pod kre śla ją przed sta wi -
cie le gmi ny.

Ko mi tet ma 60 dni ka len da -
rzo wych na ze bra nie oko ło 18
tys. pod pi sów. To 10 pro cent
wszyst kich upraw nio nych
do gło so wa nia w mie -
ście. – Zbie ra my pod pi sy i uwa -
żam, że zbie rze my wy ma ga ną
licz bę, zwłasz cza że miesz kań cy
bar dzo chęt nie skła da ją pod pi sy
w tej spra wie. To nie jest spra wa
po li tycz na. Nie za mie rza my od -
wo łać pre zy den ta, jak to ma
miej sce na przy kład w By to miu,

ale chce my po znać opi nię
miesz kań ców na te mat prze pro -
wa dza nych zmian – mó wi Je rzy
Cho le wa, peł no moc nik Oby wa -
tel skie go Ko mi te tu Re fe ren dal -
ne go. – Nie je ste śmy prze ciw ni
cię ciu kosz tów czy szu ka niu
oszczęd no ści. Moż na jed nak
prze pro wa dzić sze reg dzia łań,
któ re nie wią żą się z li kwi da cją
szkół lub prze no sze niem
uczniów. Po za tym chce my pod -
kre ślić, że oko ło 60 pra cow ni -
ków nie pe da go gicz nych stra ci
pra cę bez szans na otrzy ma nie
no wej, co wy ni ka z ma te ria łów
przy go to wa nych dla rad nych. Ilu
na uczy cie li stra ci pra cę, nie wia -
do mo, ale tak że na le ży li czyć się
z tym, że nie wszy scy za cho wa -
ją pra cę – do da je. 

Po nie daw no przy ję tych
przez rad nych uchwa łach,
na mo cy któ rych za po cząt ko wa -
ne zo sta ły pro ce sy zmian w so -
sno wiec kim szkol nic twie, na po -
zio mie pod sta wó wek i gim na -

zjów, Wy dział Edu ka cji za bie ra
się za ana li zę sie ci szkół po nad -
gim na zjal ne go i kształ ce nia za -
wo do we go. Na czel nik Wy dzia łu
Edu ka cji, Piotr We so łow ski, za -
po wie dział pod czas ob rad Ko -
mi sji Edu ka cji, iż w naj bliż szym
cza sie urzęd ni ków cze ka rze tel -
ne wy ko na nie ana liz, do ty czą -
cych na bo ru do szkół po nad gim -
na zjal nych i do ko ny wa nych wy -
bo rów kie run ków za wo do -
wych. – Na pew no nie ustrze że -
my się ru chów w za kre sie szkol -
nic twa po nad gim na zjal ne go
i za wo do we go. Po trze bu je my
kil ka sil nych ośrod ków szko le -
nia za wo do we go, któ re by ły by
moc no do fi nan so wa ne, a nie
wie le roz człon ko wa nych i sła bo
fi nan so wa nych, jak to jest te raz.
War to jest mieć za le d wie kil ka
szkół, któ re bę dą jed nak wio dą -
cy mi szko ła mi, po sia dać do brą
ba zę i naj lep szych pe da go -
gów – uwa ża To masz Nie dzie la
z klu bu SLD. 

Tym cza sem bro ni nie skła da -
ją na uczy cie le i ro dzi ce uczniów
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 1. 

Rad ny klu bu PiS, To masz
Mę drzak, pod czas ostat niej se sji
Ra dy Miej skiej, przed sta wił
w swo im i szko ły imie niu wnio -
sek o uchy le nie uchwał do ty czą -
cych roz wią za nia ZSS nr 1 i prze -
nie sie nia uczniów do in nych
szkół. Wła dze szko ły twier dzą,
że uchwa ły zo sta ły pod ję te bez
wy ma ga ne go peł ne go uza sad nie -
nia, bez pod sta wy praw nej i z wy -
raź nym na ru sze niem pra wa. Te -
raz ana li zą wnio sku zaj mą się
wła dze mia sta i praw ni cy.

– Nie li kwi du je my szkół, a je -
dy nie do sto so wu je my się do rze -
czy wi sto ści, w któ rej gmin nie
stać na po no sze nie co raz więk -
szych na kła dów na oświa tę. Nasz
bu dżet od lat to przede wszyst kim
wy dat ki na oświa tę. Mu si my za -
tem re struk tu ry zo wać, to co ma -
my – pod kre śla pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski. sk

Kil ka dzie siąt szkół znik nie z ma py oświa ty w wo je wódz twie

Nie oszu ka my rze czy wi sto ści

Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny jest już
na ukoń cze niu. Czy fir my mo gą ce roz po cząć
dzia łal ność w Par ku usta wia ją się już w ko -
lej ce chęt nych?
Bu do wa Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -
ne go w ra mach Go spo dar czej Bra my
Ślą ska i Za głę biow skiej Stre fy Ak tyw -
no ści Go spo dar czej świet nie wpi su je się
w prio ry te ty, któ re Unia Eu ro pej ska pla -
nu je wpi sać do pro gra mo wa nia na la -
ta 2014-2020. W Bruk se li zo rien to wa no
się, że trze ba pro mo wać ta kie pro jek ty,
któ re w przy szło ści bę dą na sie bie za ra -
bia ły. Na le ży więc two rzyć miej sca pra -
cy, dbać o roz wój no wych tech no lo gii
i pro duk cji. So sno wiec ki Park Na uko -
wo -Tech no lo gicz ny świet nie się w to
wpi su je. To czy się już prze targ na wy ło -
nie nie za rząd cy Par ku, któ ry bę dzie zaj -
mo wał się m.in. wy naj mem po wierzch -
ni. Je śli ktoś bę dzie miał po mysł, pa tent
i chę ci, to wcho dzi do Par ku i pła ci pre -
fe ren cyj ny czynsz. Naj praw do po dob niej
na ryn ku nie bę dzie lep szej i bar dziej
atrak cyj nej ofer ty. Dzię ki te mu So sno -
wiec ki Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny
szyb ko się za peł ni i sta nie biz ne so wą
wi zy tów ką Za głę bia. Nie za po mi naj my,
że jest to rów nież waż ny fun da men tal ny
ele ment re wi ta li za cji zde gra do wa nych
te re nów po prze my sło wych po ko pal ni
„Niw ka -Mo drze jów”.
Jak się ukła da współ pra ca z no wy mi za stęp -
ca mi z ra mie nia Plat for my Oby wa tel skiej?
Wszy scy za stęp cy pre zy den ta zda ją
so bie spra wę, że cze ka ich ogrom pra -
cy. Wspól nie więc sku pia my się
na kwe stiach me ry to rycz nych. I mi mo
że po li ty ka w ta kiej sy tu acji scho dzi
na dal szy plan, to zwy kle nią naj bar -

dziej in te re su ją się me dia. Za zwy czaj
są to te ma ty za stęp cze, któ re po kil ku
dniach pry ska ją jak bań ki my dla ne.
Tym cza sem w sa mo rzą dzie trze ba
pra co wać nad spra wa mi, któ rych roz -
wią za nie trwa ty go dnie, mie sią ce,
a nie kie dy na wet la ta. Po nad to sa mo -
rząd jest służ bą w zu peł nie in nym ro -
zu mie niu niż ta w Sej mie. W tym
ostat nim two rzy się pra wo, czę sto wa -
dli we, na ba zie któ re go my mu si my
funk cjo no wać i kon tak to wać się
z miesz kań ca mi. W związ ku z tym
z tych bu bli praw nych nie mu szą się
tłu ma czyć ich twór cy w par la men cie,
ale my sa mo rzą dow cy, któ rzy je ste -
śmy in sty tu cja mi pu blicz ny mi pierw -
sze go kon tak tu z oby wa te lem. Opty -
mi stycz ne jest jed nak to, że każ de za -
fał szo wa nie wyj dzie wkrót ce na nie -
ko rzyść tej oso by, któ ra pró bu je ta kie -
go za fał szo wa nia do ko nać. Praw da za -
wsze się obro ni, dla te go współ pra ca
cza sem jest trud na, ale za wsze owoc -
na.
Jak Pan oce nia ini cja ty wę zor ga ni zo wa nia
re fe ren dum w spra wie zmian w oświa cie?
Uwa żam, że jest to ty po wa ini cja ty wa
o pod sta wach po li tycz nych, a nie me ry to -
rycz nych. Zmia ny, któ re wpro wa dza my
w sie ci so sno wiec kich szkół, do ty czą sy -
tu acji, w któ rych ucznio wie mie li by się
uczyć w po ło wie pu stych bu dyn kach,
na któ re nie po trzeb nie wy da wa ło by się
pie nią dze na ich utrzy my wa nie, czy
ogrze wa nie. Pro szę zwró cić uwa gę, że
z po wo du tzw. fa li ni żu de mo gra ficz ne go
w ca łej Pol sce li kwi du je się w tym ro ku
nie mal że 1500 pla có wek oświa to wych.
Wszę dzie przy czy ny są ta kie sa me. Miast

w Pol sce nie stać na utrzy my wa nie pu -
stych szkół. Po nad to środ ki na edu ka cje
prze ka zy wa ne z bu dże tu cen tral ne go
w przy pad ku sa me go So snow ca są o 50
mln zł za ni skie. My te 50 mln zł mu si my
do ło żyć z po dat ków so sno wi czan, a mo -
gli by śmy za to mo der ni zo wać par ki i dro -
gi, czy bu do wać bo iska. Wie dzą to rad ni
i dla te go w przy tła cza ją cej więk szo ści
po par li zmia ny. Ini cja ty wa re fe ren dal -
na wy szła od grup ki osób zwią za nych
z ma łą par tią opo zy cyj ną, któ ra w tym te -
ma cie li czy m.in. na zy ska nie po pu lar no -
ści.

Co raz czę ściej sły chać gło sy, że ko lej nym
ru chem w za kre sie oświa ty, bę dą po dej mo -
wa ne zmia ny w za kre sie szkół po nad gim na -
zjal nych i za wo do wych. Na uczy cie le i pra -
cow ni cy już zwie ra ją szy ki. Czy słusz nie?
No we li za cja usta wy o sys te mie oświa ty
za kła da uno wo cze śnie nie sys te mu szkol -
nic twa za wo do we go w Pol sce. W przy -
pad ku szkół po nad gim na zjal nych to sa -
ma mło dzież de cy du je o tym, ja ką szko -
łę wy bie ra, więc czy jeś tu pa nie i krzy ki
nic nie da dzą w tej kwe stii. Mło de po ko -
le nie jest bar dziej de cy zyj ne i no wo cze -
sne, niż na ogół nam się wy da je. Do ko nu -
je swo bod ne go wy bo ru, dla te go też usil -
ne trwa nie przy sta rej struk tu rze i brak
uno wo cze śnie nia ofer ty w dłuż szej per -
spek ty wie bę dzie bar dzo nie ko rzyst ne dla
da nej szko ły. W zna ko mi tej więk szo ści są
w So snow cu dy rek to rzy no wo cze snych
pla có wek, któ rzy wie dzą co na le ży ro bić,
aby ich szko ły by ły kon ku ren cyj ne, mia -
ły do brą re no mę i wie lu kan dy da tów. Nie
mo że my spro wa dzić szkol nic twa do za -
sa dy „czy się stoi, czy się le ży”. Ra dzę

do kład nie ana li zo wać kosz ty i pró bo wać
szu kać oszczęd no ści w swo ich pla ców -
kach. Pod kre ślam, że nie za mie rza my
prze pro wa dzać żad nej re wo lu cji oświa to -
wej i sprze da wać bu dyn ków po szko łach.
Ktoś jed nak wpro wa dza at mos fe rę, że sa -
mo rzą dy tyl ko szko ły li kwi du ją. Prze cież
to one je utrzy mu ją i in we stu ją w nie
od kil ku na stu lat! Ma ją to za miar ro bić
da lej, ale w roz sąd ny spo sób. Le piej jest
in we sto wać w no we obiek ty, niż utrzy my -
wać pu ste. Na edu ka cję prze zna czy li śmy
ol brzy mie na kła dy i do cze ka li śmy się
pięk nych obiek tów. Bu du je my m.in. bo -
iska przy szkol ne, ha lę spor to wą na Za gó -
rzu. Ter mo mo der ni zu je my szko ły. Stwo -
rzy li śmy wspól nie z Uni wer sy te tem Ślą -
skim wspa nia ły kam pus przy ul. Gro ta -
-Ro wec kie go, uczą cy wszyst kich ję zy -
ków świa ta, a te raz wspól nie z Uni wer sy -
te tem Me dycz nym koń czy my bu do wę
Wy dzia łu Far ma cji przy ul. Jed no ści. Po -
dat ki na le ży in we sto wać, a nie prze ja dać.

Izba Przy jęć dzia ła w Szpi ta lu Miej skim
od po cząt ku mie sią ca, ale kon trakt jest
w dal szym cią gu bar dzo ni ski. Szpi tal nie tyl -
ko na tym po lu bę dzie ge ne ro wał stra ty. Czy
na le ży więc spo dzie wać się ko mer cja li za cji

szpi ta la?
Pro ble mem pol skiej służ by zdro wia jest
to, że jak „grzy by po desz czu” po ja wia ją
się ko lej ne pla ców ki świad czą ce usłu gi
me dycz ne. Ich fi nan so wa nie jest bar dzo
nie rów no mier ne, co spro wa dza się nie ste -
ty do te go, że ci któ rzy są pu blicz ni – tak
jak w przy pad ku so sno wiec kie go szpi ta -
la – mu szą do kła dać jesz cze wię cej. Ape -
lu ję do wszyst kich de cy den tów w NFZ,
aby nie trak to wa li szpi ta li po wia to wych
ja ko ele men tów, któ rym moż na z ro ku
na rok ob ni żać kon trak to wa nie na usłu gi
me dycz ne. Na wet je śli NFZ uwa ża, że
udzie la kon trak tów na pod sta wie da nych,
to nie moż na po le gać wy łącz nie na da -
nych prze li cza nych kom pu te ro wo, bo sys -
tem zdro wia to lu dzie le czą lu dzi. Ma szy -
ny i kom pu te ry ma ją być na rzę dzia mi,
a nie de cy den ta mi.

Nie wy obra żam so bie, by szpi tal
w po nad 200-ty sięcz nym mie ście miał
kon trakt na po zio mie ma łe go szpi ta li ka,
cho ciaż le czy po dob ną licz bę pa cjen tów
co Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny.

Dzię ku je za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman

Al bo Re foR my, Al bo uPA deK
ZNP wy sto so wał list otwar ty do Mi ni ster stwa Oświa ty, i jak do tąd nie otrzy -
mał od po wie dzi. Tak że gmi ny nie mo gą li czyć na rząd i bu dżet pań stwa. Do -
pła ty do oświa ty nie po kry wa ją, jak w So snow cu, ca ło ści kosz tów zwią za -
nych z dzia łal no ścią oświa ty, w tym sa mych szkół. Nie ma co li czyć, że
w do bie kry zy su, pro blem ten da się przejść bez bo le śnie. Na uczy cie le wy -
da ją się być nie ugię ci, ale mu sza pa mię tać, że nie są sa mot ną wy spą w kra -
jo wej go spo dar ce. I tak, jak wszyst kich, tak że ich do tkną oszczęd no ści. 

Zmiany w szkolnictwie dla nikogo nie są łatwe

Inwestujmy, a nie
przejadajmy
Roz mo wa z Ka zi mie rzem Gór skim, pre zy den tem So snow ca
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Leczenie w Centrum
Kardiologii na
najwyższym poziomie
So sno wiec kie Cen trum Kar dio lo -
gii zo sta ło otwar te w Szpi ta lu
Miej skim w So snow cu. Od dział
zo stał prze nie sio ny ze Szpi ta la
Wo je wódz kie go im. św. Bar ba ry,
a pro wa dzi go od lu te go Pol ska
Gru pa Me dycz na. Cen trum Kar -
dio lo gii to no wo cze sny oddział,
obej mu ją cy w su mie 5 sal cho rych
z 16 łóż ka mi, Od dział In ten syw -
nej Opie ki Kar dio lo gicz nej oraz
Pra cow nię He mo dy na mi ki i Elek -
tro fi zjo lo gii, w któ rej do ko nu je się
m.in. za bie gów udraż nia nia tęt nic
oraz za bie gi im plan ta cji kar dio -
sty mu la to rów u cho rych za gro żo -
nych za trzy ma niem ak cji ser ca. 

– To jest od dział, któ re go mo -
gą nam po zaz dro ścić wszy scy.
Spo koj nie bu du je my i uno wo cze -
śnia my nasz szpi tal wła sny mi
środ ka mi lub, jak w tym przy pad -
ku, ze wspar ciem Pol skiej Gru py
Me dycz nej – mó wił pod czas uro -
czy ste go otwar cia Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca. 

Wy po sa że nie sal za pew nia
cho rym peł ne bez pie czeń stwo
dia gno sty ki i le cze nia. – Od dział
te go ty pu jest bar dzo po trzeb ny
mia stu. Świad czy o tym choć by
ilość pa cjen tów, któ rzy już w tej
chwi li, gdy kar dio lo gia do pie ro
za czy na funk cjo no wać, są na od -
dzia le – stwier dził Zbi gniew

Swo bo da, dy rek tor Szpi ta la
Miej skie go. 

Pol ska Gru pa Me dycz na jest
fir mą pry wat ną, któ ra udzie la
świad czeń w ra mach kon trak tu
z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia. Cho rzy ma ją do stęp do bez -
płat nych usług me dycz nych przez
ca łą do bę przez sie dem dni w ty -
go dniu. 

– Ja ko so sno wi cza nin je stem
bar dzo dum ny z te go od dzia łu.

Szko da, że nie we wszyst kich
mia stach do strze ga na jest po trze -
ba in we sto wa nia w kar dio lo gię.
Od dział po wstał dzię ki szyb kiej
de cy zji dy rek cji szpi ta la i władz
mia sta. My ślę, że miesz kań cy
ma ją po wo dy do du my i do sko na -
łe miej sce do le cze nia – pod kre -
ślał Ma ciej Ha man kie wicz, pre -
zes Na czel nej Ra dy Le kar skiej.

PGM zna la zła się w so sno -
wiec kim Szpi ta lu Miej skim

po tym, jak dy rek cja szpi ta la
św. Bar ba ry w So snow cu wy -
po wie dzia ła fir mie umo wę.
Wów czas wła dze So snow ca
zło ży ły spół ce pro po zy cję re -
ali zo wa nia usług kar dio lo gicz -
nych w Szpi ta lu Miej skim.
W li sto pa dzie w ubie głym ro ku
fir ma roz po czę ła in ten syw ny
re mont szpi tal ne go od dzia łu
i te raz już mo że przyj mo wać
pa cjen tów. sk

Izba�przyjęć�już�działa�
Od 1 mar ca dzia ła ją już dwie izby
przy jęć w Szpi ta lu Miej skim w So -
snow cu. Po dwu mie sięcz nej prze -
rwie, spo wo do wa nej ostrym kon -
flik tem nali nii Szpi tal Miej ski – Na -
ro do wy Fun dusz Zdro wia, zwią za -
nej zod mo wą pod pi sa nia ob ni żo ne -
go kon trak tu przez dy rek to ra szpi ta -
la, osta tecz nie dy rek tor pod pi sał
kon trakt. Podna ci skiem… za stęp cy
pre zy den ta Zbi gnie wa Sza leń -
ca. – Nie ukry wam, że dy rek tor Zbi -
gniew Swo bo da otrzy mał po le ce nie
służ bo we pod pi sa nia kon trak tu
z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia. Nie wy obra żam so bie sy tu acji,
że w szpi ta lu nie funk cjo nu je izba
przy jęć, a miesz kań cy mo gą li czyć
na po moc je dy nie w szpi ta lu św.
Bar ba ry. Zresz tą sa mi miesz kań cy
w tej spra wie tak że pre zen tu ją jed -
no znacz ne sta no wi sko – pod kre śla
Zbi gniew Sza le niec. Ze wzglę du
na to, że kon trakt opie wa na 644 ty -

sią ce zło tych, a po trzeb na su ma
naca ły rok to2 mln500 tys. zł, wła -
dze mia sta sta ra ją się o otrzy ma nie
zgo dy ze stro ny NFZ nauru cho mie -
nie tyl ko jed nej izby przy jęć przyul.
Szpi tal nej. – Kon trakt jest pod pi sy -
wa ny natrzy la ta, ale je go wy so kość
usta lo na jest tyl ko na rok bie żą cy.
Po je go za koń cze niu ob li czo na zo -
sta nie staw ka na ko lej ny rok i bę -
dzie my się sta rać, by by ła ona
na wyż szym po zio mie – za pew nia
za stęp ca pre zy den ta. 

Co raz czę ściej mó wi się tak że
o tym, że dy rek tor Zbi gniew Swo -
bo da zo sta nie od wo ła ny ze swo je go
sta no wi ska. – Pan dy rek tor od dał się
dodys po zy cji pre zy den ta Ka zi mie -
rza Gór skie go. Podo ko na niu oce ny
pra cy dy rek to ra, pre zy dent po dej -
mie de cy zję w spra wie od wo ła nia
lub po zo sta wie nia dy rek to ra na sta -
no wi sku – stwier dził Zbi gniew Sza -
le niec. sk

Go spo dar cza Bra ma Ślą ska to
pro jekt, w któ ry za an ga żo wa ły się
czte ry mia sta Za głę bia: So sno -
wiec, Ja worz no, Cze ladź i Bę -
dzin. Mia sta te uzbra ja ją te re ny
po gór ni cze w in fra struk tu rę i za -
chę ca ją in we sto rów do in we sto -
wa nia. Go spo dar cza Bra ma Ślą -
ska ma zwięk szyć atrak cyj ność
in we sty cyj ną wo je wódz twa.

In we sty cja w Macz kach za kła -
da bu do wę dro gi, ścież ki ro we ro -
wej, ka na li za cji sa ni tart nej i desz -
czo wej oraz mo du łów re ten cyj no -
-od wad nia ją cych, a tak że wy ko -
na nie oświe tle nia dro gi. Po nad to
zo sta nie wy bu do wa ny most
na rze ce Bo brek oraz tłocz nie
ście ków wraz  z za si le niem elek -
trycz nym. Po wsta nie rów nież
prze pom pow nia ście ków sa ni -
tart nych dla pla no wa nych te re -
nów in we sty cyj nych. Łącz na dłu -
gość bu dow la nych dróg lo kal -
nych i do jaz do wych wraz ze
ścież ka mi ro we ro wy mi wy nie sie
nie mal 1,5 km.

– Pra ce bę dą pro wa dzo ne
szyb ko ze wzglę du na krót ki czas
prze wi dzia ny na re ali za cję in we -
sty cji – mó wi Ja ro sław Szmit ka,

me na dżer Pro jek tu, Skan ska.
– Ter min wy ko na nia za da nia to 8
mie się cy – do da je.

Ze stro ny mia sta umo wę pod -
pi sa li za stęp cy pre zy den ta mia sta:
Ry szard Łu kaw ski od po wie dzial -
ny za in we sty cje oraz Ar ka diusz
Chę ciń ski od po wie dzial ny m.in.
za dro gi.

– To ko lej ne na sze dzia ła nia
na te re nach po gór ni czych, któ re
uzbra ja my i przy go to wu je my

tak, aby za chę cić in we sto rów
do in we sto wa nia w na szym mie -
ście. To ko lej na in we sty cja w ra -
mach waż ne go dla mia sta i re -
gio nu pro jek tu „Go spo dar cza
Bra ma Ślą ska”. Z fir mą Skan -
ska współ pra ca ukła da się bar -
dzo do brze, mam na dzie ję, że
i tym ra zem bę dzie po dob -
nie – po wie dział pod czas pod pi -
sy wa nia umo wy pre zy dent Łu -
kaw ski. KP

Uzbroją Maczki
Gmina Sosnowiec podpisała z firmą Skanska umowę na wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenów
inwestycyjnych w rejonie Maczki-Bór w Sosnowcu. Wartość projektu wyniesie niemal 11 mln zł

28 lu te go w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych nr 4 w So snow cu od by ło
się uro czy ste prze ka za nie speł nio -
ne go ma rze nia – w obec no ści
uczniów i na uczy cie li szko ły
do staj ni na te re nie pla ców ki
wpro wa dzo no klacz Drum lę. Koń
zo stał wy ku pio ny przez Klub Ga -
ja, i za miast tra fić do rzeź ni bę -
dzie po ma gać dzie ciom. 

Drum la to opa no wa na klacz,
któ ra zna ko mi cie spraw dzi się
w dzie cię cej hi po te ra pii. Te raz
pod opiecz ni ZSS bę dą mo gli
udo sko na lać swo ją spraw ność
ru cho wą dzię ki kon nej jeź dzie,
któ ra po pra wia ko or dy na cję psy -
cho mo to rycz ną, nor ma li zu je na -
pię cie mię śnio we i roz wi ja ja po -
czu cie rów no wa gi. 

Pod czas uro czy sto ści obec ni
by li m.in. Ja cek Bo żek – prze -
wod ni czą cy klu bu Ga ja, Agniesz -
ka Cze chow ska -Ko peć – za stęp ca
pre zy den ta mia sta, Ar ka diusz
Chę ciń ski – za stęp ca pre zy den ta
mia sta, wi ceprze wod ni czą cy RM
Wil helm Zych oraz sze fo wie Fun -
da cji ING Dzie ciom, dzię ki któ rej
przy ZSS zo sta ła wy bu do wa -
na staj nia. 

– Od za wsze wia do mo, że
ma rze nia się speł nia ją, ale dzię ki
ta kim oso bom, jak pan Ja cek Bo -
żek to rze czy wi ście się dzie -

je – mó wi ła wzru szo na dy rek tor
ZSS Iwo na Du rek -Sy pek. – Te -
raz w pla nach ma my jesz cze
park i ścież ki do kon nej jaz dy
nad rze ką – do da je.

Drum la zo sta ła wy ku pio -
na dzię ki wpła tom z 1 pro cen ta
po dat ku oraz zbiór ce ma ku la tu -
ry przed Cen trum Han dlo wo -
-Roz ryw ko wym Ge mi ni Park
w Biel sku -Bia łej „Zbie raj ma ku -
la tu rę, ra tuj ko nie” (wspól nie ze
spół ką Eko -Wtór Ja ku biec z By -
strej). Klien ci cen trum w trzy dni
ze bra li po nad 9 ton ma ku la tu ry!
Koszt wy ku pu jed ne go ko nia to
ok. 4 tys. zł. Klub Ga ja wy ku pu -
je zwie rzę ta, znaj du je dla nich
do bre do my, wspie ra ich utrzy -
ma nie i le cze nie. 

Czę sto ra to wa ne ko nie tra fia -
ją do or ga ni za cji, któ re dzię ki
nim pro wa dzą hi po te ra pię cho -
rych dzie ci i do ro słych. Drum la

jest już 47 ko niem wy ku pio nym
i ura to wa nym przez Klub Ga ja.
Przez kil ka na ście lat cięż ko pra -
co wa ła w go spo dar stwie. Jest ko -
niem pół sz la chet nym, po ro dzi -
cach ra sy ma ło pol skiej i ślą skiej.
Te raz dzię ki Klu bo wi Ga ja da ro -
wa ne zo sta ło jej dru gie ży cie. 

– Drum la jest przede wszyst -
kim spo koj na co jest jej za sad ni -
czą ce chą, po dru gie nie jest to
za du ży koń. To koń do ro sły, spo -
koj ny. Koń, któ ry nie prze stra szy
i któ re go się nie prze stra szą.
Resz ta le ży w rę kach tych, któ -
rzy bę dą się nim opie ko wa -
li – mó wi Ja cek Bo żek. 

– Rocz nie w Pol sce prze zna -
cza się na ubój 66 tys. ko ni.
Więk szość z nich, sprze da wa -
nych za gra ni cę, cze ka jesz cze
kil ku dnio wa po dróż przy pła co -
na ra na mi i stre sem. Na rzeź tra -
fia ją mło de ko nie ho do wa ne
na mię so oraz te wy ko rzy sta ne
w cięż kich pra cach (po lo wych,
le śnych) lub wy klu czo ne ze
spor tu. Tak że te za nie dba ne
i scho ro wa ne – in for mu je
na swo jej in ter ne to wej stro nie
klub. Nie ba wem do Drum li
za po mo cą Klu bu Ga ja ma do łą -
czyć dru gi koń. 
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Prezydent Kazimierz Górski wspólnie m.in. z dyrektorem Szpitala Miejskiego Zbigniewem
Swobodą otwierali Centrum

Zastępca prezydenta Ryszard Łukawski, złożył kwiaty od władz
gminy

Drumla�spełnia�marzenia!

Obchody�107.�Rocznicy�rewolucji�1905�roku

9 lu te go przy ta bli cy na te re nie
Hu ty Bu czek w So snow cu od by -
ły się uro czy sto ści zwią za ne
z ob cho da mi 107. rocz ni cy Re -
wo lu cji 1905 ro ku. Wzię li
w nich udział przed sta wi cie le

władz sa mo rzą do wych z za stęp -
cą pre zy den ta Ry szar dem Łu -
kaw skim, kom ba tan ci, mło dzież
LO nr I, Jed nost ka Strze lec -
ka 2037 So sno wiec oraz miesz -
kań cy. KP
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Sygnatariusze umowy nie kryli radości z jej podpisania
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Wid mo po pu li zmu krą ży po Pol sce. Tak tra -
we stu jąc zna ny cy tat z „Ma ni fe stu Ko mu ni -
stycz ne go” moż na scha rak te ry zo wać to, co
obec nie dzie je się wna szym kra ju. Jak Eu ro -
pa dłu ga i sze ro ka, po li ty cy ko ali cji i opo zy -
cji w imię po czu cia od po wie dzial no ści
za przy szłe po ko le nia pod wyż sza ją wiek
eme ry tal ny. Zda ją so bie spra wę, że de mo gra -
fia i eko no mia są bez względ ne, a dal sze
utrzy my wa nie ist nie ją cych od lat za sad do -
pro wa dzi wnie da le kiej per spek ty wie ich sys te my eme ry tal -
ne do ban kruc twa. Dzie je się tak wszę dzie. Wszę dzie, ale
nie w Pol sce. W Pol sce jest ina czej.
Rzą do wa pro po zy cja pod wyż sze nia i zrów na nia wie ku
eme ry tal ne go jest spóź nio na o co naj mniej kil ka lat. Moż -
na rów nież dys ku to wać czy sztyw ny wiek eme ry tal ny
wprzy pad ku osób, któ re bę dą po bie ra ły eme ry tu rę zgod nie
z no wy mi za sa da mi za stę pu ją cy mi stop nio wo sta ry par ty -
cy pa cyj ny sys tem, ma sens. Wsy tu acji, gdy wy so kość eme -
ry tu ry za le żeć bę dzie od wy so ko ści odło żo nych skła dek
iprze wi dy wa ne go cza su po bie ra nia świad cze nia, wcze śniej -
szy wiek odej ścia z pra cy skut ku je je dy nie ob ni że niem wy -
so ko ści otrzy my wa nej eme ry tu ry. To pro blem eme ry ta. Bu -
dżet nie mu si do nie go do pła cać pod wa run kiem, że prze -
cho dzą cy na eme ry tu rę wy pra co wał już jej mi ni mal ną wy -
so kość. I to w za sa dzie je dy ne ogra ni cze nie, któ re po win no
zo stać wpro wa dzo ne przy po zo sta wie niu peł nej do bro wol -
no ści mo men tu odej ścia na za słu żo ny od po czy nek. 
Za miast jed nak kon struk tyw nej dys ku sji ma my fe sti wal po -
pu li stycz nych po my słów, któ rych je dy nym ce lem jest wy -
ko rzy sta nie sprzy ja ją cej sy tu acji i uzy ska nie kil ku punk tów
pro cen to wych w son da żach po par cia. Szcze gól nie za sko -
czy ła mnie po sta wa so sno wiec kich mło dych so cjal de mo -
kra tów zbie ra ją cych ostat nio pod pi sy pod wnio skiem o re -
fe ren dum w spra wie pod wyż sze nia wie ku eme ry tal ne go.
Po mi jam już fakt, że po mysł zrów na nia wie ku eme ry tal ne -
go ko biet i męż czyzn zgło sił kil ka lat te mu Je rzy Hau -
sner – wi ce pre mier w rzą dzie Mar ka Bel ki po pie ra nym
przez SLD. Waż niej sze jest to, że wśród li de rów tej or ga ni -
za cji jest dwóch so sno wiec kich rad nych, któ rzy nie tak daw -

no nawła snej skó rze do świad czy li skut ków po pu li -
stycz nych dzia łań na szych nie któ rych ko le gów
w spra wie re or ga ni za cji sie ci pla có wek szkol nych.
Wy da wać by się mo gło, że po win no ich to uod por -
nić na wszel kie te go ty pu dzia ła nia. Tym cza sem
jed nak oka zu je się, że wą sko ro zu mia ny par tyj ny in -
te res prze wa ża nadzdro wym roz sąd kiem. Punkt wi -
dze nia za le ży od punk tu sie dze nia. Kie dy je ste śmy
przy wła dzy, za cho wu je my się od po wie dzial nie.
Kie dy je ste śmy wopo zy cji, wszel kie za ha mo wa nia

pę ka ją. Tu zbie ra my pod pi sy pod re fe ren dum, ale tu je ste -
śmy mu zde cy do wa nie prze ciw ni. 
Ska la ra dy ka li zmu po pu li stów, a tak że wa ru nek ich suk ce -
su za le żą jed nak od oto cze nia. Wy kształ ce ni, za an ga żo wa -
ni spo łecz nie i po li tycz nie, po tra fią cy kry tycz nie my śleć
oby wa te le nie ule gną po ku sie za wie rze nia lu dziom, któ rzy
przed sta wia ją świat w bia ło -czar nych bar wach i ry su ją pro -
ste re cep ty na roz wią za nie na wet naj trud niej szych spo łecz -
nych pro ble mów. I tu nie ste ty tkwią przy czy ny kry zy su
współ cze snej de mo kra cji. Ta kich lu dzi jest po pro stu co raz
mniej. Po dat ność współ cze snych oby wa te li na de ma go gię
i ma ni pu la cję na ra sta w prze ra ża ją cym tem pie. A to z ko lei
wpły wa na za cho wa nia sta ra ją cych się o spo łecz ne po par -
cie po li ty ków. Wy star czy po rów nać tych z po cząt ku lat 90.,
z ty mi, któ rzy obec nie bry lu ją napol skiej sce nie po li tycz nej.
To dwa róż ne świa ty.
Sta ro pol skie przy sło wie gło si: „Jak so bie po ście lisz, tak się
wy śpisz”. Wsfe rze po li tycz nych de cy zji ta re gu ła jed nak nie
dzia ła. Skut ki dzi siej szych po su nięć od czu ją na stęp ne po -
ko le nia. Nie ste ty, co raz bar dziej wi docz ny jest za nik so li dar -
no ści mię dzy po ko le nio wej. Wzra sta licz ba osób, któ re ży ją
tu i te raz tyl ko dla sie bie. To skraj nie nie bez piecz na sy tu acja,
któ ra do pro wa dzi ła już kil ka kra jów na skraj ban kruc twa.
Le piej uczyć się na błę dach cu dzych, a nie swo ich. Oba -
wiam się jed nak, że sło wa na sze go mi strza z Czar no la su
wy po wie dzia ne po nad czte ry sta lat te mu wciąż są ak tu al -
ne – „Cie szy mnie ten rym: „Po lak mą dry po szko dzie”;
Lecz je śli praw da i z te go nas zbo dzie, No wą przy po wieść
Po lak so bie ku pi, Że i przed szko dą i po szko dzie głu pi”.

Ka rol Wi niar ski 

W pierw szych mie sią cach 2012
ro ku w dys ku sji so sno wiec kich
sa mo rzą dow ców, a tak że w obie -
gu pu blicz nym do mi no wa ły dwa
za gad nie nia. Pierw sze to pro po -
no wa ne przez sa mo rząd zmia ny
w so sno wiec kiej oświa cie. Dru -
gie do ty czyło kon trak tów szpi ta -
la miej skie go z NFZ, w szcze -
gól no ści to wszyst ko, co dzia ło
się wo kół izby przy jęć w tym
szpi ta lu. To waż ne i no śne, a przy tym ak tu al -
ne te ma ty, nie mniej jed nak nie mo gą one
przy sła niać spraw in nych, tak że bar dzo waż -
nych dla mia sta. Zbli ża ją ca się wio sna skła nia
do za da nia py ta nia, jak wy glą dać bę dzie re ali -
za cja za dań in we sty cyj nych, bar dzo po trzeb -
nych dla So snow ca, czy w mon ta żu fi nan so -
wym na ich re ali za cję bę dzie my mie li szan sę
na sko rzy sta nie ze środ ków po mo co wych, ze -
wnętrz nych i ja ka bę dzie to ska la po mo cy.
Na pew no nie ma za gro żeń w kon ty nu acji in -
we sty cji roz po czę tych w la tach mi nio nych.
Do ty czy to przy kła do wo za dań w ra mach Go -
spo dar czej Bra my Ślą ska, bu do wy sa li kon -
cer to wej przy Ze spo le Szkół Elek tro nicz nych,
wie lu za dań dro go wych z uwzględ nie niem
bu do wy uli cy Bę dziń skiej. Oprócz tych wy -
żej wy mie nio nych i wie lu in nych znaj du ją -
cych się w wy ka zie za dań in we sty cyj nych,
któ re re ali zo wa ne bę dą na pew no, wska za nym
jest za in te re so wa nie czy tel ni ków jesz cze
dwo ma za da nia mi, któ rych re ali za cja jesz cze
do nie daw na by ła nie tyl ko za gro żo na, ale
wręcz ma ło praw do po dob na. Pierw sza to
prze bu do wa obiek tu pod na zwą „Mu za”,
a więc ada pta cja po miesz czeń po by łym ki nie
na wie lo funk cyj ną sa lę wi do wi sko wo -kon cer -
to wą. Jesz cze w stycz niu bie żą ce go ro ku wy -
da wa ło się, że nie ma szans sko rzy sta nia z do -

fi nan so wa nia środ ka mi unij ny mi re -
ali za cji te go za da nia, co ge ne ral nie
wy klu cza ło by moż li wo ści re ali za cyj -
ne tej in we sty cji, sza co wa ne na oko -
ło 20 mi lio nów zło tych. Ostat nie
wie ści są zgo ła od mien ne i bar dzo
opty mi stycz ne, po nie waż mó wią
o przy zna niu do ta cji na po zio -
mie 63,26 proc. kosz tów re ali za cyj -
nych. Ocze ki wa nie sa mo rzą du by ło
nie co da lej idą ce, nie mniej jed nak

na le ży wy ra zić sa tys fak cję z tej de cy zji i mieć
na dzie ję, że ten znaj du ją cy się w cen trum
mia sta obiekt bę dzie miał szan se na re ali za cję
i słu żyć zgod nie z je go do ce lo wym prze zna -
cze niem spo łe czeń stwu, są dzę, że nie tyl ko
so sno wiec kie mu. Dru gim za da niem in we sty -
cyj nym, któ ry jest ze wszech miar ko niecz ny,
to ter mo mo der ni za cja obiek tu Ze spo łu Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych przy uli -
cy Ja giel loń skiej. To za da nie bę dą ce na li ście
re zer wo wej je śli cho dzi o do fi nan so wa nie ze
środ ków unij nych, by ło po waż nie za gro żo ne,
wy wo ły wa ło kry tycz ną dys ku sję i przy tym
opro te sto wa nie przez sa mo rząd po wyż szej
de cy zji. Ak tu al nie wró bel ki ćwier ka ją, że na -
le ży bar dziej opty mi stycz nie oce niać moż li -
wo ści te go za da nia, w aspek cie mon ta żu fi -
nan so we go na bli sko 11 mi lio nów zło tych
przy du żym udzia le środ ków ze wnętrz nych.
Tej osią ga ją cej wy so kie oce ny w ska li ca łe go
wo je wódz twa szko le ta in we sty cja się na le ży
i jest zgod na z ocze ki wa nia mi tak sa mo rzą -
dow ców, jak i śro do wi ska tej szko ły. Na pod -
sta wie wy żej wy mie nio nych przy kła dów na -
le ży z umiar ko wa nym opty mi zmem oce niać
moż li wo ści in we sty cyj ne mia sta w 2012 ro ku
za pla no wa ne na bar dzo wy so kim po zio mie,
bo 145 mi lio nów zło tych. 

To masz Bań bu ła
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Nie ma zagrożeń dla inwestycjiFALA POPULIZMU

Glo ria Ar tis

Bar ba ra Grusz ka Zych oraz Sła -
wo mir Ma tusz zo sta li od zna cze ni
pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej -
skiej Brą zo wy mi Me da la mi „Za -
słu żo ny Kul tu rze – Glo ria Ar tis”.
Od zna cze nia zo sta ły im przy zna -
ne przez Bog da na Zdro jew skie go,
mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na -
ro do we go na wnio sek sto wa rzy -
sze nia Kon struk tyw ny So sno -
wiec.

Po cho dzą ca z Cze la dzi, Bar -
ba ra Grusz ka Zych, jest po et ką,
re por ter ką, pra cu je ja ko dzien ni -
karz w ty go dni ku „Gość Nie -
dziel ny”. Współ pra cu je z in ny mi
ty tu ła mi pra so wy mi i da ła się po -
znać ja ko kry tyk li te rac ki. De biu -
to wa ła w wie ku 14 lat w mło dzie -
żo wym pi śmie „Świat Mło dych”.
Dwa la ta póź niej w ty go dni ku
„Na Prze łaj” uka za ły się jej
pierw sze utwo ry po etyc kie.

Do dnia dzi siej sze go opu bli ko wa -
ła dzie siąt ki wier szy. Z ko lei, uro -
dzo ny w So snow cu, Sła wo mir
Ma tusz, jest tak że po etą, kry ty -
kiem li te rac kim oraz dzien ni ka -
rzem. De biu to wał w 1981 r. na ła -
mach „Wia do mo ści Ka to wic -
kich”. Od 1996 r. pro wa dzi nie for -
mal ną „Pry wat ną Szko łę Pi sa nia”
wspo ma ga ją cą przy szłych pi sa -
rzy, na le ży do Gór no ślą skie go To -
wa rzy stwa Li te rac kie go i To wa -
rzy stwa Opie ki nad Oświę ci -
miem. Pu bli ko wał m.in. w cza so -
pi smach „Śląsk”, „Twór czość”,
„Opcje”, „FA -art”, „Czas Kul tu -
ry”, „To pos”, „Mi go ta nia, prze ja -
śnie nia”, „Ak cent”, „Por tret”,
„Un der gro unt”. Od zna cze ni ser -
decz nie po dzię ko wa li, a oso by,
obec ne pod czas ob rad rad nych,
mia ły oka zję wy słu chać wier szy
po etów. sk

Jarosław
 Adam

ski
Obo je od zna cze ni – Bar ba ra Grusz ka Zych oraz Sła wo mir
Ma tusz od czy ta li swo je wier sze pod czas ostat niej se sji RM  

20. sesja Rady Miejskiej 

Nagrody przyznane 
Wia do mo już, kto otrzy ma na gro -
dy ar ty stycz ne za upo wszech nia -
nie kul tu ry oraz osią gnię cia spor -
to we i tre ner skie. Rad ni pod czas
ostat niej se sji Ra dy Miej skiej
pod ję li uchwa ły w tej spra wie. 

– Zgło sze ni kan dy da ci zo sta li
pod da ni po zy tyw nej oce nie i wy -
bór zwy cięz ców nie bu dził pra -
wie żad nych za strze żeń – przy -
zna je To masz Mę drzak, rad ny
z klu bu PiS. Na gro dę Ar ty stycz -
ną Mia sta So sno wiec za ca ło -
kształt twór czo ści otrzy ma po eta
i pi sarz Sła wo mir Ma tusz, któ ry
pod czas tej sa mej se sji zo stał od -
zna czo ny me da lem Glo ria Ar tis.
Na gro da ar ty stycz na za naj lep sze
osią gnię cia ubie głe go ro ku przy -
pad nie w udzia le uta len to wa nej
ar ty st ce mło de go po ko le nia, Ju -
dy cie Ber naś. Z ko lei na gro dę
mia sta za upo wszech nia nie kul -
tu ry za 2011 rok od bie rze Ma rek
Zie liń ski, któ ry od wie lu lat pro -
wa dzi in sty tu cję Sa mo rzą du Wo -
je wódz twa Ślą skie go Ars Ca me -
ra lis Si le siae Su pe riors. Ostat nie
dwie na gro dy w dzie dzi nie spor -
tu otrzy ma ją mistrz ju do i ju -jit -
su Ma rian Ja siń ski – na gro da
„Tre ner Ro ku 2011” oraz
Krzysz tof Brzo zow ski, w ka te -
go rii „Spor to wiec Ro ku 2011”,
któ ry zdo by wa me da le w pchnię -
ciu ku lą. Na gro dy zo sta ną wrę -
czo ne pod czas uro czy stej ga li,

a każ dy z na gro dzo nych otrzy -
ma 5 tys. zł. 

Naj więk sze za in te re so wa nie
rad nych podczas sesji wzbu dzi ło
spra woz da nie z dzia łal no ści Ko -
men dan ta Miej skie go Po li cji i in -
for ma cje o sta nie po rząd ku i bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go, przed -
sta wio ne przez ko men dan ta so -
sno wiec kiej ko men dy, insp. Mar -
ka Wal czyń skie go. Z da nych sta -
ty stycz nych war to wie dzieć, że
w jed no st ce stan eta to wy wy no -
si 535 eta tów po li cyj nych, w tym
ak tu al nie 60 wa ka tów. W ubie -
głym ro ku ze służ by w po li cji
zwol ni ło się 25 po li cjan tów, a 21
zo sta ło prze nie sio nych do in nych
jed no stek. Przy ję to 39 osób. Z bu -
dże tu gmi ny na so sno wiec ką jed -

nost kę prze zna czo no ok. 500 tys.
zł, z cze go wy da no ok. 350 tys. zł
na re mon ty bu dyn ków i po miesz -
czeń oraz za ku pio no sprzęt i ma -
te ria ły kwa te run ko we czy me ble
biu ro we. 

W ubie głym ro ku po li cjan ci
in ter we nio wa li 27430 ra zy,
a w tym 4534 by ły to in ter wen cje
do mo we. Na te re nie mia sta po peł -
nio no 7762 prze stęp stwa,
w tym 6314 prze stępstw kry mi -
nal nych. Wskaź nik wy kry wal no -
ści prze stępstw wy niósł 60,2
proc., a w ro ku wcze śniej -
szym 61,4. Wśród prze stępstw
kry mi nal nych wy kry to pra wie
po ło wę, bo 47,7 proc. Na szczę -
ście, nie wzra sta po ziom za gro że -
nia prze stęp czo ścią, któ ry kształ -

tu je się na po dob nym po zio mie,
jak w ubie głych la tach. Po li cjan ci
uczest ni czy li w sze re gu ak cji,
przed się wzięć, szko leń i pro gra -
mów. Rad ni przy zna wa li pu blicz -
nie, że czu ją się bez piecz nie
na uli cach mia sta, ale zwró ci li
tak że uwa gę na nie ga sną cy pro -
blem nisz cze nia sa mo cho dów
z so sno wiec ki mi re je stra cja mi,
par ku ją cy mi po za gra ni ca mi Za -
głę bia, np. Ka to wic. Po nad to rad -
ni przy ję li tak że uchwa ły w spra -
wie spra woz da nia z dzia łal no ści
Ko mi sji Zdro wia, Ro dzi ny i Opie -
ki Spo łecz nej, Ko mi sji Oświa ty
Ra dy Miej skiej, czy w spra wie
zmia ny miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go dla
te re nu Śro du la -Pół noc. sk

Jarosław
 Adam

ski

Naczelnik Wydziału Zdrowia Jan Wieja przeszedł na emeryturę. Gratulacje i podziękowania
składali mu m.in. prezydent Kazimierz Górski oraz przewodniczący RM Mateusz Rykała



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

Jak wia do mo, mak sy mal ny okres opie ki
nad cho rym dziec kiem zwią za ny z wy pła -
tą za sił ku opie kuń cze go wy no si 60 dni
rocz nie w przy pad ku dziec ka do lat 14
oraz 14 dni je śli cho re dziec ko prze kro czy -
ło wspo mnia ny wiek. War to od po wie dzieć
na py ta nie, jak ten okres jest li czo ny? Czy
je śli np. mat ka wy ko rzy sta ła w grud -
niu 2011 r. 10 dni opie ki, to po zo sta ło jej 50
dni do grud nia 2012? 
Otóż nie, bo wiem mak sy mal ne okre sy wy -
pła ca nia za sił ku opie kuń cze go są zwią za -
ne z ro kiem ka len da rzo wym. Ozna cza to,
że po 1 stycz nia br. ubez pie cze ni po now nie
zy sku ją 60 lub 14 dni na opie kę nad cho -
rym dziec kiem. 
Spre cy zuj my prze pi sy – ko mu kon kret nie
przy słu gu je za si łek opie kuń czy z te go ty -
tu łu?
A więc świad cze nie to przy słu gu je oso bie
ob ję tej ubez pie cze niem cho ro bo wym, któ -
ra jest zwol nio na z wy ko ny wa nia pra cy
z po wo du ko niecz no ści oso bi ste go spra wo -
wa nia opie ki nad cho rym dziec kiem. 
Pra wo do za sił ku ma ją na rów ni mat ka i oj -
ciec, ale wy pła ca się go tyl ko te mu z nich,
któ re wy stą pi z wnio skiem. Świad cze nie
moż na otrzy mać, je śli nie ma in nych człon -
ków ro dzi ny po zo sta ją cych we wspól nym
go spo dar stwie do mo wym bę dą cych w sta -
nie za jąć się po tom kiem. Jed nak że w ra zie
spra wo wa nia opie ki nad cho rym dziec -

kiem do lat dwóch za si łek przy słu gu je na -
wet wów czas, gdy są in ni człon ko wie ro -
dzi ny mo gą cy za pew nić opie kę. 
Na wstę pie wspo mnia no o li mi cie wy pła ty
za sił ku wy no szą cym 60 lub 14 dni. A co
w przy pad ku, je śli mat ka wy czer pie 60 dni
na jed no dziec ko i za cho ru je 15 let ni syn
lub współ mał żo nek?
War to pa mię tać, że za si łek opie kuń czy
przy słu gu je łącz nie na opie kę nad dzieć mi
do lat 14 
i in ny mi człon ka mi ro dzi ny mię dzy in ny -
mi dzieć mi w wie ku po nad 14 lat, ro dzi ca -
mi, mał żon kiem za okres nie dłuż szy
niż 60 dni w ro ku ka len da rzo wym. Za tem
je że li zo sta ło wy ko rzy sta ne 60 dni w ro ku
to za si łek nie przy słu gu je na dal szy
okres 14 dni.
Dłu gość za sił ku opie kuń cze go jest nie za -
leż na od licz by człon ków ro dzi ny upraw -
nio nych do za sił ku oraz bez wzglę du
na licz bę dzie ci i in nych człon ków ro dzi ny
wy ma ga ją cych opie ki. 
Za si łek jest rów ny 80 proc. wy na gro dze nia
lub przy cho du sta no wią ce go pod sta wę wy -
mia ru za sił ku. Mo że być jed nak niż szy.
Dzie je się tak wów czas, gdy ubez pie czo ny
spóź ni się ze zło że niem zwol nie nia le kar -
skie go. 
Zwol nie nie trze ba do star czyć do fir my
w cią gu sied miu dni od je go otrzy ma nia.
Po upły wie te go ter mi nu za si łek opie kuń -
czy ule ga ob ni że niu o 25 proc., po czy na jąc
od ósme go dnia orze czo nej nie zdol no ści
do pra cy, a na dniu do star cze nia za świad -
cze nia le kar skie go koń cząc. Sank cji tej nie
sto su je się, gdy ubez pie czo ny nie do star czy
za świad cze nia le kar skie go w wy ma ga nym
ter mi nie z przy czyn od nie go nie za leż nych.
Cze ka my – za po śred nic twem re dak -
cji – na py ta nia i wąt pli wo ści zwią za ne
z po ru szo nym te ma tem.

Gdy dziecko zachoruje
miasto

marzec 2012 nr 36
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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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18.
19.
20.
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22.
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24.

25.

26.

27.
28.

Ad res lo ka lu

Bratków 1

Racławicka 1
3 – go Maja 11
3 – go Maja 5

Piłsudskiego 7

H. Ordonówny 6

Sobieskiego 3D
Warszawska 13 
Kołłątaja 17

Grota Roweckiego 63 
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
3

4

4

4
4
4

6
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
108,68

2,66

50,00

149,40
16,93
152,37

95,00
39,58
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
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,  wc usytuowane na piętrze
lokalu,  c.o. na parterze
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

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

Instalacja elektryczna
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 wolnostojącym na parterze. 

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal składa się z pomieszczeń  usytuowanych na parterze i II piętrze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal składa się z dwóch pomieszczeń: 1 na piętrze, 2 na parterze w budynku mieszkalnym z wejściem od strony frontowej.
Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2 tygodni od daty przydziału.
Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym 10 piętrowym, wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.  Dotychczasowy
najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2 tygodni od daty przydziału.
Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.  Dotychczasowy
najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2 tygodni od daty przydziału.
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. 
Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.
Boks garażowy usytuowany  w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.
Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

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 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 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
20,00

7,00

15,00

15,00
12,00
8,00

18,00
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: 

Innowacyjne
okno na świat
Mariaż nauki i technologii zagości na dobre na 11 hektarach już prawie gotowego Sosnowieckiego Parku
Naukowo-Technologicznego. Imponująca inwestycja za ponad 32 mln złotych ma szansę odmienić oblicze
południowej części Sosnowca, dzielnicy Niwka. Już teraz całkowicie zmienia krajobraz po byłej Kopalni Węgla
Kamiennego „Niwka-Modrzejów”

Za pew nie nie przed się bior com ko rzyst -
nych wa run ków do pro wa dze nia in no -
wa cyj nej dzia łal no ści go spo dar czej
i opty mal ne go do stę pu do in no wa cji,
to głów ne za ło że nia bu do wa ne go So -
sno wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech -
no lo gicz ne go. Fir my, któ re zde cy du ją
się ulo ko wać w SPNT, bę dą mia ły bar -
dzo sze ro kie moż li wo ści ko rzy sta nia
z róż ne go ro dza ju usług biz ne so wych,
w tym m.in. do rad czych, fi nan so wych
i księ go wych, ob słu gi praw nej, w za -
kre sie pra wa pa ten to we go, pro wa dze -
nia ana liz ryn ku i ba dań mar ke tin go -
wych, two rze nia wa run ków do udzie -
la nia wspar cia fi nan so we go dla no -
wych in we sty cji, w tym ze środ ków
po mo co wych Unii Eu ro pej skiej.
W SPNT zo sta nie rów nież uła twio ny
do stęp do do rob ku na uko we go wyż -
szych uczel ni, czy li Po li tech ni ki Ślą -
skiej, Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go i Uni wer sy te tu Ślą skie go.

In we sty cja za kła da ła m.in. prze bu -
do wę czte ro kon dy gna cyj ne go bu dyn -
ku daw nej dys po zy tor ni ko pal ni i je go
przy sto so wa nie do no wych funk cji.
Bę dzie tam moż na pro wa dzić za rów -

no pro duk cję, jak i pra ce ba daw cze.
Po wierzch nia użyt ko wa te go bu dyn ku
wy no si ok. 1382 m kw. W dru gim bu -
dyn ku daw ne go ze spo łu BHP ko pal -
ni, znaj dą się biu ra o łącz nej po -
wierzch ni ok. 4630 m kw. oraz sa le
kon fe ren cyj ne i szko le nio we obej mu -
ją ce ok. 931 m kw. po wierzch ni użyt -
ko wej. Oprócz prac bu dow la nych
i roz biór ko wych oraz mon ta żu nie -
zbęd nych in sta la cji, wy ko naw ca czę -
ścio wo wy po sa żył już obiek ty w me -
ble, kom pu te ry i sprzęt au dio wi zu al -
ny. Bez po śred ni do jazd do Par ku za -
pew nia ul. Woj ska Pol skie go. Do ce lo -
wo, po za koń cze niu bu do wy za pro -
jek to wa nej dro gi na te re nie SPNT,
park zo sta nie sko mu ni ko wa ny tak że
z uli cą Or ląt Lwow skich.

Sy gna ta riu sza mi po ro zu mie nia
w spra wie utwo rze nia SPNT by ły
gmi na So sno wiec, Spół ka Re struk tu -
ry za cji Ko palń S.A., Agen cja Roz wo -
ju Lo kal ne go S.A. oraz trzy uczel nie,
czy li Uni wer sy tet Ślą ski, Po li tech ni ka
Ślą ska i Ślą ski Uni wer sy et Me dycz ny.
Rad ni pod ję li uchwa łę w spra wie
utwo rze nia So sno wiec kie go Par ku

Na uko wo -Tech no lo gicz ne go w li sto -
pa dzie 2004 r., a pra ca mi, któ ry mi
kie ru je, wy ło nio na w prze tar gu, fir ma
Skan ska, ru szy ły w ubie głym ro ku
i są już na ukoń cze niu. 

Obec nie gmi na za mie ści ła ogło -
sze nie o kon ce sji na usłu gi, któ re go
ce lem jest wy ło nie nie Ope ra to ra
SPNT. Kon ce sjo na riusz ma peł nić
funk cję Ope ra to ra SPNT i po bie rać
za to wy na gro dze nie w po sta ci pra wa
do po bie ra nia m.in. opłat firm ulo ko -
wa nych w Par ku za wy na jem po -
miesz czeń. War tość kon ce sji w okre -
sie obo wią zy wa nia umo wy kon ce syj -
nej wy no si od ok. 26 mln zł net to
do po nad 61 mln zł net to w za leż no ści
od licz by lat, na któ re zo sta nie za war -
ta umo wa kon ce sji. Kon ce sja zo sta nie
za war ta na mi ni mum 8 lat, ale nie
wię cej niż 15 lat. Wnio sek o za war cie
umo wy kon ce sji na le ży skła dać
w Urzę dzie Miej skim do 16 mar ca te -
go ro ku. 

Ca ła in we sty cja bę dzie kosz to wa ła
ok. 32 mln zł, a by ła współ fi nan so wa -
na ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go. sk



Pa nie Pre ze sie, ja kie by ły po -
cząt ki po wsta nia Agen cji?
La ta dzie więć dzie sią te to
po czą tek na szej trans for ma -
cji, a co się z tym wią że, bu -
do wa nia go spo dar ki ryn ko -
wej. W trak cie prze obra żeń
go spo dar czych po wsta wa ły
in sty tu cje, któ re wspo ma ga -
ły dzia ła nia sa mo rzą dów lo -
kal nych w za kre sie ży cia
go spo dar cze go i spo łecz ne -
go. 

Agen cja Roz wo ju Lo kal -
ne go S.A. w So snow cu po -
wsta ła po nad 15 lat te mu. Mi -
sją spół ki jest part ner skie
wspie ra nie roz wo ju sek to ra
ma łych i śred nich przed się -
biorstw po przez świad cze nie
usług do rad czych, in for ma -
cyj nych, szko le nio wych i fi -
nan so wych. W Agen cji
do ob słu gi ma łych i śred nich
firm po wstał: Fun dusz Po rę -
czeń Kre dy to wych, Lo kal ny
Fun dusz Po życz ko wy, Punkt
Kon sul ta cyj ny, Ośro dek
Szko leń, Lo kal ne Cen trum
In for ma cji Eu ro pej skiej oraz
Biu ro Po śred nic twa Pra cy
i Do radz twa Za wo do we go.
Po wyż sze in stru men ty po -
wsta ły m.in. dzię ki akre dy ta -
cji i pod pi sa nej umo wy z Pol -
ską Agen cją Roz wo ju Przed -
się bior czo ści w War sza wie,
któ ra włą czy ła Agen cję
do Kra jo we go Sys te mu Usług.
Mi sją KSU jest roz wój przed -
się bior czo ści po przez za pew -
nie nie naj wyż szej ja ko ści
usług w klu czo wych ob sza -
rach wy ma ga ją cych wspar cia
pań stwa. Agen cja wpro wa dzi -
ła i sto su je Stan da ry za cję
Ośrod ków Kra jo we go Sys te -
mu Usług dla MŚP, w za kre sie
pro wa dze nia usług do rad -
czych, szko le nio wych, in for -
ma cyj nych i fi nan so wych.

Jak sa ma na zwa wska zu je je ste -
ście spół ką ak cyj ną. Kto ma
w niej udzia ły? 
Udzia ły po sia da ją gmi ny: So -
sno wiec, Dą bro wa Gór ni cza,
Bę dzin, Cze ladź, Ja worz no,
po wiat bę dziń ski oraz in ne in -
sty tu cje ta kie jak: Gór no ślą ska
Agen cja Pro mo cji Przed się -
bior czo ści, Ge tin No ble
Bank S.A., Za głę biow ska Izba
Go spo dar cza, Sto wa rzy sze nie
Kup ców Pol skich, Re gio nal -
na Izba Prze my sło wo -Han dlo -
wa, Spół ka Re struk tu ry za cji
Ko palń, Bau pol sp. z o.o.

Ja ki naj więk szy suk ces osią gnę -
ła Agen cja w swo jej 15-let niej
dzia łal no ści? 
Suk ce sów jest wie le, trud no
wszyst kie wy mie nić, ale skon -
cen tru je my się na prio ry te -
tach.

Mo że za cznie my od za so -
bów ludz kich Agen cji. Je ste -
śmy in sty tu cją po sia da ją cą
pro fe sjo nal ną do brze wy -
kształ co ną i przy go to wa ną
do peł nie nia swo ich za dań ka -
drę. Dzię ki uru cho mio nym in -
stru men tom fi nan so wo -do rad -
czym, fir my z na sze go wo je -
wódz twa uzy ska ły po moc fi -
nan so wą w po sta ci po ży czek
i po rę czeń kre dy to wych, co
jest bar dzo waż nym ele men -
tem w roz wo ju fir my dla utrzy -
ma nia lub two rze nia no wych
miejsc pra cy Dzię ki po wyż -
szym dzia ła niom po wsta ło
oko ło pół to ra ty sią ca miejsc
pra cy, a trzy krot nie wię cej zo -
sta ło utrzy ma nych. Oso by fi -
zycz ne oraz przed się bior cy po -
zy sku ją nie zbęd ną wie dzę
na te mat prze pi sów praw nych,
fi nan so wych, mar ke tin gu, fun -
du szy unij nych przy roz wi ja -
niu i roz po czy na niu dzia łal no -
ści go spo dar czej. Oso by bez -
ro bot ne sko rzy sta ły z usług
Biu ra Po śred nic twa Pra cy i po -
zy ska ły za trud nie nie, jak rów -
nież zo sta ły prze szko lo ne ce -
lem pod nie sie nia kwa li fi ka cji
za wo do wych, któ re uła twi ły
im utrzy ma nie za trud nie nia.

Dla mło dzie ży szkol nej
pro wa dzi li śmy lek cje w za kre -
su przed się bior czo ści oraz
przy bli ża li śmy te ma ty kę Unii
Eu ro pej skiej. Na sze kon fe ren -
cje, se mi na ria oraz spo tka nia,
któ re or ga ni zo wa li śmy dla mi -
kro, ma łych i śred nich firm
do star czy ły nie zbęd ną wie dzę
na szym przed się bior com
w za kre sie za kła da nia i pro wa -
dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej na te re nie UE, ryn kach
pra cy, po zy ski wa nia fun du szy
unij nych i in nych moż li wo -
ściach roz wo ju. Zre ali zo wa li -
śmy kil ka na ście pro jek tów
unij nych w ra mach pro gra mu
SPO WKP na la ta 2004-2006
oraz RPO WSL na la ta 2007 –
2013 m.in. ABC Przed się bior -
czo ści, Do ka pi ta li zo wa nie
Fun du szu Po rę cze nio we go
i Fun du szu Po życz ko we go,
Bu do wa Sie ci Punk tów Kon -
sul ta cyj nych oraz kil ka set
szko leń w ra mach współ pra cy

z Po wia to wy mi Urzę da mi
Pra cy sub re gio nu Za głę bie
Dą brow skie.

Ak tu al nie Agen cja re ali zu -
je pro jekt w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki,
Dzia ła nie 8.1 Roz wój pra cow -
ni ków i przed się biorstw w re -
gio nie, pt. „Ba da nia i ana li zy
kie run ków zmian sek to ra MSP
sub re gio nu Za głę bia Dą brow -
skie go w kon tek ście ryn ku
pra cy”. Ba da nia da dzą od po -
wiedź, ja kie jest za po trze bo -
wa nie przed się bior ców na wy -
spe cja li zo wa ną ka drę pra cow -
ni czą, wzglę dem po da ży ofer -
ty edu ka cyj nej w sub re gio nie.

Opra co wa na zo sta ła przez
Agen cję w ra mach pro jek tu
Um brel la przy współ pra cy
miast i gmin za głę biow skich
Stra te gia Zrów no wa żo ne go
Roz wo ju Za głę bia +Dą brow -
skie go, jak rów nież dwu krot -
nie mo ni to ring ryn ku pra cy
zle co ny przez PUP So sno wiec
pod ką tem przy szłych kie run -
ków kształ ce nia mło dzie ży.
Re ali za cja po wyż szych za dań
by ła moż li wa przy współ pra cy
z wyż szy mi uczel nia mi, ban -
ka mi, Po wia to wy mi Urzę da mi
Pra cy, WUP, gmi na mi, sa mo -
rzą dem go spo dar czym, Urzę -
dem Mar szał kow skim i Wo je -
wódz kim oraz in ny mi in sty tu -
cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz

roz wo ju ma łych i śred nich
przed się biorstw.

W swo jej 15-let niej dzia łal -
no ści za swój pro fe sjo na lizm
i rze tel ność dzia ła nia zo sta li -
śmy do ce nie ni przez Kra jo wą
Izbę Go spo dar czą w War sza -
wie, cze go efek tem by ło dzie -
się cio krot ne nada nie ARL
S.A. ty tu łu „Przed się bior stwo
Fa ir Play” (za la ta 2001-2011).
W 2010 r. ro ku otrzy ma li śmy
na gro dę spe cjal ną Pla ty no wą
Sta tu et kę oraz sze reg in nych
wy róż nień i od zna czeń nada -
nych przez sa mo rzą dy go spo -
dar cze, wła dze sa mo rzą do we
i Pol ską Agen cję Roz wo ju
Przed się bior czo ści w War sza -
wie. 

Agen cja jest wpi sa -
na do pro wa dzo ne go przez
Ko mi sję Eu ro pej ską w Bruk -
se li Cen tral ne go Re je stru In -
sty tu cji Szko lą cych i Do rad -
czych pod nu me rem
POL – 100302. Agen cja wdro -
ży ła i sto su je Sys tem Za rzą -
dza nia Ja ko ścią wg nor my
ISO 9001: 2009 w za kre sie
pro wa dze nia usług do rad -
czych, in for ma cyj nych, szko le -
nio wych, fi nan so wych oraz
ob słu gi in we stor skiej. Z cza -
sem zmie ni ły się ak cen ty
w dzia łal no ści Spół ki. Roz po -
czę ła się bu do wa kon ku ren cyj -
no ści ma łych i śred nich firm.

Kon ku ren cyj ność na bra ła du -
że go roz pę du w mo men cie
przy stą pie nia Pol ski do UE
i uru cho mie niem fun du szy
unij nych na roz wój firm.

Wnio sło to świe ży kli mat,
przy spie szy ło prze mia ny,
usta bi li zo wa ło pra wo daw stwo
go spo dar cze, da ło moż li wość
mię dzy na ro do wych part ner -
skich kon tak tów go spo dar -
czych ma łym i śred nim przed -
się bior stwom oraz umoc ni ło
po zy tyw nie stan dar dy eu ro -
pej skie w na szym ży ciu co -
dzien nym. 

Któ ry z in stru men tów, wpi sa -
nych w struk tu rę Agen cji Roz wo -
ju Lo kal ne go S.A., cie szy się naj -
więk szym za in te re so wa niem
przed się bior ców lub miesz kań -
ców?
Dla przed się bior ców to do ta -
cje i po życz ki skie ro wa ne
na roz wój fir my. Tam, gdzie
nie by ło moż li wo ści po zy ska -
nia do ta cji, du żym po wo dze -
niem cie szy ły i cie szą się po -
życz ki dla mi kro, ma łych
i śred nich firm o pre fe ren cyj -
nej sto pie pro cen to wej. Atu -
tem na szych po ży czek jest
fakt, iż przed się bior cy, któ rzy
roz po czę li dzia łal ność lub nie
po sia da ją hi sto rii kre dy to wej,
mo gą się z po wo dze niem
ubie gać się o po życz kę. 

Przed Agen cją na stęp ne la ta. Ja -
kie one bę dą?
Sto imy przez na stęp ny mi wy -
zwa nia mi, a więc za chę ca nie
ma łych i śred nich firm
do wpro wa dze nia do swo jej
dzia łal no ści in no wa cyj no ści
za rów no w sfe rze or ga ni za cyj -
nej, pro duk to wej czy pro ce so -
wej. Bę dzie my da lej po ma gać
oso bom fi zycz nym ma ją cym
do bre po my sły do za kła da nia
dzia łal no ści go spo dar czej. Po -
dej mu je my ba da nia w za kre -
sie mo ni to ro wa nia ryn ku pra -
cy, bę dzie my na dal dzia łać
na rzecz do sto so wa nia pro fi lu
kształ ce nia do je go wy mo -
gów. Ja kie bę dą ko lej ne la ta?
Na pew no bę dą pra co wi te,
gdyż przy go to wu je my się
do na stęp ne go okre su bu dże -
to we go UE na la ta 2014-2020.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:�Sylwia�Kosman
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Roz mo wa z Ja�nem�Szo�tem, pre ze sem Za rzą du Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go S.A. w So snow cu z oka zji ob cho dów 15-le cia Agen cji 

Przed nami wiele wyzwań 

strona powstaje dzięki współpracy z Agencją Rozwoju
lokalnego S.A. w Sosnowcu

ZA PRA SZA MY
DO WSPÓŁ PRA CY
Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go S.A.
ul. Te atral na 9, 41-200 So sno wiec
tel. 32 266 50 41, 32 293 36 10,
fax 32 293 37 31

e -ma il: arl@arl.org.pl www.arl.org.pl
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Nic się nie umywa
do ukochanego Sosnowca
W czwar tek 16 lu te go w au li
Miej skiej Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Ko ściel nej od by ło się
spo tka nie ze zna nym re ży se rem
oraz sce na rzy stą fil mo wym i te le -
wi zyj nym, wy wo dzą cym się
z So snow ca – Sta ni sła wem Ję dry -
ką. Au la bi blio te ki peł na by ła fa -
nów fil mo wej twór czo ści re ży se -
ra, nie tyl ko tej star szej wie kiem,
ale rów nież licz ne go gro na mło -
dzie ży. 

– Mi łym za sko cze niem dla
mnie jest licz ba Was tu taj. Mam
na dzie ję, że przy szli ście tu z wła -
snej wo li, a nie po to, by nie
uczest ni czyć w lek cji ma te ma ty -
ki na przy kład. I bar dzo bym się
cie szył, gdy by ście wy szli stąd
z prze ko na niem, że nie był to stra -
co ny czas – żar to wał re ży ser.

Ar ty sta spo tkał się z ze bra ny -
mi go ść mi w ra mach au tor skie go
spo tka nia przy pro mo cji książ ki
„Mi ło ści mo je go ży cia”. Roz mo -
wę po pro wa dzi li ucznio wie III Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Bo le sła wa Pru sa w So snow -
cu – szko ły, któ rej ab sol wen tem
zresz tą jest sam Ję dry ka.

– To już się sta ło ta kie mod -
ne i po wszech ne, że wszy scy pi -
szą o so bie. Gdy ktoś mnie py -
ta, dla cze go na pi sa łem tę książ -
kę od po wia dam, że chcia łem
wy rę czyć tych wszyst kich, co
jesz cze książ ki o mnie nie na pi -
sa li. Ko muś mo gło by wy dać się
ba nal ne, że pi szę ta ką książ kę
i za sta no wił by się, kto chciał by
ją prze czy tać. Ale ja w ten spo -
sób chcia łem mię dzy in ny mi
od dać hołd mo im dwóm mat -
kom – tej któ ra mnie uro dzi ła
oraz tej któ ra mnie póź niej wy -
cho wa ła – i w ten spo sób po -
dzię ko wać im za mi łość, któ rą
mnie ob da ro wa ły – mó wił Sta -
ni sław Ję dry ka.

W cza sie spo tka nia za pre -
zen to wa no rów nież dwa krót kie
fil my, je den pro mu ją cy książ kę,
oraz dru gi do ku men tal ny, na te -
mat wy sta wy do ty czą cej twór -
czo ści Ję dry ki, któ ra mia ła
miej sce w MBP w 2008 ro ku.
Re ży ser wie lo krot nie pod czas
wi zy ty pod kre ślał, jak moc no
zwią za ny jest z na szym mia -
stem.

– Gdzie kol wiek bym nie był,
za wsze ser decz nie wspo mi nam
So sno wiec. Wte dy, gdy tu taj
spę dza łem mło dość, bę dąc jesz -
cze na do rob ku, już po ko cha łem
to mia sto i tak po zo sta ło. Po tem
wy je cha łem do Wyż szej Szko ły
fil mo wej w Ło dzi, prze by wa łem
też w in nych mia stach, ale ja koś
żad ne z nich nie umy wa ło się
do te go uko cha ne go już So -
snow ca, mi mo że nie był ta ki
pięk ny. W mo im ser cu na dal jest
tam ten So sno wiec, o któ rym co
nie co mo że cie prze czy tać w mo -
jej no wej książ ce – pod kre ślał
au tor.

Sta ni sław Ję dry ka jest ab sol -
wen tem Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. Bo le sła wa Pru sa
w So snow cu oraz Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Fil mo wej w Ło -
dzi. De biu to wał w ro ku 1962 ob -
ra zem „Dom bez okien”.
Po pew nym cza sie za jął się te ma -
ty ką dzie cię co -mło dzie żo wą.
Do je go nie za po mnia nych fil -
mów na le żą m.in. „Wa ka cje
z du cha mi”, „Po dróż za je den
uśmiech”, „Sta wiam na Tol ka

Ba na na” czy „Ko niec wa ka cji”.
Ak cja wie lu fil mów Ję dry ki czę -
sto to czy się w Za głę biu Dą -
brow skim i na Ślą sku. Re ży ser
jest lau re atem wie lu na gród i wy -
róż nień jak: Me da lu Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej oraz Na gro -
dy Sto wa rzy sze nia Fil mow ców
Pol skich za wy bit ne osią gnię cia
ar ty stycz ne. 

– To jest bar dzo sym pa tycz -
ne, że przez wie le, wie le lat,
w róż nych sy tu acjach: u fry zje -
ra, u pa ni, któ ra ro bi mi prze -
świe tle nie po za ko lej ką, od tak -
sów ka rza w El blą gu, od bi blio -
te ka rza w War sza wie, od ja kie -
goś prze chod nia na uli cy,
od ko goś, kto przy sto li ku obok
sie dzi w ka wiar ni, czy słu cha -
cza na spo tka niu, sły szę: wy -
cho wa łam/wy cho wa łem się
na pań skich fil mach, a mi ni gdy
do gło wy by nie przy szło,
gdy 40 lat te mu ro bi łem te fil -
my, by ko go kol wiek wy cho wy -
wać – spu en to wał spo tka nie
Sta ni sław Ję dry ka.

Tekst�i fo�to:�Ga�brie�la�Ko�la�no

           reklama

II Liceum Ogólnokształcące im.
Emilii Plater zaprasza
do wzięcia udziału
w VIII edycji drużynowego
konkursu przyrodniczego
„Emiliada”
Dru ży no wy Kon kurs Przy rod ni -
czy „Emi lia da” jest prze zna czo ny
dla uczniów klas III gim na -
zjów. – Kon kurs ma wie lo let nią
tra dy cję. Od 8 lat gro ma dzi rze sze
mło dych adep tów na uk przy rod -
ni czych, am bit nie re ali zu ją cych
wła sne ce le ży cio we. Wy so ki po -
ziom me ry to rycz ny kon kur su za -

pew nia współ dzia ła nie z pra cow -
ni ka mi na uko wy mi wyż szych
uczel ni, w tym Ślą skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go, Uni wer sy te -
tu Ślą skie go i Po li tech ni ki Ślą -
skiej – pod kre śla ją or ga ni za to rzy.

Każ de gim na zjum mo że wy -
sta wić mak sy mal nie trzy dru ży ny
zło żo ne z trzech uczniów. Kon -
kurs po dzie lo ny jest na dwa eta -
py – in dy wi du al ny to test obej mu -
ją cy 30 py tań (po 10 z bio lo gii,
che mii, fi zy ki). W dru gim  eta -
pie – dru ży no wym – sześć ze spo -
łów, w któ rych ucznio wie osią -
gnę li w su mie naj lep sze wy ni ki
w pierw szym eta pie, ze spo ło wo

wy ko na do świad cze nia la bo ra to -
ryj ne z bio lo gii, che mii, fi zy ki.

Kon kurs od bę dzie się 31
mar ca w II LO im. Emi lii Pla ter.
Ter min nad sy ła nia zgło szeń mi -
ja 17 mar ca. Zgło sze nia we dług
wzo ru do stęp ne go na stro nie in -
ter ne to wej www.pla ter.edu.pl
moż na prze sy łać: pocz tą na ad -
res II LO im. E. Pla ter (ul. Par ko -
wa 1, 41-200 So sno wiec), fak -
sem na nu mer 32/266 45 35 lub
w for mie elek tro nicz nej (PDF)
z pocz ty elek tro nicz nej wła ści -
we go gim na zjum. Dla zwy cięz -
ców prze wi dzia no atrak cyj ne
na gro dy. KP

Przy�rod�ni�cza�„Emi�lia�da”

18 lu te go, już po raz XVI, od był
się Bal Cha ry ta tyw ny na rzecz
Cen trum Pe dia trii im. Ja na Paw -
ła II w So snow cu. Po cząt ko wo ini -
cja ty wa trzech osób, w póź niej -
szych la tach an ga żu ją ca co raz
więk szą licz bę mło dych lu dzi,
wpi sa ła się na sta łe do ka len da rza
za baw kar na wa ło wych w So snow -
cu. – Z jed nej stro ny to świet na za -
ba wa, z dru giej zaś do sko na ła oka -

zja do wy ko rzy sta nia wiel kiej wo li
so sno wi czan do dzie le nia się z ty -
mi, któ rzy naj bar dziej te go po trze -
bu ją. Z cho ry mi dzieć mi – mó wi
po seł Ja ro sław Pię ta, ak tyw nie
wspie ra ją cy tę ini cja ty wę. 

Łącz nie ze bra no w trak cie ba -
lu 7 ty się cy zło tych. Środ ki w ca -
ło ści zo sta ną prze zna czo ne
na rzecz cen trum i je go pa cjen -
tów. RED 

XVIBal�Cha�ry�ta�tyw�ny Adepci�dziennikarstwa
zEkonomika�wyróżnieni
Re dak cja szkol nej ga zet ki
„Śmia ło”, któ ra już od dwu dzie -
stu lat uka zu je się w Ze spo le
Szkół Eko no micz nych w So -
snow cu, zo sta ła wy róż nio na
w stycz nio wym kon kur sie „Ju -
nior w Dru ku”.

Mło dzi re dak to rzy, któ rzy
od pół to ra ro ku bio rą udział
w pro jek cie Ju nior Me dia i pu bli -
ku ją swo je ma te ria ły w wy da niu
elek tro nicz nym ga zet ki „Śmia ło”,
zo sta li wy róż nie ni w kon kur sie,
uzy sku jąc ty tuł lau re ata. War to
pod kre ślić, że to już dru gi raz
w bie żą cym ro ku szkol nym mło -
dzi „eko no mi ści” oka za li się naj -
lep szy mi dzien ni ka rza mi. Na gro -
dą dla nich bę dzie wy da nie 250
eg zem pla rzy na pa pie rze ga ze to -
wym, któ re re dak cja pra so wa
prze śle do szko ły. KP
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Bezpieczny�internet�w�ZSS�nr�2
Ze spół Szkół Spe cjal nych nr 2 na -
gro dzo ny Cer ty fi ka tem Szko ły
Bez piecz ne go In ter ne tu. So sno -
wiec ka szko ła zo sta ła wy róż nio -
na pod czas II Kon fe ren cji „Szko ła
Bez piecz ne go In ter ne tu” w Wyż -
szej Szko le Na uk Spo łecz nych Pe -
da go gium w War sza wie.

ZSS nr 2 zo stał na gro dzo ny
za naj więk szą ak tyw ność w ra -
mach pro gra mu Szko ły Bez piecz -

ne go in ter ne tu. Wy róż nie nie i cer -
ty fi kat z rąk Rzecz ni ka Praw
Dziec ka oraz Ge ne ral ne go In spek -
to ra Ochro ny Da nych Oso bo wych
oraz Na czel nika Wy dzia łu Pro fi -
lak ty ki iWspół pra cy ze Spo łe czeń -
stwem Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych ode bra li dy rek tor szko -
ły  Ane ta Jur kow ska oraz ko or dy -
na tor re ali za cji pro gra mu w szko -
le – Piotr Kę pa. KP

Mi�strzo�stwa�So�snow�ca�Gim�na�zjum
wte�ni�sie�sto�ło�wym2011/2012

29 lutego od by ły się Mi strzo stwa
So snow ca Gim na zjum w te ni sie
sto ło wym. W tur nie ju star to wa -
ło 20 za wod ni czek i 27 za wod ni -
ków z czo ło wych dzie wię ciu
szkół w te ni sie sto ło wym w na -
szym mie ście. Zna ko mi cie w tych
za wo dach wy stą pi li re pre zen tan -
ci Gim na zjum nr 2 w So snow cu
(tre nu ją cy na co dzień w UKS
Dwój ka So sno wiec) zdo by wa jąc
trze ci raz z rzę du 1 miej sce dru ży -
no wo w ka te go rii dziew cząt
(w skła dzie Do mi ni ka Ba naś, Ka -
ro li na Sie ru ga i Do mi ni ka Si wec -
ka), na to miast dru ży na chłop ców
(w skła dzie Ad rian Fa biś, Mi łosz
Gar bus i Ro bert Ja siń ski) obro ni -
ła ty tuł wi ce mi strzow ski z ze szłe -
go ro ku. Su mu jąc wy ni ki chłop -
ców i dziew cząt, dru gi rok z rzę du
re pre zen ta cja Gim na zjum nr 2
osią ga naj lep sze wy ni ki w Mi -
strzo stwach So snow ca w te ni sie
sto ło wym ze wszyst kich so sno -
wiec kich szkół. W kla sy fi ka cji in -
dy wi du al nej wśród dziew cząt
Gim na zjum zna ko mi cie za gra ła
Do mi ni ka Ba naś, któ ra wy gra ła
ko lej ny tur niej bez stra ty se ta
i obro ni ła mi strzow ski ty tuł z ze -
szłe go se zo nu. Dru gie miej sce za -

ję ła Ka ro li na Sie ru ga (G 2),
a trze cie miej sce za ję ła Wojt czak
Ar le ta (G 13). W ka te go rii chłop -
ców Gim na zjum 1 miej sce zdo był
Jan Szym czyk (G 16), 2 miej sce
za jął Szy mon Twar dow ski (G 16),
a trze cie miej sce Ad rian Fa biś
(G 2). Trzy naj lep sze szko ły
wśród dziew cząt i chłop ców
awan so wa ły do za wo dów re jo no -
wych, w któ rych bę dą ry wa li zo -
wać z Ja worz nem. Naj lep sze
szko ły otrzy ma ły pu cha ry i dy -
plo my. Kla sy fi ka cja koń co wa
czo ło wych szkół gim na zjal nych
w So snow cu przed sta wia się na -
stę pu ją co:
Dziew czę ta Gim na zjum: 1 miej -
sce  - Gim na zjum nr 2 (89 pkt); 2
miej sce – Gim na zjum nr 13 (80
pkt); 3 miej sce – Gim na zjum
nr 16 (64,5 pkt).
Chłop cy Gim na zjum: 1 miej -
sce – Gim na zjum nr 16 (87pkt); 2
miej sce – Gim na zjum nr 2 (74,5
pkt); 3 miej sce – Gim na zjum
nr 13 (71 pkt).

Opie ku nem za wod ni ków i za -
wod ni czek z Gim na zjum nr 2
w So sno wu na tym tur nie ju był
tre ner UKS Dwój ka So sno wiec
mgr Ad rian Eliasz. ARC

Obchody�149.�Rocznicy�Wybuchu�Powstania�Styczniowego
14 lu te go obok ta bli cy upa mięt nia ją cej
wy da rze nia Po wsta nia Stycz nio we go
znaj du ją cej się na bu dyn ku Dwor ca
PKP w So snow cu spo tka ły się de le ga -
cje: or ga ni za cji kom ba tanc kich, władz
sa mo rzą do wych oraz mło dzie ży.
Wspo mi na no wy da rze nia sprzed 149
lat, z tej oka zji zło żo no kwia ty pod ta -
bli cą. So sno wiec ka mło dzież wzię ła
udział w X Raj dzie Szla ka mi Po wsta -
nia Stycz nio we go. U

Re struk tu ry za cja oświa ty jest ko niecz na i nie zbęd na. De cy zje są trud ne, ale ko niecz ne

Wy bra li śmy mniej sze zło
Roz mowa z To�ma�szem�Nie�dzie�lą, rad nym klu bu SLD
Rad ni klu bu SLD i PO prze gło so wa li
zmia ny w siat ce szkół. Czy to na praw -
dę by ła do bra de cy zja, naj lep sza
z moż li wych?

Wtej kwe stii nie ma do brych de cy -
zji. Tu jest wy bór mię dzy złem al -
bo więk szym złem. W tym przy -
pad ku więk szym złem by ło by po -
zo sta wie nie oświa ty w obec nym
kształ cie, amniej szym złem jest łą -
cze nie i li kwi do wa nie szkół. Oczy -
wi ście nie zpunk tu wi dze nia osób,
któ rych de cy zje do ty czą bez po -
śred nio, czy li uczniów, ro dzi ców,
na uczy cie li i pra cow ni ków. Nie da
się wo bec nich tych de cy zji uza sad -
nić, bo za wsze te gru py bę dą mia ły
od czu cia ne ga tyw ne. Bio rąc jed -
nak poduwa gę in te res ca łej wspól -
no ty sa mo rzą do wej, to re struk tu ry -
za cja oświa ty jest ko niecz na i nie -
zbęd na. Mu si my ra cjo na li zo wać
kosz ty i nie ma od te go od wro tu.
Bę dzie my stop nio wo re ali zo wać
pro gram re struk tu ry za cji oświa ty
w spo sób naj mniej bo le sny, czy li
przy kła do wo wy ga szać eta ty osób,
któ re odej dą na eme ry tu ry. Tu taj
jed nak gmi na nie ma moż li wo ści
wpły wu na po li ty kę dy rek to rów
szkół, któ rzy kreu ją po li ty kę za -
trud nie nia w swo ich pla ców kach. 

Nie za póź no te de cy zje za pa dły? 
Na czas pod ję cia tych de cy zji rzu -
tu je sy tu acja po li tycz na. Mu sia ła
się zna leźć so lid nawięk szość, któ -
ra po dej mie się trud nej re for my
i weź mie od po wie dzial ność za jej
prze pro wa dze nie. Ta ka de cy zja,
oczy wi ście, po cią ga za so bą kosz -
ty, zwią za ne z utra tą po pu lar no ści
przez rzą dzą cych, dla te go jest za -
zwy czaj od su nię ta w cza sie. Czy
po dej mo wa nie ta kich de cy zji jest
ła twe? Od po wia dam: nie. Ko niecz -
ne? Od po wia dam: tak. 

Czy ini cja ty wa w spra wie prze pro wa -
dze nia re fe ren dum do ty czą ca opi nii
na te mat re struk tu ry za cji oświa ty się
po wie dzie? 

Zjed nej stro ny to cen na ini cja ty wa.
Waż ne jest, by miesz kań cy włą cza -
li się wży cie pu blicz ne, by na stę po -
wał dia log, kon sul ta cje i współ de -
cy do wa nie. Z dru giej stro ny wy -
mo gi do ty czą ce waż no ści re fe ren -
dum już po ka za ły w na szym mie -
ście, że prze pro wa dze nie wią żą ce -
go re fe ren dum, nie ma więk szych
szans po wo dze nia. Re for ma oświa -
ty, pa ra dok sal nie nie do ty czy sze -
ro kie go za kre su dzia łań. W mo jej
oce nie obec ne ru chy woświa cie są
mi ni mal ne, choć oczy wi ście kosz -
tow ne i bo le sne. Wy da je mi się, że
ten te mat nie spo tka się z ta kim od -
ze wem spo łecz nym, na ja ki li czą
or ga ni za to rzy re fe ren dum. Je stem
prze ko na ny, że nie bę dzie wy ma -
ga nej fre kwen cji pod czas re fe ren -
dum, je że li w ogó le doj dzie ono
do skut ku. 

Jak już je ste śmy przy te ma cie re fe -
ren dum, to ostat nio Fe de ra cja Mło -
dych So cjal de mo kra tów zbie ra ła
w So snow cu pod pi sy zmie rza ją ce
do prze pro wa dze nia ogól no kra jo we -
go re fe ren dum, eme ry tal ne go…
Je stem peł no moc ni kiem SLD
w tym za kre sie. Pro po nu je my zre -
for mo wać po li ty kę pro ro dzin ną
oraz pod ję cie dzia łań ma ją cych
na ce lu roz wój ryn ku pra cy, a do -
pie ro po tem roz wa żać wy dłu że nie
wie ku eme ry tal ne go, by nie by ło
sztyw ne go ro ku eme ry tal ne go
do 67. ro ku ży cia. Męż czyź ni mie -
li by pra wo przej ścia na eme ry tu rę
po 40 la tach pra cy, a ko bie ty po 35
la tach pra cy. Z tym, że oso by prze -
cho dzą ce na eme ry tu rę po tym

okre sie, mu sia ły by so bie zda wać
spra wę, że ich świad cze nia bę dą
niż sze i sa me po win ny mieć pra wo
wy bo ru, czy pra cu ją da lej, czy
prze cho dzą na eme ry tu rę. Zbie ra -
my pod pi sy do 30 mar ca. Na ra zie
ze bra li śmy oko ło 1000 pod pi sów. 

Jak oce nia Pan de cy zję dy rek to ra
Szpi ta la Miej skie go, któ ry nie chciał
pod pi sać ob ni żo ne go kon trak tu
na izby przy jęć?
Pa to lo gią jest Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia. Do strze gam błę dy
po stro nie szpi ta la, ale uwa żam, że
je śli roz dział środ ków przez NFZ
za le ży od wza jem nych do brych
kon tak tów dy rek to rów pla có wek
z urzęd ni ka mi NFZ, któ rzy uzna -
nio wo przy dzie la ją środ ki, o czym
bar dzo czę sto sły szy się w pry wat -
nych roz mo wach, to po pro stu bar -
dzo cho ry jest ten sys tem. Ja też
bym te go kon trak tu nie pod pi sał,
bo jed nym pod pi sem na ra żam
szpi tal na ko lej ne dwa mi lio ny dłu -
gu, po nie waż ktoś w NFZ per fid -
nie wy ko rzy stał brak ra por tów
szpi ta la. 

Ale z dru giej stro ny kosz ty spo łecz ne
bra ku izby przy jęć są bar dzo wy so -
kie. Mo że nie wszyst ko na le ży prze li -
czać na pie nią dze...
Moż naoczy wi ście ge ne ro wać stra -
ty, ale z dru giej stro ny skąd wziąć
pie nią dze, bo pew nie w mar cu lub
kwiet niu bę dzie my gło so wać
za ko lej ną po życz ką dla szpi ta la. 

Czy li trze ba sko mer cja li zo wać szpi -
tal?
Ten pro blem na ra sta i trze ba bę -
dzie go roz wią zać, ale nie są dzę,
by ktoś obec nie roz wa żał ta kie roz -
wią za nie. 

Czy dy rek tor Zbi gniew Swo bo da do -
brze za rzą dza szpi ta lem?
Wy po wie dzi za stęp ców  pre zy den ta
na sze go mia sta z PO o dy rek to rze
Szpi ta la Miej skie go świad czą o ich
nie udol no ści. Kie dy su ge ru ją w ar -

ty ku łach pra so wych, że dy rek tor jest
złym me na dże rem i trze ba go wy -
rzucić, ale te go nie są w sta nie zro -
bić, to zna czy, że są nie udol ni. Nad -
to ta ki stan rze czy po zwa la są dzić, iż
za tym po stu la tem kry ją się nie ko -
niecz nie in ten cje zwią za ne z chę cią
po pra wy sy tu acji szpi ta la. Ta kie de -
cy zje i dys ku sje po win ny od by wać
się w gro nie klu bów i pre zy den tów,
ana stęp nie wspól ne sta no wi sko po -
win no być ar ty ku ło wa ne. Nie przy -
stoi oso bom nata kich sta no wi skach
pu blicz ne ko men to wa nie i oce -
nianie pra cy dy rek to ra nie ma ją ce
opar cia w opi nii więk szo ści rad -
nych. Za cho wa nia te na le ży od bie -
rać, ja ko pró bę wy mu sze nia pew -
nych de cy zji, bądź chęć za tu szo wa -
nia swo jej nie udol no ści. Ta na gon ka
wi ce pre zy den tów i rad nych to po li -
tycz na roz gryw ka..

Czy gmi na w opty mal nym stop niu po -
zy sku je środ ki unij ne?
Mo im zda niem, je śli cho dzi o po -
zy ski wa nie środ ków mięk kich, to
do tej po ry nie do cze ka li śmy się
do bre go sys te mu w tym za kre sie.
W in nych gmi nach, jak np. w Ka -
to wi cach, wpro wa dzo no in ne roz -
wią za nie. Biu ro Fun du szów Eu ro -
pej skich do brze funk cjo nu je
i urzęd ni cy pro fe sjo nal nie zaj mu -
ją się z suk ce sa mi po zy ski wa niem
środ ków unij nych. W przy pad ku
twar dych pro jek tów, jak np. z Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go, do wie dzia łem się, że urzęd -
ni cy w ogó le nie pi szą pro jek tów,
ale zle ca ją pi sa nie pro jek tów fir -
mom ze wnętrz nym. Moż na mieć
wąt pli wo ści, czy fir my ze wnętrz -
ne ro bią to na 100 pro cent, bo
prze cież nie ma ją peł nej wie dzy
o mie ście, ale za le ży im na wzię -
ciu pro wi zji. Jed nak że nie ma w
tym za kre sie opty mal nych roz -
wią zań. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman

Wyciągnijmy�naukę�z tej�śmierci
Najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi i setki obcych osób, wzruszonych tragiczną śmiercią półrocznej Madzi, pożegnało ją 15 lutego
Dziew czyn ka zo sta ła po cho wa -
nanacmen ta rzu przyAl. Mi rec kie -
go w So snow cu. Pod czas uro czy -
sto ści po grze bo wych, któ re roz po -
czę ły się ogo dzi nie14.00, aza koń -
czy ły krót ko przedgodz.16.00,  nie
do szło do żad nych in cy den tów.
Mat ka dziew czyn ki Ka ta rzy na W.,
któ ra kła ma ła przez kil ka na ście dni,
że dziew czyn ka zo sta ła po rwa na,
a po tem twier dzi ła, że był to nie -

szczę śli wy wy pa dek, nie wzię ła
udzia łu w tej smut nej ce re mo nii.
W tym cza sie opu ści ła areszt śled -
czy w Ka to wi cach. 

Po li cja za pew ni ła ro dzi com
dziew czyn ki ochro nę po li cyj ną.
Kil ka dni po po grze bie ro dzi ce
zre zy gno wa li z po mo cy po li cji,
od da jąc się pod opie kę Krzysz to -
fa Rut kow skie go. Ten, jak twier dzi
w ta blo ido wych me diach, za fun -

do wał im kil ku dnio wy po byt
w gó rach, a po tem umie ścił
ich 250 km od Ślą ska, w 150-me -
tro wym apar ta men cie, gdzie bę dą
mo gli za cząć no we ży cie i pod jąć
pra cę. – Nie pła cą za me dia ani
za czynsz, ale wy ży wić się mu szą
sa mi – stwier dził Krzysz tof Rut -
kow ski w „Fak cie”. 

Po li cja i pro ku ra tu ra w dal -
szym cią gu pro wa dzą śledz two

w tej spra wie. Na ra zie pro ku ra to -
rzy nie za kwe stio no wa li ze znań
Ka ta rzy ny W., któ ra twier dzi ła, że
dziec ko wy śli zgnę ło jej się z rąk
i ude rzy ło gło wą o próg. Po wy -
pad ku mat ka dziew czyn ka mia ła
ukryć zwło ki dziew czyn ki w par -
ku przy ul. Że rom skie go. Na ra zie
Ka ta rzy na W. jest po dej rza -
na o nie umyśl ne spo wo do wa nie
śmier ci. sk

Krzysztof Polaczkiewicz

ARC

Sosnowiczanie znakomicie się spisali
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Pierw szym dy rek to rem Pań stwo we go
Te atru Za głę bia zo stał w 1955 Wła dy -
sław Szy pul ski. Po mi mo do brej wo li
z cza sem oka za ło się, że prze ro sły go
jed nak za da nia, któ rych się pod jął
i w dwa la ta póź niej na wła sną proś bę
zo stał od wo ła ny z zaj mo wa ne go sta no -
wi ska. Za tem start so sno wiec kie go te -
atru po sied mio let nim mil cze niu (1948-
1955) nie był zbyt uda ny. Wie le zmian
wpro wa dził w la tach 1957-1965 ko lej ny
dy rek tor Ta de usz Przy staw ski wraz ze
swo im za stęp cą An to nim Ed mun dem
Gra zia do i lwow skim po etą Alek san -
drem Baug mard tem. Chcąc nie chcąc
stwo rzy li w miej sco wym te atrze at mos -
fe rę praw dzi wie kre so wą, lwow ską. Od -
zna cza ła się ona do sko na łym wy ra zem
sztu ki sce nicz nej o bar dzo ory gi nal nym,
wy so kim, mo że naj wyż szym w dzie jach
so sno wiec kiej sce ny po zio mie ar ty stycz -
nym. Po odej ściu T. Przy staw skie go
do Te atru No we go w Za brzu je go na -

stęp cą zo stał na je den se zon po cho dzą -
cy z Ja worz na An drzej Ura mo wicz.
W la tach 1966-1971 dy rek to rem i kie -
row ni kiem ar ty stycz nym Te atru Za głę -
bia był uro dzo ny w So snow cu Wie sław
Mi rec ki. Dał się po znać w tym cza sie ja -
ko wraż li wy ar ty sta sce ny, pie lę gnu ją cy
wła sną wi zje te atru opar tą na po ety ce
i uro kach daw nych cza sów. Je go na stęp -
cą w la tach 1971-1976 zo stał An to ni
Sło ciń ski. Prze ło mo wą da tą w hi sto rii
Te atru Za głę bia w So snow cu był nie wąt -
pli wie 1 wrze sień 1976 ro ku, kie dy sta -
no wi sko dy rek to ra i kie row ni ka ar ty -
stycz ne go ob jął Jan Kle mens i zaj mo wał
je przez 21 ko lej nych se zo nów. Już w se -
zo nie 1978/1979 na wią zał współ pra cę
z nie miec kim El be -Es ter The ater w Wit -
ten ber dze. O okre sie kie ro wa nia pla ców -
ką przez J. Kle men sa moż na spo koj nie
po wie dzieć, że pro wa dzo na by ła wów -
czas pew ną rę ką ku no wej for ma cji spo -
łecz nej, tym sa mym ku mo de lo wi no wej

es te ty ki te atru, nie za tra ca jąc nic ze swe -
go dzie dzic twa. Po prze mia nach 1989
ro ku sta nął i po do łał no we mu wy zwa niu
ja kim by ło fi nan so wa nie te atru w tym
trud nym nie tyl ko dla kul tu ry okre sie.
W tym miej scu na le ży rów nież wspo -
mnieć o po sta ci Ja na Pierz cha ły, któ ry
zaj mo wał sta no wi sko kie row ni ka li te rac -
kie go od 1966 ro ku u trzech ko lej nych
dy rek to rów. Rok 1997 z per spek ty wy
cza su moż na na zwać okre sem no we go
otwar cia. Te atr Za głę bia ob cho dził ju bi -
le usz 100-le cia po wsta nia a J. Kle mens
od szedł na za słu żo ną eme ry tu rę. No -
wym dy rek to rem zo stał Adam Kop ciu -
szew ski, któ ry swój pro gram stre ścił
w kil ku punk tach: zróż ni co wa ny re per -
tu ar (z prze wa gą dra ma tur gii kla sycz -
nej), wy rów na ny po ziom rze mio sła ar ty -
stycz ne go, wni kli wa in ter pre ta cja tek stu,
ko re spon du ją ca, je śli to moż li we, z re -
flek sja mi i emo cja mi współ cze sne go
wi dza. Te atr Za głę bia po zo sta wał wier -

ny tym za sa dom z (czę sto) lep szym lub
(rzad ko) gor szym skut kiem przez ko lej -
ne 14 se zo nów, kie dy pla ców ką kie ro wał
wspo mnia ny A. Kop ciu szew ski. W cią -
gu 115 lat swo je go ist nie nia so sno wiec -
ki te atr był miej scem ar ty stycz nych do -
ko nań i po li tycz nych ma ni fe sta cji oraz
świad kiem wie lu wy da rzeń istot nych dla
lo sów kra ju. Bli skość przez la ta gra ni cy
nie miec kiej po wo do wa ła, że pol skie sło -
wo pły ną ce ze sce ny, ro dzi ma li te ra tu ra
gosz czą ca wraz z ak to ra mi w mia stach
ca łe go re gio nu by ła nie oce nio na w la -
tach wal ki o przy na leż ność pań stwo wą.
Te atr Za głę bia przez te la ta od gry wał
istot ne zna cze nie w ży ciu kul tu ral nym
wo je wódz twa (i nie tyl ko). Od ubie głe -
go ro ku so sno wiec kim te atrem kie ru je
Zbi gniew Le ra czyk, któ re mu w de biu -
tanc kim se zo nie na sta no wi sku dy rek to -
ra w ro ku ju bi le uszu, ni żej pod pi sa ny
oraz ca ła re dak cja „Ku rie ra Miej skie go”
ży czy sa mych suk ce sów. 

Historia teatru cz. III
ZILLINGER
Waldemar
(1888 – 1958), nauczyciel, działacz
społeczny i oświatowy

Uro dził się 18 stycz nia 1888 r. w Ra do -
miu, wro dzi nie na uczy ciel skiej. Pra cę pe -
da go gicz ną roz po czął w gim na zjum
Emi lii Za widz kiej w Dą bro wie Gór ni -
czej. W 1913 r. prze niósł się do So snow -
ca, gdzie ob jął po sa dę na uczy cie la fi zy ki
i ma te ma ty ki w 7-kla so wej Szko le Han -
dlo wej, prze kształ co nej po od zy ska niu
nie pod le gło ści wGim na zjum Pań stwo we
im. St. Sta szi ca. Jed no cze śnie uczył
w szko le Jó ze fy Si wi ko wej (obec nie Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. E. Pla ter).
Od 1929 do 1933 r. pia sto wał sta no wi sko
dy rek to ra wGim na zjum im. W. Łu ka siń -
skie go w Dą bro wie Gór ni czej, a w la -
tach 1933-39 peł nił tę funk cję w „Sta szi -
cu” w So snow cu. Cie szył się po wa ża -
niem i wiel kim sza cun kiem swo ich wy -
cho wan ków. Dbał o wy so ki po ziom edu -
ka cji oraz roz wój we wnętrz ny mło dzie ży.
W Gim na zjum im. Sta szi ca dzia ła ły kół -
ka za in te re so wań (m. in. te atral ne), re da -
go wa no mie sięcz nik uczniów za głę biow -
skich szkół śred nich „Mło dzi idą”. Za je -
go ka den cji wy re mon to wa no bu dy nek
szkol ny iwy po sa żo no szko łę wno wo cze -
sne po mo ce na uko we. Wy buch II woj ny
świa to wej prze rwał tę dzia łal ność.
W okre sie oku pa cji hi tle row skiej kon ty -
nu ował na ucza nie (ma te ma ty ki i fi zy ki)
w „szko łach Po lańsz czy ków”. Uwa ża ny
był za nie ofi cjal ne go zwierzch ni ka taj -
nych szkół na te re nie So snow ca. Po wy -
zwo le niu nie zwłocz nie przy stą pił douru -
cha mia nia gim na zjum „Sta szi ca”. Jesz -
cze w1945 r. prze pro wa dził czte ry ma tu -
ry dla abi tu rien tów taj nych kom ple tów.
Dal sza pra ca pe da go gicz naW. Zil lin ge ra
zwią za na by ła z Ka to wi ca mi. Uczył
w ka to wic kim VIII Li ceum Ogól no -
kształ cą cym, gdzie prze nie sio no go
w 1945 r. W szkol nic twie prze pra co -
wał45 lat. Był au to rem pod ręcz ni ka Ćwi -
cze nia la bo ra to ryj ne i zbiór za dań z fi zy -
ki, z któ re go ko rzy sta ło kil ka po ko leń
uczniów szkół śred nich (po nad 20 wy -
dań). Zmarł 26 sierp nia 1957 r. w So -
snow cu, po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu
ewan ge lic kim. Przy pla cu na zwa nym
imie niem Wła dy sła wa Zil lin ge ra w so -
sno wiec kiej dziel ni cy Po goń sie dzi bę ma
Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 15,
w skład któ re go wcho dzi IV Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. St. Sta szi ca, z któ -
rym był zwią za ny przez szereg lat swojej
pracy zawodowej. 

Ko�lum�nę�opra�co�wał:�Mi�chał�Wę�cel

Urod ził się 20 lip ca 1888 r. w Biel sku
(obec nie Biel sko -Bia ła). Był sy nem Ty -
tu sa, du chow ne go ob rząd ku gre ko -ka to -
lic kie go i Elż bie ty z do mu Ka iszar. W la -
tach 1899-06 uczęsz czał do gim na zjum
w Wa do wi cach. Stu dio wał po lo ni sty kę,
ger ma ni sty kę i hi sto rię sztu ki w Uni wer -
sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie. Wie -
dzę z za kre su hi sto rii sztu ki po głę biał
w Dreź nie i Wied niu. De biu to wał
w 1908 r. to mem po ezji Ten tent. W la -
tach 1917-22 zwią za ny był z gru pą eks -
pre sjo ni stów po znań skich sku pio nych
wo kół cza so pi sma „Zdrój”. Od po ło -
wy 1919 r. prze by wał w War sza wie,
gdzie ja ko pra cow nik Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Sztu ki brał udział w or ga ni zo wa niu
ży cia li te rac kie go. Po po wro cie do Go -

rze nia w 1922 r. za ło żył tu taj, wspól nie
z Edwar dem Ko zi kow skim i Ja nem Ne -
po mu ce nem Mil le rem, gru pę li te rac ką
pod na zwą Zbiór Po etów Be skidz kich
„Czar tak” oraz pi smo o tej sa mej na zwie.
Two rzył sty li zo wa ne po ema ty i bal la dy
na wią zu ją ce do kul tu ry lu do wej. W 1923
r. po wsta ły Po wsi no gi be skidz kie, Ko lę -
dzioł ki be skidz kie, Zie lo ne świę ta, Wiel -
kie no wi ny w Be ski dzie. Od po ło wy
lat 20. dy na micz nie roz wi ja ła się twór -
czość dra ma tur gicz na Ze ga dło wi cza
(Głaz gra nicz ny, Lamp ka oliw na, Łyż ki
i księ życ i in.). W la tach 1927-31 pra co -
wał w Po zna niu, na sta no wi sku kie row -
ni ka li te rac kie go Te atru Pol skie go. Wy -
stę po wał w ra diu, re da go wał „Tę czę”
(1928-29) i „Świat ku lis” (1929-30). Je -

sie nią 1933 r. pod jął wy kła dy z hi sto rii
sztu ki w Kon ser wa to rium Mu zycz nym
w Ka to wi cach. Przez je den se zon
(1933/34) był rów nież kie row ni kiem li -
te rac kim ka to wic kie go Te atru Pol skie go.
Uczest ni czył w ży ciu kul tu ral no – oświa -
to wym mia sta, współ pra co wał z miej sco -
wą roz gło śnią ra dio wą. W 1933 r. wy dał
Pieśń o Ślą sku, dzie ło po świę co ne czło -
wie ko wi pra cy i je go wal ce z przy ro dą.
Roz głos przy nio sły mu cy kle po wie ścio -
we o za bar wie niu ero tycz nym: Ży wot
Mi cha ła Sre brem pi sa ne go (1927-35),
Zmo ry (1935), Mo to ry (1937) – w któ -
rych de ma sko wał za kła ma nie ży cia oby -
cza jo we go pro win cji. Pod czas oku pa cji,
nę ka ny przez hi tle row ców i scho ro wa ny
(rak gar dła) przy był do So snow ca

(X 1940 r.). Le czył się w szpi ta lu „Pe -
kin”, gdzie 16 li sto pa da pod dał się ope -
ra cji. Po opusz cze niu szpi ta la za miesz -
kał wraz z dru gą żo ną (M. Ko szyc)
przy ul. Ma riac kiej 4. Cho rym pi sa rzem
opie ko wał się Wi told Wy spiań ski, pro fe -
sor Gim na zjum im. St. Sta szi ca. E. Ze ga -
dło wicz pi sał i tłu ma czył li te ra tu rę z ję -
zy ka nie miec kie go nie mal do ostat nich
go dzin ży cia (po wieść Pro gi, dra mat

Sie sind Ju de i in.). Zmarł 24 lu te -
go 1941 r w So snow cu. Zo stał po cho wa -
ny na Cmen ta rzu tzw. Ma ło bądz kim.
W na szym mie ście jest pa tro nem uli cy
w śród mie ściu mia sta, gdzie znaj du je się
m. in. Szpi tal Miej ski, a na do mu, w któ -
rym miesz kał, znaj du je się pa miąt ko wa
ta bli ca.

ZEGADŁOWICZ�Emil�
(1888 –1941), poeta, prozaik, dramaturg
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Zapraszamy do 2 Oddziału w Sosnowcu:
ul. Małachowskiego 1a, tel. 32 294 45 00

           reklama

Po ka zy fil mo we, warsz ta ty ta -
necz ne i du ża daw ka cel tyc kiej
mu zy ki. Wszyst ko to w dniach
od 15 do 17 mar ca w ra mach trze -
ciej edy cji „St. Pa trick’s Day.
Week end Kul tu ry Ir landz kiej” bę -
dzie cie Pań stwo mie li oka zję zo -
ba czyć w So snow cu.

Pierw szy dzień, czy li pią -
tek 15 mar ca upły nie pod zna -
kiem kon cer tu jed ne go z naj po pu -
lar niej szych ze spo łów mu zy ki
cel tyc kiej w Pol sce, for ma cji Bel -
ta ine. Mu zy cy wy stą pią w Ener -
ge tycz nym Cen trum Kul tu ry (ul.
Bę dziń ska 65), a na sce nie ja ko
gość spe cjal ny bę dzie im to wa rzy -
szył wir tu oz har fy, Jo chen Vo gel.
Bi le ty w ce nie 15 zł są do na by cia
w se kre ta ria cie Klu bu im. Ja -
na Kie pu ry. Po czą tek kon cer tu
o godz. 19.00.

Pro po zy cja na ko lej ny dzień to
„Wie czór z ki nem ir landz kim”.
Na go ści cze ka po dwój ny se ans
fil mo wy, a tak że po kaz w wy ko -
na niu Ze spo łu Tań ca Ir landz kie go
Lia Fa il. Wy da rze nie od bę dzie się
o godz. 17.00 w so sno wiec kiej
Au li Bi blio te ki Głów nej przy ul.
Ko ściel nej 11. Wstęp wol ny.

Z ko lei w so bo tę o godz. 10.00
każ dy sam bę dzie mógł spró bo -
wać swo ich sił w tań cu ir landz -
kim, a to dzię ki warsz ta tom pro -
wa dzo nym przez Mał go rza tę
Wil czyń ską i Ka mi la Ra ka. Bi le -
ty w ce nie 15 zł do na by cia w se -
kre ta ria cie Klu bu lub bez po śred -

nio przed za ję cia mi. Rów no le gle
bę dą od by wa ły się za ję cia pla -
stycz ne dla dzie ci w wie ku 6-9 lat. 

Ca łe ob cho dy za koń czy „Pa -
try ko we After par ty”, któ re roz -
pocz nie się o godz. 20.00 w Mu -

za Art Ca fe. Ser decz nie za pra sza -
my miesz kań ców do udzia łu
w im pre zach.

Pa tro nat nad week en dem kul -
tu ry ir landz kiej ob ję ła na sza re -
dak cja. U

24 lu te go w go ścin nej au li II Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im.
Emi lii Pla ter w So snow cu od by ło
się uro czy ste pod su mo wa nie
ósmej edy cji Kon kur su Re cy ta -
tor skie go „Ma gia Ży we go Sło -
wa” or ga ni zo wa ne go przez Ogni -
sko Pra cy Po zasz kol nej nr 1 w So -
snow cu we współ pra cy z Re gio -
nal nym Ośrod kiem Kul tu ry
w Ka to wi cach. Pod czas uro czy sto -
ści wrę czo no pa miąt ko we sta tu et ki
i dy plo my 18 lau re atom wy ło nio -
nym spo śród 120 uczest ni ków kon -
kur su – uczniów dwu dzie stu pię ciu
so sno wiec kich szkół pod sta wo wych
i gim na zjów. Przy by li na uro czy -
stość lau re aci kon kur su i ich opie ku -
no wie mie li oka zję wy słu chać naj -
lep szych re cy ta cji oraz utwo rów
mu zycz nych w wy ko na niu ze spo -
łów wo kal nych zOgni ska Pra cy Po -

zasz kol nej nr1 wSo snow cu. Go ść -
mi ho no ro wy mi uro czy sto ści by li:
Wil helm Zych – wi ce prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w So snow cu
oraz rad ny Ste fan Woj now ski.

Kon kurs re cy ta tor ski „Ma gia
Ży we go Sło wa” jest pro jek tem,
w któ rym do tych czas za pre zen to -
wa ło się828 uzdol nio nych uczniów
so sno wiec kich szkół. Od2007 ro ku
po sia da on sta tus eli mi na cji miej -
skich Ogól no pol skie go Kon kur su
Re cy ta tor skie go „Ma ły OKR” ico -
rocz nie wśród je go lau re atów ty po -
wa ni są ucznio wie re pre zen tu ją cy
So sno wiec w re gio nal nym eta pie
prze słu chań „Ma łe go OKR -u”. 

W tym ro ku w eli mi na cjach re -
jo no wych w Ka to wi cach we zmą
udział: Mar ty na Ko ło dziej czyk ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 39, Ju lia
Roch ze Szko ły Pod sta wo wej nr 46

oraz Nor bert Czaj i Ju sty na Gil
zGim na zjum nr16.

Tra dy cją i osią gnię ciem Kon -
kur su jest rów nież po zy ska nie
do pra cy w ju ry pro fe sjo na li stów,
ak to rów i pe da go gów pra cu ją cych
z uta len to wa ną mło dzie żą. W tym
ro ku ju ry oce nia ło pre zen ta cje kon -
kur so we w skła dzie: To masz Mo li -
tor – prze wod ni czą cy, Da riusz Czaj -
kow ski – ak tor Te atru Dzie ci Za głę -
bia im. Ja na Do rma na w Bę dzi nie,
Ewa Rey mann – ak tor ka Ślą skie go
Te atru Lal ki i Ak to ra „Ate neum”
w Ka to wi cach, Se ba stian Pod le -
śny – na uczy ciel za jęć te atral nych
wPa ła cu Mło dzie ży wKa to wi cach
oraz Mło dzie żo wym Do mu Kul tu -
ry w Bę dzi nie, Gra ży na Gra bow -
ska – na uczy ciel kształ ce nia zin te -
gro wa ne go w Przed szko lu Miej -
skim nr47 wSo snow cu. U

Magia�Żywego�Słowa Weekend�z kulturą�irlandzką
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Nie�wo�la�na�szych�cza�sów
Ja MU SZĘ ku pić. Ty MU SISZ za grać. On MU SI zo -
ba czyć! Za ku po ho lizm, uza leż nie nie od ha zar du i por -
no gra fii w in ter ne cie, ubez wła sno wol nia ją co raz wię -
cej lu dzi. Po ku sa nie do od par cia, sil ny przy mus, na -
łóg i de spe ra cja. W si dła uza leż nień tra fia ją nor mal ni
lu dzie. Tak nor mal ni i tak zwy kli, że trud no uwie rzyć,
iż pro blem ich do ty ka. Oni sa mi nie da ją te mu wia ry!
Dłu go i sku tecz nie za prze cza ją. Kie dy w koń cu znaj -
dą się na kra wę dzi, mu szą bo le śnie skon fron to wać się
z praw dą o so bie. 

Ka sy na, sa lo ny gier, za kła dy buk ma cher skie, lo -
te rie te le fo nicz ne, za kła dy przez in ter net. Sza cu je się,
że ok. 3 proc. po pu la cji ma pro ble my z ha zar dem.
A to ozna cza pro ble my emo cjo nal ne, ro dzin ne, fi -
nan so we, utra tę wia ry god no ści, nie spła co ne kre dy ty
i ko mor ni ka w tle.

W Cen trum Psy cho te ra pii i Le cze nia Uza leż nień
w So snow cu jest no wa ofer ta te ra peu tycz na ad re so wa -
ną wła śnie do ha zar dzi stów i ich ro dzin. Co ty dzień 5-
6 osób zgła sza się po ta ką spe cja li stycz ną po moc.

– Dro ga ha zar dzi sty do te ra pii jest dłu ga. Po prze -
dza ją ją my śli sa mo bój cze, dra ma ty ro dzin ne, utra ta
pra cy i dłu gi, w któ rych to nie. A jesz cze wcze śniej
sku tecz ne za prze cza nie, że do ty ka go ta ki pro -
blem. I po tęż na wia ra w szczę ście, wy gra ną, dzię ki
któ rej wszyst kie pro ble my ma gicz nie znik ną. Tym cza -
sem, nie ste ty, każ da ko lej na pró ba za ci ska pę tlę
na szyi. A ha zar dzi sta mi mo wszyst ko nie umie prze -
ciw sta wić się im pul som za chę ca ją cym do gra -
nia – mó wi Da mian Zdra da z Cen trum Psy cho te ra pii
i Le cze nia Uza leż nień w So snow cu 

Uza leż nie nie od ha zar du jest pro ble mem emo cjo -
nal nym. Sil na wo la ha zar dzi sty jest tak sil na, że…
ro bi z nim, co chce. To zresz tą do ty czy i in nych uza -
leż nień.

Za ku po ho lizm, to no wy pro blem na szych cza sów -
głów nie mło dych lu dzi. To sku tek ich nie doj rza ło ści.
Uciecz ka przed do ro słych ży ciem i od po wie dzial no -
ścią. Pre sją co dzien no ści i obo wiąz ka mi. To jest przy -
mus ro bie nia so bie przy jem no ści na po zio mie dziec -
ka. I z rów nie dzie cię cą mo ty wa cją. „Chcę to mieć. Te -
raz. Na tych miast”. Ta po trze ba jest tak moc na, że głos
roz sąd ku, lo gi ki nie jest w sta nie się prze bić. Kar ty
kre dy to we w rę kach za ku po ho li ka, czy go tów ka, to ni -
czym na rzę dzie zbrod ni. Każ dy za kup fun du je im eu -
fo rycz ne od czu cie, ra dość. Roz ła do wu je na pię cie.

Je den z le ka rzy, któ re mu przy szło pra co wać z oso -
ba mi uza leż nio ny mi, po wie dział zdu mio ny, że nie
przy pusz czał, iż pra ca z ni mi, to „krzy żów ka przed -
szko la z klasz to rem”. Bo naj pierw są bez myśl ni jak
dzie ci, a po tem – ich zdro wie nie – ozna cza ry go ry, za -
ka zy, kon tro lę, uważ ność, dys cy pli nę. 

– Te ra pia na po cząt ku jest bar dzo in ten syw na.
Czę sto dwa ra zy w ty go dniu. Po mie sią cu  – dwóch -
spo ty ka my się rza dziej. Po trze ba ro ku, cza sem dłu żej,
by so bie na praw dę po ra dzić, nie tyl ko z opa no wa niem
im pul sów, ale też z grun tow ną pra cą nad so bą. Bo je -
śli pro ble my emo cjo nal ne na dal zo sta ną na sta rym
po zio mie i nie roz wią za ne, to jed no uza leż nie nie uto -
ru je dro gę in ne mu – twier dzi psy cho te ra peu ta Da -
mian Zdra da. 

Uza leż nie nie od por no gra fii w in ter ne cie, mó wią
spe cja li ści, to nie omyl ny znak głęb szych pro ble mów.
Uciecz ki w sa mot ność, nie chę ci lub bra ku oka zji
do bli skich re la cji, kom plek sów, za ha mo wań, ogra ni -
czeń... To sub sty tut, bo po trze by sek su al ne w czło wie -
ku są, a nie ma ich jak roz ła do wać. Por no gra fia w in -
ter ne cie sty mu lu je i za spo ka ja, aż w koń cu trud no
nad tym za pa no wać. Te ra pia, to uświa do mie nie sen su
two rze nia sta łych związ ków i po trze by in tym nych re -
la cji. Uza leż nie nie od por no gra fii mo że też być wy ra -
zem cho rych re la cji w mał żeń stwie.

W Cen trum Psy cho te ra pii i Le cze nia Uza leż nień
na pro fe sjo nal ne wspar cie mo gą też li czyć lu dzie uza -
leż nie ni od ko rzy sta nia z in ter ne tu, te le fo nu ko mór ko -
we go, a na wet so la rium czy si łow ni. Wi dać, że to, co
ma nam słu żyć i uła twiać ży cie, mo że je rów nie moc -
no ogra ni czać i wręcz znie wa lać.

…A uza leż nie nie, to nie ka tar i sa mo nie przej dzie!

Li�dia�Tar�czyń�ska�(TVP�Ka�to�wi�ce),�KP

CeNtRum PSyChoteRAPii i leCzeNiA uzAleżNień
W SoSNoWCu, ul. 3 mAjA 33. telefoN
zAufANiA: 32 266 24 34. PoN.- Piąt. 19.00-22.00
WięCej iNfoRmACji NA StRoNie:
WWW.uzAlezNieNiA.SoSNoWieC.Pl 
leCzeNie W PlACóWCe jeSt bezPłAtNe

Wszy scy py ta ją Pa na Pro fe so ra o książ -
kę „Ko rze niec”, ale za nim po ja wi ła się
książ ka, słu żył Pan w woj skach ONZ
na Bli skim Wscho dzie, a po tem za jął
się pra cą na uko wą. Jak Pan tra fił
na Wzgó rza Go lan? 
Ukoń czy łem stu dia w 1984 r. i jak
każ dy, mu sia łem od być służ bę woj -
sko wą. Ze wzglę du na to, że by łem
po an gli sty ce, po obo wiąz ko wej tzw.
szkół ce, za py ta no mnie, czy wo lał -
bym je chać na Wzgó rza Go lan i słu -
żyć w pol skim kon tyn gen cie, czy
zo stać na po li go nie w Pol sce. Wów -
czas nie by ło prak tycz nie żad nych
moż li wo ści wy jaz du za gra ni cę,
więc ta ka oka zja by ła atrak cją. Gdy
więc za pro po no wa no mi wy jazd
na Bli ski Wschód, nie za sta na wia -
łem się ani se kun dy. Zgo dzi łem się
i po je cha łem. 

Spę dził Pan na Bli skim Wscho dzie oko -
ło sze ściu mie się cy. Jak wy glą da ła
służ ba? 
Nie by ła to ty po wa mi sja wo jen na, ta -
ka jak obec nie prze pro wa dza np. NA -
TO. By ła to mi sja po ko jo wa, po le ga ją -
ca na roz dzie la niu wojsk izra el skich
i sy ryj skich po woj nie w 1967 r.
o Wzgó rza Go lan. In cy den ty się zda -
rza ły, ale spo ra dycz nie. Do cho dzi ło
do wy pad ków, ale by ły zwią za ne z na -
tu rą sa per skich dzia łań al bo z za gro że -
nia mi wy ni ka ją cy mi z ży cie na pu sty -
ni. Wa run ki hi gie nicz ne by ły czę sto
dra ma tycz ne i zda rza ły się po waż ne
cho ro by. Tyl ko, że je śli na wet coś się
wy da rzy ło, by ła to ta jem ni ca woj sko -
wa, a nie jak te raz, pierw szy news te -
le wi zyj ny. Głów nym za da niem by ło
roz mi no wy wa nie gra ni cy. Pol ski kon -
tyn gent skła dał się głów nie z sa pe rów
i lo gi sty ków. Żoł nie rze nie mo gli jed -
nak jeź dzić bez tłu ma cza, dla te go nie -
mal wszę dzie im to wa rzy szy łem, tym
bar dziej, że ka dra za wo do wa w więk -
szo ści nie zna ła ję zy ka an giel skie go,
a je dy nie ro syj ski. By ła to dla mnie
ogrom na przy go da i jed no z naj waż -
niej szych do świad czeń w mo im ży ciu.
Co cie ka we, mo im zmien ni kiem
na sta no wi sku był ge ne rał Fran ci szek
Gą gor, póź niej szy Szef Szta bu Woj ska
Pol skie go.

Po po wro cie za czął Pan pra co wać
na uczel ni i pra cu je do dnia dzi siej sze -
go…
Od ra zu za czą łem pra co wać na an gli -
sty ce. Z prze rwa mi na zro bie nie ha bi -
li ta cji w Niem czech i na rocz ne sty -
pen dium w Sta nach Zjed no czo nych.

Czy stu dio wa nie w Niem czech i Sta -
nach Zjed no czo nych róż ni się za sad ni -
czo od stu dio wa nia w na szym kra ju? 
Przede wszyst kim ja nie mu sia łem
uczyć stu den tów, bo nie mia łem żad -
nych go dzin dy dak tycz nych. I to by ło
dla mnie wy zwo le niem, bo w kra ju
czło wiek cią gle łą czy pra cę dy dak tycz -
ną z na uko wą, i czę sto dru gim eta tem.
Na to miast na sty pen diach za gra nicz -
nych pra cu je się je dy nie na uko wo. Dla -
te go tak ce nię so bie te sty pen dia i czas
spę dzo ny za gra ni cą. Ist nie je tam też
za ufa nie do sty pen dy sty, że ten czas nie

zo sta nie zmar no wa ny, czy li w mo im
przy pad ku, że na pi szę to, co mam na -
pi sać i do cze go się zo bo wią za łem. Le -
piej znam nie miec ki niż ame ry kań ski
aka de mic ki sys tem kształ ce nia. Wy -
kła dow ca ma du żo mniej szą ilość dy -
dak ty ki. Pro fe sor opie ku je się grup ką
ma gi stran tów i uczy za le d wie kil ka go -
dzin w ty go dniu. To nie zna czy, że już
wię cej nic nie ro bi, ty le że o wie le wię -
cej cza su po świę ca na swój roz wój na -
uko wy. Stu den ci na Za cho dzie po ten -
cjal nie mo gą bar dziej sko rzy stać z wie -
dzy i do świad cze nia pro fe so ra. Stu dent
ma nie tyl ko lep szy do stęp do wy kła -
dow ców, ale i sam wy kła dow ca ze
wzglę du na to, że ma mniej za jęć, mo -
że le piej przy go to wać się do wy kła -
dów. Że by być na bie żą co, że by przy -
go to wy wać no we rze czy, trze ba mieć
czas. Tym cza sem w Pol sce zda rza ją
się sy tu acje, że przy cho dzi stu dent
i pro fe sor nie pa mię ta, o czym ten stu -
dent pi sze i ja kie są je go ocze ki wa nia.
Nie dla te go, że jest le ni wy, ale jest
po pro stu, zwy czaj nie po ludz ku, prze -
cią żo ny. Z ko lei stu dio wa nie w USA
po le ga bar dziej na sa mo dziel nym czy -
ta niu, niż cho dze niu na od po wied nią
licz bę za jęć. Ow szem, stu den ci ma ją
mniej za jęć, ale to nie ozna cza, że ma -
ją mniej do zro bie nia. Sa mi wię cej pra -
cu ją. Zresz tą bi blio te ki uni wer sy tec kie
są czę sto czyn ne ca łą do bę i są wspa -
nia le wy po sa żo ne. 

Czy pol scy stu den ci uczą się mniej niż
jesz cze kil ka la ta te mu al bo cią gle
w myśl za sa dy: za kuć, zdać, za po -
mnieć?
Ja bym po wie dział, że obec nie uczą się
ina czej. Kie dyś wie dza by ła nie do stęp -
na i tę wie dzę trze ba by ło zdo by wać
i aku mu lo wać w gło wie. A te raz wy -
star czy włą czyć kom pu ter i klik nąć.
Dla stu den ta fi lo lo gii waż niej sze jest to,
gdzie mo że wie dzę zna leźć niż wbi ja -
nie mu wszyst kie go do gło wy. Z punk -
tu wi dze nia ta kie go, że czło wiek uczo -
ny po wi nien du żo wie dzieć, jest to
oczy wi ście gor szy sys tem. Z per spek -
ty wy czło wie ka, któ ry wpraw dzie nie
wie bar dzo wie le, ale jest ope ra cyj ny,
więc da so bie ra dę, bo znaj dzie po -
trzeb ną in for ma cję, to lep szy sys tem.
Nie je stem zwo len ni kiem te go dru gie -
go sys te mu, ale w tym kie run ku zmie -
rza świat. Nie są dzę, że obec nie stu den -
ci są bar dziej le ni wi. Wręcz prze ciw nie.
My ślę, że ja ja ko stu dent i moi ko le dzy
pro wa dzi li śmy bar dziej roz ryw ko we
i to wa rzy skie ży cie. Two rzy li śmy zgra -
ną i zjed no czo ną spo łecz ność. Daw niej,
kie dy stu dent przy cho dził nie przy go to -
wa ny, to był na ogół po im pre zie. Dziś
się nie na uczył, bo np. był wie czo rem
w pra cy czy uczył się na in ne za ję cia
zdru gie go lub trze cie go kie run ku, któ -
ry jesz cze stu diu je. Te raz stu den ci się
bo ją, że je śli bę dą stu dio wać tyl ko je den
kie ru nek, nie do sta ną pra cy. Wo lą więc
stu dio wać by le jak trzy kie run ki, by ich
cv le piej wy glą da ło. Nie wie lu jest pa -
sjo na tów, któ rzy chcą do głęb nie po -
znać ja kiś te mat. 

„Ko rze niec” zo stał wy bra ny naj lep szą
książ ką ro ku wor ta lu li te rac kie go gra -

ni ce. pl. Po ja wił się też ja ko jed -
na z pro po zy cji pre zen tów gwiazd ko -
wych pi sma „Twój Styl”, był czy ta ny
na an te nie II Pro gra mu Pol skie go Ra dia
przez Ma ria na Opa nię. Po pu lar ność
jest upa ja ją ca?
Mi ła, ale by wa mę czą ca. 

Dla cze go, za miast ko lej nej pra cy na -
uko wej, na pi sał Pan książ kę? 
W któ rymś mo men cie czło wiek czu -
je się wy pa lo ny. Nie chcia łem te raz
pi sać ko lej nej książ ki na uko wej, bo
mia łem wra że nie, że po wie lał bym te
sa me rze czy, któ re już na pi sa łem
w po przed nich książ kach. Po sta no wi -
łem spraw dzić się na in nym po lu, zro -
bić coś zu peł nie no we go. 

Jak wy glą da co dzien na pra ca nad pi sa -
niem książ ki? 
Pra ca nad te go ty pu książ ką wy glą da
nie mal tak sa mo jak pra ca na uko wa.
Ze wzglę du na to, że jest to po wieść
hi sto rycz na, nie tyl ko sen sa cyj na,
trze ba by ło zro bić po rząd ny re se arch
i do wie dzieć się, jak wy glą dał So -
sno wiec w 1913 r. Sta ra łem się naj -
pierw wy two rzyć od po wied nią ma -
try cę w gło wie, a po tem wło żyć tam
bo ha te rów, któ rzy ży ją al bo się za bi -
ja ją. Jed nak so sno wiec ka to po gra fia
mu sia ła być fo to gra ficz na. Nie ko -
rzy sta łem z po mo cy kon sul tan tów,
ale czy ta łem pra ce licz nych re gio na -
li stów i pu bli ka cje mu ze al ne. Wy ko -
rzy sty wa łem też ar chi wa bi blio tecz -
ne, przy glą da łem się sta rym zdję -
ciom i pocz tów kom, cho dzi łem
po mie ście i szpe ra łem w in ter ne cie. 
So sno wiec był mia stem na po gra ni -
czu trzech mo carstw, w któ rym cią gle
się coś ko tło wa ło i go to wa ło. Wy glą -
da nie te raz przez okno nie wie le da je,
bo So sno wiec się bar dzo zmie nił.
Naj pierw wy my śli łem pierw szy in cy -
dent, a po tem coś mi wpa da ło do gło -
wy i kon ty nu owa łem wą tek. Je śli bo -
ha te ro wie szli do cu kier ni, mu sia łem
wie dzieć, gdzie ta cu kier nia mo gła się
mie ścić, jak na zy wać i co wów czas
ser wo wa no. Nie wy pa da się po my lić,

bo jest wie lu pa sjo na tów hi sto rii, któ -
rzy na tych miast wy tkną naj mniej sze
po tknię cie. 

Czym więc dla Pa na jest pi sa nie?
Ja mam na tu rę ar chi wi sty i mo gę po -
wie dzieć z nie wiel ką tyl ko do zą prze -
sa dy, że nic nie ist nie je dla mnie na -
praw dę, je śli nie zo sta ło za pi sa ne. To
chy ba ozna cza, że w mo im ro zu mie -
niu pi sa nie jest pró bą za pew nie nia
trwa ło ści te mu, co ze swej na tu ry jest
ulot ne.

Po zna my ko lej ne lo sy bo ha te rów Ko -
rzeń ca? 
Te raz wszy scy mnie py ta ją bez
prze rwy, kie dy na pi szę ko lej ne to -
my. Bę dą jesz cze dwa. Sta ram się
uni kać kon kret nej od po wie dzi na te
py ta nia. Pi sa nie pierw szej po wie ści
jest luk su sem, bo i tak nikt nie wie -
rzy, że zo sta nie na pi sa na. Nikt nie
po pę dza, więk szość uwa ża, że po -
wieść i tak nie po wsta nie, a na wet
je śli po wsta nie, to nikt jej nie wy da. 
Nie któ rzy czy tel ni cy są prze ko na ni, że
roz wi kła łem tę hi sto rię kry mi nal ną
i ona się już skoń czy ła. Jed nak je śli
ktoś pil nie śle dził ak cję, to zda je so bie
spra wę, przy naj mniej in tu icyj nie, że to
za koń cze nie czę ścio we. W dru gim to -
mie oka że się, że wą tek nie zo stał
do koń ca roz wi kła ny, a do pie ro w trze -
cim to mie wyj dzie na jaw praw dzi we
zwień cze nie tej hi sto rii. Oczy wi ście,
ja znam już za koń cze nie ca ło ści. Dru -
gi tom uka że się naj praw do po dob niej
w paź dzier ni ku przy szłe go ro ku, a po -
tem ko lej ny, po wiedz my w 2015 r. 

Czy pra ca nad bu do wą po sta ci i ich hi -
sto rią jest żmud nym za ję ciem? Czy au -
tor cią gle ma po ku sy, by coś zmie nić,
do ko nać ra dy kal ne go zwro tu ak cji? 
Naj pierw w ogó le nie wie dzia łem, że
bę dą ja cyś bo ha te ro wie. Wszyst ko
za czę ło się od te go, że sze dłem uli cą
Żyt nią i zo ba czy łem ka fe lek z na pi -
sem „A. Ko rze niec. So sno wi ce”.
Wsze dłem w tam ten świat, wy obra -
zi łem so bie pierw sze stro ny po wie ści
i tak się za czę ło. Nie któ rych bo ha te -
rów lu bię bar dziej, nie któ rych mniej,
ale na pew no po ja wią się no wi. Mo -
gę zdra dzić, że ak cja dru gie go to mu
bę dzie roz gry wać się w 1918 i 1919
r. i cze ka nas mię dzy in ny mi ślub Po -
li Ne gri i pierw sze po wsta nie ślą skie.
So sno wiec znaj dzie się w zu peł nie
in nej sy tu acji. Nie bę dzie to już mia -
sto na gra ni cy trzech ce sarstw, ale
mia sto po od zy ska niu nie pod le gło -
ści. Je śli cho dzi o tło hi sto rycz ne, to
nie mam wiel kie go po la do ma new -
ru. Za sta na wiam się tyl ko nad lo sa -
mi bo ha te rów. 

Co Pa na Pro fe so ra naj bar dziej zdu mia -
ło po wy da niu „Ko rzeń ca”? 
Naj więk szym za sko cze niem by ło to,
że lu dzie się śmie ją, kie dy czy ta ją
książ kę. Ni gdy się nie si li łem, że by
by ła to po wieść ko micz na. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman

Magiczne Sosnowice
Rozmowa z profesorem Zbigniewem�Białasem, anglistą, literaturoznawcą, pracownikiem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytetu Śląskiego, autorem książki „Korzeniec”, która przez czytelników wortalu literackiego granice. pl została uznana za najlepszą książkę
ubiegłego roku w kategorii proza polska



Ho ke iści Za głę bia zo sta ją w eks tra li dze.
W siód mym, de cy du ją cym spo tka niu
pierw szej run dy play -out po ko na li na wła -
snym lo dzie Ne stę Ka ra we li To ruń 5:1
i w der bach wo je wódz twa ślą skie go po -
wal czą z GKS -em Ty chy o pią te miej sce
w PLH.

Wpraw dzie me cze o naj wyż szą staw kę
do pie ro przed na mi, ale w zgod nej opi nii
fa chow ców już te raz moż na wska zać naj -
więk szych wy gra nych i prze gra nych se zo -
nu 2011/2012. Ty mi pierw szy mi są bez
wąt pie nia ho ke iści Za głę bia, któ rym
w zre ali zo wa niu ce lu, ja kim by ło utrzy ma -
nie, nie prze szka dza ły za wi ro wa nia or ga -
ni za cyj ne. Po wo ła na la tem ubie głe go ro ku
spół ka ze stu pro cen to wym ka pi ta łem mia -
sta m.in.: bo ry ka ła i na dal bo ry ka się z fi -
nan so wy mi za szło ścia mi, w mię dzy cza sie
mie li śmy zmia nę pre ze sa – Mar ci na Fal la
za stą pi ł Zbi gniew Drąż kie wicz – spe ku lo -
wa no tak że o ro sza dach na tre ner skiej ław -
ce. Nie prze szko dzi ło to jed nak ho ke istom
z So snow ca za jąć szó ste go miej sca w se -
zo nie za sad ni czym, a na stęp nie po he ro -
icz nych bo jach po ko nać w pierw szej run -
dzie play -out Ne sty To ruń i za gwa ran to -
wać so bie gry w eks tra li dze w ko lej nym

se zo nie. Ba, tak w se zo nie za sad ni czym
jak i play -out me cze z udzia łem Za głę bia
na le ża ły do naj bar dziej emo cjo nu ją cych
i dra ma tycz nych. – Ja ko ze spół zro bi li śmy
swo je. Nie mu sie li śmy cze kać do ostat nich
spo tkań aby za pew nić so bie utrzy ma nie.
Te raz na lu zie mo że my grać o pią te miej -
sce. Wy cho dząc na lód sta ra my się my śleć
tyl ko o spor to wym aspek cie. Resz ta na le -

ży do dzia ła czy. Na pew no po ka za li śmy
cha rak ter. Nie oszczę dza ły nas kon tu zje,
do cho dzi ło do ro szad w skła dzie, dzię ki te -
mu swo ją szan sę otrzy ma li tak że mło dzi
gra cze. W ogól nym roz ra chun ku by li śmy
jed nak gó rą, wy ko na li śmy plan, a mo że
być jesz cze le piej – pod kre śla Ja ro sław
Do łę ga, je den z li de rów so sno wiec kiej
dru ży ny. KP
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Artur�Pióro
najlepszy
wPolsce!

So sno wi cza nin Ar tur Pió ro znów
trium fo wał. Tym ra zem nie na ba -
se nie, ale w ple bi scy cie na naj lep -
sze go spor tow ca nie sły szą ce go
w Pol sce! Nasz zna ko mi ty pły -
wak za jął pierw sze miej sce z prze -
wa gą pra wie 2 tys. gło sów nad ko -
lej nym za wod ni kiem.

Ple bi scyt zor ga ni zo wa ła Pol ska
Fe de ra cja Spor tu Nie sły szą cych,
a IV Ga la Spor tu Nie sły szą cych
od by ła się w mi nio ną so bo tę w Lu -
bli nie. – Ar tur za jął pierw sze miej -
sce w tym ple bi scy cie wśród 20
spor tow ców nie sły szą cych do nie -
go no mi no wa nych. Prze wa ga
w gło so wa niu by ła miaż dżą ca.
Dzię ku je my i je ste śmy wdzięcz ni
wszyst kim, któ rzy gło so wa li
na Ar tu ra – pod kre śla Zbi gniew
Fe sper, opie kun spor to wy i me na -
dżer Ar tu ra Pió ro. KP

Trzy�medale
lekkoatletów
W Spa le od by ły się Ha lo we Mi -
strzostw Pol ski Se nio rów w Lek -
kiej Atle ty ce. Bar dzo do brze za -
pre zen to wa li się w nich na si za -
wod ni cy, re pre zen tan ci MKS
MOS Pło mień So sno wiec, któ rzy
wy wal czy li trzy me da le.

So sno wi cza nie się gnę li po dwa
srebr ne me da le i je den brą zo wy. Wi -
ce mi strza mi Pol ski zo sta ły bie gacz -
ki: Ur szu la Nęc ka i San dra Mi cha -
lak. Nęc ka w bie gu na 3000 m po -
pra wi ła jed no cze śnie swój re kord
ży cio wy, któ ry wy no si te raz9:22,26
s. Mi cha lak się gnę ła po sre bro
na dy stan sie 1500 m uzy sku jąc
czas 4: 41,57 s. Na po dium sta nął
tak że nasz ku lo miot Krzysz tof
Brzo zow ski (7,26 m), ustę pu jąc  po -
la je dy nie To ma szo wi Ma jew skie -
mu oraz Ja ku bo wi Gi ży.

Czwar te miej sce w bie gu
na 1500 m za jął Da wid Że brow ski,
któ ry po bił re kord ży cio wy (3:51,63
s). W sko ku w dal pią ty był Krzysz -
tof To ma siak (7,42 m). KP

Organizacyjny�sukces,
czyli�short�track
wSosnowcu
Już po raz czwar ty na Sta dio nie Zi mo wym od -
by ła się Ogól no pol ska Olim pia da Mło dzie ży
w short trac ku. Po raz ko lej ny za wo dy zor ga ni -
zo wa ne w So snow cu sta ły na wy so kim po zio -
mie tak spor to wym, jak i or ga ni za cyj nym.
Za wo dy OOM, w któ rej ry wa li zo wa li ju nio rzy
młod si, by ły jed no cze śnie mi strzo stwa mi Pol -
ski ju nio rów. Do sko na le wy pa dli w im pre zie
m.in.: re pre zen tan ci War mii i Ma zur, a szcze -
gól nie dwóch za wod ni ków Or ła El bląg. Se ba -
stian Kło siń ski zdo był in dy wi du al nie czte ry
zło te i je den srebr ny me dal, Mi chal Do mań ski
je den zło ty, dwa  srebr ne i dwa brą zo we krąż ki.
Wraz z ko le ga mi wy gra li tak że szta fe tę. Brą zo -
we me da le zdo by wa li też za wod ni cy WMKS
Olsz tyn: Han na Ol szew ska i szta fe ta dziew -
cząt. – So sno wiec znów po ka zał jak or ga ni zo -
wać za wo dy na naj wyż szym po zio mie. Nie
ma cie wpraw dzie sek cji short -track, ale od stro -
ny or ga ni za cyj nej po tra fi cie zro bić wszyst ko,
aby za wo dy by ły uda ne. Wiel kie sło wa uzna nia
dla wszyst kich, któ rzy uczest ni czy li w tym
przed się wzię ciu. Po zo sta je mieć tyl ko na dzie -
ję, że nie ba wem w So snow cu znaj dą się chęt ni
do upra wia nia te go spor tu – mó wił pod czas za -
wo dów Ka zi mierz Ko wal czyk, pre zes Pol skie -
go Związ ku Łyż wiar stwa Szyb kie go. KP

17 mar ca wy jaz do wym me czem
z Chro brym Gło gów pił ka rze Za -
głę bia roz pocz ną wio sen ną ba ta -
lię o za cho wa nie sta tu su dru go li -
gow ca. Po je sie ni so sno wi cza nie
za my ka ją li go wą ta be lę, ale
do miej sca gwa ran tu ją ce go utrzy -
ma nie tra cą za le d wie dwa punk -
ty. – Przed na mi czter na ście spo -
tkań, z któ rych każ dy bę dzie o ży -
cie – mó wi dru gi tre ner na sze go
ze spo łu Ro bert Sta nek.

Pod czas zi mo wej prze rwy
w ka drze Za głę bia do szło do spo -
rych zmian per so nal nych. Z dru -
ży ną po że gna ło się trzy na stu za -
wod ni ków. W tym gro nie by li ta -
cy, któ rych sztab szko le nio wy
chęt nie by za trzy mał, ale wo bec
ofert z klu bów z wyż szych lig był
bez rad ny. Mo wa tu m.in.: o Ada -
mie Mój cie, któ ry za si lił War tę
Po znań. Wio sną na Lu do wym nie
za gra tak że Pa tryk Ste fań ski, któ -
re mu skoń czy ło się wy po ży cze -
nie z Ru chu Cho rzów. Tym ra zem
za gra on w I -li go wym GKS -ie
Ka to wi ce. Do Ko ro ny Kiel ce
prze szedł z ko lei Ukra iniec Olek -
sji Szla ko tin. W ich miej sce uda -
ło się po zy skać m.in.: Łu ka sza
Ma tu sia ka, Wo ło dy my ra Ostro -
usz kę czy Mar ci na Su chań skie -
go. – To trój ka do świad czo nych
za wod ni ków, do zdro wia wró cił
Mar cin La chow ski. Wli cza jąc
w to Ra fa ła Jan kow skie go czy
Ad ria na Mar ka ma my ob raz krę -
go słu pa ze spo łu, któ ry wio sną ma
ura to wać II -li gę dla na sze go klu -
bu. Do te go ma my gru pę mło -
dych gra czy z ościen nych klu bów.
Ze spół od kil ku ty go dni się zgry -
wa, wi dać po stę py i mam na dzie -
ję, że prze ło ży się to na po sta wę

w li dze. Prze te sto wa li śmy spo rą
gru pę pił ka rzy, wy bra li śmy tych,
któ rzy na szym zda niem za pew nią
od po wied nią war tość dru ży nie.
Dla kil ku z nich mo że to być oka -
zja do wy pro mo wa nia się – do da -
je Sta nek.

Od po cząt ku przy go to wań
wia do mo by ło, że na spek ta ku lar -
ne ru chy ka dro we so sno wi czan
po pro stu nie stać. – Ca ły czas
wal czy my z gar bem dłu gu, więc

si łą rze czy mo gli śmy li czyć
na pił ka rzy z kar tą na rę ku. Uda -
ło się ścią gnąć kil ku gra czy z ba -
ga żem do świad czeń, któ rzy po -
win ni to po cią gnąć. Mam na my -
śli Su chań skie go w bram ce,
Ostro usz kę w obro nie czy Ma tu -
sia ka w dru giej li nii. Wie rzę, że
tre ner ski nos Je rze go Wy rob ka
tak je go, jak i nas nie za wie dzie.
Na pew no istot ny bę dzie po czą tek
run dy. Je śli do brze wy star tu je my

ja koś po win no to pójść do przo du.
Z na tu ry je stem opty mi stą.
W tym przy pad ku jest po dob -
nie – mó wi pre zes Za głę bia Le -
szek Ba czyń ski.

Kil ka zi mo wych spa rin gów
fak tycz nie mo że na pa wać opty -
mi zmem. Pod czas zi mo wej prze -
rwy Za głę bie m.in.: po ko na ło I -li -
go wy Ruch Ra dzion ków i zre mi -
so wa ło z GKS -em Ka to wi -
ce. – Nie ma co przy wią zy wać
wa gi to wy ni ków, ale fak tycz nie
wy glą da ło to nie źle. Mam już

dość oglą da nia ta be li, w któ rej je -
ste śmy ostat ni. Każ dy mecz bę -
dzie szcze gól ny, mu si my punk to -
wać gdzie się da. Stra ta nie jest
du ża, ale nie mo że my zo stać
w blo kach. W mo im przy pad ku
je sień prze gra łem z kon tu zją.
Wio sna mu si być na sza – do da je
Mar cin La chow ski, ka pi tan Za -
głę bia. Po wyżej pre zen tu je my ka -
drę ze spo łu przed run dą re wan żo -
wą.  

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

ZA GŁĘ BIE SO SNO WIEC

Ad res: ul. Kre so wa 1, 41-200 So sno wiec
te le fon. (32) 299-64-40
fax. 363-40-46
Sta dion: ul. Kre so wa 1
Pre zes: Le szek Ba czyń ski
Kie row nik dru ży ny: Piotr Ca liń ski
tre ner bram ka rzy: Ro bert Sta nek
ii tre ner: Ro bert Sta nek
tre ner: Je rzy Wy ro bek

bram ka rze: Da mian Gie racz (93), Pa weł Grzy wa (93), Adam Kry gier (94),
Mar cin Su chań ski (77), Ma te usz Wie czo rek (89),
obroń cy: Woj ciech Bia łek (87), Sła wo mir Jar czyk (80), To masz Łu czy wek
(78), Da wid Mił kow ski (93), Ad rian Ma rek (87), Wo ło dy myr Ostro usz ko (79),
Ma te usz Sro ka (86), Łu kasz Waw rzy niak (91)
Po moc ni cy: Mi chał Cy ga nek (92), Se ba stian Do mań ski (93), Ma te usz Gleń
(93), Łu kasz Kar po wicz (87), Łu kasz Ma tu siak (85), Ar ka diusz Mróz (92),
Mar cin Sier czyń ski (91), To masz Sza tan (88), Da wid Ryn dak (89), 
Na past ni cy: Ra fał Jan kow ski (85, Mar cin La chow ski (81), Hu bert Ty lec (94)
Przy by li: Gie racz (Za głę biak Dą bro wa Gór ni cza), Kry gier (wy cho wa nek),
Su chań ski (Ruch Ra dzion ków), Mił kow ski (Sta dion Ślą ski), Ostro usz ko (Zir -
ka Ki ro vo grad), Waw rzy niak (Pod be ski dzie Biel sko -Bia ła), Gleń (Unia Dą bro -
wa Gór ni cza), Ma tu siak (Po lo nia By tom), Kar po wicz (Gór nik We so ła)
uby li: Ołek sij Szla ko tin (Ko ro na Kiel ce), Pa tryk Ste fań ski (GKS Ka to wi ce),
Mar cin Grunt (Gra nat Skar ży sko -Ka mien na), Kon rad Koź miń ski, Ma te usz
Ma dej (obaj Czar ni So sno wiec), Pa tryk Ru miń ski (Be skid An dry chów), Piotr
Bryk (Po lo nia Ła zi ska), Mar cin Stro jek, Adam Mój ta (War ta Po znań), Ja kub
Misz czuk (Nie lba Wą gro wiec), Łu kasz Wi jas, Piotr Zie liń ski, Da wid Skrzy pek.

Wio sna na Lu do wym

(24.03.12, so bo ta), godz. 18:00: Za głę bie So sno wiec – Ra ków Czę sto cho wa
(07.04.12, so bo ta), godz. 16:00: Za głę bie So sno wiec – Gór nik Wał brzych
(18.04.12, śro da), godz. 17:00: Za głę bie So sno wiec – Miedź Le gni ca
(28. 04.12, so bo ta), godz. 19:00: Za głę bie So sno wiec – Choj ni czan ka Choj ni ce
(05.05.12, so bo ta), godz. 17:00: Za głę bie So sno wiec – Czar ni Ża gań
(12.05.12, so bo ta), godz. 19:00: Za głę bie So sno wiec – Bał tyk Gdy nia
(19.05.12, so bo ta), godz. 17:00: Za głę bie So sno wiec – Tur Tu rek 

Od do świad czo nych pił ka rzy ta kich jak Mar cin La chow ski
wio sną bę dzie za le ża ło naj wię cej

Pił ka rze Za głę bia przed wal ką o za cho wa nie li go we go by tu

Je sień wa sza,
wio sna na sza?

Sandra Michalak (nr 65)
sięgnęła po tytuł
wicemistrzyni Polski

Hokeiści Zagłębia mogą już myśleć o kolejnym sezonie w PLH

Wykonali plan przed czasem
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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 3
kwietnia 2012 r. Wśród au to rów po praw nych roz -
wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem „Krzy żów ka
nr 10”) roz lo so wa ne zo sta ną na gro dy, któ re pro si -
my od bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Poziomo: 1 – ozdobny otwór drzwiowy lub internetowy
serwis, 5 – amator żabich udek, 8 – księżniczka
burgunda, 9 – nie można go szybko spławić, 10 –
roślina z rodziny złożonych, tzw. łopuch, 11 – bardzo
kocha Pana Sułka (w radiowej Trójce), 12 –
najważniejszy na uczelni, 14 – jedno z imion
Marqueza, 16 – rynek w starożytnym greckim mieście,
17 – chwila, 19 – do cięcia papieru, metalu, mięsa, 21
– urok, 22 – czepia się nie tylko psiego ogona, 25 –
Etna, 28 – biustonosz, 29 – coś z domowego ptactwa,
30 – stara miotła, 32 – rumor, 34 – mieszkanie krów, 35
– miara papieru, blachy, 36 – nimfa leśna, 37 – krew
zwierząt, 38 – broń d’Artagnana, 39 – „zwis męski”.

Pionowo: 1 – rozległy widok, 2 – łącznik, znak
graficzny, 3 – pisarz, 4 – latem najlepszy do
wszelkich sałatek, 5 – nieład, 6 – dla górala ktoś z
nizin, 7 – nazwa czcionki drukarskiej małego
rozmiaru, 13 – część garnituru, 15 – niejeden
zapisany w bibliotecznej kartotece, 18 – filtr
naszego organizmu, 20 – jednostka pływająca, 23
– dla studentów na spóźnienie, 24 – wyciąg,
esencja, 26 – stolica Cypru, 27 – efekt przejedzenia,
28 – modny, gdy nie było jeszcze „górali”, 31 –
służą nam do oddychania, 33 – lanca, dzida. 

Nagrody ufundawało wydawnictwo „ZNAK”

Rozwiązanie krzyżówki numer 2/2012: MANUELA GRETKOWSKA „TRANS”
Nagrody otrzymują: Elżbieta Czyż, Patrycja Kryczek i Tadeusz Rutkowski.

krzyżówka nr  3

KONKURS WYDAWNICTWA „ZNAK” KM
NR 3/2012: NA JAKĄ CHOROBĘ CIERPI
BOHATERKA KSIĄŻKI „POWIEŚĆ ŚPIĄCEJ
KRÓLEWNY”?

Pierwsza osoba, które przyjdzie do naszej redakcji
z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 3
i prawidłowo odpowie na zadane pytanie otrzyma
nagrodę książkową.

13 mar ca godz. 12.00 – Bi blio te ka Głów na, ul.
Ze ga dło wi cza 2/1 – wer ni saż wy sta wy „Ko bie ty
sław ne i tra gicz ne”. Eks po zy cja czyn na do 28
kwiet nia.
16 mar ca godz. 17.00 – Au la Bi blio te ki Głów nej,
ul. Ko ściel na 11 – wie czór z ki nem ir landz -
kim – po dwój ny se ans fil mo wy z po ka zem ta -
necz nym w wy ko na niu ze spo łu Tań ca Ir landz kie -
go Lia Fa il.
17 mar ca – MDK „Ka zi mierz” – Be ne fis Ka ba -
re tu „Waj cha” (im pre za prze ło żo na z dnia 24.02.). 
17 mar ca godz. 9.00– Ener ge tycz ne Cen trum
Kul tu ry, ul. Bę dziń ska 65 – Eli mi na cje Miej skie
do 57. Ogól no pol skie go Kon kur su Re cy ta tor skie go.
19 mar ca godz. 18.00 – Ener ge tycz ne Cen -
trum Kul tu ry, ul. Bę dziń ska 65 – spek takl ope ro -
wy Dy rek tor Te atru W. A. Mo zar ta, ope ra ko micz -
na w I ak cie (sing spiel). 
24 mar ca godz. 8.30 – Ha la Wi do wi sko wo -
-Spor to wa Za gó rze, ul. Bra ci Mie ro szew -
skich 91 IV Ogól no pol ski Tur niej Tań ca No wo cze -
sne go World Dan ce.

Co lin Clark

Mój ty dzień z Ma ry lin
Wyd. ZNAK

Ta hi sto ria wy da rzy ła się na praw dę
Do pie ro po wie lu la tach Co lin Clark
zde cy do wał się opo wie dzieć o tym, co
przez krót ki ty dzień po łą czy ło go
z ame ry kań ską bo gi nią ki na. 
O czymś bar dziej in ten syw nym i in -
tym nym niż seks.
O czymś, co na za wsze po zo sta ło w ich
ser cach.
O czymś, co mó wi o Ma ri lyn Mon roe
wię cej niż set ki jej bio gra fii…
Ma ri lyn Mon roe przy jeż dża do An glii
krę cić no wy film. Po dwóch ty go -
dniach mio do we go mie sią ca do wia du -
je się, że dla mę ża – Ar thu ra Mil le ra,
jest wiel kim roz cza ro wa niem. Za ła ma -

na od kry wa brat nią du szę w Co li nie
Clar ku – fil mo wym chłop cu na po sył -
ki. To je mu pod czas bez sen nych no cy
opo wia da w łóż ku o swo im dzie ciń -
stwie, ka rie rze i o męż czy znach, któ rzy
zro bią wszyst ko, aby do te go łóż ka ją
za cią gnąć…
Zło ty Glob i no mi na cja do Osca ra dla
Mi chel le Wil liams – od twór czy ni ro li
Ma ri lyn Mon roe w fil mo wej ada pta cji
książ ki

co?
gdzie? kiedy?

           reklama

Ma riusz Sie nie wicz 

Spo wiedź śpiącej
królewny
Wyd. ZNAK

Emi do bie ga czter dziest ki i jest
sin giel ką uwi kła ną w że nu ją ce
związ ki z męż czy zna mi. Cier pi
na nar ko lep sję – kil ka ra zy dzien -
nie za pa da w sen i śni swo je sa mo -
bój stwo. Jed nak w ostat niej chwi li,
jak na złość, ktoś z ze wnątrz wdzie -
ra się w sen: a to „by ły” (i to nie je -
den!), a to zrzę dli wa ma tuch na z oj -
czul kiem, a to sam… Je zus. Za -
miast skoń czyć w trum nie, Emi
mu si wra cać do świa ta ja wy. I tak
w kół ko, na prze mien nie: sen – ja -
wa – śmierć.

Spo wiedź Śpią cej Kró lew ny to
gorz ko -za baw na opo wieść o jed -

nym dniu z ży cia współ cze snej ko -
bie ty, zma ga ją cej się z ter ro rem
płci, pięk na i cza su. To roz li cze nie
z wi ze run kiem męż czy zny, któ ry
ist nie je dzi siaj w trzech od mia nach:
de pre syj ne go ka stra ta, pa trio tycz -
ne go fa na ty ka i ogar nię te go ob se -
sją na wła snym punk cie nar cy za.

To opo wieść o ko bie cym dą że -
niu do wol no ści, dla któ rej bra ku je
ję zy ka. O ko bie cym gnie wie. Moc -
na, bra wu ro wa, śmiesz na. Wy zwa -
la ją ca.

KINO HELIOS, ul. Modrzejowska
32b,

http://www.he lio snet.pl
Rezerwacja telefoniczna 032 363 14
14, e-mail: sosnowiec@heliosnet.pl

09.03.2012– 15.03.2012 r.

KI NO KO NE SE RA
„KO BIE TY Z 6. PIĘ TRA”
WY ŁĄCZ NIE W PO NIE -
DZIA ŁEK – 12 MAR CA
dra mat, od 15 lat, 104 min.
GODZ. 19.00

PRE MIE RY: „LO RAX” 3D
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,
19.30. ani ma cja, b/o, USA,
94 min.; „LO RAX” 15.30.
ani ma cja, b/o, USA, 94 min. ;
„JOHN CAR TER” 3D 10.15,
13.00, 15.45, 18.30, 21.15.

sin ce -fic tion, od 15 lat, USA,
106 min.

PO ZO STA ŁE TY TU ŁY:
„BÓG ZE MSTY” – 20.00.
thril ler, od 15 lat, USA, 99
min.; „KAC WA WA” – 15.00.
ko me dia, od 15 lat, Pol ska,
100 min.; „KAC WA WA” 3D
- 11.00, 19.00, 21.00. ko me -
dia, od 15 lat, Pol ska, 100
min.; „ŻE LA ZNA DA MA” -
13.45. bio gra ficz ny, od 12 lat,
Wiel ka Bry ta nia, 105 min.;
„A WIĘC WOJ NA”  - 18.00.
ko me dia, od 15 lat, USA, 115
min.; „SPON SO RING” -
22.15. dra mat, od 15 lat,
Fran cja/Pol ska/Niem cy, 96
min.; „PO DRÓŻ NA TA -
JEM NI CZĄ WY SPĘ” 3D -

9.00, 13.00, 17.00, 21.30.
przy go do wy, DUB BING, od
7 lat, USA, 98 min.; „ALVIN
I WIE WIÓR KI 3” -  10.00,
12.00, 16.00. ani ma cja, DUB -
BING, b/o, USA, 88 min.; W
TYM TY GO DNIU RE PER -
TU ARO WYM FIL MA MI
ZA STRZE ŻO NY MI SĄ:
„Po dróż na ta jem ni czą wy -
spę” 3D, „Kac WA WA” 3D,;
„Lo rax” 3D,;  „John Car ter”
3D.

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

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 12
marca 2012 r. o godzinie 19.00.
Zapraszamy na film „KOBIETY Z 6. PIĘTRA”.

Serdecznie zapraszamy!

KINO KONESERA 
w sosnowieckim
kinie Helios



9.03 godz. 19.00 Pio sen ki A. Osiec -
kiej „Niech ży je bal”
10.03 godz. 18.00 Jan Szur miej „Cy -
mes! Cy mes!” abon. waż ne
11.03 godz. 18.00 Eu ge ne Io ne sco
„Ły sa śpie wacz ka” abon. waż ne
13.03 godz. 9.30 i 11.30 Alek san der
Fre dro „Ze msta” Go ścin nie Te atr No -
wy z Za brza
14.03 godz. 9.00 i 12.00 Sła wo mir
Mro żek „Tan go”
15.03 godz. 10.00 Mi chał Wal czak
„Pia skow ni ca”
16.03 godz. 19.00 Mi chał Wal czak
„Pia skow ni ca”
17.03 godz. 18.00 Do ro ta Ma słow ska

„Mię dzy na mi do brze jest” Spek takl
po wstał dzię ki zgo dzie Te atru Roz mi -
to ści w War sza wie abon. waż ne
18.03 godz. 18.00 Do ro ta Ma słow ska
„Mię dzy na mi do brze jest”
20.03 godz. 10.00 „Kró lew na Śnież -
ka” wg ba śni bra ci Grimm
21.03 godz. 10.00 „Kró lew na Śnież -
ka” wg ba śni bra ci Grimm
22.03 godz. 19.00 J. Chap man, D.
Fre eman „Pry wat na kli ni ka”
23.03 godz. 19.00 J. Chap man, D.
Fre eman „Pry wat na kli ni ka”
24.03 godz. 18.00 Z. Ksią żek „Sztu -
ka ko cha nia czy li Sce ny dla do ro -
słych” abon. waż ne

25.03 godz. 18.00 Z. Ksią żek „Sztu -
ka ko cha nia czy li Sce ny dla do ro -
słych” abon. waż ne
27.03 godz. 9.00 i 11.30 Ma ria Kow -
nac ka „Szew czyk dra tew ka” Sce na
Ini cja tyw Ak tor skich
28.03 godz. 9.00 i 11.30 Ma ria Kow -
nac ka „Szew czyk dra tew ka” Sce na
Ini cja tyw Ak tor skich
29.03 godz. 10.00 Alek san der Fre dro
„Ślu by pa nień skie” Sce na Ini cja tyw
Ak tor skich
30.03 godz. 19.00 Fran cis Ve ber
„Plot ka” 
31.03 godz. 18.00 Pio sen ki A. Osiec -
kiej „Niech ży je bal” abon. waż ne

Z „Kurierem”
po mieście

04. 02. – na całym świecie
obchodzono Międzynarodowy
Dzień Walki z Rakiem.
10. 02. – setną rocznicę urodzin
obchodziła Matylda Sierka. Z tej
okazji w domu Jubilatki odbyła się
uroczystość wręczenia nagrody
okolicznościowej. W imieniu władz
samorządowych wręczył ją
zastępca prezydenta miasta
Zbigniew Szaleniec.
13. 02. – w internecie zaczęło
nadawać radio
„Humanitas” – inicjatywa
studentów dziennikarstwa Wyższej
Szkoły Humanitas. Radio nadaje
głównie muzykę, ale także
wiadomości lokalne i newsy z życia
uczelni. Póki co radia można
słuchać codziennie od 8.00
do 23.00.
14. 02. – 19 lat istnienia obchodziła
grupa taneczna Skandal. W1993
roku odbyły się pierwsze zajęcia
zespołu pod kierownictwem
Katarzyny Pilch. Wtedy dziewczęta
nie nazywały się Skandal lecz nosiły
nazwę Dejli. Przez te wszystkie lata
zespół zdobył niezliczoną ilość
nagród, wyróżnień i podziękowań
w kraju, a od pewnego czasu
również za granicą. Dziewczęta
reprezentowały Sosnowiec i Polskę
podczas mistrzostw Europy w 2006
roku, które odbywały się w Oslo

i miały zaszczyt jako pierwsza
reprezentacja z Polski startować
podczas Mistrzostw Świata „IASF
Cheer and Dance
Worlds 2009 – Walt Disney World”,
które odbywały się w USA
na Florydzie w Orlando w 2009
roku.
16. 02. – setną rocznicę urodzin
obchodziła Julianna Kogut. Z tej
okazji Szanownej Jubilatce
wręczona została nagroda
jubileuszowa. W uroczystościach,
które odbyły się w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Andersa, gdzie
przebywa pani Julianna, wziął
udział zastępca prezydenta miasta
Zbigniew Szaleniec.
22. 02. – w Centrum Informacji
Miejskiej odbyło się spotkanie
autorskie z Eną Kielską połączone
z promocją książki „Pamiętnik
Wendy”. 
23. 02. – w Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Auli Biblioteki Głównej
przy ul. Kościelnej 11 odbył się
wieczór literacko-muzyczny
poświęcony twórczości polskiego
noblisty – Czesława Miłosza.
24. 02. – w Energetycznym
Centrum Kultury przy ul.
Będzińskiej odbyło się
przedstawienie teatralne
z doskonałą obsadą: Marek
Siudym, Jacek Kawalec, Maciej
Damięcki, Ryszard Kotys, Dariusz
Gnatowski, Andrzej Beja-Zaborski,
Piotr Skarga i Michał Pietrzak. U
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bARAN (21.03.-20.04.) – Pierwsza
połowa marca to dobry czas, by
przypomnieć sobie o wszystkich
zaległych sprawach, gdyż trochę ich się
nazbierało. Pozałatwiaj je jak najszybciej.
Gdy nadejdą ciepłe dni, znowu zapomnisz
o obowiązkach. Pod koniec miesiąca
dobre wiadomości.
byK (21.04.-20.05.) – Nadchodzi Twój
czas. Nie trać go na błahostki, zastanów
się, jak można wykorzystać dobrą passę.
Być może ktoś podsunie Ci dobry pomysł,
dlatego uważnie przysłuchuj się temu, co
mówią do Ciebie inni ludzie. Zwłaszcza
szef, który ma jakieś wątpliwości.
bliŹNiętA (21.05.-21.06.) – Dobry
okres dla Ciebie. Co prawda
w nadchodzącym miesiącu czekają Cię
niewielkie problemy. Postaraj się nie
odsuwać ich rozwiązań „na później”.
Załatwiaj je od razu, by nie urosły
do większych rozmiarów, gdyż możesz
sobie z nimi nie poradzić bez pomocy
innych.
RAK (22.06.-22.07.) – To bardzo
dobrze, że martwisz się o innych, ale czy
nie przesadzasz z tymi dobrymi radami?
Co innego delikatna sugestia, a co innego
narzucanie swojego zdania. Przecież Ty
też nie lubisz, jak ktoś Ci mówi, jak masz
postępować. Niech każdy spróbuje sam
być kowalem swojego losu.
leW (23.07.- 23.08.) – Czy wszystko
w Twoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic
złego, ale to może być cisza przed burzą.
Trochę więcej czujności nie zaszkodzi.
Sprawdź, czy nie zalegasz z płatnościami.
PANNA (24.08.-23.09.) – Coraz
cieplejsze dni nastrajają Cię bardzo
optymistycznie. To świetnie, bo
w nadchodzących dniach przyda Ci się
dobry humor. Tylko on pomoże zapobiec
rozwinięciu drobnej sprzeczki
z przyjacielem w większy konflikt.
Z ważnymi problemami dasz sobie radę.
WAGA (24.09.-23.10.) – W nadchodzącym
miesiącu nie unikniesz zmian, które
ostatecznie wyjdą Ci na dobre. Jednak
pod warunkiem, że pozytywnie się do nich
nastawisz. Pamiętaj, że nowe nie musi być
gorsze od tego już sprawdzonego.
W miłości nareszcie maj. Pielęgnuj to
nowe uczucie.
SKoRPioN (24.10.-22.11.) – Coraz
dłuższe dni sprawią, że nabierzesz
ochoty na ruch na świeżym powietrzu.
Za to można Cię tylko pochwalić.
Pamiętaj tylko, żeby na początku zbytnio
się forsować, bo odczują to mięśnie.
Przed Tobą dużo wiosennych porządków.
Także na działce. 
StRzeleC (23.11.-21.12.) – Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które
trzeba przeczekać. W nic się nie angażuj.
Załatwiaj tylko te ważne sprawy. Rób to
jednak bardzo uważnie, gdyż „licho nie
śpi”. W pracy wiosenna nuda, niestety
nie na długo, gdyż dojdą nowe obowiązki.
KozioRożeC (22.12.-20.01.) – Wiosna
sprzyja nagłym porywom serca. Jeśli
jesteś wolnym – poddaj się
ogarniającemu Cię uczuciu. Może
przekształci się w coś poważniejszego?
Jeżeli masz partnera, to nie baw się
w przelotne flirty. Prawda wyjdzie na jaw
i będą problemy.
WodNiK (21.01.-20.02.) – W Twoim
życiu zacznie się teraz dużo dziać. Nowe
sytuacje postawią Cię przed pewnym
wyborem. Jednak zanim go dokonasz,
dobrze się zastanów. To co teraz wygląda
tak różowo, może przyjąć całkiem inny
kolor. Gwiazdy mówią, że postąpisz
słusznie.
Ryby (21.02.-20.03.) – Od dawna
czekasz na wiosnę. Nareszcie zrobisz
coś, na co zawsze miałeś ochotę, a bałeś
się nieprzewidzianych konsekwencji.
Istnieje prawdopodobieństwo, że teraz
Twoje działania zakończą się sukcesem.
Uważaj tylko, aby woda sodowa nie
uderzyła Ci do głowy. VENA

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

TEATR

Odrobina�nieba�w�Heliosie

27 lu te go w so sno wiec kim ki nie
He lios od był się ko lej ny se ans
z cy klu Ki no Ko biet. Tym ra zem
uczest nicz ki obej rza ły ekra ni za -
cję „Odro bi na nie ba” z Ka te Hud -
son w ro li głów nej. 

Cykl wie czo rów ki no wych dla
ko biet to jed nak nie tyl ko sens fil mo -
wy. Pod czas nich zo ba czyć moż -
natak że m.in. po ka zy mo dy uka zu -
ją ce naj now sze tren dy, czy za sma -

ko wać wy ro bach cu kier ni czych so -
sno wiec kiej Cu kier ni Ma ciuś. Na to -
miast pa nie dba ją ce o fi gu rę mo gły
po ra dzić się die te ty ka. Nie za bra kło
tak że ko sme tycz nych no wi nek,
októ re za dba ła fir ma Avon. 

– Ki no Ko biet to nie tyl ko ki no.
To tak że oka zja, by spo tkać się
w dam skim gro nie i nie tyl ko obej -
rzeć cie ka wy se ans, ale tak że po -
plot ko wać, po ga dać o ciu chach

i ko sme ty kach, ale też po roz ma -
wiać o rze czach dla nas waż nych.
Po za tym, gdy nasz part ner nie ma
ocho ty wy brać się z na mi na ro -
man tycz ny film, na tych se an sach
za wsze mo że my li czyć na uda ne
to wa rzy stwo – śmie je się Iwo naGi -
bu ła, któ ra w cy klu uczest ni czy ła
już po raz dru gi.

Pod czas ostat niej edy cji wy -
stą pił rów nież „Gość z pa -
sją” – fo to graf Ol ga Ga jo cha, któ -
ra opo wia da ła o swo jej wiel kiej
pa sji ja ką jest ro bie nie zdjęć.
Uczest nicz ki bra ły rów nież
przed se an sem udział w lo so wa -
niu atrak cyj nych na gród. Tym ra -
zem wy grać moż na by ło m.in.
pro fe sjo nal ną se sję fo to gra ficz ną,
ze sta wy ko sme ty ków Avon czy
week en do wy po byt w Ho te lu Al -
pin w Szczyr ku. 

Tekst�i fo�to:�Ga�brie�la�Ko�la�no

Mi łość, sza leń stwo czy żą dza
wła dzy?
Tyl ko Cla ret ta nie opu ści ła męż -
czy zny, któ ry jesz cze nie daw no
był uwiel bia ny przez mi lio ny
Wło chów. Sto jąc przed plu to nem
eg ze ku cyj nym, wy szep ta ła: „Je -
steś za do wo lo ny, że zo sta łam z to -
bą do koń ca?”.
Dla Jiang Qu ing śmierć mę ża
mia ła być do pie ro po cząt kiem
wiel kiej ka rie ry – by ła bar dzo bli -
ska prze ję cia wła dzy w ko mu ni -
stycz nych Chi nach. Wie dzia ła, że
gra  o naj wyż szą staw kę.

Pięt na sto let nia Ca the ri ne po pro -
stu nie mia ła wy bo ru – czu ły
na ko bie ce wdzię ki do wód ca
środ ko wo afry kań skiej ar mii wy -
pa trzył ją, gdy szła do szko ły. Ty -
tu łem ce sa rzo wej cie szy ła się tyl -
ko przez kil ka lat – do pó ki za zdro -
sny mał żo nek nie oskar żył jej
o ro mans z fran cu skim pre zy den -
tem.
Co łą czy te nie praw do po dob ne,
ale praw dzi we ko bie ce lo sy?
Nie bez piecz na mi łość, chwi la
sza leń stwa czy nie okieł zna na żą -
dza wła dzy? Dla cze go po ko cha -

ły zbrod nia rzy i de spo tów? Ja ką
ode gra ły ro lę w dzie jach naj -
mrocz niej szych re żi mów XX
wie ku?
Ko bie ty dyk ta to rów to wstrzą sa ją -
ce opo wie ści o nie ła twym ży ciu
żon i ko cha nek Hi tle ra, Sta li na,
Mus so li nie go, Mao, Le ni na, Bo -
kas sy, Ce aușescu i Sa la za ra. 
Be st sel ler – po nad 100 ty się cy
sprze da nych eg zem pla rzy we
Fran cji!

Dia ne Du cret

Ko�bie�ty�dyk�ta�to�rów�
Wyd. ZNAK
Prze kład: Ma ria Ro stwo row ska
Da ta pre mie ry: 8 mar ca 2012

O�zagłębiowskich�chłodnych
porankach

115. rocz ni cę ist nie nia ob cho dzi w tym ro ku so sno wiec ki Te atr
Za głę bia. O ju bi le uszu pi sa liśmy już na ła mach „Ku rie ra”. Te raz
ma my ko lej ną do te go oka zję. Miej ska sce na za pla no wa ła sze reg
kul tu ral nych wy da rzeń i uro czy sto ści z tej oka zji. Jed ną z nich by -
ła od by wa ją ca się 2 mar ca pra pre mie ra sztu ki ma la rza, gra fi ka,
pi sa rza oraz, jak się oka za ło, świet ne go re ży se ra Jac ka Ry ka -
ły – „Chłod ne po ran ki”.

Ak cja dra ma tu od by wa się w sta rej, znisz czo nej, nad gry zio -
nej zę bem cza su so sno wiec kiej ka mie ni cy. Po zor nie opusz czo na,
tęt ni jed nak ukry tym ży ciem pa mię ci o miesz kań cach. Głów ny
bo ha ter od wie dza jąc ją, oży wia daw ne wy da rze nia i po sta ci. Po -
brzmie wa ją od gło sy ludz kie go ży cia z róż nych lat, dźwię ki mia -
sta, me lo die, gra ra dio. Po wra ca ją wspo mnie nia, zlep ki za pa mię -
ta nych wy da rzeń, gdzieś wi dzia ne twa rze, za sły sza ne daw niej
plot ki – ka mie ni ca na no wo za czy na żyć. A wszyst ko to prze pla -
ta ne prze mó wie nia mi Go muł ki, czy mi li cyj ny mi ostrze że nia mi
o gra su ją cym w oko li cy i na pa da ją cym na ko bie ty se ryj nym mor -
der cy. Jak mó wi sam au tor i re ży ser: jest to sztu ka o cza sie,
o praw dzie, ale i o wam pi rze z Za głę bia.

Re ży se ria, ko stiu my i opra co wa nie mu zycz ne: Ja cek Ry ka ła.
Sce no gra fia: Mar cel Sła wiń ski, Ka ta rzy na So bań ska. Ob sa da:
pro fe sor – Zbi gniew Le ra czyk, pa ni Ala – Elż bie ta La skie wicz,
Grze gorz – Mi chał Ba ła ga, nar ra tor – Grze gorz Kwas,
Edek – An drzej Roz mus,Ja nek – Woj ciech Le śniak, ko bie ta
i męż czy zna – Ma ria Bień kow ska i Adam Kop ciu szew ski, Ma re -
czek – Piotr Za wadz ki, pół na ga po stać – Ja ro sław Ty ran, spi ker
ra dio wy – Alek san der Bli tek, ak tor czy ta ją cy po wieść przez ra -
dio – An drzej Śle ziak, wam pir – Krzysz tof Ko rze niow ski.

Ga�brie�la�Ko�la�no
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To kon kurs, w któ rym in ter nau ci oraz gro no ju ro rów – spe -
cja li stów w za kre sie li te ra tu ry – wy bie ra książ ki, któ re sta -
no wić bę dą ide al ną lek tu rę na pierw sze po god ne dni. Ry -
wa li zu ją tu zna ko mi te po wie ści oby cza jo we, trzy ma ją ce
w na pię ciu kry mi na ły, książ ki dla dzie ci, mło dzie ży, ro dzi -
ców, praw dzi we „per ły z la mu sa” oraz fan ta sty ka. 

W tym nu me rze wy grać moż na książ ki bio rą ce udział
w tym wła śnie kon kur sie: „Łu kasz i ko stur cza row ni cy”,
„Lo te ria” i „O ku rze, któ ra opu ści ła po dwó rze”. 
Go rą co za pra sza my rów nież do gło so wa nia na stro nie in -
ter ne to wej www.ksiaz ka na wio sne.pl – wśród osób, któ re
to uczy nią, roz dy spo no wa ne zo sta ną na gro dy książ ko we.

Najlepsza�książka�nawiosnę
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17-19 lutego w sosnowieckiej
hali wystawienniczo- targowej
Expo Silesia zaplanować
można było swój wymarzony
urlop za sprawą 5. już edycji
targów Turystyki, Rekreacji
i Wypoczynku Intourex

Tra dy cyj nie nie za bra kło za rów no
ofert last mi nu te dla mi ło śni ków
śnież ne go sza leń stwa i first mi nu -
te na wa ka cyj ne let nie wy pra wy.
Po nad to pro mo wa no pol skie cu da
na tu ry, ta kie jak Ma zu ry, oko li ce
Ba bio gór skie go Par ku Na ro do we -
go, czy Be ski dy. Na tar gach nie
za po mnia no tak że o ofer tach dla
wiel bi cie li ak tyw ne go wy po czyn -
ku. Pre zen to wa no m.in. ofer ty dla
fa nów że glar stwa, pły wa nia, nur -
ko wa nia, wspi nacz ki i pa ra lot niar -

stwa. Po raz pierw szy na so sno -
wiec kiej im pre zie moż na by ło
wczuć się w „wa ka cyj ny, sur fer -
ski” kli mat za spra wą Sim bo ar din -
gu – na spe cjal nie przy go to wa nej
pla ży usta wio ny był sztucz ny tor
skim bo ar do wy o wy mia rach 25x5
me trów. Nie za bra kło pia sku, tra -
wy, wo dy oraz pro fe sjo nal ne go in -
struk ta żu pod okiem fa chow ców
z za ło gi Gi Gi Sport. 

– Po mysł tra fio ny w dzie siąt -
kę, na sze urwi sy mo gły spró bo -
wać swo ich sił w sur fin gu, a my
spo koj nie za po zna li śmy się
z ofer ta mi biur po dró ży. A by ło
w czym wy bie rać – mó wią An -
na i Ma rek Ro za le wicz. – Po cząt -
ko wo ma rzy li śmy o Hisz pa nii lub
Por tu ga lii, ale jest tu tak wie le ku -
szą cych ofert, że już nie je ste śmy
tak pew ni kie run ku, któ ry obie -
rze my i być mo że spon ta nicz nie

zde cy du je my się na coś zu peł nie
in ne go – do da ją.

Tar gom to wa rzy szy ły licz ne
wy kła dy i warsz ta ty. Dar mo wy
udział moż na by ło wziąć m.in.
w warsz ta tach z Me te oro lo gii, na -
uki al fa be tu Mor se’a, czy wią za -
nia że glar skich wę złów. Po nad to
cie ka wym punk tem har mo no gra -
mu tar gów by ło spo tka nie z po -
dróż ni ka mi Agniesz ką i Grze go -
rzem Pru cia – glob tro te rami z Bę -
dzi na, któ rzy od lat zwie dza ją naj -
dal sze krań ce świa ta, cze go efek -
tem jest książ ka „Po dró że ma łe
i du że”, któ rą moż na by ło na tar -
gach za ku pić.

– Po dró że kształ cą i wi dać to
świet nie na przy kła dzie tej po dró -
żu ją cej pa ry. Opo wia da ne przez
nich hi sto rie wcią ga ły le piej niż

nie jed na książ ka, a zdję cia za pie -
ra ły dech w pier si – mó wi We ro -
ni ka Ka li niak, któ ra spo tka ła się
z po dróż ni ka mi.

Pod czas te go rocz nej edy cji,
po raz pierw szy, tar gom In to urex
to wa rzy szy ły tar gi Bo at Expo –
a na nich jach ty, ło dzie, sku te ry
oraz mnó stwo kon kur sów i warsz -
ta tów za koń czo nych cen ny mi na -
gro da mi. Luk su so we ło dzie przy -
cią ga ły swo im wy glą dem i wy po -
sa że niem. Pod czas tar gów pre -
zen to wa ne by ły za rów no ofer ty
pro du cen tów, dys try bu to rów
jach tów ża glo wych i mo to ro -
wych, sku te rów wod nych, sprzę tu
spor to we go i re kre acyj ne go, jak
rów nież odzie ży tu ry stycz nej
i spor to wej. Jed ną z cie kaw szych
ofert przed sta wi ła fir ma Yach ting

Po land, któ ra za pre zen to wa ła
jach ty mo to ro we Cha par ral 310
Si gna tu re, Cha par ral 270 Si gna -
tu re czy Cha par ral 264 Su ne sta.
Na sto isku YACHT An drzej
Dem biń ski war to by ło obej rzeć
m.in. łódź otwar tą po kła do wą
AN 500, czy jacht ka bi no wy
Hob bit Ża gle 500 Re lax. Nie by -
ło chy ba uczest ni ka tar gów, któ ry
nie zwie dził by choć jed ne go
z pre zen to wa nych jach tów, nie

usiadł za ste ra mi, nie roz ma rzył
się i po czuł jak praw dzi wy ka pi -
tan. 

– Swo je go sy na już od go dzi -
ny pró bu ję znie chę cić, a on jak by
tyl ko mógł, to już ni gdy chy ba nie
zszedł by z ło dzi. Pew nie zo sta nie
ma ry na rzem – śmiał się Mar cin
Ła bę da, któ re go syn uległ uro ko -
wi Bo at Expo.

Tekst�i zdję�cia:�Ga�brie�la�Ko�la�no

Do ro ta Gosz ty ła zwy cię ży ła
w or ga ni zo wa nym 22 lu te go
w Ze spo le Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru fi na -
le VIII Edy cji Kon kur su Re gio -
nal ne go „Mło dy mistrz fry zjer -
stwa”. W kon kur sie wzię li udział
ucznio wie szkół fry zjer skich z ca -
łe go wo je wódz twa ślą skie go.
Mło dzi adep ci fry zjer stwa star to -
wa li w dwóch kon ku ren cjach:
wy ko na nie fry zu ry dzien nej
na głów ce tre nin go wej oraz wy -
ko na nie fry zu ry in spi ro wa nej mo -
dą lat 20. i 30. na gło wie mo del ki.

W ju ry kon kur su za sie dli:
Hen ryk No wak – mistrz fry zjer -
stwa, eg za mi na tor, sę dzia mię dzy -
na ro do wych kon kur sów fry zjer -
skich, re pre zen tu ją cy sa lon „Hen -
ryk” w My sło wi cach; Be ata Be -
ren do wicz – sty list ka, szko le nio -
wiec Aka de mii Fry zjer stwa Be -
ren do wicz & Ku blin oraz Kry sty -
na Ja si kow ska z sa lo nu „Uro da”
w Bę dzi nie. Oce nia no m.in. do -
kład ność, sta ran ność i ory gi nal -
ność wy ko na nych fry zur, a tak że
do bór fry zur do oko licz no ści oraz
czas ich wy ko na nia. Ko mi sja kon -
kur so wa zwy cięz ców wy ło ni ła
spo śród 15 fi na li stów. 

I miej sce za ję ła Do ro ta Gosz -
ty ła z Po wia to we go Ze spo łu
Szkół nr 1 w Pszczy nie. Dru gie
miej sce przy pa dło w udzia le Mo -
ni ce Kwie cień z Ze spo łu Szkół
Pro jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
w So snow cu. Na to miast na trze -
ciej po zy cji za kwa li fi ko wa ła się
Elż bie ta Hand kus z Ze spo łu
Szkół Me cha nicz no-Usłu go wych
w Świę to chło wi cach.

Fun da to ra mi na gród dla te go -
rocz nych zwy cięz ców był m.in.:
Urząd Mia sta So snow ca oraz fir -

ma Po lwell. Na gro dę, w po sta ci
no ży czek FOX MA STER sy gno -
wa nych przez dwu krot ne go mi -

strza świa ta we fry zjer stwie An -
drze ja Ma trac kie go, dla zwy cię -
scy spon so ro wa ła fir ma TO VA -
RES – Ogól no pol ski Dys try bu tor
Ar ty ku łów Fry zjer skich. Naj lep -
sza w kon kur sie Do ro ta Gosz ty ła
otrzy ma ła rów nież moż li wość
szko le nia w Aka de mii Fry zjer -
stwa „Be ren do wicz & Ku blin”. 

W ra mach te go rocz nej edy cji
kon kur su moż na by ło rów nież zo -
ba czyć po kaz strzy że nia Krzysz -
to fa Pa jo ra, in struk to ra mar ki Ar -
te go, któ ry za pre zen to wał wy ra zi -
ste cię cia, bę dą ce zna kiem roz po -
znaw czym naj now szej, fir mo wej
ko lek cji fry zur.

Ga�brie�la�Ko�la�no

           reklama

miasto
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           reklama

Wy ło nio no mi strza fry zjer stwa

           reklama

Zwy cięz cy fi na łu „Mło dy mistrz fry zjer stwa”

W cie płych kli ma tach

Taka łódź to nie tylko marzenie, ale i konkretne pieniądze.
Polskie firmy są jednym z największych i najlepszych
producentów łodzi na świecie

Trudno się oderwać…, czyżby pojawił nam się przyszły
skiper? 

Tar gi to tak że oka zja, by za po znać się z ofer tą biur po dró ży

ARC


