
„Kto raz wszedł za kulisy teatru,
żeby coś robić, to łyka takiego
bakcyla, od którego nie ma ucieczki.
To bardzo fascynujący i niezwykły
obszar” – mówi profesor Jacek
Rykała w wywiadzie dla KM 

MIEJSKI
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To był „szach mat” obecnego
prezydenta miasta, Kazimierza
Górskiego, który nie zapowiadał startu
w wyborach do władz miejskich SLD,
a mimo to wygrał je. Kazimierz Górski
pokonał dotychczasowego
przewodniczącego SLD w Sosnowcu,
posła Witolda Klepacza

Park Naukowo-Technologiczny już gotowy.
Adaptacja dawnego budynku BHP byłej KWK
Niwka-Modrzejów dla potrzeb Parku to projekt,
który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych
w wysokości aż 71 proc. kosztów kwalifikowanych,
czyli niemal 15 mln zł. Obiekt ten przystosowano
dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną
działalność gospodarczą
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Pod czas uro czy stej ga li w Te atrze
Za głę bia 29 mar ca przed sta wio no
lau re atów Na gród Mia sta So -
snow ca. Nie by ło nie spo dzia nek,
choć war to zwró cić uwa gę na po -
stać po ety Sła wo mi ra Ma tu sza,
któ ry od przy naj mniej kil ku lat
aspi ro wał do lau ru. 

Na gro dy w dzie dzi nach kul -
tu ry i spor tu ko mi sja przy zna ła
już prze szło mie siąc wcze śniej,
ale do pie ro pod czas ga li zo sta ły
one wrę czo ne. Im pre zę pro wa -
dził jak za wsze zna ko mi ty Ja cek
Cy gan – tek ściarz, po eta i sce -
na rzy sta po cho dzą cy z So snow -
ca. 

– Nie mo że być więk szej przy -
jem no ści, niż po pro wa dze nie ta -
kie go wie czo ru. Jest mi nie zmier -
nie mi ło, że dzi siej si lau re aci cho -
dzi li po tych sa mych ka mie niach,
co ja, ro bi li ta kie sa me głup stwa
w dzie ciń stwie i pa trzy li w ten
sam księ życ – po wie dział pod czas
uro czy sto ści Cy gan.

Nim przy stą pio no do wrę cze -
nia na gród każ de mu z lau re atów,
krót ko przed sta wio no ich do ko -
na nia, w kil ku mi nu to wych fil -

mach. Na gro dę za wy bit ne spor -
to we osią gnię cia otrzy ma ła An -
ge li ka Wą tor, sza blist ka TMS
Za głę bie. Mi mo mło de go wie ku
spor t smen ka ma na swo im kon -
cie wie le osią gnięć m.in. I miej -
sce dru ży no wo na Mi strzo stwach
Pol ski Ju nio rów, I miej sce in dy -
wi du al nie na Ogól no pol skiej
Olim pia dzie Mło dzie ży w spor -
tach ha lo wych oraz I miej sce

dru ży no wo w Pu cha rze Eu ro py
w Gop pin gen. Na gro dę Mia sta
w ka te go rii „Tre ner ro ku” przy -
zna no Ma ria no wi Ja siń skie mu,
tre ne ro wi ju do i ju -jit su zwią za -
ne mu z Klu bem Spor to wym Bu -
dow la ni od 1975 ro ku. Je go wy -
cho wan ko wie zdo by li pra wie 60
me da li na Mi strzo stwach Eu ro -
py i Świa ta. Z ko lei 19-let ni
Krzysz tof Brzo zow ski tre nu ją cy

pchnię cie ku lą w MKS MOS
Pło mień uho no ro wa ny zo stał
w ka te go rii Spor to wiec Ro -
ku 2011. Pod czas Mło dzie żo -
wych Igrzysk Olim pij skich
w Sin ga pu rze wy wal czył zło ty
me dal i usta no wił re kord świa ta
w pchnię ciu ku lą. 

Na gro dę Ar ty stycz ną Mia sta
So snow ca za ca ło kształt twór -
czo ści otrzy mał Sła wo mir Ma -

tusz, po eta i pro za ik. Na to miast
bez kon ku ren cyj na w ka te go rii
za naj lep sze osią gnię cia ar ty -
stycz ne w 2011 ro ku oka za ła się
Ju dy ta Ber naś, ab sol went ka
Aka de mii Sztuk Pięk nych w Ka -
to wi cach, asy stent ka Ewy Za -
wadz kiej. Po nad to na gro dzo no
za upo wszech nia nie kul tu ry
Mar ka Zie liń skie go – od po wie -
dzial nego m.in. za pro jekt „Mia -
sto Ogro dów”, w ra mach któ re -
go nasz są siad – Ka to wi ce – wal -
czył o ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry. 

– Je ste ście du mą te go mia sta,
mo je go mia sta – pod kre ślał Ja cek
Cy gan, zwra ca jąc się do lau re -
atów. – Sta no wi cie zna ko mi ty
wzór do na śla do wa nia – pod kre -
ślał z ko lei pre zy dent So snow ca
Ka zi mierz Gór ski. 

Wie czór uświet nił kon cert po -
cho dzą cej z So snow ca An ny Se -
ra fiń skiej, któ ra wraz z ze spo łem
Gro ove Ma chi ne za pre zen to wa ła
jaz zo we aran ża cje pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Zdrowia i samych dobrych
chwil, 

spokoju i radości w gronie
najbliższych

wszystkim Mieszkańcom
Sosnowca

z okazji zbliżających się
Świat Wielkanocnych

w imieniu 
Władz Samorządowych

życzą

Wesołych Świąt
Wielkanocnych, 
smacznego jajka,
mokrego Śmigusa
Dyngusa 
oraz 
samych słonecznych
i wspaniałych dni

życzy
Redakcja

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Mateusz Rykała

Prezydent Sosnowca

Kazimierz Górski

Rozdano nagrody
w dziedzinie kultury i sportu
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Kurier

Laureaci nagród w towarzystwie władz miasta



Sze reg uchwał, któ re by ły przed mio -
tem ob rad ostat niej se sji Ra dy Miej -
skiej, nie bu dzi ło więk szych wąt pli -
wo ści i nie ro dzi ło py tań rad nych.
Naj więk sze za in te re so wa nie wzbu -
dzi ło spra woz da nie z dzia łal no ści Po -
wia to we go In spek to ra Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz nego w 2011 r., któ re
przed sta wił Zbi gniew Ce bo, dy rek tor
Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de -
mio lo gicz nej w So snow cu, do któ re -
go jesz cze wró ci my w ko lej nym nu -
me rze KM. 

Rad ni wy słu cha li tak że m.in.
spra woz da nia z re ali za cji Gmin ne go
Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych
oraz Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii
w 2011 oraz in for ma cji przed sta wio -
nych przez za stęp cę pre zy den ta mia -
sta, Ry szar da Łu kaw skie go, do ty czą -
cych skut ków fi nan so wych, spo wo -
do wa nych przez miej sco wy plan za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Pre -
zy dent in for mo wał o wpły wach, wy -
ni ka ją cych z po bra nia tzw. ren ty pla -
ni stycz nej, któ ra jest po bie ra na przez
pre zy den ta mia sta od właści cie la nie -
ru cho mo ści lub użyt kow ni ka wie czy -
ste go ja ko opła ta jed no ra zo wa, je śli
w wy ni ku zmia ny pla nu wzro sła war -
tość nie ru cho mo ści, a wła ści ciel lub
użyt kow nik nie ru cho mość sprze dał.
Wów czas wpła ca do bu dże tu gmi ny

opła tę w wy so ko ści nie wyż szej
niż 30 pro cent wzro stu nie ru cho mo -
ści. Z te go ty tu łu do bu dże tu mia sta
wpły nę ło oko ło 12 tys. zł. Gmi na wy -
ku pi ła sze reg dzia łek, nie zbęd nych
do prze pro wa dze nia in we sty cji,
głów nie dro go wych i w du żej mie rze
mu sia ła wy pła cić do tych cza so wym
wła ści cie lom od szko do wa nia. Wy -
dat ki, zwią za ne z wy ku pem nie ru -
cho mo ści, wy nio sły po nad 2 mln zł. 

Rad ni za twier dzi li tak że ce ny
i staw ki opłat za wo dę i od pro wa dza -
nie ście ków. Zła wia do mość dla od -
bior ców wo dy jest ta ka, że pod wy żek
nie da ło się unik nąć. Do bra – że
wzrost opłat jest nie wiel ki. O kil ka -
na ście lub kil ka dzie siąt gro szy. Od -
bior cy wo dy w go spo dar stwach do -
mo wych w do mach jed no i wie lo ro -
dzin nych, pod mio ty go spo dar cze
i po zo sta li od bior cy za metr sze ścien -
ny do star cza nej wo dy za pła cą 4,35 zł
net to. Ta kie staw ki za pro po no wa ło
Przed się bior stwo Wie lo bran żo we
„ADM”. Z ko lei od pro wa dza nie ście -
ków bę dzie ich kosz to wać za metr
sze ścien ny 5,71 gr (go spo dar stwa do -
mo we w do mach jed no i wie lo ro -
dzin nych) oraz 6,80 gr (pod mio ty go -
spo dar cze oraz po zo sta li od bior cy).
W przy pad ku od bior ców, któ rzy roz -
li cza ją się na pod sta wie wska zań wo -
do mie rzy, staw ka abo na men to wa

w go spo dar stwach do mo wych w do -
mach jed no i wie lo ro dzin nych, obo -
wią zu ją ca pod mio ty go spo dar cze
oraz po zo sta łych od bior ców wy nie -
sie 14,80 zł net to. Staw ka opła ty abo -
na men to wej w przy pad ku od bior ców
roz li cza nych wg prze cięt nych norm
zu ży cia to 8,47 net to, a staw ka opła ty
abo na men to wej w przy pad ku pod -
wo do mie rza do roz li cza nia wo dy
bez pow rot nie zu ży tej wy nie sie 5 zł.
Ta ry fa bę dzie obo wią zy wać od 1 ma -
ja te go ro ku do 30 kwiet nia przy szłe -
go ro ku. Do po da nych cen i sta wek
na le ży do li czyć po da tek VAT, któ ry
wy no si obec nie 8 pro cent. 

Staw ki, za pro po no wa ne przez
Re jo no we Przed się bior stwo Wo do -

cią gów i Ka na li za cji, prze sta wia ją
się na stę pu ją co: 4,38 zł za metr sze -
ścien ny do star czo nej wo dy, a za od -
pro wa dza nie ście ków – 4,70 zł
za metr sze ścien ny. 5,40 zł wy nie sie
staw ka opła ty abo na men to wej
na mie siąc w przy pad ku od pro wa -
dza nia ście ków, któ rą za pła cą od -
bior cy usług roz li cza ni na pod sta -
wie wska zań wo do mie rza in ne go
do staw cy wo dy i staw ka abo na men -
to wa w wy so ko ści 4,10 zł na mie -
siąc w przy pad ku od bior ców usług
roz li cza nych za ilość ście ków
na pod sta wie wska zań urzą dze nia
po mia ro we go. Do tych sta wek tak -
że na le ży do li czyć VAT w wy so ko -
ści 8 pro cent. sk

miasto

kwiecień 2012 nr 42

Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek; 
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59; 
Reklama: Beata Dudek tel. 660 515 999 - reklama@kuriermiejski.com.pl
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl
www.kuriermiejski.com.pl 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam

KURIER MIEJSKI
Adres redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 22. 

Świąteczna jazda�
zMuzeum�Śląskim
Tak że w So snow cu. Od 20 mar ca do 10 kwiet nia wy -
bra ne mia sta re gio nu od wie dza za byt ko wy tram waj.
22 mar ca po raz pierw szy w tym ro ku do tarł do sto li cy
Za głę bia, po now nie za wi ta 8 i 10 kwiet nia.

Przy go to wa na przez Mu zeum Ślą skie w Ka to wi cach
eks po zy cja po świę co na jest zwy cza jom świą tecz no -
-wio sen nym. W tram wa ju znaj dzie my m.in.: rzeź by
współ cze snych  ar ty stów lu do wych, pal my wiel ka noc -
ne oraz in ne re kwi zy ty zwią za ne z wio sen ną sym bo li -
ką ży cia. Po nad to ar chi wal ne fo to gra fie i pocz tów ki.
Jest to już siód ma edy cja ak cji. Pod czas pierw szej wy -
sta wę zwie dzi ło 1.600 osób, pod czas ostat niej oko -
ło 5.000. Z każ dym ro kiem świą tecz ny tram waj zy sku -
je so bie co raz szer sze gro no sym pa ty ków, tak że w na -
szym mie ście. Szcze gó ło wy roz kład jaz dy znaj du je się
m.in.: na stro nie www.so sno wiec.pl. KP

Widziane z Brukseli

O�klimacie�i�gospodarce
w�Sosnowcu
Pod ko niec lu te go te go ro ku mia łem
przy jem ność uczest ni czyć w mię dzy -
na ro do wej kon fe ren cji, któ ra od by ła się
w sa li so sno wiec kie go ho te lu „Aria”.
Cho ciaż So sno wiec dzie li od Bruk se li
spo ra od le głość, to za kres ob rad był bli -
ski obu wspo mnia nym miej scom geo -
gra ficz nym. Or ga ni za to rzy, czy li Zwią -
zek Za wo do wy Gór ni ków w Pol sce
oraz Fun da cja im. Ró ży Luk sem burg,
okre śli ły te mat na stę pu ją co: „Ochro -
na kli ma tu a re struk tu ry za cja”.

Wzią łem udział w spo tka niu nie
tyl ko z ra cji du żej sym pa tii do sto li cy
Za głę bia Dą brow skie go, ale tak że
z po wo du wiel kiej wa gi, ja ką przy -
wią zu ję do pro ble mów zmian kli ma -
tu w kon tek ście po stę pu ją cych prze -
mian go spo dar czych.

W mo im wy stą pie niu po gra tu lo -
wa łem or ga ni za to rom kon fe ren cji, za -
rów no z ty tu łu jej te ma tu, jak też war -
to ści me ry to rycz nej. Oby tyl ko wy pra -
co wa ne wnio ski prze bi ły się do Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ko mi sji Eu ro -
pej skiej, do wszyst kich usta la ją cych
wspól ne pra wa dla zjed no czo nej Eu ro -
py. Zna czą ca część tych że praw od no si
się do pa kie tu kli ma tycz no – ener ge -
tycz ne go, zdo mi no wa ne go, nie ste ty,
przez hi ste rię wo kół pro ble mu CO2.
Cho ciaż nie jest ona po par ta so lid ny mi
ba da nia mi na uko wy mi, ude rza w pol -
skie gór nic two, ener ge ty kę, awkon se -
kwen cji wca łą na szą go spo dar kę. Dla -
te go wpra cach par la men tar nych optu -
ję za przy ję ciem dy rek ty wy ener ge -
tycz nej, któ ra po win na uczy nić z pol -

skie go prze my słu rów no rzęd ne go eu -
ro pej skie go part ne ra.

Pod czas ob rad mia łem przy jem -
ność wy słu chać wy stą pień m.in.: prof.
Ma ria na Mił ka, Dy mi tra Schmid ta
(Niem cy), Ta de usza Do no ci ka (Re gio -
nal na Izba Go spo dar cza), Her ber ta
Ga bry sia (by ły mi ni ster), prof. Bro ni -
sła wa Bar chań skie go, prof. Jac ka A.
Ja ni, prof. An drze ja Czy lo ka i Da riu -
sza Szwe dy (Par tia Zie lo ni 2004).

Cie ka wa dys ku sja, peł na po le micz -
nych ak cen tów, pro wa dzo naby ła dogo -
dzin po po łu dnio wych, da le ko odsie dzi -
by Par la men tu Eu ro pej skie go, a jak że
bli sko pro ble mów, któ ry mi się zaj mu je.

Prof. Adam Gierek poseł do Parlamentu
Europejskiego

AR
C

A. Gierek w czasie konferencji

21. se sja Ra dy Miej skiej 

Nie�wiel�kie�pod�wyż�ki�wo�dy

Prezydent Z. Szaleniec referował radnym sprawozdanie z realizacji
Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble mów 
Al ko ho lo wych

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 3: Gdzie znajduje się siedziba Parlamentu
Europejskiego?
Odpowiedź:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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Bę�dzie�czy�sto�i ład�nie�
Trwa in ten syw ne sprzą ta nie cen trum mia sta. Do week -
en du ma jo we go głów ne uli ce mia sta ma ją nie tyl ko
lśnić czy sto ścią, ale jesz cze wy glą dać bar dziej es te tycz -
nie. To je den z głów nych ce lów, ja kie po sta wił przed so -
bą Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

„Wszy scy wy czu wa my, że co raz więk szy mi kro ka -
mi zbli ża się wio sna, a wraz z nią dal sza re ali za cja
głów ne go ce lu, do ty czą ce go cen trum mia sta, któ ry so -
bie po sta wi łem zo sta jąc za stęp cą pre zy den ta. Cel ten to
utrzy ma nie cen trum w ta kim sta nie, za któ ry nie bę -
dzie my się mu sie li wsty dzić.  Jesz cze w ubie głym ro -
ku wpro wa dzo no za sa dy ca ło do bo we go sprzą ta nia cen -
trum mia sta, oczysz czo no słu py oświe tle nio we z nie le -
gal nie na kle jo nych ogło szeń, wy pro sto wa no je, umy to
bruk”, na pi sał na swo jej stro nie in ter ne to wej za stęp ca
pre zy den ta mia sta. 

W roz mo wie z KM za stęp ca pre zy den ta po twier -
dził, że li czy na to, że do 1 ma ja cen trum zmie ni swo je
ob li cze. W dal szej ko lej no ści bę dą trwa ły pra ce
nad „upięk sze niem” ul. Mo drze jow skiej. Kie row cy
mu szą się jed nak li czyć z tym, że ubę dzie im miejsc
par kin go wych, bo po ja wią się ko lej ne za ka zy po sto ju.
W naj bliż szym cza sie bę dzie po rząd ko wa ny te ren po -
mię dzy ul. 3 Ma ja a ul. War szaw ską. sk

Wresz�cie�bę�dzie�kład�ka�
– Cięż ko by ło wcze śniej, a te raz
współ pra ca ukła da się wzor co wo.
Trwa ją obec nie pra ce pro jek to -
we – przy zna je Ar ka diusz Chę ciń ski,
za stęp ca pre zy den ta mia sta, pod su mo -
wu jąc ba ta lię o re mont kład ki nad to -
ra mi w Macz kach. Zwłasz cza że umo -
wa o współ pra cy przy re mon cie kład -
ki, pod pi sa na przez gmi nę So sno wiec
i przed sta wi cie li Pol skich Li nii Ko le -
jo wych nie zda rza się czę sto, a do tej
po ry sa mo rzą do wcy i przed sta wi cie le
ko lei tyl ko to czy li spór, kto kład kę po -
wi nien na pra wić. Spra wa by ła szcze -
gól nie pa lą ca dla ro dzi ców, uczniów
i na uczy cie li szko ły w Macz kach,

do któ rej dro ga pro wa dzi ła przez to ry,
po któ rych nor mal nie jeż dżą po cią gi. 

Kład ka zo sta ła za mknię ta kil ka ty go -
dni potra gicz nym wy pad ku w2010 ro -
ku wStrze mie szy cach, kie dy zgi nął25-
let ni męż czy zna. Pę kła podnim spróch -
nia ła de ska i prze cho dzień spło nął
na trak cji. 

Wów czas skon tro lo wa no więk -
szość ko le jo wych kła dek wwo je wódz -
twie i za mknię to mię dzy in ny mi kład -
kę w Macz kach. Na po cząt ku miesz -
kań cy by li za do wo le ni z tej de cy zji, bo
by li prze ko na ni, że kład ka wkrót ce zo -
sta nie wy re mon to wa na. Nic bar dziej
myl ne go. Przed sta wi cie le ko lei utrzy -

my wa li, że nie ma ją pie nię dzy na re -
mont, a po za tym ar gu men to wa li, że
po cią gi nie za trzy mu ją się na sta cji
wMacz kach, więc pa sa że ro wie nie ko -
rzy sta ją z te go obiek tu.

Wła dze So snow ca na ci ska ły
na prze pro wa dze nie re mon tu i ja ko
pierw szysa mo rząd wPol sce za pew nia -
ły, że za pła cą po ło wę za re mont kład ki.
Po mi mo tej pro po zy cji, ne go cja cje i tak
szły jak pogru dzie icięż ko by ło wy pra -
co wać roz wią za nie. Osta tecz nie no wy
dy rek tor od dzia łu PLK SA w So snow -
cu Da niel Dy gu daj do szedł do po ro zu -
mie nia zKa zi mie rzem Gór skim, pre zy -
den tem mia sta. Sta nę ło natym, że kład -

kę trze ba na pra wić. Aco wię cej, że zare -
mont obie stro ny za pła cą po po ło wie.
Ostat nim z pro ble mów by ło, kto przej -
mie na sie bie obo wią zek dba nia o kład -
kę już po prze pro wa dzo nym re mon cie.
Osta tecz nie mia sto zgo dzi ło się trzy mać
pie czę nad wy re mon to wa ną kład ką,
dbać oczy stość i jej od śnie ża nie.

Re mont kład ki bę dzie kosz to wał
okrą gły mi lion zło tych. Obie stro ny za -
pła cą rów no po 500 tys. zł za pia sko wa -
nie, spa wa nie i ma lo wa nie me ta lo wej
kon struk cji. Już 1 wrze śnia kład ka po -
win na być na pra wio na, dzie cia ki bę dą
mo gły spo koj nie cho dzić do szko ły,
amiesz kań cy dopra cy. sk

Jarosław
 Adam

ski



Z udziałem Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce abp
Celestino Migliore i
metropolity częstochowskiego
abp Wacława Depo 25 marca
w Sosnowcu odbyły się
uroczystości dwudziestolecia
powołania do życia diecezji
sosnowieckiej. Uroczystości
rocznicowe rozpoczęły także
peregrynację po diecezji
obrazu Miłosierdzia Bożego i
relikwii krwi bł. Jana Pawła II.

Die ce zja so sno wiec ka zo sta ła po -
wo ła na do ist nie nia 25 mar -
ca 1992 r. przez Ja na Paw ła II bul -
lą „To tus Tu us Po lo niae Po pu lus”.
Wy dzie lo na te ry to rial nie z die ce -
zji czę sto chow skiej, kie lec kiej
i kra kow skiej, zo sta ła przy dzie lo -
na do me tro po lii czę sto chow skiej. 

Utwo rzo na zo sta ła z de ka na -
tów: Bę dzin, Cze ladź, Dą bro wa
Gór ni cza, Ła zy, Są czów, So sno -
wiec, Sie wierz (z die ce zji czę sto -

chow skiej), Ol kusz, Pi li ca (nie któ -
re pa ra fie), Su ło szo wa (nie któ re
pa ra fie), Wol brom (z die ce zji kie -
lec kiej); Ja worz no (z ar chi die ce zji
kra kow skiej). Na sto li cę die ce zji
wy bra no mia sto So sno wiec, a ko -
ścio łem ka te dral nym sta ła się
świą ty nia pa ra fial na pw. Wnie bo -
wzię cia NMP. Pa tro na mi die ce zji
so sno wiec kiej zo sta li: św. Al bert
Chmie low ski oraz św. Ra fał Ka li -
now ski. Oj ciec Świę ty na pierw -
sze go bi sku pa so sno wiec kie go
mia no wał ks. Ada ma Śmi giel skie -
go SDB, in spek to ra Pro win cji
Wro cław skiej Sa le zja nów w Pol -
sce. Bi sku pa mi po moc ni czy mi
zo sta li: bi skup po moc ni czy die ce -
zji kie lec kiej ks. bp Piotr Sku cha
oraz ks. pra łat Ta de usz Pie ro nek.
W skład no wo utwo rzo nej die ce zji
so sno wiec kiej we szło wów czas 97
pa ra fii z die ce zji czę sto chow -
skiej, 44 pa ra fie z die ce zji kie lec -
kiej i 11 pa ra fii z ar chi die ce zji kra -
kow skiej, co w su mie da ło 152 pa -
ra fie (plus dwa wi ka ria ty te re no we
z wła sny mi dusz pa ster stwa mi).
Po re for mie ad mi ni stra cyj nej
w Pol sce od 1 stycz nia 1999 r. te -

ry to rium die ce zji so sno wiec kiej
we szło w skład wo je wódz twa ślą -
skie go i ma ło pol skie go. Po -
wierzch nio wo die ce zja so sno -
wiec ka zaj mu je ok. 2000 km kwa -
dra to wych, a jej mak sy mal na roz -
cią głość z za cho du na wschód wy -
no si ok. 70 km, z pół no cy na po łu -
dnie ok. 45 km. W gra ni cach die -
ce zji znaj du je się 12 miast,
w tym 3 du że aglo me ra cje li czą ce
ok. 100 tys. miesz kań ców (So sno -
wiec, Dą bro wa Gór ni cza i Ja worz -
no) oraz 15 gmin wiej skich. We -
dług da nych sta ty stycz nych pa ra fii
za 2010 r. lud ność miej ska li -
czy 84,27 proc. wszyst kich miesz -
kań ców die ce zji, a lud ność gmin
wiej skich 15,73 proc. Po ka no -
nicz nym ob ję ciu die ce zji pierw szy
bi skup so sno wiec ki Adam Śmi -
giel ski SDB w czerw cu 1992 r.
po wo łał Ku rię Die ce zjal ną, któ rej
sie dzi bą zo stał Dom Ka te che tycz -
ny pa ra fii pw. św. Bar ba ry w So -
snow cu. 4 czerw ca 1992 ro ku ery -
go wa ne zo sta ło Wyż sze Se mi na -
rium Du chow ne w Kra ko wie. 30
czerw ca 1992 r. po wo ła ny zo stał
Sąd Bi sku pi.

Do waż niej szych wy da rzeń
hi sto rii die ce zji na le żą pra ce I Sy -
no du Die ce zji So sno wiec kiej,
któ ry roz po czął się 24 mar -
ca 2001 ro ku (trwał do 11 grud -
nia 2004 r.). Do naj waż niej szych
dat na le ży za li czyć rów nież wi zy -
tę Papieża Ja na Paw ła II 14
czerw ca 1999 r. w So snow cu,
pod czas VII Piel grzym ki do Oj -
czy zny. W hi sto rię die ce zji so sno -
wiec kiej od 1995 ro ku wpi su je się
Ogól no pol ski Fe sti wal Ko lęd
i Pa sto ra łek w Bę dzi nie. Jest to
naj więk szy te go ty pu fe sti wal
w Pol sce. Wśród dzia łań, ma ją -
cych na ce lu pra cę z mło dzie żą,
na uwa gę za słu gu ją or ga ni zo wa -
ne od 2009 ro ku Spo tka nia Mło -
dych Die ce zji So sno wiec kiej, bę -
dą ce kon ty nu acją od by wa ją cych
się od 1993 r. tzw. Fo rów Mło -
dzie ży, któ re gro ma dzi ły w wy -
bra nych czę ściach die ce zji ty sią -
ce mło dych lu dzi. 

Po śmier ci bp. Ada ma Śmi -
giel skie go SDB no wym bi sku -
pem so sno wiec kim zo stał ks. prał.
Grze gorz Ka szak. No mi na cja zo -
sta ła ogło szo na 4 lu te go 2009 r. U
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Diecezja Sosnowiecka
istnieje już 20 lat

Jarosław�Kaczyński
odwiedził�Sosnowiec
Pre zes Pra wa iSpra wie dli wo ści spo -
tkał się w so sno wiec kim Do mu Ka -
to lic kim zmiesz kań ca mi So snow ca.
Sa la wy peł nio na po brze gi po twier -
dzi ła, że ostat nie de cy zje rzą du Do -
nal da Tu ska, wtym po mysł wy dłu że -
nia wie ku eme ry tal ne go, wy raź nie
po pra wia ją no to wa nia PiS. 

Li der Pra wa i Spra wie dli wo ści
mó wił m. in. okry zy sie fi nan so wym,
a tak że tym w wy mia rze po li tycz -
nym. 

– Po wo li nad cho dzi czas za pła ty
dla dzi siej szej eki py rzą dzą cej. To
czym wy róż nia się obec ny rząd, to
brak pro fe sjo na li zmu – mó wił Ja ro -
sław Ka czyń ski wSo snow cu. 

Ape lo wał przy oka zji o zwar cie
sze re gów i obro nę Ko ścio ła, któ ry
je go zda niem jest dziś wy jąt ko wo
moc no ata ko wa ny. Spo tka nie za -
koń czy ły dłu gie bra wa dla Ka czyń -
skie go. 

War to do dać, że 24 mar ca od był
się Zjazd Okrę go wy Pra wa i Spra -

wie dli wo ści okrę gu nr 32 – So sno -
wiec, obej mu ją ce go mia sta na pra -
wach po wia tu: So sno wiec, Ja worz -
no, Dą bro wa Gór ni cza oraz po wia ty:
bę dziń ski iza wier ciań ski. Re ko men -
do wa naprzez pre ze sa PiS Ja ro sła wa
Ka czyń skie go – po seł na Sejm RP
Ewa Ma lik uzy ska ła po nad 75 proc.
po par cia de le ga tów izo sta ła po now -
nie wy bra na pre ze sem Za rzą du
Okrę go we go. 

Li der PiS udzie lił na szej Re dak -
cji krót kie go wy wia du, po ni żej pre -
zen tu je my je go za pis. RED, MW 

Co Pan są dzi o po my śle PO w spra -
wie pod nie sie nia wie ku eme ry tal -
ne go?
Je ste śmy prze ciw ni po my sło wi
Do nal da Tu ska wy dłu że niu wie -
ku eme ry tal ne go do 67 lat. Dla
męż czyzn ozna cza to wy dłu że nie
pra cy o dwa la ta, a dla ko biet aż
o 7. Dla nas ta kie po my sły są nie -
go dzi we i be zec ne. PiS ma ja sny
po gląd w tej spra wie. Po pierw -
sze – utrzy ma nie obec nych gra nic
prze cho dze nia na eme ry tu rę: 60
lat dla ko biet, 65 – dla męż czyzn.
Po dru gie – pra wo do pra cy, tak że
dla ko biet, do 67 lat lub dłu żej.
Ale moc no to pod kre ślam: pra wo,
a nie przy mus pra cy. Jak ktoś bę -
dzie chciał i miał moż li wość dłu -
żej pra co wać, to po wi nien mieć
do te go pra wo, ale nie przy mus,
jak pro po nu je Do nald Tusk.
Na przy mus się nie zga dza my,
dla te go po pie ra my wnio sek So li -
dar no ści o zor ga ni zo wa nie re fe -
ren dum w tej spra wie. Po trze -
cie – wy bór mię dzy OFE a ZUS-
em. Każ dy po wi nien jesz cze raz
móc zde cy do wać czy chce grać
w ru let kę czy mieć jed nak za pew -
nio ne świad cze nie. Chce my tak -
że, by ci, któ rzy za ra bia ją po -
nad 2,5 ra zy wię cej, niż wy no si
prze cięt ne wy na gro dze nie, opła -
ca li skład ki ZUS pro por cjo nal ne
do do cho dów. We dług na szych
ob li czeń da ło by to od 4,5 do 6
mld zł rocz nie, któ re po zwo liły by
pod nieść naj niż sze eme ry tu ry. 

Ostat nio po wró cił po mysł, by po -
sta wić Pa na i Zbi gnie wa Zio bro
przed Try bu na łem Sta nu.
Mo gę pa nu po wtó rzyć to, co już
mó wi łem pu blicz nie: je śli za pad -
nie ta ka de cy zja, czy li wnio sek
bę dzie po par ty 115 pod pi sa mi
po słów, to ja przyj mę to z ra do -
ścią. Nie mam za mia ru wy zna -
czać obroń cy, nie mam za mia ru
sta wiać się na po sie dze niach ko -
mi sji od po wie dzial no ści kon sty -
tu cyj nej, chcę na to miast sta nąć
przed Try bu na łem Sta nu i tam
móc sko rzy stać z praw oskar żo -
ne go, a oskar żo ny ma pra wo po -
wie dzieć wszyst ko, co wie. Chęt -
nie wów czas z te go pra wa sko rzy -
stam, nie bę dą mnie wią zać żad -

ne ogra ni cze nia w po sta ci obo -
wiąz ku za cho wa nia ta jem ni cy.

Pro szę jesz cze o oce nę 100 dni
rzą dów Do nal da Tu ska.
Pro szę pa mię tać, że to nie jest
tyl ko 100 dni, ale wli cza jąc po -
przed nie czte ry la ta, kie dy rzą -
dził ten sam pre mier, ta sa ma ko -
ali cja i wie lu mi ni strów by ło
w po przed nim i jest obec nym
rzą dzie, to po win ni śmy oce niać
te po nad 1600 dni. Co do sa mej
oce ny to pro szę spoj rzeć na ro -
sną ce bez ro bo cie, po głę bia ją ce
się roz war stwie nie spo łecz ne,
emi gra cje ty się cy mło dych lu dzi
w po szu ki wa niu pra cy. Ten rząd
ob ciął wy dat ki na wet w tak sym -
bo licz nej sfe rze jak za si łek po -
grze bo wy. Za miast obie ca nej ob -
niż ki po dat ków, rząd pod niósł
po da tek VAT, co szcze gól nie
ude rza w ro dzi ny nie za moż ne.
W po li ty ce zdro wot nej ma my
cha os zwią za ny z no wą li stą le -
ków re fun do wa nych i chęć
oszczę dze nia na lu dziach cho -
rych. Te go nie moż na na zwać
ina czej, niż nik czem nym, bo
prze cież rząd chce oszczę dzać
kosz tem zdro wia, a czę sto i ży cia
ludz kie go. Dra ma tycz nie zwięk -
szył się dług pu blicz ny. Te raz
rząd chce zmu sić Po lki, by pra -
co wa ły 7 lat dłu żej. W po li ty ce
za gra nicz nej ma my do czy nie nia
z sa mo de gra da cją na szej po zy cji,
cze go wy mow nym przy kła dem
jest spra wa śledz twa smo leń skie -
go, a w po li ty ce eu ro pej skiej zu -
peł ne pod po rzad ko wa nie się wo li
na sze go za chod nie go są sia da.
W po li ty ce edu ka cyj nej po raż ka
z po my słem wy sła nia sze ścio lat -
ków do szkół, li kwi do wa nie edu -
ka cji hi sto rycz nej, któ ra jest bar -
dzo waż nym ele men tem bu do -
wa nia wspól no ty. Te raz do cho dzi
bez sen sow na woj na z Ko ścio -
łem, po to mię dzy in ny mi by
przy kryć licz ne błę dy te go rzą du.
Krót ko mó wiąc to bar dzo sła by
rząd, lu dzi do bie ra nych z przy -
pad ku, nie przy go to wa nych. Li sta
błę dów i za nie chań jest znacz nie
dłuż sza.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Sza�rań�cza�roz�bu�dzi�ła�emo�cje
To był „szach mat” obec ne go pre -
zy den ta mia sta, Ka zi mie rza Gór -
skie go, któ ry nie za po wia dał star tu
w wy bo rach do władz miej skich
SLD, a mi mo to wy grał je. Ka zi -
mierz Gór ski po ko nał do tych cza -
so we go prze wod ni czą ce go par tii
w mie ście, po sła SLD, Wi tol da
Kle pa cza.

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
swój suk ces ko men tu je skrom -
nie. – To nie jest żad ne zwy cię stwo.
Po pew nym okre sie wza jem nej
nie uf no ści, wy cho dzi my napro stą.
Od do łów par tyj nych pły nie in for -
ma cja, że nie wszy scy po pie ra ją
do tych cza so wą stra te gię i kie ru -
nek, w któ rym po dą ża par tia. Po -
trzeb ne są zmia ny i kon so li da cja
struk tur le wi cy. Zwłasz cza tu taj
w Za głę biu. Tra dy cje le wi cy zo bo -
wią zu ją – mó wi Ka zi mierz Gór ski. 

Za nim do wal ki o sta no wi sko
sze fa SLD w So snow cu przy stą pił
obec ny pre zy dent, je den z rad nych
klu bu SLD, Alek san der Ka lań ski,
wska zał naj lep sze go je go zda niem
kan dy da ta na tę funk cję. Na swo jej
stro nie in ter ne to wej na pi sał m.in.
„Wso bo tę so sno wiec kie SLD  wy -
bie rze swo je go sze fa.  Nie mal pew -
ne jest, że zo sta nie on kan dy da tem
le wi cy na pre zy den ta So snow ca.
Tyl ko sku tecz ny po li tyk jest gwa -
ran tem ko lej ne go zwy cię stwa
nad Plat for mą Oby wa tel ską. Tyl ko
on mo że osta tecz ne zmiaż -
dżyć  iwy eli mi no wać  zpo li ty ki lu -
dzi bez za sad – sza rań czę – któ ra
w kil ku ostat nich wy bo rach po ka -
za ła,  jak wie le moż nazdzia łać gdy
po sia da się hoj nych spon so rów
i ABS  (ab so lut ny brak skru pu -

łów). Dla te go so bot nie wy bo ry są
aż tak waż ne”. Jak się oka za ło tą
wła ści wą oso bą jest po seł Wi told
Kle pacz, któ re go rad ny na zwał
„kan dy da tu rą par la men ta rzy sty
o zna nym na zwi sku”.

W od po wie dzi głos za brał…
za stęp ca pre zy den ta mia sta, Ar ka -
diusz Chę ciń ski, szef miej skich
struk tur PO w So snow cu, któ ry
uznał, że rad ny ob ra ża lu dzi
PO. Ina pi sał wprost: „Rad ny Alek -
san der Ka lań ski na wo łu je na swo -
im blo gu do wy tę pie nia sza rań czy
w So snow cu... Pod czas gdy Pan
rad ny w swo im in ter ne to wym
expo sé urzą dza nam re bu sy o po -
zio mie trud no ści, któ rym nie za -
wsty dził by się przed szko la k z gru -
py ma lu chów, ja czu ję się no to rycz -
nie ob ra ża ny przez czło wie ka, któ -
ry nie ma do te go mo ral nej le gi ty -
ma cji. Pan rad ny pi sze o miaż dże -
niu i eli mi na cji z po li ty ki „sza rań -
czy bez za sad”, czy li omiaż dże niu
so sno wiec kiej PO. Przy po mnę tyl -
ko Pań stwu, że o za sa dach pi sze tu
czło wiek, któ ry swo je cre do po li -
tycz ne no si od uro dze nia, jak
odzież wierzch nią ipew nie dla te go
bez naj mniej szych skru pu łów prze -
szedł na tu ral ną dro gę z LPR po -
przez PiS do SLD”.

Z ko lei rad ny klu bu PO, Ka rol
Wi niar ski uwa ża, że sza rań czą
są… „Nie za leż ni”. – Zna jąc je go
(A. Ka lań skie go – przyp. Red.) sto -
sun ki z Ma cie jem Adam cem, sze -
fem klu bu rad nych „Nie za leż ni”, to
okre śle nie by ło w tym kie run ku
skie ro wa ne – ko men tu je Wi niar ski.

Swo ją oce nę sza rań czy przed -
sta wia tak że pre zy dent Ka zi mierz

Gór ski. – Sza rań cza? – za sta na wia
się. – Sza rań cza to smut na świa do -
mość, że nie któ rzy przy cho dzą
do pra cy w sa mo rzą dzie, by coś
uzy skać dla sie bie, anie dzia łać dla
spo łecz no ści lo kal nej. Kie dy ja
kan dy do wa łem po raz pierw szy
w wy bo rach, to na wet nie wie dzia -
łem, że otrzy mu je się die ty. Uwa -
żam, że sa mo rząd po wi nien przy -
cią gać naj bar dziej war to ścio wych
lu dzi – stwier dził.

Tym cza sem, au tor wpi su, któ -
ry wy wo łał go rą ce emo cje, pi sze
na szej Re dak cji: „Z za sko cze niem
od kry łem, że część sce ny po li tycz -
nej So snow ca (PO, a na wet część
rad nych SLD (!!!)) wzię ła to okre -
śle nie do sie bie – wy ni ka to za -
pew ne z fak tu, że nie czy ta ją mo jej
stro ny i nie do strze ga ją te go
o czym pi szę. Za pre zen tu ję czy tel -
ni kom „Ku rie ra Miej skie go” pry -
wat ną opi nię – bez par tyj ne go rad -
ne go ze spo rym do świad cze niem
sa mo rzą do wym. Nie człon ka klu -
bu, de le ga ta na zjazd, czy dzia ła -
cza par tyj ne go. Oso by, któ ra bez -
in te re sow nie po zo sta je życz li wa
Ka zi mie rzo wi Gór skie mu i Wi tol -
do wi Kle pa czo wi… Uwa żam, że
Kle pacz był by naj lep szym sze fem
miej skie go SLD. Jed nak że pi sząc
tekst nie wie dzia łem, że o sze fo -
stwo w par tii ubie gać bę dzie się
pre zy dent Gór ski. A to prze cież
rów nie do sko na ły kan dy dat.
Wciąż uwa żam, że współ dzia ła nie
obu Pa nów dla do bra mia sta (a in -
ne go sce na riu sza so bie nie wy -
obra żam) mo że przy nieść efekt sy -
ner gii i obro nić So sno wiec
przed po pu li sta mi. Bę dzie to jed -

nak za da nie bar dzo, bar dzo trud ne.
Ry wa li za cja na zjeź dzie SLD Gór -
ski – Kle pacz po sta wi ła mnie
w kło po tli wej sy tu acji, bo za rów no
sku tecz nie po ma ga łem Ka zi mie -
rzo wi Gór skie mu wy grać II tu rę
wy bo rów pre zy denc kich, jak
i sku tecz nie po mo głem Wi tol do wi
Kle pa czo wi obro nić man dat po sel -
ski w wy bo rach 2011. 

Oso bi ście uwa żam, że wie dza,
za an ga żo wa nie, prze bo jo wość
Ka zi mie rza Gór skie go po win -
na wy kra czać po za ra my mia sta.
Wi dział bym go bar dziej w ro li eu -
ro de pu to wa ne go wal czą ce go
o Za głę bie Dą brow skie, ja ko mi -
ni stra do spraw re gio nów – rzecz -
ni ka spraw Za głę bia i Ślą ska, czy
naj sku tecz niej sze go po sła w hi sto -
rii Za głę bia Dą brow skie go, bar -
dziej, niż pre zy den ta w la -
tach 2014-2017. Z ko lei Wi told
Kle pacz, lu bią cy lu dzi i za ła twia -
nie bie żą cych pro ble mów jest wy -
ma rzo nym spo łecz ni kiem -sa mo -
rzą dow cem do cięż kiej pra cy
w gmi nie. Dla te go wy da je mi się,
że to Kle pacz po wi nien zo stać
przy szłym kan dy da tem – pre zy -
den tem So snow ca. Brak współ -
dzia ła nia do pro wa dzić mo że dosy -
tu acji, że aspi ra cje zgło si ktoś trze -
ci, awte dy le wi ca mo że za opa trzyć
się już tyl ko w bia łą fla gę... I oba -
wiam się, że be ne fi cjen tem spo ru
nie bę dzie PO czy PiS (to na si ko -
le dzy iko le żan ki wal czą cy o lep sze
mia sto) tyl ko... I wła śnie te go nie
chcę do cze kać” – pod su mo wał
Alek san der Ka lań ski. 

Syl wia Ko sman
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39 dni pro wa dze nia Ak cji „Zi -
ma” świad czy o tym, że ta zi ma
nie na le żała ani do naj ostrzej -
szych, ani do naj bar dziej ła god -
nych. Ani też do naj droż szych.
Kosz to wa ła ok. 1 mln 30 tys. zł. 
– Moż na ją okre ślić ja ko prze -
cięt ną, wpi su ją cą się w śred nią
prze cięt ną wie lo let nią – mó wi
Grze gorz Bar czyk, dy rek tor
Miej skie go Za kła du Ulic i Mo -
stów w So snow cu. – Jesz cze
w grud niu wy da wa ło się, że zi my
w ogó le nie bę dzie, ale po tem
zmia na au ry spo wo do wa ła, że
mu sie li śmy pro wa dzić Ak cję
„Zi ma” – do da je. Na 39 dni by ło
20 dni z wy jaz da mi na jed nej
zmia nie, 9 dni na dwóch zmia -
nach i 10 dni na trzech zmia nach.
Od 1 li sto pa da do 25 lu te go pra -

cow ni cy wy sy pa li na uli ce 2150
ton so li, któ ra kosz to wa ła ok. 790
tys. zł oraz 82 tony pia sku, któ ry
w po rów na niu do so li jest bar dzo
ta ni i po chło nął ok. 2 tys. 500 zł.
Do dat ko wo wy na jem dwóch po -
sy py wa rek i cią gni ka z płu giem
kosz to wał ko lej ne 253 tys. zł. 
Pra cow ni cy z po wo du bra ku
opa dów, za ję li się już ła ta niem
dziur i bie żą cy mi na pra wa -
mi. – Na ra zie ze wzglę du
na wa run ki at mos fe rycz ne do -
raź nie na pra wia my uszko dze nia
i ubyt ki, ale trwa łość wy peł nie -
nia jest dość moc no ogra ni czo -
na. Jak tyl ko tem pe ra tu ry wzro -
sną i nie bę dzie pa dał deszcz,
uszko dze nia zo sta ną na pra wio -
ne kom plek so wo – do dał Bar -
czyk. sk

Ko men dant Miej ski Po li cji w So -
snow cu insp. Ma rek Wal czyń ski
wraz z Agniesz ką Cze chow ską -
Ko peć, za stęp cą pre zy den ta So -
snow ca wrę czy li w pią tek, 30 mar -
ca na gro dę i upo min ki miesz kan -
kom So snow ca za wzo ro wą po sta -
wę oby wa tel ską oraz bez in te re -
sow ną po moc ja ką wy ka za ły się
pod czas uję cia spraw cy za gra ża ją -
ce mu bez pie czeń stwu mło dych
miesz kań ców So snow ca. 

W pią tek 23 mar ca br. tuż
po godz. 17.00 przy ul. Bo ha te rów
Mon te Ca ssi no so sno wiec cy po li -
cjan ci za trzy ma li40-lat ka po dej rza -
ne go ousi ło wa nie do pusz cze nia się
czyn no ści sek su al nej na dwóch
8-let nich dziew czyn kach. Męż czy -
zna zo stał wcze śniej uję ty przez bo -
ha ter skie ko bie ty, któ re po sta no wi -
ły za re ago wać i nie być obo jęt ny mi
na ludz ką krzyw dę. Kie dy pa nie

sta wia ły zde cy do wa ny opór agre so -
ro wi, awmię dzy cza sie po in for mo -
wa ły po li cjan tów, ci zja wi li się
na miej scu bły ska wicz nie. 

– Je ste śmy za sko czo ne re ak cją
władz i po li cji. Nie spo dzie wa ły -
śmy się. Uwa ża my, że by ło to nor -
mal ne po stę po wa nie – mó wi ły
zgod nie ko bie ty pod czas spo tka nia
w Ko men dzie Miej skiej Po li -
cji. – Tak po wi nien re ago wać każ -
dy. W ta kich sy tu acjach nie na le ży
się wa hać, trze ba dzia łać – do da ły
pa nie Da ria i Jo an na, któ re nie czu -
ją się bo ha ter ka mi. 

Nie za bra kło tak że na gro dy dla
la bra dor ki Ti gry, któ ra po mo gła
ująć męż czy znę. Pies otrzy mał
kość. 

Pe do fi lo wi gro zi od dwóch
do dwu na stu lat wię zie nia. Jak się
oka zu je, był już ka ra ny za po dob -
ne prze stęp stwa. KP 

Jest�sygnalizacja,�ma�być
bezpieczniej
7 mar ca uru cho mio nazo sta ła sy gna -
li za cja świetl nanawia duk cie nadtra -
są S -86 przy ul. Gro ta -Ro wec kie go
wSo snow cu. 

Sy gna li za cja mia ła dzia łać już
pod ko niec grud nia, ale wów czas
oka za ło się, że nie moż najej za mon -
to wać na bra mow ni cach, tak jak
chcia ła Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych iAu to strad, któ ra za rzą -
dza wia duk tem. – Mu sie li śmy wów -
czas zmie nić pro jekt, a sy gna li za cja
osta tecz nie zo sta ła za mon to wa -
na na wy się gni kach – tłu ma czy
Woj ciech Gu zik, na czel nik Wy dzia -
łu Or ga ni za cji Za rzą dza nia Dro ga -
mi iRu chem Dro go wym.

Mi mo że za rząd cą jest GDD -
KiA to sy gna li za cja świetl na jest
in we sty cją miej ską. – Ma ona po -
pra wić bez pie czeń stwo na wia -
duk cie, szcze gól nie od stro ny
wjaz du na ul. Gro ta Ro wec kie go
od strony M1 w Cze la dzi. Mie li -
śmy sy gna ły tak od po li cji, jak
i miesz kań ców, że w tym miej scu
czę sto do cho dzi do stłu czek,
o czym naj le piej świad czył fakt,
że w oko li cy nie mal przez ca łą
do bę sta ły la we ty go to we do od -
ho lo wy wa nia uszko dzo nych
aut – pod kre śla na czel nik Gu zik.
Koszt in we sty cji to oko ło 600
tys. zł. KP

Nie�ta�ka�zła�zi�ma�

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bronisława Olesia
Długoletniego Dyrektora

Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu,
laureata Nagrody Miasta Sosnowca

odznaczonego za pracę artystyczną i społeczną
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Złotym Krzyżem Zasługi
oraz

odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Najbliższej Rodzinie

składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy oraz rodzice i uczniowie
Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27.03.2012r.
w Bazylice NSPJ w Strzemieszycach.

Ogło sze nie
Pre zy dent Mia sta So snow ca dzia ła jąc na pod sta wie art. 160 § 1

i 2 w związ ku z art. 168 usta wy z dnia 27 lip ca 2001 r. Pra wo o ustro -
ju są dów po wszech nych  (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z póź niej -
szy mi zmia na mi) in for mu je, że w związ ku z wnio skiem Pre ze sa Są -
du Okrę go we go w Ka to wi cach, Ra da Miej ska  w So snow cu jest zo -
bo wią za na do prze pro wa dze nia wy bo rów uzu peł nia ją cych ław ni ków
na ka den cję 2012 – 2015 do Są du Okrę go we go w Ka to wi cach. 

Na stro nie Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej www.bip.um.so sno -
wiec.pl do stęp na jest in for ma cja o wa run kach dla kan dy da tów
na ław ni ków i sto sow ne dru ki. 

Wy peł nio ne kar ty zgło sze nia kan dy da tów wraz ze wszyst ki mi
za łącz ni ka mi przyj mo wa ne bę dą w ter mi nie do 17 kwiet nia 2012 r.
w Biu rze Ra dy Miej skiej  w So snow cu.

Do dat ko we in for ma cje w spra wie na bo ru oraz wy bo rów uzu peł -
nia ją cych moż na uzy skać w Biu rze Ra dy Miej skiej w So snow cu
pod nu me rem tel. (32) 296 05 11.

Bohaterska�postawa
nagrodzona

UWAgA: Wychodząc NAPRzeciW oczeKiWANiom
KlieNtóW, oddziAł zUS W SoSNoWcU RozPoczyNA
cyKl SzKoleń: 

• 23 kwietnia eks per ci bę dą wy ja śniać prze pi sy zwią za ne z eme -
ry tu ra mi i ren ta mi, 

• 26 kwiet nia bę dą oma wia na prze pi sy do ty czą ce za sił ków, 
• 28 ma ja zo sta ną po ru szo ne kwe stie do ty czą ce ogól nych za sad

pod le ga nia ubez pie cze niom spo łecz nym oraz usta la nia pod sta -
wy wy mia ru skła dek. 

Za in te re so wa ni pro sze ni są o zgło sze nia te le fo nicz ne do 19 kwiet -
nia (w przy pad ku ma jo we go szko le nia – do 24 ma ja) 
pod nr tel. 32 368 33 22 
lub na ad res e -ma ilo wy: An na.Ko pec.01@zus.pl
Szko le nia do ty czą ce wy mie nio nej te ma ty ki są or ga ni zo wa ne rów -
nież w In spek to ra tach pod le głych Od dzia ło wi: w Dą bro wie Gór ni -
czej (32 639 60 78), w Ja worz nie (32 618 34 35) i w Za wier ciu
(32 670 60 32).

Od dział ZUS ser decz nie za pra sza wszyst kich za in te re so wa nych. 

Park Naukowo-Technologiczny już gotowy 

Miasto zyskało podwójnie 
So sno wiec, jak więk szość roz wi nię -
tych miast w na szym wo je wódz -
twie, ma bo ga tą in fra struk tu rę prze -
my sło wą. Nie ste ty, w wy ni ku
zmian, któ re za szły wmi nio nych la -
tach, wie le za kła dów – zwłasz cza
ko palń – za mknię to. Po ko pal niach
„So sno wiec”, „Mi lo wi ce – Sa turn”,
czy „Niw ka -Mo drze jów” po zo sta ły
wiel kie te re ny po prze my sło we, któ -
re cze ka ły na za go spo da ro wa nie
ino wych użyt kow ni ków. Dzię ki ak -
tyw nej po li ty ce go spo dar czej władz
mia sta, któ re naj pierw przy cią gnę ły
na te te re ny Ka to wic ką Spe cjal ną
Stre fę Eko no micz ną, a na stęp nie
umie jęt nie ko rzy sta ły z fun du szy
unij nych, uda ło się cał ko wi cie zmie -
nić prze zna cze nie obiek tów i te re -
nów po zo sta łych poko pal niach i in -
nych zli kwi do wa nych za kła dach. 

Dziś te re ny po ko pal niach „So -
sno wiec”, „Mi lo wi ce – Sa turn”, czy
„Niw ka -Mo drze jów” ma ją zu peł nie
in ne ob li cze niż jesz cze dzie sięć lat
te mu. Swo je miej sce zna la zły tam
za kła dy pra cy z no wo cze sny mi
tech no lo gia mi. Dla przy kła du, ma -
ło kto otym wie, że wso sno wiec kiej
stre fie są wy ko ny wa ne naj no wo cze -
śniej sze pod ze spo ły do sa mo cho -
dów z ca łe go świa ta. Tak szyb ko,
jak obec nie, mia sto nie zmie nia ło się
od pra wie 40 lat. Do brym przy kła -
dem te go ty pu in we sty cji jest ada -
pta cja daw ne go bu dyn ku BHP by -
łej KWK Niw ka -Mo drze jów dla

po trzeb So sno wiec kie go Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz ne go. Pro jekt
uzy skał do fi nan so wa nie ze środ ków
unij nych w wy so ko ści 71,32 proc.
kosz tów kwa li fi ko wa nych, co ozna -
cza do fi nan so wa nie do kwo ty pra -
wie15 mln zł. Obiekt ten przy sto so -
wa no dla przed się bior ców pro wa -
dzą cych in no wa cyj ną dzia łal ność
go spo dar czą. – Wwy ni ku re ali za cji
te go za da nia po wstał prze bu do wa ny
i wy re mon to wa ny no wo cze sny
5-kon dy gna cyj ny bu dy nek, do sto -
so wa ny do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych o po wierzch ni cał ko wi -
tej 7.213,85 m kw, w tym po -
wierzch ni do wy ko rzy sta nia dla
przed się bior ców – 4.630,84 m kw
oraz po wierzch ni dowy ko rzy sta nia
dla świad cze nia usług na rzecz
przed się bior ców – 931,55 m kw –
pod kre śla za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca Ry szard Łu kaw ski. – Po -
wierzch nia dla przed się bior ców
obej mu je po miesz cze nia biu ro we,
ma ga zy no we, so cjal ne, szat nio we
isa ni tar ne. Wpo wsta łym no wo cze -
snym obiek cie zo sta ła wy od ręb nio -
naczęść wspól nazsa lą kon fe ren cyj -
ną naoko ło200 miejsc i4 mniej szy -
mi sa la mi wraz z po miesz cze nia mi
po moc ni czy mi – do da je. 

W obiek cie mie ścić się bę dzie
sie dzi ba jed nost ki za rzą dza ją cej
So sno wiec kim Par kiem Na uko wo -
Tech no lo gicz nym. Po miesz cze nia
Ze spo łu Kon fe ren cyj no -Szko le -

nio we go, po miesz cze nia jed nost ki
za rzą dza ją cej So sno wiec kim Par -
kiem Na uko wo -Tech no lo gicz nym
i po miesz cze nia prze zna czo ne
do wspól ne go użyt ko wa nia zo sta -
ły do dat ko wo wy po sa żo ne w za -
kre sie me bli, sprzę tu kom pu te ro -
we go, au dio wi zu al ne go i biu ro we -
go. W przy zie miu bu dyn ku zlo ka -
li zo wa ny jest par king na 40 miejsc
po sto jo wych. Nie za brak nie do -
stęp no ści do bu dyn ku dla osób
nie peł no spraw nych. 

Mia sto zy ska na par ku po dwój -
nie – po zbę dzie się nie atrak cyj nych
i szpe cą cych prze strzeń pu blicz ną
ob sza rów po prze my sło wych, a jed -
no cze śnie za pew ni fir mom za in te -
re so wa nym pro wa dze niem dzia łal -
no ści o cha rak te rze in no wa cyj nym
ko rzyst ne wa run ki do roz wo ju
iwspar cia wpo sta ci do stę pu dood -
po wied nich po miesz czeń i na rzę -
dzi, a tak że usług do rad czych. Po -
zwo li to napo bu dze nie lo kal nej i re -

gio nal nej go spo dar ki. Umo wę
z Wy ko naw cą in we sty cji – fir mą
SKAN SKA S.A. pod pi sa no sto -
sun ko wo nie daw no, bo 27 lip ca
2011 r., a ter min za koń cze nia ro bót
upły wał już 23.03.2012 r. I zo stał
do trzy ma ny. 

Obec nie pro wa dzo ny jest prze -
targ na wy ło nie nie ope ra to ra So -
sno wiec kie go Par ku Na uko wo-
Tech no lo gicz ne go. Nie ba wem roz -
pocz nie się po nad to pro ces wy ła -
nia nia fir my (przy szłe go na jem cy),
któ ra zlo ka li zu je się wprzed mio to -
wym obiek cie. 

In we sty cja współ fi nan so wa -
na ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
wra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta2007 – 2013, Prio ry -
tet I: Ba da nia i roz wój tech no lo -
gicz ny, in no wa cje i przed się bior -
czość; Dzia ła nie 1.1. Wzmoc nie -
nie atrak cyj no ści in we sty cyj nej re -
gio nu. KP

Wię�cej�pie�nię�dzy�nage�ria�trię
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia
zwięk szył do tych cza so we fi nan so -
wa nie Od dzia łu Ge ria trycz ne go
w so sno wiec kim Szpi ta lu Miej -
skim na rok 2012 o kwo tę 400 tys.
zł. Do dat ko we fun du sze po zwo lą
na dal szy roz wój od dzia łu.

Utwo rze nie Miej skie go Cen -
trum Spe cja li stycz nej Dia gno sty ki
i Te ra pii Osób w Wie ku Po de -
szłym z Od dzia łem Ge ria trycz -
nym, a tak że Od dzia łem Dzien nym
Ge ria trii jest zgod ne z za ło że nia mi
Stra te gicz ne go pla nu roz wo ju szpi -
ta la na la ta 2008-2014, a dzia łal -
ność ge ria trycz na znacz nie zwięk -
sza bez pie czeń stwo zdro wot ne
spo łe czeń stwa o struk tu rze de mo -
gra ficz nej tak w So snow cu i po zo -
sta łych mia stach Za głę bia.

Wa run kiem zbi lan so wa nia
ge ria trii w Szpi ta lu Miej skim
by ło uzy ska nie 30.000 punk tów
rocz nie w ra mach kon trak tu
z NFZ, co jest zgod ne z po trze -
ba mi zdro wot ny mi miesz kań -
ców oraz po ten cja łem szpi ta la
i od po wia da kwo cie ok. 1,5 mln
rocz nie.

Otrzy ma nie do dat ko wych
środ ków w trak cie trwa nia ro ku,
zwięk sza ją ce kwo tę zo bo wią za nia
NFZ wo bec szpi ta la do kwo -
ty 711 984,00 zł, da je na dzie ję
na dal sze po zy tyw ne wia do mo ści
w tej spra wie i szan se na utwo rze -
nie peł no pro fi lo we go Miej skie go
Cen trum Spe cja li stycz nej Dia gno -
sty ki i Te ra pii Osób w Wie ku Po -
de szłym. KP
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Rok te mu na po sie dze niu Ko mi sji Kul tu ry,
Spor tu i Re kre acji gruch nę ła ra do sna
wieść – mia sto utwo rzy spół kę spor to wą, któ -
ra przej mie dru ży nę ho ke ja na lo dzie. Oczy -
wi ście wraz zza dłu że niem. Wja kiej wy so ko -
ści? Do kład nie nie wia do mo. Ale to mniej
istot ne. Po tem się po li czy. Prze cież naj waż -
niej sze jest ura to wa nie ostat niej so sno wiec kiej
dru ży ny gra ją cej w naj wyż szej kla sie roz -
gryw ko wej. A jak to już zro bi my, to po wró cą
suk ce sy jak zanaj lep szych lat. Skąd pie nią dze? Oczy wi ście
zbu dże tu. Prze cież nas stać. Zresz tą za raz po ja wią się spon -
so rzy, bo mia sto to part ner god ny za ufa nia.
Pa ru mal kon ten tów by ło. Przy po mi na li, że ta ki sce na riusz
już prze ra bia li śmy wcho dząc dospół ki pił kar skiej. Za dłu że -
nie oka za ło się więk sze niż mia ło być, pie nię dzy z bu dże tu
zbyt ma ło, a spon so rów jak nie by ło, tak nie ma. Ale kto by
ich tam słu chał. Oni za wsze są prze ciw. Nie lu bią Pre zy den -
ta i ty le. Mo że ipa rę ra zy mie li ra cję. Z tą pił ką rze czy wi ście
nie jest tak, jak mia ło być. Szpi tal też le d wo zi pie. A do ter -
mo mo der ni za cji inad bu do wy Rud nej I trze ba by ło spo ro do -
ło żyć. Ale te raz na pew no bę dzie ina czej. W koń cu kie dyś
mu si być ina czej.
Co by ło po tem? Go rzej niż prze wi dy wa li mal kon ten ci.
Do dzi siaj trwa ją spo ry o to ile tak na praw dę wy no si ło za -
dłu że nie i czy no wa spół ka ma je w peł ni spła cić. Spro wa -
dzo no zkró lew skie go mia sta Kra ko wa pre ze sa, któ ry do ko -
nał rze czy wy da wa ło się nie moż li wej – zjed no czył prze ciw
so bie skłó co nych ze so bą do tej po ry dzia ła czy i rad nych.
Przy oka zji za pie nią dze spół ki wy re mon to wał też so bie sa -
mo chód, ku pił no we oku la ry iobej rzał wraz zko le ga mi(po -
dob no z PZHL) wy stęp Wi sły Kra ków w eu ro pej skich roz -
gryw kach. Oczy wi ście pił kar skich. Nic dziw ne go, że dzi siaj
nikt nie chce się przy znać doau tor stwa po my słu spro wa dze -
nia te go Pa na do So snow ca. Zwy cię stwo ma wie lu oj ców.
Po raż ka za wsze jest sie ro tą.
W No wy Rok spół ka wkra cza ła z no wym pre ze sem i po -
nad mi lio no wym za dłu że niem. Pod ko niec kwiet nia bę dzie
to pra wie 1,3 mln zł, mi mo że mia sto przez rok wspo mo gło

ją su mą prze kra cza ją cą 2 mln zł. Spon so rów jest
dwóch. Jed nym z nich jest zresz tą spół ka miej ska,
któ ra ty le ma wspól ne go z ho ke jem, że do star cza
wo dę. Co praw da wsta nie cie kłym, anie sta łym, ale
ja kie to ma zna cze nie. Po dob nie jak to, że ja ko mo -
no po li ście naryn ku re kla ma jest jej zu peł nie nie po -
trzeb na. Waż ne, że ma pie nią dze, aspon so ring wpi -
sze w kosz ty. Za pła cą klien ci. Prze cież jak miesz -
kań cy chcą mieć ho kej, to niech pła cą. 
Był jesz cze je den spon sor naho ry zon cie. Spo ro by -

ło przy tym ha ła su. Ale to by ło w cza sie kam pa nii wy bor -
czej. Wy bo ry nie ste ty prze grał. Szko da, że ko lej ne do pie ro
za trzy ipół ro ku. No, chy ba że bę dzie chciał za stą pić spraw -
dzo ne go go spo da rza. To o rok wcze śniej. Ale to i tak dla ho -
ke ja bę dzie zbyt póź no. 
Co da lej? Nie wia do mo. Że by prze trwać do koń ca ro ku po -
trze ba pra wie 3 mln zł. Tym cza sem po mi mo rocz nej już
dzia łal no ści nie ma żad ne go dłu go fa lo we go pla nu fi nan so -
wa nia spół ki. Po dob no jest kil ka wa rian tów. Rze czy wi ście,
kil ka spół ek miej skich jesz cze ma my. Jest wczym wy bie rać.
Mal kon ten ci zno wu kry ty ku ją. Twier dzą, że trze ba pod jąć
mę skie de cy zje co doprzy szło ści spół ki – al bo do ło żyć bra -
ku ją cą su mę z bu dże tu i dać dwa -trzy la ta cza su na stop nio -
wo usa mo dziel nia nie fi nan so we spół ki, al bo za mknąć in te -
res już te raz, za nim za cznie się no wy se zon i po ja wią ko lej -
ne dłu gi. To dru gie nie wcho dzi wgrę – pach nia ło by jaw nym
mar no traw stwem wy da nych do tej po ry pu blicz nych pie nię -
dzy. Tyl ko skąd wziąć te3 mi lio ny, sko ro wka sie co raz więk -
sza dziu ra. Nie dość, że no we sza cun ki Mi ni ster stwa Fi nan -
sów ob cię ły nam pra wie 9 mln zł, to jesz cze po ja wi ły no we
nie za pla no wa ne wy dat ki. A to pew nie jesz cze nie ko niec.
Po zo sta ją go rą ce za pew nie nia, że bę dzie do brze. Kie dy? Nie
wia do mo. Ale bę dzie do brze na pew no. Kie dyś mu si nam
się udać. Naj le piej gdy by zna lazł się ja kiś spon sor. Mo że my
go na wet zro bić ho no ro wym oby wa te lem So snow ca. Jed ne -
go już prze cież zro bi li śmy. Tro chę głu pio, że poro ku się wy -
co fał. Ale te raz na pew no bę dzie ina czej. Cu da się prze cież
zda rza ją. A nam też ja kiś cud się na le ży.

Ka rol Wi niar ski 

Być mo że we dług oce ny nie któ rych
zbyt du żo cza su na ła mach „Ku rie ra
Miej skie go” po świę cam pro ble ma ty -
ce so sno wiec kiej służ by zdro wia,
w szcze gól no ści szpi ta la miej skie go.
Czy mo że być ina czej? Sko ro są wy -
da rze nia nie wąt pli wie in te re su ją ce
opi nię pu blicz ną, są dys ku to wa ne, ko -
men to wa ne, przy tym bę dą ce za sko -
cze niem na wet dla tych, któ rzy są bli -
sko tych za gad nień. Sze ro ko ko men -
to wa nym za gad nie niem by ło nie za kon trak to wa nie
świad czeń Izby Przy jęć przez szpi tal wNFZ -ecie.
Co skut ko wa ło du ży mi uciąż li wo ścia mi dla pa -
cjen tów i wią za ło się z ogrom ny mi ko lej ka mi
w szpi ta lu Św. Bar ba ry. Do brą wia do mo ścią jest
to, że sy tu acja się zmie ni ła, a kon trakt z NFZ cho -
ciaż da le ki od ocze ki wań śro do wi ska szpi ta la
w So snow cu, po zwo lił na pod ję cie dzia łań Izby
Przy jęć. Da le ki od ocze ki wań, bo cóż zna czy 660
ty się cy zło tych w sy tu acji rocz nych po trzeb dla
Izby Przy jęć pro gno zo wa nych napo zio mie2,5 – 3
mln zło tych. Tę sy tu ację na pew no z ulgą przy ję li
wszy scy w mie ście z uwzględ nie niem stro ny sa -
mo rzą do wej, ale w szcze gól no ści pa cjen ci uda ją -
cy się doszpi ta la. Po nie waż na resz cie przy wró co -
no nor mal ność w funk cjo no wa niu tej pla ców ki.
Przytej oka zji trud no nie szu kać od po wie dzi napy -
ta nie, jak w ogó le wy glą da kon trakt szpi ta la miej -
skie go zNFZ -etem narok bie żą cy? Czy moż nali -
czyć nato, że na stę po wać bę dzie fi nan so wa po pra -
wa w tej jed no st ce, czy wręcz od wrot nie, szpi tal
bez po mo cy fi nan so wej mia sta po grą żał się bę dzie
w co raz więk szych dłu gach, co mo że mieć nie ko -
rzyst ny wpływ naja kość usług me dycz nych tej jed -
nost ki. Nie ste ty, ana li zapla nu fi nan so we go szpi ta -
la na rok bie żą cy jest po twier dze niem, że kon trakt
z NFZ -etem nie jest kon trak tem ma rzeń, że
rok 2012 bę dzie ko lej nym trud nym ro kiem dla tej

pla ców ki, że na stą pi dal sze po gar sza nie
kon dy cji fi nan so wej. Icho ciaż sam kon -
trakt jest o2 mln zło tych więk szy wpo -
rów na niu do kon trak tu po cząt ko we go
z 2011 ro ku, to jed nak re la tyw nie
przy uwzględ nie niu wzro stu nie mal
wszyst kich cen, któ re ma ją wpływ
nakształ to wa nie kosz tów funk cjo no wa -
nia szpi ta la, ten kon trakt na le ży oce nić
ne ga tyw nie, tym bar dziej, że kon trak ty
lat po przed nich tak że da le ko od bie ga ły

od ocze ki wań. Ko lej nym pro ble mem, z któ rym
mia sto mu si się zmie rzyć, to fakt zło że nia przez do -
tych cza so we go dy rek to ra re zy gna cji z peł nio nej
funk cji, któ ra to re zy gna cja przez Pre zy den ta Mia -
sta zo sta ła przy ję ta. Co praw da wie le osób z tej sy -
tu acji jest za do wo lo na, na wet usa tys fak cjo no wa na,
nie zmie nia to jed nak fak tu, że w tem pie przy spie -
szo nym bę dą mu sia ły na stę po wać dzia ła nia zmie -
rza ją ce do po wo ła nia no we go dy rek to ra. Ma jąc
nauwa dze pię trzą ce się pro ble my wbie żą cej dzia -
łal no ści szpi ta la, jak i kon ty nu ację pro ce su in we -
sty cyj ne go i re mon to we go na le ża ło by so bie ży -
czyć, aby wy ło nio ny wkon kur sie kan dy dat nie mal
z mar szu mógł te po sta wio ne przed szpi ta lem za -
da nia zpo zy tyw nym iocze ki wa nym skut kiem re -
ali zo wać. Cza su na na ukę, czy przy swa ja nie so bie
za gad nie nia bę dzie bar dzo ma ło lub nie bę dzie
wca le. Atak przyoka zji do brze by ło by, aby te per -
so nal ne za wi ro wa nie w szpi ta lu, cza sem za gryw -
ki we dług nie któ rych ma ją ce za bar wie nie po li tycz -
ne, nie wpły nę ły ne ga tyw nie na ja kość świad czeń
me dycz nych. Do brze by ło by, aby w przy szło ści
szpi tal pod no wym kie row nic twem speł niał ocze -
ki wa nia tych, któ rzy zza do wo le niem przy ję li re zy -
gna cję obec ne go dy rek to ra, jak i tych dla któ rych
je go odej ście ma pod ło że in ne niż me ry to rycz ne.
Czas po ka że gdzie le ży praw da. 

To masz Bań bu ła

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

Pieniądze�z�NFZ�dalekie�od�oczekiwańZostawieni�na�lodzie?

Pła ci my ra chun ki za la ta rzą dze nia w du chu fi lo zo fii świę te go spo ko ju, uwa ża rad ny opo zy cji

Przy szedł czas za pła ty 
Roz mo wa z To�ma�szem�Mę�drza�kiem, rad nym klu bu PiS

Dy rek tor Szpi ta la Miej skie go po dał
się do dy mi sji. Czy to słusz na de cy -
zja? 
W obec nej sy tu acji by ła to słusz -
na de cy zja. Na wet je śli pa to lo gią
jest to, że ja kieś per so nal ne czyn -
ni ki ma ją wpływ na to, jak jest
trak to wa na da na pla ców ka przez
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia, to
je śli dy rek tor jest ko ścią nie zgo dy
w re la cjach z NFZ, to mu si my się
od no sić do rze czy wi sto ści. Je śli
So sno wiec na tym tra ci, to jest to
je dy na sen sow na de cy zja. Po -
za tym zła at mos fe ra za gęsz cza ła
się wo kół szpi ta la już od dłuż sze -
go cza su i nie na le ży za po mi nać,
że zo sta ły po peł nio ne tak że pew -
ne błę dy, jak cho ciaż by te zwią za -
ne z bra kiem spra woz daw czo ści
szpi ta la, co wią że się w kon se -
kwen cji z mniej szym kon trak tem
na izbę przy jęć. Co waż ne, ko lej -
ny kon trakt, w przy szłym ro ku,
bę dzie w dal szym cią gu ob li cza -
ny na pod sta wie funk cjo no wa nia
izby przy jęć w pierw szym pół ro -
czu te go ro ku. A za dwa pierw sze
mie sią ce ma my już wpi sa ne „ze -
ro”. Od no to wa li śmy więc stra tę,
nie tyl ko w tym ro ku, ale i w przy -
szłym. Te raz cze ka my na kon kurs
i mam na dzie ję, że oso ba, któ ra

kon kurs wy gra, bę dzie na ty le
kom pe tent na i zde ter mi no wa na,
że by pró bo wać ra to wać tę pla -
ców kę.

Czy ini cja ty wa prze pro wa dze nia
re fe ren dum w spra wie zmian
w oświa cie się po wie dzie?
Każ da ini cja ty wa oby wa tel ska,
któ ra jest prze ja wem de mo kra cji
bez po śred niej jest cen na. Czy się
po wie dzie, to za le ży to od miesz -
kań ców. Naj pierw trze ba ze brać
pod pi sy, a po tem jesz cze w od po -
wied niej licz bie pójść na wy bo ry.
Zo ba czy my, czy ten te mat oka że
się wy star cza ją co waż ny dla
miesz kań ców i czy uda się ich
zmo bi li zo wać w tej spra wie.
Uwa żam jed nak, że w tak waż nej
spra wie, jak li kwi da cja szkół, po -
win ni się wy po wie dzieć miesz -
kań cy. 

Jak Pan oce nia pro po zy cje zmian
i pró bę szu ka nia oszczęd no ści
w so sno wiec kiej oświa cie?
Po no si my kon se kwen cje błę dów
lat mi nio nych. Zmia ny oce niam
ne ga tyw nie. W So snow cu ma my
je den za sad ni czy pro blem. Pła ci -
my ra chun ki za la ta rzą dze nia
w du chu fi lo zo fii świę te go spo ko -

ju. Przez sze reg lat nie po dej mo -
wa no new ral gicz nych sys te mo -
wych re form w ta kich waż nych
ob sza rach jak oświa ta czy sport.
W tej chwi li ko ali cja SLD -PO jest
zmu sza na do po dej mo wa nia
okre ślo nych de cy zji, któ re de fac -
to ozna cza ją li kwi da cję szkół. To
jest po kło sie te go, że w od po -
wied nim cza sie nie po dej mo wa no
dzia łań mniej ra dy kal nych, któ re
przy nio sły by oszczęd no ści po -
dob ne go rzę du, ja kie przy nieść
ma ją obec ne zmia ny. Uwa żam, że
za bra kło kon se kwen cji i dys cy pli -
ny. Przy kła do wo sze reg szkół zo -
sta ło ob ję tych pro gra mem ter mo -
mo der ni za cji, co po win no przy -
nieść kon kret ne oszczęd no ści.
Jed nak pod czas ob jaz dów szkół
zo ba czy li śmy, że po mi mo za in -
sta lo wa nia ter mo re gu la to rów, ka -
lo ry fe ry grza ły peł ną pa rą, okna
by ły po otwie ra ne. Na le ży dys cy -
pli no wać dy rek to rów szkół, by
tak że za bie ga li o oszczęd no ści.
Mo im zda niem wy bra no opcję re -
struk tu ry za cji szkół, któ ra jest ła -
twa z punk tu wi dze nie urzę du, ale
bar dzo bo le sna spo łecz nie. 

Jak Pan oce nia obec ną ka den cję
pre zy den ta mia sta?

Za rów no tę ka den cję, jak i po -
przed nią, któ re trak tu ję łącz nie,
oce niam ne ga tyw nie. Przede
wszyst kim dla te go, że w la tach,
w któ rych nie by ło kry zy su eko -
no micz ne go, na le ża ło po dej mo -
wać pew ne de cy zje, któ re nie zo -
sta ły pod ję te dla świę te go spo ko -
ju, jak cho ciaż by opra co wa -
na już   pa ra me try za cja, któ ra
zwią za na by ła z li kwi da cją oko -
ło 200 eta tów w oświa cie. Pró ba
jej wpro wa dze nia by ła nie
do przy ję cia dla więk szo ści rad -
nych i or ga ni za cji związ ko wych.
Na le ża ło jed nak wy ko rzy stać
chęć do roz mów ze stro ny śro -
do wisk szkol nych i stop nio wo,
po wo li wpro wa dzać zmia ny,
a oszczęd no ści by ły by  więk sze,
niż te uzy ski wa ne w wy ni ku za -
my ka nia szkół. Nie ste ty pre zy -
dent mi mo de kla ra cji przy go to -
wa nia no wej wer sji pa ra me try za -
cji cał ko wi cie wy co fał się z te go
po my słu. 

Czy pre zy dent mo że li czyć na po -
par cie ja kichś swo ich dzia łań
przez klub PiS?
Wi dzi my róż ne po la do współ pra -
cy. Po pie ram pro po zy cję i sta no -
wi sko pre zy den ta w spra wie

kształ tu usta wy me tro po li tar nej.
Uwa żam, że to by ła sen sow -
na pro po zy cja. Nie ste ty, mam
wąt pli wo ści, czy zo sta nie ona
roz pa trzo na przez obec ny rząd.
Sta ra my się tak że współ pra co wać
w za kre sie wspie ra nia Za głę biow -
skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej,
któ ra fi nal nie wspie ra ła by pro mo -
wa nie na sze go re gio nu. 

Ma my dwóch za stęp ców pre zy den -
ta z ra mie nia Plat for my Oby wa tel -
skiej. Czy za uwa żył Pan ja kąś po -
pra wę ja ko ści rzą dze nia w wy ni ku
wzro stu licz by za stęp ców pre zy -
den ta?
Nie za uwa żam ja ko ścio wej róż ni -
cy po mię dzy tym, co by ło
przed utwo rze niem ko ali cji SLD -
-PO, a tym, co jest obec nie. Nie
za uwa ży łem, że by coś zmie ni ło
się na plus. 

Ja ki sce na riusz wy bor czy prze wi -
du je Pan za trzy la ta? 
W po li ty ce cięż ko coś prze wi -
dzieć, bo to wy nik wie lu zmien -
nych. Je śli miał bym się po ku sić
o ja kieś prze wi dy wa nia, to uwa -
żam, że ko ali cja nie prze trwa
do wy bo rów ze wzglę du na dość
wy raź ne am bi cje za stęp cy pre zy -

den ta, Ar ka diu sza Chę ciń skie go
do te go, by być pre zy den tem.
Chy ba że doj dzie do ja kie goś po -
ro zu mie nia. My ślę, że ko ali cja ja -
kiś czas przed wy bo ra mi się roz -
pad nie, po nie waż doj dzie do kon -
flik tu na li nii do tych cza so wych
współ pra cow ni ków. Le wi ca wy -
sta wi obec ne go pre zy den ta,
a Plat for ma Oby wa tel ska za stęp -
cę pre zy den ta. 

A kto z Wa szej stro ny?
Jesz cze za wcze śnie, że by o tym
roz ma wiać, ale na pew no bę dzie -
my po dej mo wa li tę de cy zję ko le -
gial nie. Za de cy du je o tym za rząd
ko mi te tu po wia to we go w So -
snow cu. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman



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

Od 23 wrze śnia 2011 r. za czę ły obo wią zy wać
no we prze pi sy do ty czą ce ka pi ta łu po cząt ko -
we go. Za nim wy ja śni my, na czym po le ga ją,
przy po mnij my, czym jest ka pi tał po cząt ko wy.

Otóż w pew nym uprosz cze niu moż na po -
wie dzieć, że jest to od two rze nie skła dek
na ubez pie cze nie spo łecz ne opła co nych
przed 1999 r. czy li przed wpro wa dze niem
w ży cie re for my eme ry tal nej.

Usta la się go dla osób ubez pie czo nych uro -
dzo nych po31 grud nia1948 r., któ re pra co wa ły
lub by ły ubez pie czo ne przed1 stycz nia1999 r. 

Ka pi tał po cząt ko wy jest bar dzo waż ny, po -
nie waż bę dzie sta no wił część pod sta wy ob li -
cze nia przy szłej eme ry tu ry. Dla te go w in te re -
sie osób, któ re by ły ubez pie czo ne przed 1999
r. le ży zło że nie wnio sku o je go usta le nie. Wy -
so kość no wej eme ry tu ry za le ży bo wiem
od skła dek za ewi den cjo no wa nych w ZUS
na in dy wi du al nym kon cie ubez pie czo ne go,
a ka pi tał po cząt ko wy sta no wi je go część.
Skład ki i ka pi tał są wa lo ry zo wa ne. 

Zmia ny do ty czą ce usta la nia ka pi ta łu po -
cząt ko we go wpro wa dza no we li za cja usta wy
o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych. Pierw sza z tych zmian do -
ty czy sta żu ubez pie cze nio we go upraw nia ją ce -
go dousta le nia ka pi ta łu po cząt ko we go. Wtym
przy pad ku sko rzy sta ją oso by, któ re do tych czas
nie speł nia ły wa run ków do ob li cze nia ka pi ta -

łu po cząt ko we go, po nie waż przed 1999 r. pra -
co wa ły kró cej niż sześć mie się cy i je den dzień.
Te raz przy ob li cza niu ka pi ta łu po cząt ko we go
bę dą się li czyć na wet dni pra cy, a nie tyl ko la -
ta. Te oso by, któ rym od mó wio no na li cze nia
ka pi ta łu po cząt ko we go, bę dą więc mo gły zło -
żyć w tej spra wie wnio sek.

Ko lej na zmia na zwią za na jest ze znie sie -
niem da ty gra nicz nej do ty czą cej okre su, zktó -
re go przyj mu je się za rob ki do usta le nia wy so -
ko ści pod sta wy wy mia ru ka pi ta łu po cząt ko we -
go. Przed wej ściem w ży cie no wych prze pi -
sów, aby wy li czyć pod sta wę wy mia ru ka pi ta -
łu po cząt ko we go, trze ba by ło m.in. przed sta -
wić za rob ki z10 ko lej nych lat ka len da rzo wych
wy bra nych zokre su od1 stycz nia1980 r. do31
grud nia 1998 r. te raz moż li we jest wska za -
nie 10 ko lej nych lat ka len da rzo wych z ca łe go
okre su ubez pie cze nia przed1999 r. War to jed -
nak pa mię tać, że wy so kość za rob ków, ja kie
otrzy my wa li śmy wtym cza sie, trze ba do kład -
nie udo ku men to wać, gdyż wprzy pad ku bra ku
do ku men ta cji pod sta wa wy mia ru zaokre sy za -
trud nie nia wy ni ka ją ce ze sto sun ku pra cy zo -
sta nie uzu peł nio nawy na gro dze niem mi ni mal -
nym pro por cjo nal nym do wy mia ru cza su pra -
cy. (np. w przy pad ku za trud nie nia w wy mia -
rze ½ eta tu – za okres po da ny w świa dec twie
pra cy przyj mu je się po ło wę wy na gro dze nia
mi ni mal ne go obo wią zu ją ce go wda nym okre -
sie). 

Przed staw my na przy kła dzie jak zo sta ną
wy li czo ne prze cięt ne za rob ki osób, któ re roz -
po czę ły pra cę w trak cie ro ku. 

Otóż je że li ktoś po raz pierw szy przy stą pił
do ubez pie cze nia w trak cie ro ku, np. 1 paź -
dzier ni ka, to je go za rob ki zo sta ną po rów na ne
do prze cięt ne go wy na gro dze nia z trzech mie -
się cy da ne go ro ku.

Zmia na ta jest bar dzo ko rzyst na, dla osób,
któ rym pierw szy rok ubez pie cze nia jest
uwzględ nia ny do usta le nia pod sta wy wy mia -

ru ka pi ta łu po cząt ko we go (dla osób, któ re le -
gi ty mu ją się 10-let nim lub krót szym okre sem
ubez pie cze nia).

Je że li ktoś ma już ob li czo ny ka pi tał po cząt -
ko wy, auwa ża, że sko rzy sta na tych zmia nach,
po wi nien zwró cić się do ZUS z wnio skiem
o prze li cze nie ka pi ta łu z uwzględ nie niem
zmian wpro wa dzo nych usta wą z 28 lip -
ca 2011r. Jed no cze śnie o ile do wnio sku o ka -
pi tał po cząt ko wy nie zo sta ły do łą czo ne wszyst -
kie do ku men ty do ty czą ce za rów no sta żu pra -
cy, jak i pod sta wy wy mia ru war to je te raz
przed ło żyć or ga no wi ren to we mu. 

Dla osób, któ re do tych czas nie mia ły usta -
lo ne go ka pi ta łu i wy stą pią do ZUS z wnio -
skiem o je go usta le nie, zo sta ną za sto so wa ne
już no we prze pi sy.

Do wnio sku na le ży przed ło żyć do ku men -
ty po twier dza ją ce prze bieg ka rie ry za wo do wej
w po sta ci świa dectw lub za świad czeń pra cy
oraz dy plo mów lub za świad czeń ukoń cze nia
stu diów wyż szych, me tryk uro dze nia dzie ci
oraz za świad czeń zWKU lub ksią że czek woj -
sko wych po twier dza ją cych prze bieg służ by
woj sko wej. 

W za kre sie usta le nia pod sta wy wy mia ru
nie zbęd ne są dru ki o za trud nie niu i wy na gro -
dze niu 

(Rp -7) wy da ne przez za kła dy pra cy, le gi -
ty ma cje ubez pie cze nio we oraz wszel ka do ku -
men ta cja pła co wa lub ka dro wa bę dą ca w po -
sia da niu prze cho waw ców do ku men tów zli -
kwi do wa nych za kła dów – w ra zie bra ku dru -
ku Rp -7. 

Dla osób, któ re pra co wa ły wza kła dach za -
trud nia ją cych nie wię cej niż 20 pra cow ników
ZUS we wła snym za kre sie do ko na po świad -
czeń okre sów i pod sta wy wy mia ru, za któ re
by ły opła co ne skład ki.
Fakt za trud nie nia przed 15 li sto pa da 1991 r.
mo że być tak że po twier dzo ny ze zna nia mi
świad ków.

Zmiany�w�kapitale�początkowym
porady
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Wizyta�Jerzego
Buzka�w�Sosnowcu
By ły prze wod ni czą cy Par la men tu
Eu ro pej skie go prof. Je rzy Bu zek
przy je chał do So snow ca 30 mar ca.
Pro fe sor spę dził ten dzień dość in -
ten syw nie. Za czy na jąc od spo tka -
nia z mło dzie żą IV LO im. St. Sta -
szi ca, po świę co ne go miej scu Pol ski
w struk tu rach unij nych. Przy oka zji
pro fe sor Bu zek wrę czył na gro dy
w fi na le IV edy cji Ogól no pol skie go
Kon kur su „Z ener ge ty ką w przy -
szłość”. 

Na stęp nie Je rzy Bu zek po ja wił
się w Ze spo le Szkół Sty li za cji i Pro -
jek to wa nia Ubio ru. Na ko niec prof.
Bu zek spo tkał się z przed się bior ca -
mi i po li ty ka mi w Ce chu Rze miosł
Róż nych przy ul. Ko ściel nej. RED 

W no wym ro ku szkol nym ucznio wie
Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 14 przy Ki sie lew skie go bę dą mo -
gli ko rzy stać z pro fe sjo nal nej ha li
spor to wej, któ ra po wsta je przy so -
sno wiec kiej pla ców ce edu ka cyj nej.

Umo wę na bu do wę ha li pod pi sa -
no je sie nią 2010 ro ku. Pier wot nie
pra ce mia ły trwać 15 mie się cy, ale
po ja wi ły się pro ble my pro jek to we
jed ne go z pod wy ko naw ców i stąd
opóź nie nia. – By ły pew ne pro ble my,
ale naj waż niej sze, że wy ko ny wa nie
ro bót trwa. Pro jekt po sia da wy da ną
przez In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
opi nię spe cja li stycz ną, co po twier -
dza po praw ność za sto so wa ne go roz -
wią za nia tech nicz ne go. Na pew no
w no wym ro ku szkol nym ucznio wie

bę dą ko rzy stać z no wo wy bu do wa -
nej ha li spor to wej – mó wi  Elż bie ta
Pę ka la, na czel nik Wy dzia łu In we -
sty cji Miej skich.

Obiekt przy ZSO nr 14 ma mieć
ku ba tu rę po nad 12 ty się cy me trów
sze ścien nych. W je go skład wej dą
sa la spor to wa wraz z za ple czem oraz
łącz nik z bu dyn kiem szko ły. W ha li
bę dą bo iska do pił ki noż nej, siat ków -
ki, ko szy ków ki i pił ki ręcz nej. Koszt
przed się wzię cia to po nad 3,5 mi lio -
na zło tych.

Ha la bę dzie do peł nie niem kom -
plek su spor to we go przyszko le. Przy po -
mnij my, że nate re nie szko ły znaj du je się
bo isko ze sztucz ną na wierzch nią, któ re
po wsta ło w ra mach pro gra mu „Bli sko
Bo isko”. KP

Tak ma wy glą dać ha la spor to wa przy ZSO nr 14

Wnowy�rok�szkolny
znową�halą



W związku z planowaną
restrukturyzacją szkół
w Sosnowcu
w roku 2012/2013 w skład
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 7
w Sosnowcu przy ul.
Gwiezdnej 2 wchodzić będą:
Szkoła Podstawowa nr 46 im.
Jana Kiepury, V Liceum
Ogólnokształcące im. Roberta
Schumana oraz Gimnazjum
Nr 6 im. Jana Ko cha now skie -
go. Z kolei Gimnazjum nr 15
mieszczące się do tej pory
w budynku przy ul.
Ostrogórskiej będzie
funkcjonowało w Zespole
Szkół Elektronicznych
i Informatycznych

ZSO nr 7 dys po nu je bar dzo do brą
ba zą dy dak tycz no -spor to wą. Po -
sia da 32 sa le lek cyj ne, w tym
dwie pra cow nie kom pu te ro we
oraz sa le ję zy ko we. – Po włą cze -
niu Gim na zjum Nr 6 w skład na -
sze go ze spo łu ule gnie zwięk sze -
niu ilość pra cow ni kom pu te ro -
wych, jak rów nież zwięk szy się
bo ga ta już ba za dy dak tycz -
na szko ły w tym m.in.: księ go -
zbiór bi blio te ki i cen trum mul ti -
me dial ne – mó wi dy rek tor Ze spo -
łu Szkół An drzej Bier nac ki.

Jed ną z wi zy tó wek szko ły jest
do sko na ła ba za spor to wa. – W li -
sto pa dzie ubie głe go ro ku zo sta li -
śmy ad mi ni stra to rem no we go
kom plek su spor to we go Or -
lik 2012, któ ry w mie sią cach zi -
mo wych za mie nia się w lo do wi -
sko nie tyl ko dla uczniów, ale
rów nież dla miesz kań ców osie dla
i mia sta. W tym ro ku z lo do wi ska
Bia ły Or lik sko rzy sta ło po nad 19
ty się cy lu dzi. Oprócz te go szko ła
po sia da dwie sa le gim na stycz ne,
si łow nię, sa lę do gim na sty ki ko -
rek cyj nej i dwa wy mia ro we bo -

iska do pił ki siat ko wej pla żo -
wej – wy li cza dy rek tor Bier nac ki.

W cią gu ro ku szkol ne go
młod szym uczniom pla ców ka za -
pew nia opie kę w świe tli cy
od godz. 6.30 do 16.00. Ucznio -
wie mo gą zjeść smacz ny obiad
w sto łów ce szkol nej (na chwi lę
obec ną wy da wa nych jest ok. 200
obia dów dzien nie) lub sko rzy stać
ze skle pi ku szkol ne go. Do dat ko -
wo opie kę nad dzieć mi spra wu ją
hi gie nist ka szkol na, pe da go dzy
oraz lo go pe da.

– W na szym ze spo le bę dą pro -
wa dzo ne licz ne za ję cia po za lek -
cyj ne ta kie jak: przed mio to we ko -
ła za in te re so wań, ze spo ły ta necz -
ne, te atral ne, wo kal ne, gim na sty -
ka ko rek cyj na, za ję cia klu bu eu -
ro pej skie go oraz za ję cia spor to -
we. Na si ucznio wie wie lo krot nie
zdo by wa li ty tuł naj bar dziej uspor -
to wio nej szko ły w mie ście. Sport
jest i na dal bę dzie roz wi ja ny. Je -
ste śmy szko łą no wo cze sną, przy -
ja zną ucznio wi i ro dzi com, otwar -
tą na no wo ści dy dak tycz ne i wy -
cho waw cze zwią za ne ze śro do wi -
skiem lo kal nym. Dzię ki wy so kie -
mu po zio mo wi kształ ce nia
ucznio wie bę dą mie li moż li wo ści
brać udział w róż ne go ro dza ju
olim pia dach i kon kur sach przed -

mio to wych na róż nych szcze -
blach. Dzię ki mo ni to rin go wi ze -
wnętrz ne mu i we wnętrz ne mu
uczeń w na szej szko le czu je się
bez piecz ny. Naj waż niej szym ce -
lem jest dba nie o wy so ki po ziom
edu ka cyj ny w każ dej ze szkół
koń czą cych się spraw dzia nem lub
eg za mi nem – wy li cza dy rek tor
szko ły.

OFER TA PLA CÓW KI NA ROK
SZKOL NY 2012/2013 TO:
Szko ła Pod sta wo wa Nr 46 im. Ja -
na Kie pu ry:
2 kla sy – IA i IB, ze wzglę du
na za in te re so wa nie ro dzi ców za -
pra sza my rów nież sze ścio lat ki
(ist nie je moż li wość utwo rze nia
trze ciej kla sy I dla uczniów sze -
ścio let nich). Na uka naj młod szych
uczniów (kla sy I -III SP) od by wa
się w wy dzie lo nym seg men cie
szko ły.
Gim na zjum Nr 6 im. Ja na Ko cha -
now skie go:
Kla sa Ia – kla sa uspor to wio na, ze
zwięk szo ną ilo ścią wy cho wa nia
fi zycz ne go (pił ka siat ko wa dziew -
cząt i chłop ców),
Kla sa Ib – kla sa fran ko foń ska, ze
zwięk szo ną ilo ścią za jęć z ję zy ka
fran cu skie go i kul tu ry kra jów
fran ko foń skich,

Kla sa Ic – kla sa ję zy ko wa, z roz -
sze rzo nym ję zy kiem an giel skim,
dru gi ję zyk do wy bo ru: ję zyk ro -
syj ski lub nie miec ki.
V Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
Ro ber ta Schu ma na:
Kla sa hu ma ni stycz no -kul tu ro -
znaw cza z roz sze rzo nym ję zy -
kiem an giel skim, moż li wo ścią
wy bo ru na po zio mie roz sze rzo -
nym: ję zy ka pol skie go, hi sto rii,
ję zy ka an giel skie go i wo su.
Przed mio ty uzu peł nia ją ce to
przy ro da, edu ka cja ar ty stycz -
na i warsz ta ty ta necz ne. 
W przy pad ku więk sze go za in te -
re so wa nia ist nie je moż li wość
utwo rze nia kla sy ogól nej z przed -
mio ta mi roz sze rzo ny mi: geo gra -
fia, wos, ję zyk an giel ski, przed -
miot uzu peł nia ją cy: hi sto ria i spo -
łe czeń stwo, edu ka cja praw na.

No�we�moż�li�wo�ści
Od no we go ro ku szkol ne go
przed Gim na zjum nr 15 sta je no -
we wy zwa nie – funk cjo no wa nie
w struk tu rach zlo ka li zo wa ne go
nie opo dal Ze spo łu Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych.
Otwie ra to no we moż li wo ści
przed obec ny mi i przy szły mi

ucznia mi. – Gim na zjum sta nie się
in te gral ną czę ścią szko ły zna nej
i ce nio nej w mie ście, re gio nie
oraz kra ju. War to przy po mnieć,
że „Elek tro nik” od wie lu lat wy -
gry wa, bądź zaj mu je czo ło we
miej sca w ran kin gu szkół tech -
nicz nych or ga ni zo wa nym przez
mie sięcz nik „Per spek ty wy” oraz
Rzecz po spo li tą. Dzię ki te mu
ucznio wie „pięt nast ki” zy ska ją
szan se roz wo ju swych umie jęt no -
ści w mu rach szko ły, któ ra za -
pew nia do sko na łe przy go to wa nie
do atrak cyj nych i po szu ki wa nych
na ryn ku pra cy za wo dów – mó wi
dy rek tor Ze spo łu Szkół Elek tro -
nicz nych Krzysz tof Będ kow ski.

W szko le utwo rzo na zo sta nie
kla sa ma te ma tycz no–in for ma -
tycz na da ją ca pod bu do wę me ry -
to rycz ną dla tych, któ rzy bę dą
chcie li kon ty nu ować na ukę
w „Elek tro ni ku”. Ucznio wie gim -
na zjum na rów nych pra wach
z mło dzie żą po pu lar ne go Elek tro -
ni ka bę dą ko rzy sta li z ba zy in for -
ma tycz nej – pra cow ni kom pu te ro -
wych i tech no lo gii in for ma tycz -
nych. Na po łą cze niu zy ska nie tyl -
ko Gim na zjum nr 15. 

– Ko rzy ści od nie sie tak że
ZSE iL – bu dy nek szko ły pod -
da ny zo sta nie kom plek so we mu

re mon to wi: cał ko wi cie od no -
wio ne bę dzie skrzy dło prze zna -
czo ne dla gim na zja li stów, prze -
pro wa dzo na zo sta nie ter mo mo -
der ni za cja, na stą pi wy mia -
na ele wa cji ze wnętrz nej. Pla -
ców ka sta nie się na wskroś no -
wo cze sną i pre zen tu ją cą naj -
wyż sze stan dar dy szko łą w re -
gio nie. W naj bliż szych pla nach
jest tak że bu do wa kom plek su
wie lo funk cyj ne go bo iska – do -
da je Będ kow ski.

O Gim na zjum nr 15 w cią gu
ostat nie go ro ku wie le mó wi ło się
w kon tek ście ko rzyst nych zmian
za cho dzą cych w szko le i bę dą -
cych ich efek tem osią gnięć. 

Roz bu do wa na ba za dy dak -
tycz na: no wo cze sna pra cow nia
kom pu te ro wa, ta bli ca mul ti me -
dial na oraz cie ka wa ofer ta edu ka -
cyj na, w tym kla sy ukie run ko wa -
ne na edu ka cję te atral ną, sport
i umie jęt no ści ar ty stycz ne, wy jaz -
dy za gra nicz ne przy cią ga ją mło -
dzież, któ ra chce i po tra fi w atrak -
cyj ny spo sób łą czyć na ukę z za ba -
wą. Wszyst ko to bę dzie cze kać
na uczniów w mu rach „Elek tro ni -
ka, za rów no w sfe rze edu ka cji,
jak i wy po sa że nia, bo wiem szko -
ła prze no si się do no wej pla ców ki
z ca łym do rob kiem. RED
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Zmyślą�ogimnazjalistach
23 mar ca w IV Li ceum Ogól no kształ cą cym im. St. Sta szi ca za in au gu ro wa no te go rocz ne Dni Otwar te w szko łach po nad gim na zjal nych.
Do 20 kwiet nia od by wać się one bę dą we wszyst kich pla ców kach na sze go mia sta
– Przed gim na zja li sta mi waż na de -
cy zja zwią za nazwy bo rem miej sca
dal szej edu ka cji. Or ga ni zo wa ny
w szko łach po nad gim na zjal nych
Dzień Otwar ty da je moż li wość
spo tka nia z na uczy cie la mi, któ rzy
udzie lą wy czer pu ją cych in for ma cji
oraz za po zna nia się z ba zą szko ły.
Wy bór szko ły po nad gim na zjal nej
to waż na de cy zja i po win na być
pod ję ta w opar ciu o wie dzę o wła -
snych moż li wo ściach i pre fe ren -
cjach oraz rze tel nym ro ze zna niu
ryn ku edu ka cyj ne go i ryn ku pra -
cy – in for mu je Al do na Ba rań ska
z Wy dzia łu Edu ka cji UM w So -
snow cu.

Na te re nie gim na zjów wspar -
ciem słu żą do rad cy za wo do wi, or -
ga ni zu jąc dla uczniów za ję cia gru -
po we sprzy ja ją ce po zna niu wła -
snych pre fe ren cji za wo do wych
oraz przy bli ża jąc uczniom świat
szkol nic twa po nad gim na zjal ne go.

Wtrak cie za jęć in dy wi du al nych
moż na sko rzy stać z ba dań w opar -
ciu o naj now sze na rzę dzia dia gno -
stycz ne oraz wy pra co wać In dy wi -
du al ny Plan Dzia ła nia w ob sza rze
edu ka cji i przy szłej pra cy. Do rad cy
or ga ni zu ją dla za in te re so wa nej
mło dzie ży, zgod nie z jej pre fe ren -
cja mi za wo do wy mi, wyj ścia na za -
ję cia za wo do znaw cze w szko łach

po nad gim na zjal nych, gdzie moż -
nazo ba czyć pla ców kę, do wie dzieć
się o ofer cie edu ka cyj nej oraz
uczest ni czyć wza ję ciach po ka zu ją -
cych ele men ty pra cy w wy bra nych
za wo dach. Do rad cy za wo do wi słu -
żą wspar ciem dla ro dzi ców w trak -
cie ze brań kla so wych lub wra mach
kon sul ta cji in dy wi du al nych.

– W naj bliż szym cza sie w trak -
cie ze brań dla ro dzi ców klas trze -
cich gim na zjów zo sta ną zor ga ni -
zo wa ne MI NITAR GI. Ro dzi ce bę -
dą mo gli na te re nie gim na zjum
spo tkać się z przed sta wi cie la mi
szkół po nad gim na zjal nych. In for -
ma cje na ten te mat są już do stęp ne

w gim na zjach.   Rok szkol -
ny 2012/2013 jest zwią za ny
z wpro wa dze niem do szkół po nad -
gim na zjal nych no wych pod staw
pro gra mo wych oraz zmian w za -
kre sie edu ka cji za wo do wej. Za chę -
ca my uczniów i ro dzi ców do zbie -
ra nia peł nych in for ma cji, w opar -
ciu o róż ne dzia ła nia szkół w ce lu
do ko na nia opty mal ne go wy bo ru
dla dziec ka. Po mo cą w tym za kre -
sie słu żą do rad cy za wo do wi za -
trud nie ni w gim na zjach – do da je
Ba rań ska. Za pra sza my do spo tkań
na te re nie szkół po nad gim na zjal -
nych we dług po niż sze go har mo -
no gra mu:

Uczniowie ZSO nr 7 mogą przez cały rok korzystać z komplekstu
sportowego. To właśnie tu mieści się jedyny w mieście „Orlik”, który zimą
zmienia się w „Białego Orlika”

Baza dydaktyczna to mocna strona „Elektronika”. Na zdjęciu jedna z pracowni
komputerowych

12 kwietnia  godz. 15.00 - 19.00 – Zespół Szkół Technicznych 
(ul. Legionów 9)
13 kwietnia godz. 15.00 - 19.00 – VII LO im. K. K. Baczyńskiego 
(ul. Kisielewskiego 4b)
godz. 15.00 - 19.00 – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
im. Jana Kilińskiego (ul. Kilińskiego 25)
godz. 15.00 - 19.00 – Zespół Szkół Ekonomicznych (ul. Grota
Roweckiego 66) – dodatkowo 14 kwietnia godz. 9.00 – 13.00.
14 kwietnia godz. 9.00 - 13.00 – VI LO im. Janusza Korczaka 
(ul. Czeladzka 58)
19 kwietnia godz. 15.00 - 19.00 – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
(ul. Kilińskiego 31)
20 kwietnia godz. 15.00 - 19.00 – III LO im. Bolesława Prusa 
(ul. Piłsudskiego 114)
godz. 9.00 - 13.00 – Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru 
(ul. Grota Roweckiego 64) – dodatkowo 21 kwietnia godz. 9.00-13.00
godz. 15.00 - 19.00 – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
(ul. Wawel 1) KP
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Czy w ma lar stwie coś jesz cze Pa -
na pro fe so ra za ska ku je, za dzi wia?
Czy wszyst ko już by ło, a te raz ma
miej sce tyl ko prze twa rza nie po my -
słów, środ ków wy ra zu, po ka zy wa -
nia emo cji…
Ca ły czas coś mnie za ska ku je. Są
mło dzi lu dzie, któ rzy my ślą,
po swo je mu, zu peł nie ina czej i to,
że je stem bel frem po wo du je, że
ca ły czas te go do świad czam.
Przy cho dzą no wi lu dzie, któ rzy
wciąż za ska ku ją mnie no wy mi
pro po zy cja mi, co jest bar dzo mi -
łe, sym pa tycz ne i fa scy nu ją ce. Idę
z ni mi ich no wą ścież ką. Ma lar -
stwo od kil ku lat trzy ma się bar -
dzo do brze, cho ciaż był ta ki
okres, że in ne me dia zdo mi no wa -
ły sztu kę. Obec nie ma lar stwo
prze ży wa re ne sans na ca łym
świe cie. Po ja wi ło się wie lu mło -
dych, in te re su ją cych ma la rzy
i mo im zda niem ni gdy ten pro ces
się nie skoń czy. Je śli na wet pięć
pro cent mło dych lu dzi, któ rzy
opusz cza ją mu ry na szej szko ły,
za zna czy swo ją obec ność bar dziej
lub mniej i bę dzie mia ło tzw. na -
zwi sko, to już bę dzie bar dzo do -
brze. To zwy kle jed na lub dwie
oso by z ro ku. Po dob nie wy glą da
sy tu acja z le ka rza mi. Jest ma sa le -
ka rzy, ale tych na praw dę do brych
jest kil ku. Po dob nie jest ze sztu ką.
Bar dzo wie lu się nią zaj mu je, ale
tych któ rzy ma ją coś no we go
do po wie dze nia, in ne go, in te re su -
ją ce go, jest garst ka. 

Gdzie Pan szu ka in spi ra cji?
To sa mo się dzie je. Za wsze sze -
dłem dwu to ro wo, je śli cho dzi o in -
spi ra cje, fa scy na cje świa tem.
Z jed nej stro ny to by ły ob ra zy,
świat, któ ry do mnie przy cho dził
od stro ny for my pla stycz nej,
a z dru giej li te ra tu ra, a wła ści wie
ję zyk, z któ rym się sty kam. Za -
wsze mia łem wy czu lo ne ucho
na to, co sły szę na uli cach, w ja ki
spo sób lu dzie ze so bą roz ma wia -
ją, opo wia da ją hi sto rie i w związ -
ku z tym za wsze coś pi sa łem dla
sie bie, nie z my ślą, że by to wy dać.
Po pro stu no si łem w so bie ta ką
po trze bę. U mnie in spi ra cje się

mie sza ją. By wa tak, że coś, co
usły sza łem, jest hi sto rią, a sta je się
po wo dem do na ma lo wa nia ob ra zu
i na od wrót. Coś, co zo ba czy łem,
in spi ru je mnie w ta ki spo sób, że
roz po czy nam pro ces my śle nia
o tym, do pi sy wa nia hi sto rii.

Czy ma lo wa nie lub pi sa nie jest dla
Pa na Pro fe so ra ko niecz no ścią ży -
cio wą? 
Nie wy obra żam so bie in ne go ży -
cia. Na de mną Opatrz ność, od pu -
kać w nie ma lo wa ne, czu wa ca łe
mo je ży cie. Po ogól nia ku zda wa -
łem na ar chi tek tu rę i o ma ły włos
się nie do sta łem. Wów czas by łem
nie ja ko zmu szo ny zda wać naar chi -
tek tu rę, bo te go ży czył so bie mój
oj ciec, któ ry zmarł kil ka mie się cy
przed mo ją ma tu rą. Po tem ucie ka -
łem przed woj skiem do róż nych
szkół i do pie ro za trze cim ra zem
do sta łem się do Aka de mii Sztuk
Pięk nych. Do pie ro wte dy po czu -
łem się do brze, jak bym zna lazł się
we wła ści wym miej scu. Do dzi siaj
zresz tą tak jest, że ja ży cia spe cjal -
nie nie ro zu miem. Pew ne za sa dy,
któ re są ja sne ikla row ne dla in nych
lu dzi, do ty czą ce tzw. ży cia, że trze -
ba być pięk nym, bo ga tym i wy jeż -
dżać za gra ni cę na wa ka cje,
do mnie nie prze ma wia ją, My ślę,
że gdy bym był in ży nie rem lub
księ go wym, był bym nie szczę śli -

wym czło wie kiem. Nie wy obra -
żam so bie te go. Opatrz ność na de
mną czu wa ła, bo róż ne sy tu acje
mo gły się skoń czyć zu peł nie ina -
czej niż się skoń czy ły i nie był bym
ma la rzem. Tym bar dziej pew nie, że
gdy by mo je lo sy po to czy ły się ina -
czej, nie do stał bym sie dem lat te mu
szan sy „zro bie nia sztuk” w te atrze,
a prze cież po ogól nia ku chcia łem
iść na re ży se rię. 

Jak to się sta ło, że ar ty sta ma larz
wy re ży se ro wał już trzy sztu ki? Obec -
nie w Te atrze Za głę bia moż na oglą -
dać „Chłod ne po ran ki”, a w Te atrze
Ślą skim od kil ku lat gra ją „Mle czar -
nię” wciąż przy peł nej sa li…
Gdy wy sta wia łem swo je pra ce
w ga le riach, gdzie obok znaj do -
wał się te atr i na wy sta wy przy -
cho dzili re ży se rzy, ak to rzy, etc.
mó wi li: „Mu sisz coś zro bić w te -
atrze. Bo masz ta ką ener gię…”
Nie bra łem te go po waż nie
pod uwa gę, bo my śla łem, że wi -
dzą mnie w ro li twór cy sce no gra -
fii, a sce no gra fia mnie ni gdy nie
in te re so wa ła. Gdy dy rek to rem Te -
atru Ślą skie go zo stał Hen ryk Ba -
ra now ski, a Ka zi mierz Kutz miał
mieć be ne fis, po pro szo no mnie,
bym przy go to wał wy sta wę swo -
ich prac. Ba ra now ski przy szedł na
wy sta wę i znów po wie dział:
„Mu sisz coś zro bić w te atrze”. Z

tym, że on miał na my śli per for -
man ce. Ja z ko lei wzią łem to so -
bie moc no do ser ca. W opar ciu o
tek sty, któ ry mia łem, na pi sa łam
pierw szą sztu kę „Dom prze zna -
czo ny do wy bu rze nia”. To by ło
ol brzy mie wy zwa nie. Mu sia łem
zmie rzyć się z dzie wię cio ma ak -
to ra mi, z któ rych każ dy  miał po
kil ka zło tych ma sek na kon cie, a
ja przy sze dłem do nich zu peł nie
zie lo ny. Pa ni Da nu sia Pół ec ka,
któ ra zaj mu je się ak to ra mi i jest
wspa nia łą oso bą w Te atrze Ślą -
skim, kop nę ła mnie ko la nem w
pu pę  i po wie dzia ła: „Masz 40
mi nut , że by ich uwieść. Jak cię
po lu bią, to zro bią dla cie bie
wszyst ko. Je śli nie, to masz ich z
gło wy”. Za przy jaź ni li śmy się, po -
dob no by łem do brze przy go to wa -
ny i od te go cza sy roz po czę ła się
mo ja przy go da z te atrem. Z „Do -
mem prze zna czo nym do wy bu rze -
nia”  by li śmy na Fe sti wa lu Pol -
skich Pra pre mier w Byd gosz czy i
gra li śmy go w Sa li Głów nej Mu -
zeum Na ro do we go w Kra ko wie.
„Mle czar nia” jest obec nie re je stro -
wa na przez TVP  i mo że bę dzie
emi to wa na przez trzy te le wi zje.  

Te atr po dob no wcią ga jak nar ko -
tyk…
Kto raz wszedł za ku li sy te atru,
że by coś ro bić, to ły ka ta kie go
bak cy la, od któ re go nie ma
uciecz ki. To bar dzo fa scy nu ją cy
i nie zwy kły ob szar.

Co jest naj trud niej sze przy re ży se -
ro wa niu sztu ki? 
Ogar nąć wszyst ko. Trze ba my śleć
o każ dym szcze gó le i każ dym
ele men cie. W przy pad ku sztu ki
au tor skiej wy obra że nie do ty czą ce
spek ta klu do ty czy sze re gu ele -
men tów. Pra ca nad spek ta klem
jest bar dzo wcią ga ją ca. Sztu ka śni
mi się po no cach. 

Czy li jak każ dy wła ści wie re ży ser
pod czas pra cy nad sztu ką sta je się
Pan de spo tą. Czy ak to rzy wy su wa -
ją wła sne pro po zy cje?
Wcze śniej sły sza łem róż ne opo -
wie ści o de spo ty zmie re ży se rów,

o ję zy ku, ja kie go uży wa ją. Przy
ta kiej pra cy cięż ko jed nak nie być
de spo tą. Pod czas re ali za cji pierw -
szej sztu ki nie mo głem się do pro -
sić, by ak to rzy  na uczy li się tek stu
na pa mięć. Twier dzi li, że  zdą żą.
To by ło dla mnie iry tu ją ce. Je den
z ak to rów, bar dzo uty tu ło wa ny
zresz tą, był jed nak w tej ma te rii
nie do po ko na nia. Pod czas ko lej -
nej pró by wy szedł na sce nę z kart -
ką. I wte dy mu po wie dzia łem:
„Je śli do ju tra nie na uczysz się
tek stu, to…”  Tu taj po wie dzia łem
coś, czym roz bro iłem wszyst kich
ak to rów. Bo oni spo dzie wa li się,
że po le cą prze kleń stwa, a ja po -
wie dzia łem tyl ko: „To ja te go nie
wy trzy mam psy chicz nie”. 

Który moment dla reżysera jest
najbardziej fascynujący?
Tworzenia, premiery czy czytania
recenzji i zbierania opinii?
Okres two rze nia, co dzien ne go
przy cho dze nia do te atru, w grun -
cie rze czy, cięż kiej pra cy. Ale naj -
faj niej szy okres to do cho dze nie
do środ ków wy ra zu, po szcze gól -
nych scen.  Nie któ rzy ak to rzy
pro po nu ją in ne roz wią za nia i od -
kry wa ją przede mną no we świa ty,
o któ rych wcze śniej nie my śla -
łem, to bar dzo in spi ru ją ce. 

W ostat nim spek ta klu „Chłod ne
po ran ki”, czas peł ni zna mien ną ro -
lę. Ma my od wo ła nia za rów no do
epo ki Go muł ki, Gier ka, jak i ge ne -
ra ła Ja ru zel skie go. Jak Pan Pro fe -
sor wspo mi na tam te cza sy? 
W pew nym mo men cie czas prze -
stał mieć dla mnie zna cze nie ja ko
pro ces li nio wy. Nie wy bie ra my
cza su, w któ rym ży je my. Ro dzi my
się i cześć. Fak tem jest, że dla każ -
de go z nas czas dzie ciń stwa i mło -
do ści jest fa scy nu ją cym okre sem
w na szym ży ciu, za kła da jąc, że nie
je ste śmy wię zie ni w ma łej ko mór -
ce. Za chły stu je my się tym cza sem.
Mo je spoj rze nie na tam te epo ki to
spoj rze nie te go czło wie ka, któ ry
do ra stał i dla mnie bar dziej fa scy -
nu ją ce by ło to wszyst ko, co się wo -
kół mnie dzia ło, czy li po zna wa nie
świa ta, a nie po li ty ka, któ ra by ła na

dru gim pla nie. Te raz na pi sa łem
mo no dram, gdzie mó wię mię dzy
in ny mi o tam tych cza sach. Pa mię -
tam. Obok strasz nych rze czy, by ło
nie praw do po dob ne pięk no zwią -
za ne z mo im prze ży wa niem świa -
ta. Po za wszyst kim. Każ dy z nas to
pięk no in dy wi du al nie od kry wa i
prze ży wa. Są lu dzie, w któ rych to
nie zo sta je, ale są lu dzie, w któ rych
to pięk no osia da i zo sta je na ca łe
ży cie. I ja na le żę wła śnie do ta kich
lu dzi. Chciał bym  móc wy sta wić
ten mo no dram…

O hi sto rii ślą skich wam pi rów…
Nie do koń ca. To ra czej hi sto ria
ży cia w pew nym okre sie, w pew -
nej epo ce, w tym prze dziw nym
kon tek ście. Na Ślą sku by ło trzech
wam pi rów, któ rzy mor do wa li ko -
bie ty w cią gu 20 lat nie prze rwa -
nie, to ewe ne ment nie tyl ko w ob -
sza rze Pol ski.. In spi ro wa li się
wza jem nie i czer pa li z sie bie.  Są
trzy aspek ty te go te ma tu. Upa dek
kon cep cji Wła dy sła wa Go muł ki,
po ja wie nie się in ne go spo so bu
my śle nia i sty lu ży cia. 
Roz bu do wa i uprze my sło wie nie
Ślą ska, przy jazd na Śląsk kil ku
ty się cy lu dzi z ca łe go kra ju,
szcze gól nie ze wsi, szan sa na lep -
sze ży cie. Dru gi aspekt to ku li sy
wła dzy i roz gry wa nia wpły wów.
Zię tek, Gie rek, Gru dzień etc. I na
tym tle, gdzieś w no cy, na gle, se -
ryj ni mor der cy. W żad nej czę ści
Pol ski ta kie wy da rze nia nie mia -
ły miej sca. Nie dzia ła ło trzech se -
ryj nych mor der ców, je den po
dru gim, w tak krót kim cza sie.
Naj pierw Ar nold, dzia ła ją cy w
cen trum Ka to wic, któ ry mor do -
wał pro sty tut ki i roz pusz czał ich
cia ła w kwa sie. Po tem był Mar -
chwic ki al bo ni by Mar chwic ki,
bo mo im zda niem przy pi sa no mu
zbyt wie le mor derstw, a po tem
Kny cha ła z By to mia, trzy dzie sto -
let ni gór nik.  Mo im zda niem to
do sko na ły ma te riał na wcią ga ją -
cy film, ta ki fresk… 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Najpierw uwiedziony przez malarstwo, teraz przez sztukę, profesor Jacek Rykała zdradza, czym jest dla niego czas i piękno tego świata

Sztuka śni mi się po nocach
Roz mowa z prof. zw. ma lar stwa, Jac�kiem�Ry�ka�łą, ar ty stą ma la rzem, re ży se rem sztuk te atral nych, pro rek to rem Aka de mii Sztuk Pięk nych 



9kwiecień 2012 nr 4

reklama

Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu Spół ka Ak cyj na
ogła sza ta ry fy dla zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście -
ków, w tym pro po zy cję cen i sta wek opłat abo na men to wych za zbio ro we za opa trze nie
w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków obo wią zu ją cych na te re nie Gmi ny So sno -
wiec na okres od dnia 01 ma ja 2012r. do 30 kwiet nia 2013r. Ta ry fy okre śla ją tak że wa -
run ki ich sto so wa nia. Wszel kie okre śle nia od no szą ce się do struk tur ta ry fo wych, ro -
dza jów ta ryf i me to do lo gii nie zbęd nych przy cho dów, uży te w tek ście po cho dzą z usta -
wy lub roz po rzą dze nia opi sa ne go w pkt. 2 Ta ry fy.

1. Ro dza je pRo wa dzo nej dzia łal no ści. 

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

2. Ro dzaj i stRuk tu Ra ta Ryf.

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

3. ta Ry fo we gRu py od bioR ców usług. 

Uwzględ nia jąc spo sób ko rzy sta nia z urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li za cyj nych,
a tak że kosz ty za opa trze nia w wo dę i od pro wa dza nia ście ków, (np. ko szy eks plo ata cji
i utrzy ma nia urzą dzeń wo do cią go wo – ka na li za cyj nych, za ku pu wo dy od pro du cen ta)
wy ło nio no za sad ni czo jed ną pod sta wo wą gru pę ta ry fo wą od bior ców usług w za kre sie
zbio ro we go za opa trze nia w wo dę jak i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków.
Obej mu je ona za rów no od bior ców ja ki mi są go spo dar stwa do mo we, od bior cy prze my -
sło wi, a tak że od bior cy po zo sta li. 
Ta ry fa za wie ra opła ty abo na men to we. Opła ty abo na men to we zo sta ły skal ku lo wa ne
na pod sta wie kosz tów usłu gi roz li cze nia i od czy tu, z wy łą cze niem kosz tów go to wo -
ści. Wy po sa że nie w przy rzą dy po mia ro we jest pod sta wą do zróż ni co wa nia grup ta ry -
fo wych Od bior ców przy usta la niu sta wek opłat abo na men to wych. 
Roz róż nio no na stę pu ją ce gru py ta ry fo we:
Gru pa I. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę na pod sta wie prze pi sów do ty czą cych prze -
cięt nych norm zu ży cia wo dy,
Gru pa II. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę w okre sach mie sięcz nych na pod sta wie
wska zań wo do mie rza głów ne go,
Gru pa III. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę w okre sach kwar tal nych na pod sta wie
wska zań wo do mie rza głów ne go,
Gru pa IV. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę na pod sta wie wska zań wo do mie rza do -
dat ko we go,
Gru pa V. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę w bu dyn kach wie lo lo ka lo wych zgod nie
z art. 6 ust. 6 na pod sta wie wska zań wo do mie rza do dat ko we go,
Gru pa VI. Od bior cy usług roz li cza ni za ilość od pro wa dzo nych ście ków na pod sta wie
wska zań wo do mie rza in ne go do staw cy wo dy, 
Gru pa VII. Od bior cy usług roz li cza ni za ilość ście ków na pod sta wie wska zań urzą dze -
nia po mia ro we go.

4. Ro dza je i wy so kość cen i sta wek opłat. 

Przy roz li cze niach za zbio ro we za opa trze nie w wo dę dla od bior ców usług obo wią zu -
je ta ry fa jed no li ta wie lo czło no wa skła da ją ca się:
z ce ny wy ra żo nej w zło tych za m3 do star cza nej wo dy na pod sta wie wska zań wo do -
mie rza lub na pod sta wie prze cięt nych norm zu ży cia wo dy okre ślo nych w prze pi sach,
(T. 1 poz. 1)
staw ki opła ty abo na men to wej na od bior cę nie za leż nej od ilo ści do star cza nej wo -
dy – pła co nej bez wzglę du na roz mia ry do ko na ne go po bo ru wo dy lub też je go cał ko -
wi te go bra ku, wy ra ża nej w zło tych za mie siąc lub kwar tał na każ dy punkt.
Staw ka opła ty abo na men to wej opra co wa na jest na pod sta wie kosz tów:
a). od czy tu wo do mie rza, 
b). roz li cze nia na leż no ści. 
Roz róż nia my na stę pu ją ce opła ty abo na men to we na od bior cę:
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny wo do mie rzem głów nym,
(T1 poz. 3)
w roz li cze niach kwar tal nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny wo do mie rzem głów nym,
(T1poz. 4)
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny przez wo do mierz do dat -
ko wy słu żą cy po mia ro wi ilo ści wo dy bez pow rot nie zu ży tej np. wo do mierz do dat ko -
wy do ogro du. Wo do mierz do dat ko wy jest mon to wa ny na koszt od bior cy w miej scu
uzgod nio nym z RPWiK So sno wiec S.A. (T1 poz. 5)
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny przez wo do mierz do dat -
ko wy za mon to wa ny zgod nie z art. 6 ust. 6 usta wy, gdzie wy stę pu je jed no cze sne roz li -
cze nie z RPWiK So sno wiec S.A. z wo do mie rza głów ne go bę dą ce go wła sno ścią przed -
się bior stwa. (T1 poz. 6)
w roz li cze niach mie sięcz nych za ry czałt na li cza ny we dług norm zu ży cia wo dy. (T1 poz. 2)

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

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

5. wa Run ki Roz li czeń z uwzględ nie niem wy po sa że nia nie Ru cho mo ści
w pRzy Rzą dy i uRzą dze nia po mia Ro we. 

Roz li cze nia za zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków pro -
wa dzo ne są zgod nie z prze pi sa mi usta wy i roz po rzą dze nia wy mie nio nych w pkt. 2 Ta -
ry fy. 

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

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

W przy pad ku bra ku wo do mie rza głów ne go ilość wo dy okre śla się na pod sta wie norm

zu ży cia wo dy zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 14.01.2002r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 31.01.2002r.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. wa Run ki sto so wa nia cen i sta wek opłat

a) Za kres świad czo nych usług dla po szcze gól nych grup ta ry fo wych
Przed się bior stwo nie po sia da wła snych ujęć wo dy. Głów nym do staw cą wo dy jest Gór no -
ślą skie Przed się bior stwo Wo do cią gów w Ka to wi cach Spół ka Ak cyj na 
(100% za ku pu), na pod sta wie za war tej umo wy. Kosz ty wy ni ka ją ce z za ku pu wo dy sta no -
wią oko ło 54,3% kosz tów do ty czą cych za opa trze nia w wo dę. Przed się bior stwo po sia da
585,1 km sie ci wo do cią go wych, 364,45 km sie ci ka na li za cyj nych oraz wła sne oczysz czal -
nie: Ra do cha II, Za gó rze. 
Na te re nie Gmi ny So sno wiec oprócz RPWiK So sno wiec S.A. ze zwo le nie w za kre sie zbio -
ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków po sia da jesz cze 
PW. ADM Sp. z o.o. 
Lo kal ny ry nek od bior ców usług wo do cią go wo -ka na li za cyj nych jest sta bil ny. 
Nie ru cho mo ści przy łą czo ne do sie ci wo do cią go wej Przed się bior stwa w 99,70 % zo sta ły
wy po sa żo ne w wo do mie rze głów ne. Po zo sta łe bra ku ją ce wo do mie rze głów ne in sta lo wa -
ne są na bie żą co w mia rę moż li wo ści tech nicz nych. 
Na te re nie Gmi ny So sno wiec za mon to wa ne są czte ry urzą dze nia po mia ro we słu żą ce
do opo mia ro wa nia ilo ści do star czo nych ście ków.

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

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

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

Wy so ka ja kość ob słu gi klien tów re ali zo wa na jest rów nież po przez za da nio wy czas pra cy
od czy ty wa czy (moż li wość ru cho mych go dzin pra cy) i pra cę Biu ra Ob słu gi Klien ta, któ re
jest czyn ne w po nie dział ki w go dzi nach 700 – 1700, wto rek -pią tek 700 – 1500 
W 2011 ro ku za mon to wa no ko lej ne 3.046 szt. wo do mie rzy z ra dio wym od czy tem co da je
ra zem 51,78 % wo do mie rzy, co rów nież wpły wa na po pra wę ja ko ści ob słu gi klien ta. Dzia -
ła nia te wpły wa ją na uspraw nie nie od czy tu bez in ge ren cji we wła sność (bez ko niecz no ści
oso bi ste go uczest nic twa od bior cy przy od czy cie) przy opty mal nych kosz tach oraz po pra -
wie wa run ków pra cy od czy ty wa czy.

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

Spół ka za pew nia ca ło do bo wą ob słu gę w za kre sie pra wi dło we go funk cjo no wa nia urzą dzeń
wo do cią go wo -ka na li za cyj nych bę dą cych w jej po sia da niu, zgod nie z po sta no wie niem re -
gu la mi nu do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków obo wią zu ją ce go na te re nie Gmi ny
So sno wiec. Oprócz stro ny in ter ne to wej www.rpwik.so sno wiec.pl na któ rej Od bior ca mo -
że uzy skać bie żą ce in for ma cje w za kre sie ta ryf, dru ków, kon tak tów te le fo nicz nych czyn -
ny jest ca łą do bę bez płat ny nu mer po go to wia wo do cią go wo – ka na li za cyj ne go 994.

TARYFY�DLA�ZBIOROWEGO�ZAOPATRZENIA�W�WODĘ�I�ZBIOROWEGO�ODPROWADZANIA�ŚCIEKÓW
RPWiK�Sosnowiec�S.A.
NA�OKRES�OD�1.05.2012R�DO�30.04.2013R
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Po mi mo fak tu, że na sze mia sto przez
dłu gie la ta mia ło cha rak ter prze my sło -
wy to na je go te re nie po wsta ło kil ka na -
ście par ków, gdzie wy po czy wać i spę -
dząc wol ny czas mo gą miesz kań cy So -
snow ca. Kil ka z nich ma bar dzo cie ka -
we za ło że nia prze strze ne i cen ny drze -
wo stan, a ich po cząt ki sie ga -
ją XIX wie ku. Po wsta ły czę sto w oto -
cze niu za byt ko wych obiek tów ar chi -
tek to nicz nych – pa ła ców prze my słow -
ców (Die tla, Schönów) oraz Zam ku
Sie lec kie go, m.in. w do li nie Czar nej
Prze mszy. W so sno wiec kich par kach
moż na za ob ser wo wać in te re su ją ce ga -
tun ki pta ków ta kich jak: grzy wacz,
zię ba, dzię cioł zie lo ny, kos i si ko ry
(mo drasz ka i bo gat ka). Przy szła wio -
sna za tem, gdzie war to udać się
na spa cer? 

Park Schönow ski przy ul. Che micz -
nej – zaj mu je po wierzch nię 5,6 ha.
Wy bu do wa ny zo stał ok. 1885 r. w sty -
lu neo ro man tycz nym i na le ży do cie -
kaw szych za ło żeń ogro do wych tam -
tych cza sów. Wy stę pu je tu 41 ga tun -
ków drzew (w tym 8 ga tun ków drzew
igla stych) oraz 15 ga tun ków krze wów.
W par ku znaj du je się rów nież 11 po -
mni ków przy ro dy: 2 klo ny sre brzy ste,
to po la czar na, dąb czer wo ny, 2 skrzy -
dło orze chy kau ka skie, wiąz szy puł ko -
wy, 2 klo ny po spo li te, orzech czar ny,
tu li pa no wiec ame ry kań ski. Naj star sze
i naj bar dziej oka za łe drze wa prze kro -
czy ły 120 lat ży cia. 
Park Die tlow ski przy ul. Że rom skie -
go – za ło żo ny zo stał ok. 1890 r. i zaj -
mu je po wierzch nię 6,13 ha. Flo ra wy -
stę pu ją ca w par ku li czy ok. 60 ga tun -

ków drzew i krze wów. Naj star sze
z nich ma ją ok. 110 lat. W par ku znaj -
du je się 13 po mni ków przy ro dy: klon
sre brzy sty, 6 pla ta nów klo no li stych, li -
pa ame ry kań ska, dąb czer wo ny, li pa
sze ro ko list na, dąb wiel ko owo co wy,
klon po spo li ty, je sion wy nio sły. W la -
tach 70. XX w. na szczy cie wznie sie -
nia w cen tral nej je go czę ści wy bu do -
wa no ha lę wi do wi sko wo – spor to wą
i kry tą pły wal nię, co spo wo do wa ło
znacz ne zu bo że nie drze wo sta nu. 
Park Sie lec ki – naj star sze wia do mo ści
o par ku ota cza ją cym za mek ry cer ski
i le żą cym nad Czar ną prze mszą po cho -
dzą z 1835 r. Je go po wierzch nia znacz -
nie zwięk szy ła się w la tach 50. XX w.
kie dy utwo rzo no no wy park po za chod -
niej stro nie rze ki. W de ka dę póź niej
na je go znacz nym ob sza rze wy bu do wa -

no am fi te atr, ba se ny ka pie lo we, sztucz -
ne lo do wi sko, a część te re nów prze zna -
czo no pod bu dow nic two miesz ka nio -
we. Obec nie park zaj mu je po wierzch -
nię 10,4 ha i wy stę pu je w nim ok. 60 ga -
tun ków drzew i krze wów. Śred ni wiek
sta ro drze wu wy no si ok. 90 lat. Znaj du -
je się tu rów nież 12 po mni ków przy ro -
dy: sur mia zwy czaj na, 6 to po li póź -
nych, 2 wią zy szy puł ko we, klon sre -
brzy sty, dąb szy puł ko wy. 
Park Kre so wy (im. L. Krucz kow skie -
go) – za ło żo ny zo stał na Sta rym So -
snow cu w 1935 r. Zaj mu je po wierzch -
nię 4,8 ha, na któ rej wy stę pu je ok. 50
ga tun ków drzew i krze wów, naj stra sze
z drzew li czą ok. 70 lat. Na te re nie par -
ku znaj du je się po mnik Le ona Krucz -
kow skie go oraz so sno wiec kie Eg zo ta -
rium. 

Sosnowieckie
parki

Aleksander�JANOWSKI�
(1866 – 1944), podróżnik, publicysta

Uro dził się 2 paź dzier ni ka 1866 r. w War sza wie
w ro dzi nie Ja na i Anie li z d. Kroll. Od 1881 r.
uczęsz czał do śred niej Szko ły Tech nicz nej Dro -
gi Że la znej War szaw sko – Wie deń skiej w War -
sza wie. Po jej ukoń cze niu, w 1885 r., otrzy mał
po sa dę urzęd ni ka w Biu rze Wy dzia łu Me cha -
nicz ne go Dro gi Że la znej War szaw sko – Wie deń -
skiej w So snow cu. Pod czas kil ku let nie go po by -
tu w So snow cu po zna wał je go bliż sze i dal sze
oko li ce. Stąd wy ru szał na wy ciecz ki do Czę sto -
cho wy, w re jon Pi li cy i War ty, szla kiem zam ków
ju raj skich. Tu taj ro dzi ły się je go po my sły zwią -
za ne ze zor ga ni zo wa niem ru chu kra jo znaw cze -
go. Uczest ni czył w ży ciu kul tu ral no -oświa to -
wym przy szłe go mia sta – pro wa dził kur sy dla
anal fa be tów, współ or ga ni zo wał te atr ama tor ski.
W 1890 ro ku prze pro wa dził się do War sza wy,
gdzie pod jął pra cę w biu rze Głów nej Dy rek cji
Dro gi Że la znej War szaw sko -Wie deń skiej
na Wy dzia le Me cha nicz nym. Jed no cze śnie roz -
wi jał swo je za in te re so wa nia kra jo znaw cze. Był
głów nym ini cja to rem i współ za ło ży cie lem Pol -
skie go To wa rzy stwa Kra jo znaw cze go (1906),
w któ rym peł nił funk cje: se kre ta rza, wi ce pre ze -
sa i pre ze sa (od 1922 r.). Upo wszech niał idee kra -
jo znaw cze wśród mło dzie ży, pro wa dził dzia łal -
ność wy ciecz ko wą, od czy to wą i pu bli cy stycz ną.
Na le żał do wie lu mię dzy na ro do wych or ga ni za -
cji tu ry stycz nych. Współ or ga ni za tor Pań stwo wej
Ra dy Ochro ny Przy ro dy (1920). Au tor 70 ksią -
żek i bro szur (m.in. Wy ciecz ki po kra ju, Zie mia
ro dzin na, Pa miąt ki z Pol ski, Po tę ga Pol ski, Wy -
ciecz ki kra jo znaw cze) po nad 130 ar ty ku łów,
współ au tor kil ku na stu wy daw nictw, re dak tor na -
czel ny ty go dni ka „Zie mia” (1926, 1932).
W 1939 r. Pol ska Aka de mia Li te ra tu ry uho no ro -
wa ła go Zło tym Waw rzy nem Aka de mic kim.
Zmarł 14 paź dzier ni ka 1944 ro ku w Ko mo ro wie
k. War sza wy. Jest pa tro nem Od dzia łu PTTK
w So snow cu. Je go imie niem zo sta ła nie daw no
na zwa na no wa uli ca w dziel ni cy Sie lec, łą czą ca
ul. Na ru to wi cza z ul. Ku ku łek. 

Uro dził się 21 li sto pa da 1895 ro ku
w So snow cu, był sy nem Paw ła, cie śli
gór ni cze go. Uczęsz czał do sied mio kla -
so wej Szko ły Han dlo wej w So snow cu.
W 1913 ro ku pod jął stu dia w szko le
dra ma tycz nej przy Te atrze Wiel kim
w War sza wie, któ re prze rwał po wy bu -
chu woj ny.

W 1916 ro ku ukoń czył eks ter ni -
stycz nie Se mi na rium Na uczy ciel skie
w Za wier ciu, po czym, do 1919 ro ku,
pra co wał ja ko na uczy ciel w Szko le Po -
wszech nej w Gniaz do wie w po wie cie
za wier ciań skim. Jed no cze śnie pu bli ko -
wał swo je wier sze w so sno wiec kiej
„Iskrze”. Po po wro cie do So snow ca
pod jął pra cę w „Gło sie Pra cy” (or gan
Na ro do wej Par tii Ro bot ni czej), od 1921
ro ku ja ko re dak tor na czel ny ga ze ty.
Współ dzia łał z ka to wic ką „Po lo nią” W.
Kor fan te go, po pie rał spra wę pol ską
na Gór nym Ślą sku. Od 1922 ro ku za -
trud nio ny był w re dak cji „Iskry”, a po -

tem (od 1925 ro ku) „Ku rie ra Za chod -
nie go – Iskry”.

We wrze śniu 1922 ro ku współ two -
rzył pi smo sa ty rycz ne „Cho choł” (uka -
za ły się 3 nu me ry), a w 1923 ro ku przy -
go to wał ra zem z Z. Rych te rem wy da nie
„Jed nod niów ki” To wa rzy stwa Ar ty -
stycz no – Li te rac kie go. Od paź dzier ni -
ka 1936 ro ku do stycz nia 1938 ro ku
Kon stan ty Ćwierk peł nił obo wiąz ki re -
dak to ra na czel ne go „Expre su Za głę -
bia”. Jed no cze śnie, do wy bu chu woj ny,
pro wa dził w ka to wic kim ra dio (pod stu -
dio w So snow cu) co ty go dnio we au dy cje
za ty tu ło wa ne „Za głę biow ska Go dzi na”,
a na stęp nie „Za głę bie Dą brow skie ma
głos”. Wy gła szał po ga dan ki o róż no -
rod nej, ak tu al nej te ma ty ce re gio nal nej,
po pu la ry zo wał prze szłość Za głę bia, je -
go kul tu rę i folk lor. Do wy bu chu woj ny
pra co wał w roz gło śni Pol skie go Ra dia
ja ko lek tor. Na ła mach pra cy (po słu gi -
wał się pseu do ni ma mi i kryp to ni ma mi):

pu bli ko wał fe lie to ny, re por ta że, re cen -
zje te atral ne i wy daw ni cze, wier sze. Był
rów nież au to rem po wie ści („Płu ca na -
sze go mia sta”, „Pie nią dze na uli cy”
i in.), no wel i opo wia dań („W po wrot nej
dro dze”, „Jej chłop cy”, „Ze zo wa ty”,
„Re por ter”, „Bo lek”), dra ma tów („Po -
dwó rze”, „Bur mistrz i ko bie ty”, „Czło -
wiek z prze szło ścią”, „Po chyl nia” i in.).

W twór czo ści Ćwier ka na czo ło wy -
su wa się za in te re so wa nie Za głę biem
Dą brow skim – je go ak tu al ny mi pro ble -
ma mi spo łecz ny mi, po li tycz ny mi, kul -
tu ral ny mi. Twór czość tę ce cho wał głę -
bo ki hu ma ni ta ryzm, pa trio tyzm
i ogrom ne za an ga żo wa nie. Je go wier sze
(na pi sał ich ok. 1500) przy bie ra ją róż ne
to ny – od re flek syj ne go po sa ty rycz ny.
Du żą po pu lar no ścią cie szy ły się w mię -
dzy woj niu utwo ry hu mo ry stycz ne
Ćwier ka, m.in. szop ki za głę biow skie,
w któ rych pre zen to wał syl wet ki ów cze -
snych władz miej skich, przed sta wi cie li

śro do wisk ar ty stycz nych, po pu lar nych
dzien ni ka rzy itp. Za ca ło kształt twór -
czo ści K. Ćwierk na gro dzo ny zo stał
w 1938 ro ku Srebr nym Waw rzy nem
Pol skiej Aka de mii Li te ra tu ry.

Dzia łał rów nież spo łecz nie: w Pol -
skiej Ma cie rzy Szkol nej, w Li dze Mor -
skiej i Ko lo nial nej (czło nek Za rzą du Ob -
wo du w So snow cu), w Syn dy ka cie
Dzien ni ka rzy Ślą ska i Za głę bia (wi ce pre -
zes). W ma ju 1940 ro ku zo stał aresz to wa -
ny przez ge sta po i osa dzo ny w po do bo zie
SS w nie czyn nej fa bry ce Scho ena, a na -
stęp nie po przez Da chau wy wie zio ny
do Gu sen, gdzie pra co wał m.in. w ko -
men dzie ka mie nia rzy. W Gu sen na pi sał
kil ka dzie siąt wier szy o te ma ty ce obo zo -
wej. Zmarł 20 sierp nia 1944 r. w Gu sen.

K. Ćwierk był żo na ty z Zo fią Ko -
wal ską. Miał dwo je dzie ci: Ju sty nę i Ta -
de usza. 

W So snow cu je go imie niem na zwa -
ny zo stał plac w po bli żu ulic Dę bliń -

skiej, Sa do wej, Koł łą ta ja i Pił sud skie go
z cha rak te ry stycz ną fon tan ną. 

Ko lum nę opra co wał: Mi chał Wę cel

ĆWIERK�Kon�stan�ty�
(1895-1944) dzien ni karz, li te rat, pu bli cy sta
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Korzeniec
wTeatrze
Od 14 marca w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu trwają próby
do „Korzeńca” czyli kryminału o Sosnowcu, na podstawie książki
pod tym samym tytułem. Jej autorem jest sosnowiczanin
Zbigniew Białas, a edytorem Wydawnictwo MG z Warszawy

Ada pta cji książ ki pod jął się To -
masz Śpie wak, re ży se rem spek -
ta klu jest Re mi giusz Brzyk, któ -
ry jest też au to rem sce no gra fii.
Ko stiu my do spek ta klu przy go -
tu je trój ka stu den tów ASP. Pre -
mie rę sztu ki za pla no wa no na 19
ma ja. 

– W tym ro ku przy pa da 110-
le cie mia sta i 115-le cie na sze go
te atru. Prze nie sie nie na te atral ne
de ski po wie ści o So snow cu do -
sko na le wpi su je się w rocz ni co -
we da ty – pod kre śla Do ro ta
Igna tjew, za stęp ca dy rek to ra te -
atru ds. ar ty stycz nych. 

– Po mysł wy sta wie nia kry mi -
na łu w te atrze to mo im zda niem
po mysł zna ko mi ty. Szcze rze mó -
wiąc to nie mo gę się do cze kać,
że by zo ba czyć, jak mo ja książ ka
spraw dzi się na de skach te -
atru – mó wi au tor po wie ści,
nad któ rą me ce nat ma mia sto
So sno wiec.

„Ko rze niec” Zbi gnie wa Bia -
ła sa w po ło wie lu te go zdo był
na gro dę in ter nau tów w kon kur -
sie „Naj lep szej Książ ki na Je -
sień” wo rtalu gra ni ce.pl,
a w stycz niu był no mi no wa ny

do Na gro dy Li te rac kiej „Srebr -
ny Ka ła marz 2011 im. Her me -
ne gil dy Ko ciu biń skiej” utwo -
rzo nej przez Fun da cję Zie lo -
na Gęś im. Kon stan te go Il de -
fon sa Gał czyń skie go. „Ko rze -
niec” au tor stwa prof. Zbi gnie wa
Bia ła sa jest książ ką o So snow cu
z po cząt ku XX wie ku. Wśród
ple ja dy bo ha te rów prym wio dą:
bez płod na i uza leż nio na od ab -
syn tu wdo wa po gla zur ni ku no -
szą cym ty tu ło we na zwi sko Ko -
rze niec, pi szą ca po kry jo mu po -
wie ści w od cin kach dla miej -
sco wej pra sy, pe wien nie zbyt
od waż ny re dak tor, któ re mu
przy pa dła ro la de tek ty wa, mło -
da fiń ska bo na pra cu ją ca w pa -
ła cu Kró la Weł ny, cel ni cy, ar ty -
ści, rze mieśl ni cy i prze myt ni cy.
Po la cy, Niem cy, Ży dzi, Ro sja -
nie. I mia sto. Moż li we, że głów -
nym bo ha te rem jest sa mo mia -
sto. So sno wiec – ty giel kul -
tur – w przeded niu wy bu -
chu I woj ny świa to wej oka zu je
się prze strze nią se kre tów i za -
ka mar ków, mia stem z pod szew -
ką, mia stem ukry tych pa sji
i mo ty wa cji. KP

– Europejskość szkolnictwa
zawodowego nie jest nowin ką, ale
co dzien no ścią Ze spo łu Szkół Me -
cha nicz no – Elek trycz nych im. Ja -
na Ki liń skie go w So snow cu.
W ten no wo cze sny cha rak ter
funk cjo no wa nia pla ców ki oświa -
to wej wpi su je się, mię dzy in ny mi,
re ali zo wa ny w „Ki liń skim” pro -
gram Le onar do da Vin ci, dzię ki
któ re mu ucznio wie i ab sol wen ci
szko ły osią ga ją spek ta ku lar ny

suk ces za wo do wy, a ich fa cho -
wość jest do ce nia na przez pra co -
daw ców – mó wi dy rek tor szko ły
Ja nusz Ko sał ka

I wła śnie te za uwa żal ne efek ty
kształ ce nia za wo do we go mło de go
po ko le nia wy cho wa ne go w „Ki -
liń skim” zde cy do wa ły o tym, że
w 2011 ro ku dy rek tor szko ły Ja -
nusz Ko sał ka wy szedł z ini cja ty wą
zor ga ni zo wa nia sta żu za wo do we -
go dla uczniów klas o pro fi lu sa -

mo cho do wym z In sti tut Car di nal
Mer cier z Bruk se li, któ re go za koń -
cze nie zwień czy ło otrzy ma nie
przez uczest ni ków do ku men tu Eu -
ro pass Mo bi li ty, po twier dza ją ce go
zdo by cie do dat ko wych umie jęt no -
ści.

Swo im po my słem za in te re so -
wał rów nież współ pra cu ją cą ze
szko łą fir mę L’emir, któ ra przy ję -
ła za pro sze nie do udzia łu w pro -
jek cie.

– Wspól nie zbel gij skim part ne -
rem opra co wa ny zo stał opty mal ny
pro gram dwu ty go dnio wych prak -
tyk – trwa ły od 4 do 18 mar -
ca – obej mu ją cy za ję cia wpra cow -
niach sa mo cho do wych nawarsz ta -
tach szkol nych i we wspo mnia nej
fir mie z Dą bro wy Gór ni czej oraz
har mo no gram po po łu dnio wych
spo tkań in te gra cyj nych i wy jaz -
dów, uroz ma ica ją cych po byt za gra -
nicz nym go ściom, tak uczniom
i ich opie ku nom, i po zwa la ją cych
za po znać się z pol ską kul tu rą, pa -
mię ta jąc rów nież o lo kal nych kli -
ma tach – do da je Ko sał ka.

Ucznio wie z In sti tut Car di nal
Mer cier z Bruk se li wy je cha li z So -
snow ca z pi sem nym po twier dze -
niem zdo by cia do dat ko wych, za -
wo do wych umie jęt no ści. Uro czy -
ste go wrę cze nia do ku men tu Eu ro -
pass Mo bi li ty każ de mu uczest ni -
ko wi sta żu, w ra mach pro gra mu
Le onar do da Vin ci, do ko nał dy -
rek tor Ze spo łu Szkół Me cha nicz -
no – Elek trycz nych im. Ja na Ki liń -
skie go w So snow cu – za wo dow -
ców wśród szkół. KP

Staż belgijskich
uczniów w „Kilińskim”
W dniach od 4 do 18 marca w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przebywała grupa młodzieży wraz z opiekunami ze szkoły
Institut Cardinal Mercier z Brukseli

Ucznio wie z Bel gii przed so sno wiec ką szko łą

100�lat
23 mar ca 100-le cie uro dzin
ob cho dzi ła Pa ni An to ni na Ko -
cer ka. Na gro dę i ży cze nia Ju -
bi lat ce zło ży li przed sta wi cie le
władz mia sta z za stęp cą pre -
zy den ta Agniesz ką Cze chow -
ską -Ko peć.  Do ży czeń do łą -
cza się re dak cja „Ku rie ra
Miej skie go”. U

Aż 262 ra zy wy jeż dża li stra ża cy
PSP w So snow cu w cią gu za le d -
wie 25 dni mar ca do pa lą cych się
traw. Od 5 do 29 mar ca każ do ra -
zo wo sze ściu stra ża ków ga si ło po -
żar traw przez oko ło 40 mi -
nut. – Śred ni czas in ter wen cji wy -
no si oko ło 40 mi nut, ale zda rzy ło
się tak że, że stra ża cy ga si li po żar
przez dwie lub trzy go dzi ny. Naj -
dłuż sza ak cja trwa ła po nad 4 go -
dzi ny – mó wi. st. bryg. Grze gorz
No wak, ko men dant miej ski Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w So -
snow cu. Naj wię cej, bo po nad 7
hek ta rów tra wy, ogień stra wił
przy ul. So kol skiej, a ca ła ak cja za -
ję ła stra ża ków 3 godz. 22 mi nu ty. 

Na sa mo pa li wo stra ża cy wy -
da li w mar cu dwa ra zy wię cej
środ ków przez wy jaz dy do pa lą -
cych się traw niż jesz cze w lu tym.
Śred nio go dzi na pra cy stra ża ków,
łącz nie z wo dą, przy ak cji ga sze -
nia traw, to oko ło 350 zł. Dla cze -
go lu dzie pod pa la ją tra wy? Z róż -

nych przy czyn. – Bar dzo ni ska jest
świa do mość lu dzi. Nie któ rzy ro -
bią to ce lo wo, bo uwa ża ją, że
w ten spo sób gle ba zo sta nie użyź -
nio na. Nie zda ją so bie spra wy, że
w rze czy wi sto ści nisz czą ca ły
eko sys tem, bo gi ną ro śli ny i zwie -
rzę ta – mó wi ko men dant No -
wak. – Nie któ rzy pod pa la ją tra wy
przez nie uwa gę, wy rzu ca jąc nie -
do pa łek al bo dla głu pich żar tów,
bo chcą zo ba czyć, jak pra cu ją stra -
ża cy. Przy czy ny są bar dzo róż ne,
a mo ty wy dzia łań pod pa la czy za -
zwy czaj nie zna ne, bo pod pa la cza
bar dzo trud no zła pać za rę kę
na go rą cym uczyn ku – do da je. 

Tra wy pod pa la ne są w ca łym
mie ście, we wszyst kich dziel ni cach.
Naj czę ściej wpo bli żu to ro wisk, ga -
ra ży, opusz czo nych bu dyn ków,
przy le sie. Z tym pro ble mem wal -
czą stra ża cy w ca łym kra ju. 

Tyl ko od po cząt ku te go ro ku
do szło do pra wie 50 ty się cy po ża -
rów traw, łąk, nie użyt ków, po zo -

sta ło ści ro ślin nych oraz la sów, któ -
re ga si ło po nad 372 ty sią ce stra ża -
ków. Naj wię cej te go ty pu po ża rów
by ło w wo je wódz twach ślą skim,
ma zo wiec kim i ma ło pol skim. 

Pod czas kon fe ren cji pra so wej
zor ga ni zo wa nej 29 mar ca w Mi -
ni ster stwie Spraw We wnętrz nych
na ten te mat, gen. bry ga dier Wie -
sław Le śnia kie wicz, ko men dant
głów ny PSP, pod kre ślał wie lo -
krot nie, jak po waż ny to pro blem.
Sta ni sław Ra ko czy, pod se kre tarz
sta nu w MSW przy po mniał, iż
oprócz te go, że wy pa la nie traw,
łąk, nie użyt ków oraz w po bli żu
la sów, jest nie bez piecz ne, to jest
tak że za bro nio ne. Gro zi za to ka -
ra na ga ny, aresz tu lub grzyw ny,
któ ra mo że wy nieść od 20 do 5
tys. zł, a w przy pad ku stwo rze nia
za gro że nia dla zdro wia i ży cia lu -
dzi oraz spo wo do wa nia du żych
strat ma te rial nych, tak że ka ra po -
zba wie nia wol no ści na wet do 10
lat. sk

Strażacy walczą z pożarami traw, ale z głupotą ludzką nie da się wygrać

Gaszą�przez�cały�czas�
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Zapraszamy do 2 Oddziału w Sosnowcu:
ul. Małachowskiego 1a, tel. 32 294 45 00

           reklama

           reklama

„Bia�ły�Or�lik”�naplus
Zana mi pierw szy se zon dzia łal no ści
„Bia łe go Or li ka”. Lo do wi sko miesz -
czą ce się przy ul. 11 Li sto pa da by ło
dodys po zy cji miesz kań ców So snow -
ca i miast ościen nych od 24 grud nia
do 10 mar ca. Za dar mo moż na by ło
śli zgać się polo dzie, jak rów nież wy -
po ży czyć łyż wy. Przy po mnij my, że
obiek tem za rzą dza ZSO nr7.

Lo do wi sko by ło czyn ne
codziennie w godz. od 9.00 – 21.00.
Dzien nie śred nio wy po ży cza no
ok. 80-90 par ły żew. W grud niu
z obiek tu sko rzy sta ło – 2 345 osób,
wstycz niu7980 osób, wlu tym (łącz -
nie z fe ria mi) 6 850 osób, w mar cu
2 020 osób.

– Dla uspraw nie nia ko rzy sta nia
z lo do wi ska wpro wa dzo no iden ty fi -
ka to ry (2 kom ple ty po 35 sztuk), co

spra wi ło, że nie by ło ko le jek dojaz dy.
Czte rech ani ma to rów wy cho wa nia fi -
zycz ne go pra co wa ło wtrud nych wa -
run kach, cza sa mi przy dwu dzie sto -
stop nio wym mro zie, wy ko nu jąc swo -
ją pra cę bez za rzu tu. Nie za no to wa li -
śmy nie szczę śli wych wy pad ków.
Opi nie za rów no star szych, jak imło -
dych by ły bar dzo po zy tyw ne – in for -
mu je  An drzej Bier nac ki, dy rek tor
ZSO nr7.

– Bia ły Or lik, je dy ny wmie ście,
to do sko na łe uzu peł nie nie kom plek -
su spor to we go, któ ry po wstał wtym
miej scu. Wi dać, że był to strzał
w dzie siąt kę, mie li śmy sy gna ły
od miesz kań ców, że do brze by ło by
aby ta kich miejsc by ło w So snow cu
wię cej. Li czę, że w ko lej nym se zo -
nie zi mo wym Or lik bę dzie się cie -
szył jesz cze więk szym wzię -
ciem – do da je Bier nac ki. KP

Z cze�kiem�odBuz�ka
Po nad130 uczniów szkół gim na zjal nych ipo nad gim na zjal nych zca łe go
Ślą ska oraz ucznio wie z Kra ko wa wzię li udział w ga li „Fran ko fo -
nia 2012”, któ ra od by ła się w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu. Zgro ma dzo nych go ści przy wi ta ła Ad ria na Ko wal ska, wi ce dy -
rek tor  II Na uczy ciel skie go Ko le gium Ję zy ków Ob cych w So snow cu,
a uro czy stość za in au gu ro wa ła Bar ba ra Rudz ka, któ ra za śpie wa ła „Une
bel le hi sto ire”. Wy stą pi li tak że lau re aci kon kur su fran cu sko ję zycz nej pio -
sen ki mu si ca lo wej „Szan so nia da”. Go ście mie li oka zję tak że zo ba czyć
na gro dzo ny film wkon kur sie „Chodź, po ka żę Ci mo je mia sto”, któ ry na -
krę ci li ucznio wie Gim na zjum nr32 wKra ko wie, po kaz tań ca ir landz kie -
go w wy ko na niu To ma sza Ru si no wa, stu den ta II NKJO czy mi ni re ci tal
gru py Sem pli czet ki. Słu cha cze II NKJO przy go to wa li tak że po tra wy
kuch ni fran cu skiej, qu iz oraz in ne nie spo dzian ki dla pu blicz no ści. Na gro -
da mi wkon kur sie pio sen ki by ły wa ka cyj ne wy jaz dy doFran cji oraz obo -
zy ję zy ko we w Pol sce, ufun do wa ne przez In sty tut Fran cu ski w Pol sce.
Na gro dą głów ną w kon kur sie ję zy ko wym by ła wy ciecz ka do Bruk se li,
któ rą ufun do wał eu ro par la men ta rzy sta, prof. Je rzy Bu zek. Lau re aci te go
kon kur su otrzy ma li cen ne na gro dy książ ko we ufun do wa ne przez księ -
gar nię ję zy ko wą No we la oraz pro me sę in dek su II NKJO na rok szkol -
ny2012/13. Wkon kur sie napro jekt in ter dy scy pli nar ny zwy cię ska szko -
ła otrzy ma ła m.in. pięk ny słow nik ję zy ka fran cu skie go oraz pa kiet fil mów
fran cu skich. 

Na uczy cie le ję zy ka fran cu skie go zo sta li wy na gro dze ni zaswo ją pra -
cę. Na gro dę imia no Su per Na uczy cie la zdo by ła Edy ta Woj ciech z ILO,
im. Bo le sła wa Chro bre go w Pszczy nie, a wy róż nia ją cy się na uczy cie le
otrzy ma li sym bo licz ne pre zen ty. 

Tekst i foto: sk

W konkursie piosenki
musicalowej pierwsze
miejsce zajęli: Łukasz
Samburski,
uczeń II LO
w Sosnowcu oraz
Patrycja Wituła z I LO
w Pszczynie,
a do Brukseli pojedzie
Dorota Bajda z I LO
w Pszczynie (na
zdjęciu)



kwiecień 2012 nr 4

sport

13

Czte�ry�me�da�le�ka�ra�te�ków

Na naj wyż szym stop niu po dium
sta nął Mi ko łaj Brzo stow ski w ka -
te go rii ku mi te ju nio rów -70 kg.
W tej sa mej ka te go rii wa go wej
sre bro wy wal czył Mi chał Słom -
ka. – Fi nał był we wnętrz ną spra -
wą na szych za wod ni ków. Za nim
do nie go do szło we wcze śniej -
szych po je dyn kach po ko na li prze -
ciw ni ków w bar dzo do brym sty lu
przez prze wa gę punk to wą. Jed ną
z walk Mi ko łaj wy grał przed cza-

sem, po ko nu jąc ry wa la po dwój ną
prze wa gą punk to wą wa za ri. W fi -
na le za rów no Mi chał, jak i Mi ko -
łaj wy ka za li  się pięk ną tech ni ką,
tak ty ką i du chem wal ki. Jed nak
sę dzio wie jed no gło śnie wska za li
na wy gra ną Mi ko ła ja Brzo stow -
skie go – re la cjo no wał tre ner Eu -

ge niusz Da dzi bug, któ ry peł nił
jed no cze śnie funk cję sę dzie go
tech nicz ne go za wo dów. Brą zo we
me da le to za słu ga Ka mi la Za gaj -
skie go w ka te go rii ku mi te se nio -
rów do 65 kg i Pa try ka Rej dy cha
w ku mi te se nio rów do 75 kg. – Za -
wo dy te by ły spraw dzia nem

przed zbli ża ją cy mi się XXXIX
Mi strzo stwa mi Pol ski Ku mi te Se -
nio rów, któ re od bę dą się w So -
snow cu 28 kwiet nia. Mam na -
dzie ję, że w nich tak że za pre zen -
tu je my się z jak naj lep szej stro ny
i się gnie my po me da le MP – do -
da je Da dzi bug. KP

Naprzełaj
pomedale
DWA MEDALE ZDOBYŁY

ZAWODNICZKI MKS-MOS PŁOMIEŃ

SOSNOWIEC PODCZAS

ROZEGRANYCH W BYDGOSZCZY-

MYŚLĘCINKU 84. MISTRZOSTWACH

POLSKI SENIORÓW W BIEGACH

PRZEŁAJOWYCH 

Na drugim miejscu rywalizację
w biegu na 8 km ukończyła Urszula
Nęcka, która uległa jedynie
faworyzowanej Katarzynie
Kowalskiej. Na trzecim miejscu
w punktacji klubowej sklasyfikowana
została z kolei nasza drużyna
w składzie: Urszula Nęcka – 2
w biegu na 8 km, Sandra Michalak 10
w biegu na 4 km oraz Anna
Lempart 15 w biegu na 4 km. Dla
Urszuli Nęckiej to drugie srebro
Mistrzostw Polski w tym roku.
Po medalu w hali w rywalizacji
na 3000 m dorzuciła ona srebrny
krążek na trasie przełajowej. KP

Sosnowieccy
pływacy
napodium
W DĘBICY ODBYŁY SIĘ PŁYWACKIE

MISTRZOSTWA POLSKI

JUNIORÓW 16-LETNICH. MEDALE

ZDOBYWALI W NICH TAKŻE

SOSNOWICZANIE

Dwa srebrne medale wywalczyła
zawodniczka Huragana Sosnowiec
Karolina Kobuszewska, która stanęła
na podium w wyścigu na 50 m stylem
klasycznym przegrywając walkę
o złoto o 0,03 s. Drugie srebro Karolina
wywalczyła na dystansie 100 m
stylem klasycznym. Aż sześć medali,
w tym pięć złotych wywalczył z kolei
mieszkaniec Sosnowca, były zawodnik
Górnika Sosnowiec, a obecnie uczeń
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Oświęcimiu Filip Krogulski, który
stanął na najwyższym stopniu podium
na dystansach 50, 100 i 200 m stylem
grzbietowym oraz 100 i 200 stylem
zmiennym. Ponadto wraz z kolegami
z SMS Oświęcim sięgnął po srebro
w sztafecie 4x100 m. KP

Sosnowieccy karatecy z Jastrzębia wrócili z czterema medalami Mistrzostw Makroregionu
Śląskiego

W Ja strzę biu Zdro ju od by ły się
Mi strzo stwa Ka ra te Ky oku shin
Ma kro re gio nu Ślą skie go.
W za wo dach wy star to wa -
ło 141 za wod ni ków z 25 klu -
bów, w tym przed sta wi cie le
So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te.
Do ro bek na szych re pre zen tan -
tów to czte ry me da le – zło ty,
srebr ny i dwa brą zo we

Sza bli ści TMS Za głę bie z me da la mi mi strzostw Pol ski i na po dium PP

Sukcesy na szermierczej
planszy
Sosnowieckie szablistki jak
zwykle błysnęły klasą. Tym
razem podczas Mistrzostw
Polski juniorów oraz III
Pucharu Polski seniorów.
W zmaganiach młodszych
zawodników sięgnęły po trzy
medale, z kolei w PP dwie
znalazły się na podium
Mi strzo stwa Pol ski ju nio rów od -
by ły się w tym ro ku w War sza wie.
W tur nie ju in dy wi du al nym ko biet
dwie re pre zen tant ki TMS Za głę -
bia wy wal czy ły brą zo we me da le.
Na po dium sta nę ły Pa me la War -
szaw ska i Kin ga Dróżdż. – Obie
bez więk szych pro ble mów awan -
so wa ły do czo ło wej „ósem ki”.
W ćwierć fi na łach tak że by ły gó rą
i do pie ro w wal kach o fi nał mu sia -
ły uznać wyż szość ry wa lek. War -
szaw ska ule gła We ro ni ce Ma cie -
jew skiej z KKSz Ko nin, a Dróżdż
prze gra ła z Mar ty ną Wą tor
z AZS -AWF War sza wa – re la cjo -
nu je Krzysz tof Wą tor, tre ner so -
sno wiec kich sza bli stek.

Do „ósem ki” awan so wa ła tak -
że An ge li ka Wą tor, któ ra dziel nie

wal czy ła mi mo ura zu dło ni, któ -
re go do zna ła pod czas je dnej
z walk pu cha ro wych.

W ry wa li za cji męż czyzn naj -
le piej z gro na za wod ni ków Za głę -
bia za pre zen to wał się Mi chał Ko -
chan, któ ry za koń czył udział
w zma ga niach na ćwierć fi na le,
w któ rym uległ za wod ni ko wi
AZS AWF War sza wa Ma riu szo -
wi Wró blo wi.

Trze ci me dal do rzu ci ła pierw -
sza dru ży na ko biet w skła dzie:
Syl wia Bi jak, Kin ga Dróżdż, An -
ge li ka War szaw ska i Pa me la War -
szaw ska, któ ra do tar ła do fi na łu
zma gań. W nim ule gła eki pie
AZS -AWF War sza wa i osta tecz -
nie wy wal czy ła srebr ny me -
dal. – Do zło ta za bra kło nie wie le.
Po je dy nek był wy rów na ny, wal ka
trwa ła do sa me go koń ca. Mi ni -
mal nie lep sze by ły ry wal ki. Z do -
brej stro ny za pre zen to wał się tak -
że dru gi ze spół w skła dzie: Ka ro -
li na Cie śla, An na Cios, Ka ro li -
na Wal czak, Pau li na Wi de ra.
Dziew czy ny do tar ły do pół fi na łu,
w nim ule gły star szym ko le żan -
kom klu bo wym i wal czy ły o brąz
z za wod nicz ka mi z Ko ni na. Do -
świad czo ne ry wal ki oka za ły się

zbyt moc nym prze ciw ni kiem
i skoń czy ło się na miej scu tuż
za po dium – do da je Wą tor.

Mę ska dru ży na TMS w skła -
dzie: Krzysz tof Kacz kow ski, Ma -
te usz Ka wa li ło, Mi chał Ko chan,
Ka mil Ma rzec ukoń czy ła ry wa li -
za cję na 5 miej scu.

Se nio rzy TMS Za głę bie zsuk ce -
sa mi ry wa li zo wa li zko lei pod czas za -
wo dów III Pu cha ru Pol ski, któ re od -

by ły się wKo ni nie. Mar ta Pu da oraz
Mar ta Wą tor awan so wa ły do czo ło -
wej „czwór ki” za wo dów. Wpół fi na -
łach gó rą by ły jed nak ry wal ki i osta -
tecz nie obie na sze za wod nicz ki za ję -
ły ex -equo3 miej sce. – Bli żej szczę -
ścia by ła Pu da, któ ra wal kę o fi nał
prze gra ła tyl ko jed nym tra fie -
niem – mó wi tre ner Wą tor.

Po zo sta łe so sno wi czan ki za ję -
ły na stę pu ją ce lo ka ty: 11 by ła Syl -

wia Bi jak, 13 Ka ro li na Wal czak,
a 15 Ka ta rzy na Szczy piń ska.
W tur nie ju męż czyzn naj le piej
z na szych za wod ni ków za pre zen -
to wa li się Da mian Sku bi szew ski
i Ma ciej Re gu lew ski. Ten pierw -
szy był 5, a dru gi za jął 6 lo ka tę.
Po nad to 12 był Mi chał Ko chan,
a 16 Ka mil Ma rzec. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz

So sno wiec cy sza bli ści przy zwy cza ili nas do te go, że z każ dej im pre zy wra ca ją z me da la mi
i miej sca mi na po dium

28 kwiet nia od bę dą się w so sno -
wiec kiej ha li, przy ul. Że rom -
skie go wy jąt ko we za wo dy. Te -
go rocz ne Mi strzo stwa Pol ski,
bo o nich mo wa, to już czwar ta
im pre za tej ran gi po wie rzo -
na So sno wiec kie mu Klu bo wi
Ka ra te na prze strze ni ostat nich
lat.

– Wie rzę, że i tym ra zem nie za -
wie dzie my po kła da ne go w nas
za ufa nia, a Mi strzo stwa Pol ski
przy czy nią się do pro mo cji za -
rów no sze ro ko po ję tej kul tu ry fi -
zycz nej, jak i na szych part ne -
rów – mó wi Shi han Eu ge niusz
Da dzi bug, pre zes so sno wiec kie -
go klu bu. 

Na so sno wiec kich ma tach
bę dą ry wa li zo wać czo ło wi za -
wod ni cy i za wod nicz ki w Pol -
sce w dzie wię ciu ka te go riach
wa go wych w naj bar dziej wi do -
wi sko wej for mu le wal ki full
con tact ka ra te. Wśród nich tak -
że re pre zen tan ci re gio nu ślą -
skie go.

Pa tro nat Ho no ro wy ob jął Pre -
zy dent Mia sta So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski, Wo je wo da Ślą ski
Zyg munt Łu kasz czyk, Mar sza łek
Wo je wódz twa Ślą skie go Adam
Ma tu sie wicz oraz Am ba sa da Ja -
po nii. Pa tro nat me dial ny spra wu -
je m.in. na sza Re dak cja.

Ser decz nie za pra sza my. RED

WSosnowcu�powalczą
omistrzostwo�Polski
W dniach 18-21 kwiet nia na Sta -
dio nie Zi mo wym w So snow cu
zo sta ną ro ze gra ne XI Mi strzo -
stwa Pol ski Ama to rów w Ho ke -
ju na Lo dzie. Obroń cą ty tu łu
wy wal czo ne go przed ro kiem
jest TMH Po lo nia By tom. W im -
pre zie we zmą udział dwie dru -
ży ny z So snow ca: Za głę bie oraz
Sie lec.

Ta pierw sza za gra w gru -
pie C, a jej ry wa la mi bę dą: Cra -
co via Kra ków, Kry nic kie Dia bły
oraz Gó ra le No wy Targ. Z ko lei
Sie lec w gru pie D po dej mo wać
bę dzie Dra gons Gdańsk, Po lo nię
By tom i Spar tę Bry nów. Po nad -
to w gru pie A za gra ją Gol dwell
Gdańsk, Wo jow ni cy Oświę cim,
Pod ha le No wy Targ, Oli va Hoc -
key Te am Gdańsk, a w gru pie B
Pio nier Ty chy, War saw Kings,
Mad Dogs So pot, Sig ma Ka to -
wi ce. Na sze dru żyny za gra ją
swo je me cze gru po we w na stę -
pu ją cych ter mi nach: 

18 kwiet nia: Za głę bie – Cra -
co via (godz. 9.15), Sie lec – Dra -
gons Gdańsk (13.00), Za głę -
bie – Kry nic kie Dia bły (18.00),
Sie lec – Po lo nia By tom (19.15). 

19 kwiet nia: Za głę bie – Gó -
ra le No wy Targ (18.00), Sie -
lec – Spar ta (19.15).

W pią tek, 20 kwiet nia od bę -
dą się ćwierć fi na ły i pół fi na ły,
a dzień póź niej staw ką bę dą me -
da le MPA. KP

XXXIX�Mistrzostwa�Polski�Seniorów�Kyokushin�Karate
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(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 30
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 – niejeden pada na olimpiadzie, 5 –
zabawa ludowa, 8 – waluta Rosjan, 9 – meander, 10
– nie jest nim zawodowiec, 11 – mieszkaniec
Republiki Południowej Afryki, 12 – wyścigi
żaglówek, 14 – taneczna lub w berka, 16 – czubek
buta, 17 – uszkodzenie, 19 – bóg słońca, 21 –
gatunek papugi, 22 – kłuta, cięta lub szarpana, 25 –
rodzaj kaszy, 28 – Cezary z „Przedwiośnia”, 29 – nie
chciała Niemca, 30 – rzeczywistość, 32 – do cięcia
papieru, metalu, mięsa, 34 – obraźliwie o starszym
człowieku, 35 – trójgłowy pies, strażnik Hadesu, 36
– rodzaj ról, w których aktor się specjalizuje, 37 –
jesienny kwiat, 38 – rodzaj nawierzchni boiska, 39 –
kupalnik górski.

Pionowo: 1 – teren pod specjalną ochroną, 2 – osłania
dętkę, 3 – pojazd szynowy, 4 – rodzaj pomnika, 5 –
butelka, 6 – coś cennego, 7 – opowiada przebieg
akcji, 13 – poręczenie, 15 – córki Atlasa, 18 – obraz
w cerkwi, 20 – niejedna w cennym, białym
naszyjniku, 23 – poważniejsza niż zabieg, 24 –
solistka w balecie, 26 – szczególny przypadek
prostokąta, 27 – w niej same pytania, 28 – flaga na
maszcie, 31 – państwo nad Morzem Śródziemnym,
33 – dawny męski strój. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 3/2012: HANNA KRALL – BIAŁA MARIA
Nagrody otrzymują: Ewelina Papke i Jakub Szyja.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka�nr��4

KONKURS
WYDAWNICTWA
„ZNAK” KM
NR 4/2012: ILE DZIECI
MIAŁ BOHATER
POWIEŚCI PT. „ŻONY
MOJEGO OJCA”?

Pierwsza osoba, które

przyjdzie do naszej

redakcji z aktualnym

wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 4

i prawidłowo odpowie

na zadane pytanie

otrzyma nagrodę

książkową.

KINO HELIOS, ul.Modrzejowska 32b,
http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na0323631414, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl

06.04.2012–12.04.2012 R.
KI NO KO NE SE RA
„ŻE LA ZNA DA MA” – WY ŁĄCZ NIE W PO -
NIE DZIA ŁEK – 9 KWIET NIA bio gra ficz ny,
od 12 lat, Wiel ka Bry ta nia, 105 min. GODZ. 18.30
PO KA ZY PRZED PRE MIE RO WE
„STRE ET DAN CE 2” 3D WY ŁĄCZ NIE W PO -
NIE DZIA ŁEK – 9 KWIET NIA mu zycz ny, od 15
lat, Wiel ka Bry ta nia, 90 min. GODZ. 17.00
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY
„GNIEW TY TA NÓW” 3D 10.15*,
12.30, 14.45, 17.00, 19.15, 21.30. ak cja/fan ta sy,
od 12 lat, USA, 100 min.; „ZA GI NIO -
NA” 14.30, 18.30, 20.30, 22.30. thril ler, od 15 lat,
USA, 94 min.; „IGRZY SKA ŚMIER -

CI” – 9.45*, 12.30, 15.15, 18.00, 20.45. sin ce -fic -
tion, od 12 lat, USA, 150 min.; „HANS
KLOSS – STAW KA WIĘK SZA NIŻ
ŚMIERĆ” – 15.30, 20.00, 22.15. sen sa cyj ny,
od 15 lat, Pol ska, 120 min.;  „KRÓ LEW NA
ŚNIEŻ KA” –  11.00*, 13.15, 17.45. fa mi lij ny,
od 7 lat, USA, 106 min.;  „LO -
RAX” 3D – 10.30*, 16.30. ani ma cja, b/o, USA, 94
min.; „LO RAX” – 12.30. ani ma cja, b/o, USA, 94
min.  
* Z WY JĄT KIEM NIE DZIE LI (08.04.)
W TYM TY GO DNIU RE PER TU ARO WYM
FIL MA MI ZA STRZE ŻO NY MI SĄ:
– „Lo rax” 3D,
– „Gniew Ty ta nów” 3D.
UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków ma my
do wy gra nia 14 po je dyn czych bi le tów do ki -
na. Za pra sza my do na szej re dak cji (So sno -
wiec, ul. 3 Ma ja 22, pok. 9) z naj now szym
wy da niem „Ku rie ra Miej skie go” Nr 4.

09-15 kwiet nia – Ener ge tycz ne Cen trum
Kul tu ry, ul. Bę dziń ska 65 – XI Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal: So sno wiec kie Dni Mu zy ki
Zna nej i Nie zna nej. Ho no ro wy Pa tro nat
nad fe sti wa lem ob ję li: Adam Ma tu sie -
wicz – Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go,
Ka zi mierz Gór ski – Pre zy dent Mia sta So -
snow ca oraz Je go Eks ce len cja ks. Grze gorz
Ka szak – Bi skup Die ce zji So sno wiec kiej.
19 kwiet nia godz. 18.00 – Au la Bi blio te ki
Głów nej, ul. Ko ściel na – z cy klu „Ki no w Bi -
blio te ce” film z 1999 r. pt. „Jeź dziec bez gło -
wy”. W ro li głów nej Tim Bur ton. Wstęp wol -
ny.
20 kwiet nia – mdK „Ka zi mierz” – wie czór
z po ezją Jo na sza Ko fty.
28 kwiet nia – MDK „Ka zi mierz” – V Fe sti -
wal Mu zy ki Nie prze wi dy wal nej GOŁFEST
2012. U

José Edu ar do Agu alu sa

Żo�ny�mo�je�go�oj�ca
Prze ło żył
Mi chał Lip szyc
Wy daw nic two Znak
Kra ków 2012

Zmy sło wa po dróż przez kon ty nent
tęt nią cy mu zy ką i mi ło ścią
Dzień, w któ rym Lau ren ti na po sta -
no wi ła od na leźć swe go praw dzi we -
go oj ca, był dniem je go śmier ci. Fau sti no Man -
so, słyn ny wę drow ny mu zyk i uwo dzi ciel, zo -
sta wił jed nak w Afry ce sie dem żon i osiem na -
ścio ro dzie ci. Lau ren ti na wy ru sza tro pem je go
mi ło snych pod bo jów. Od naj du je każ dą z uko -
cha nych ko biet Fau sti na i po zna je hi sto rie na -
zna czo ne na mięt no ścią i bó lem roz sta nia. Od -
kry wa jąc burz li we ży cie oj ca, skła da w ca łość
okru chy praw dy o swo im ży ciu, toż sa mo ści

i ko rze niach. Zo sta wia wiel ko -
miej ski cha os, by do trzeć tam,
gdzie ła twiej od dzie lić praw dę
od kłam stwa, rze czy wi stość
od fik cji.
Żo ny mo je go oj ca to po dróż
w głąb nie zna nej Afry ki, świa ta
barw nych po sta ci, eg zo tycz nych
sma ków i dźwię ków za sły sza -
nych w za dy mio nym klu bie jaz -
zo wym. To zmy sło wa i hip no ty -
zu ją ca opo wieść o ko bie tach,
mu zy ce i ma gii Czar ne go Lą du.

Agu alu sa cza ru je w spo sób, któ re mu trud no się
oprzeć.

„Le Ma ga zi ne Littéra ire”
Zmie sza nie przy ziem no ści z fan ta zją, za cie ra -
nie się gra nic po mię dzy tra ge dią i ko me dią. 
To wię cej niż do tyk re ali zmu ma gicz ne go.

„The Gu ar dian”

co? gdzie? kiedy?           reklama

Ewa Czacz kow ska

Siostra�Faustyna.
Biografia�świętej
Wyd. ZNAK

Sio stra Fau sty na Ko wal ska – po znaj
jej dro gę do świę to ści 

Oskar ża no ją o hi ste rię i fan ta zjo wa -
nie. Dłu go nikt nie wie rzył, że ta pro -
sta, nie wy kształ co na dziew czy na zo -
sta ła wy bra na przez Je zu sa na se kre -
tar kę Bo że go Mi ło sier dzia. Gdy do -
świad cza ła ciem no ści, czu ła, że Bóg
ją opu ścił, że zo sta ła zu peł nie sa ma.
Gdy wi dzia ła Je zu sa, roz ma wia ła
z Nim. Przy go tu jesz świat na osta tecz -
ne przyj ście mo je – po wie dział jej. Jak
mia ła te go do ko nać?
W mi stycz nych wi zjach wi dzia ła i pie -
kło, i swo ją ka no ni za cję. Ko ściół dłu -

go nie po tra fił
do ce nić wa gi jej
prze sła nia. Kult
Bo że go Mi ło -
sier dzia roz prze -
strze nił się jed -
nak na ca ły
świat – tak jak
chciał te go Je -
zus.

Efek tem  pa sji dzien ni kar ki i hi sto ry -
ka jest je dy na te go ty pu  bio gra fia naj -
więk szej pol skiej Świę tej. Au tor ka od -
kry wa nie zna ne fak ty z ży cia Sio stry
Fau sty ny i ujaw nia ta jem ni ce roz wo ju
kul tu Mi ło sier dzia Bo że go. 

Ewa K. Czacz kow ska – dzien ni kar ka,
hi sto ryk, za ło ży ciel ka por ta lu Are opa -
g21. pl, au tor ka ksią żek Kar dy nał Wy -
szyń ski, Ksiądz Je rzy Po pie łusz -
ko (wraz z To ma szem Wi ścic kim)
oraz Ko ściół XX wie ku.



Z „Kurierem” po mieście

01.03. – od by ły się ob cho dy Na ro do we -
go Dnia Pa mię ci o Żoł nier zach Wy klę -
tych. Mło dzież z II LO im. E. Pla ter w So -
snow cu przy współ pra cy z Jed nost ką
Strze lec ką 2037 OSW zor ga ni zo wa ły
wspól ną aka de mię po świę co ną pa mię ci
żoł nie rzom pod zie mia z udzia łem przed -
sta wi cie li Po ro zu mie nia Or ga ni za cji Ka to -
lic kich i Nie pod le gło ścio wych.
1.15. 03. – w Au li Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Ko ściel nej 11 od był się prze gląd
fil mów Agniesz ki Hol land. Za pre zen to wa -

no fil my: „Zdję cia prób ne” z 1976 ro ku,
„Ak to rzy pro win cjo nal ni” z 1978 ro ku
oraz „Go rącz kę” z 1980 ro ku..
03. 03. – w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ka -
zi mierz” wy stą pił ze spół „VIN TA GE”,
wspo ma ga ny przez przy ja ciół: Agniesz kę
Wło dar czyk, Mi ko ła ja Kraw czy ka, Krzysz -
to fa Ja rę Ja ry czew skie go (OZ), Mi cha ła
Sta war skie go i Lu isa Nu bio la z Ku by. 
11. 03. – Ja cek Cy gan zo stał lau re atem Na -
gro dy Li te rac kiej Srebr ny Ka ła marz im. Her me -
ne gil dy Ko ciu biń skiej za to mik „Pies w tu ne lu”. 
14. 03. – ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
Nr 45 zo sta li lau re ata mi Wo je wódz kie go

Kon kur su Przed mio to we go z Ma te ma ty ki
z Ele men ta mi Przy ro dy. 
17-18. 03. – w Ze spo le Szkół Tech nicz -
nych i Li ce al nych w So snow cu przy ul.
Ki liń skie go 31 od by ła się VI Edy cja Wy -
sta wy Ma kiet Ko le jo wych. 
20. 03. – w Mu zeum otwar to wy sta wę
pt. „In spi ra cje so sno wiec kie. Pra ce
z lat 1998- 2011”. 
22. 03. – ju bi le usz 50-le cia ist nie nia ob -
cho dzi ła Szko ła Pod sta wo wa nr 23
miesz czą ca się przy ul. Za pa ły w Za gó -
rzu. Pla ców ka otrzy ma ła sztan dar i imię
Szko ły Ra do ści. Ju bi le usz ho no ro wym

pa tro na tem ob jął Pre zy dent Mia sta Ka zi -
mierz Gór ski.
23. 03. – w Miej skim Klu bie Macz ki od -
był się wy stęp ka ba re tu „We źrzesz”. 
26. 03. – w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu -
ry  pod su mo wa no ple ne r fo to gra ficz ny „Lą -
dek 2011”. Swo je pra ce za pre zen to wa li: Da -
wid Jusz czyk, Ewa Chrap ka, Ire ne usz Cze -
cho wicz, Je rzy Chrap ka, Jo an na Brat ko -Li -
tyń ska, Jo an na Ka woń, Le szek Wol ski, Ma -
rek Li tyń ski, Te re sa So larz, Wie sła wa Sta -
war, Woj ciech Skór ka, Zbi gniew Zdzie nic ki,
Zdzi sław Bier naś, Ma ciej Sto bier ski – go ścin -
nie i Sta ni sław Mi chal ski – go ścin nie. U

11 .04. godz. 19.00 Jacek Rykała
"Chłodne poranki" Premiera
studencka
12 .04. godz. 19.00 Dorota
Masłowska  "Między nami dobrze
jest" Promocyjne czwartki
13 .04. godz. 19.00 Michał
Walczak "Polowanie na łosia" Teatr
im.A.Mickiewicza z Częstochowy
14 .04. godz. 18.00 J.Chapman,
D.Freeman "Prywatna klinika"
abon. ważne
15 .04. godz. 18.00 J.Chapman,
D.Freeman "Prywatna klinika"
abon. ważne
17 .04. godz. 10.00 Maria
Kownacka "Szewczyk dratewka"
Scena Inicjatyw Aktorskich
18 .04. godz. 10.00 Aleksander
Fredro "Śluby panieńskie" Scena
Inicjatyw Aktorskich
20 .04. godz. 19.00 Piosenki
A.Osieckiej "Niech żyje bal" 
21 .04. godz. 18.00 Zbigniew
Książek "Sztuka kochania czyli
Sceny dla dorosłych" abon. ważne
22 .04. godz. 18.00 Koncert
Michała Bajora 
24 .04. godz. 12.00 Michał
Walczak "Piaskownica" 
25 .04. godz. 10.00 Michał
Walczak "Piaskownica" 
26 .04. godz. 19.00 Koncert
Marcina Wyrostka 
27 .04. godz. 19.00 J.Chapman,
D.Freeman "Prywatna klinika" 
28 .04. godz. 18.00 Jacek Rykała
"Chłodne poranki" abon. ważne
29 niedziela godz. 18.00 Francis
Veber "Plotka" abon. ważne

UWAGA!
Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania:
2 podwójne zaproszenia
na spektakl pt. „Między nami
dobrze jest” w dniu12 kwietnia
(czwartek) o godz. 19.00.
Pierwsze osoby, która przyjdą
z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 4 do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja,
pokój nr 9), podadzą swoje imię
i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. 

Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł. 

kwiecień 2012 nr 4
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BARAN (21.03. – 19.04.) – Cokolwiek byś teraz zrobił,
nie licz na szybkie efekty. Wszystko musi swoje odczekać.
Czekając na ten moment, skup się na nadrabianiu
zaległości, gdyż one mogą Ci skutecznie utrudnić życie.
Pod koniec kwietnia miła wiadomość.
ByK (20.04. – 20.05.) – Jeżeli natychmiast czegoś nie
zrobisz z wiadomym problemem, możesz się spodziewać
nie lada kłopotów. Im szybciej zareagujesz, tym lepiej, więc
nie odkładaj niczego na później. Sprawa jest łatwa
do rozwiązania.
B liŹNiĘtA (21.05. – 21.06.) – Skoncentruj się bardziej
na swoich sprawach, a nie patrz na ręce przeciwnikom.
Z wad konkurencji nic Ci nie przyjdzie pożytecznego. Skup
się na swoich zaletach, bo to one przyniosą Ci zyski, nie
tylko materialne. Zbieraj na rower!
RAK (22.06. – 22.07.) – Uspokój swoje skołatane nerwy,
gdyż nic nie osiągniesz denerwując się już na starcie.
Potrzebujesz teraz sporo spokoju, aby skupić się tylko
na swoich sprawach. Resztą się nie przejmuj, przynajmniej
na razie. Na wszystko przyjdzie czas.
leW (23.07. – 22.08.) – Pomyśl w końcu o odpoczynku.
Twój organizm po okresie zimowym bardzo tego wymaga.
Wyjedź sobie na parę dni, a jeśli to niemożliwe, to
przynajmniej odpuść sobie trochę codzienne obowiązki. 
PANNA (23.08. – 22.09.) – Zastanów się po raz kolejny
nad swoimi finansami. Zdecydowanie szykuje się zmiana
na lepsze, ale wszystko będzie zależało od Ciebie, czy
zaryzykujesz. Może warto poradzić się prawdziwego
fachowca?
WAgA (23.09. – 22.10.) – Nie bój się okazywać, że coś
wyprowadza Cię z równowagi. W najbliższych dniach może
się zdarzyć, że stracisz panowanie nad sobą. Dobrze
wtedy będzie mieć koło siebie bliską osobę, która
załagodzi niepotrzebny konflikt.
SKoRPioN (23.10. – 21.11.) – Pod koniec kwietnia czeka
Cię niespodziewane spotkanie, którego skutki będziesz
odczuwać przez dłuższy czas. Na szczęście będzie to miłe,
więc nie broń się i nie unikaj znajomych. W nich cała siła.
StRzelec (22.11. – 20.12.) – Twoi najbliżsi czekają, aż
w końcu poświęcisz im trochę więcej uwagi. Nie trzymaj
ich w niepewności, bo skoro Cię potrzebują – to bądź dla
nich. Twoja rada i pomoc pomoże uniknąć pewnego
problemu. 
KozioRoŻec (21.12. – 20.01.) – Nie ufaj na razie
nikomu i staraj się trzymać buzię na kłódkę. Nadmiar
szczerości może się niemile skończyć. Najlepiej uśmiechaj
się do wszystkich uprzejmie i obserwuj co będzie się
działo. 
WodNiK (21.01. – 20.02.) – To będzie fantastyczny
okres, w czasie którego poczujesz nagły przypływ energii
i optymizmu. Odzyskasz wiarę w sens swoich działań
i zaczniesz znowu robić plany. Te krótko i dalekosiężne.
A jest ich wiele.
RyBy (21.02. – 20.03.) – Jeżeli nie jesteś pewny czy
dobrze robisz, wstrzymaj się na chwilę i wnikliwie
przeanalizuj wszystkie plusy i minusy. Wobec siebie bądź
absolutnie szczery, bo tylko wtedy znajdziesz dla siebie
dobre rozwiązanie. VeNA

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

TEATR

W so sno wiec kim Klu bie Kie pu -
ry in ten syw nie za aran żo wa no
ob cho dy St. Pa trick’s Day przy -
pa da ją cy i ob cho dzo ny w Ir lan -
dii 17 mar ca. Dla fa nów kul tu ry

ir landz kiej zor ga ni zo wa no week -
end pe łen wra żeń w dniach 15-
17 mar ca.

Pierw sze go dnia od był się kon -
cert ze spo łu BEL TA INE z go ścin -

nym udzia łem Jo che na Vo ge la
i Mał go rza ty Wil czyń skiej. Jest to
je den z naj cie kaw szych ze spo łów
pol skiej sce ny fol ko wej, któ ry swo -
je ory gi nal ne brzmie nie osią gnął
dzię ki szcze gól nej umie jęt no ści łą -
cze nia tra dy cyj nej mu zy ki cel tyc -
kiej zmu zy ką współ cze sną. Pią tek
był wie czo rem z ir landz kim ki -
nem. Za pre zen to wa no fil my „On -
ce” oraz „Oświad czy ny poIr landz -
ku”. Pro jek cjom to wa rzy szył wy -
stęp Ze spo łu Tań ca Ir landz kie go
Lia Fáil. Wso bo tę chęt ni uczest ni -
cy spró bo wać mo gli swo ich sił
w tań cu ir landz kim pod czuj nym
okiem in struk to rów: Mał go rza ty
Wil czyń skiej i Ka mi la Ra ka. Dla
naj młod szych przy go to wa no na to -
miast za ję cia pla stycz ne Opo wie ści
z Zie lo nej Wy spy. Trzy dnio wą im -
pre zę za koń czy ło Pa try ko we After
Par ty. „Ku rier Miej ski” ob jął pa tro -
na tem me dial nym te go rocz ny
Week end Kul tu ry Irandz kiej.

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

           reklama

W no wym pro gra mie za pre zen to wa ny zo sta nie re -
per tu ar skła da ją cy się z róż no rod nych ske czy. Wi -
dzo wie zaj rzą na bu do wę sta dio nu, usły szą wy jąt ko -
we wy ko na nie utwo ru fol ko we go, jak i roc ko wą opo -
wieść o ży ciu ka ba re cia rza oraz do wie dzą się co nie -
co o die tach.
Po czą tek ogodz.20. Bi le ty wce nie:45zł dona by cia w: 
– Se kre ta ria cie Miej skie go Klu bu im. J. Kie pu ry, ul.
Bę dziń ska 65, tel. /32/ 788 33 60 
– Cen trum In for ma cji Miej skiej, ul. War szaw ska 20,
tel. /32/ 265 60 04 
– www.bi le ty na ka ba re ty.pl 
– www.kup bi le cik.pl
Dla na szych Czy tel ni ków ma my 1 po dwój ne za pro -
sze nie. U

           reklama

Uczestnicy mieli okazję skorzystać z warsztatów tańca

Trochę�Irlandii�w�Polsce „NUDA,�RUTYNA
iODCINANIE
KUPONÓW”�
21 kwietnia
w Hali
w Zagórzu
przy ul.
Braci
Miroszewski
ch 91
wystąpi ze
swoim
nowym
programem
Kabaret Ani
Mru-Mru
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Uro czy ste wrę cze nie sta tu etek od -
by ło się 9 mar ca w war szaw skiej
sie dzi bie BCC. Na gro dę w imie -
niu spół ki ode brał Pre zes Za rzą du
CTL Macz ki -Bór Ma rian Maj -
cher. Ty tuł Su per Mar ki CSR
przy zna no fir mie za re ali zo wa ny
przez nią Pro gram Od po wie dzial -
no ści Eko lo gicz nej w Kon tek ście
Spo łecz nym.

– Przy zna na na szej Spół ce na -
gro da po twier dza, że rów no le gle
z ce la mi biz ne so wy mi Gru py
CTL Lo gi stics zwra ca my szcze -
gól ną uwa gę na re ali zo wa nie ich

na za sa dach zrów no wa żo ne go
roz wo ju. Je ste śmy pew ni, że na -
sze osią gnię cia biz ne so we są rów -
nież efek tem po strze ga nia CTL
Lo gi stics ja ko part ne ra od po wie -
dzial ne go spo łecz nie – mó wi Ja -
cek Bie czek, Pre zes Za rzą du CTL
Lo gi stics.

– To bar dzo waż na na gro da
dla na szej fir my – do dał Ma rian
Maj cher, Pre zes Za rzą du CTL
Macz ki -Bór S.A. – Po twier dza,
że pro wa dzo ne przez nas dzia ła -
nia w za kre sie od po wie dzial ne go
biz ne su re ali zu je my na naj wyż -
szym po zio mie. Na gro da ta to za -
słu ga wszyst kich pra cow ni ków
na szej fir my – pod kre śla.

Pro gram Od po wie dzial no ści
Eko lo gicz nej w Kon tek ście Spo -
łecz nym to dzia ła nie z za kre su
od po wie dzial ne go biz ne su re ali -
zo wa ne przez spół kę CTL Macz -
ki -Bór S.A. od po cząt ku 2010 ro -
ku. W tym cza sie fir ma zre ali zo -
wa ła po nad 30 pro jek tów pro śro -
do wi sko wych i pro spo łecz nych.
Obej mu ją one głów nie: mi ni ma -
li za cję od dzia ły wa nia, po szu ki -
wa nie i wdra ża nie tech no lo gii
i roz wią zań przy ja znych śro do wi -
sku, upo wszech nia nie świa do mo -
ści i wie dzy eko lo gicz nej wśród
pra cow ni ków i spo łecz no ści lo -
kal nej, wspie ra nie istot nych wy -
da rzeń spor to wych i kul tu ral nych
ze szcze gól nym uwzględ nie niem
spor tu dzie ci i mło dzie ży oraz
dia log z part ne ra mi spo łecz ny mi
fir my. W ra mach re ali zo wa nych
przed się wzięć fir ma sze ro ko
współ pra cu je z in sty tu cja mi sa -
mo rzą do wy mi i or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi z te re nu mia sta
So snow ca oraz sze rzej Za głę bia
Dą brow skie go.

Pro jekt  „Fir ma Do brze Wi -
dzia na” to ogól no pol ska kam pa -
nia in for ma cyj no -pro mo cyj -
na re ali zo wa na przez Bu si ness

Cen tre Club. Jej ce lem jest pro -
mo cja w śro do wi sku przed się -
bior ców, za rzą dza nia fir mą
zgod ne go z za sa da mi spo łecz nej
od po wie dzial no ści biz ne su. Pro -
jekt jest współ fi nan so wa ny
przez Unię Eu ro pej ską ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Uzy skał do fi nan -
so wa nie w ra mach pod dzia ła -
nia 2.1.2 Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Ka pi tał Ludz ki. KP

Gru pa CTL Lo gi stics jest mię dzy -
na ro do wym kon cer nem lo gi stycz -
nym dzia ła ją cym od dwu dzie stu
lat na ryn ku pol skim i w kra jach
eu ro pej skich. Swo im klien tom
ofe ru je my kom plet ny pro dukt lo -
gi stycz ny obej mu ją cy trans port
ko le jo wy to wa rów ma so wych (tj.
wę giel, koks, kru szy wa, złom),
kon te ne rów, pa liw i che mii, trans -
port sa mo cho do wy, spe dy cję,
dzier ża wę wa go nów oraz ob słu gę
bocz nic. Ofer ta obej mu je to wa ro -
wy trans port ko le jo wy, prze wo zy
in ter mo dal ne, spe dy cję, usłu gi
prze ła dun ko we, do radz two cel ne,
ob słu gę i utrzy ma nie ta bo ru in fra -
struk tu ry ko le jo wej oraz usłu gi
na ter mi na lach prze ła dun ko wych.
CTL Lo gi stics wy ko nu je prze wo zy
mię dzy na ro do we, bę dąc tym sa -
mym lo gi stycz nym po mo stem łą -
czą cym Wschód z Za cho dem.
CTL Macz ki -Bór S.A. na le ży
do Gru py CTL i funk cjo nu je
na ryn ku, ja ko fir ma lo gi stycz -
na re ali zu ją ca ce le w re gio nie
Gór no ślą skie go Okrę gu Prze my -
sło we go. Do naj szer szej gru py
klien tów, z któ rą ko ope ru je, na le -
zą fir my z bran ży gór nic twa wę gla
ka mien ne go, ener ge ty ki za wo do -
wej, hut nic twa i bu dow nic twa.
Dzia łal ność fir my opar ta jest na:
po ten cja le i do świad cze niu w re -
ali za cji za dań lo gi stycz nych z za -
kre su trans por tu ko le jo we go oraz
ob słu gi bocz nic ko le jo wych, po łą -
cze niach z pod mio ta mi go spo dar -
czy mi po przez in fra struk tu rę ko le -
jo wą, po ten cja le su row cowym
– zło żach pia sku kwar co we go
oraz moż li wo ściach od bio ru i za -
go spo da ro wa nia od pa dów prze -
my sło wych – do pusz czo nych
do re kul ty wa cji gór ni czych wy ro -
bisk po pia sko wych. 
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           reklama Należąca do Grupy CTL Logistics Spółka CTL Maczki-Bór S.A.
została nagrodzona w prestiżowym konkursie Firma Dobrze
Widziana. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club. 
CTL Maczki-Bór otrzymała tę nagrodę jako jedyna firma z terenu
województwa śląskiego

CTL Maczki-Bór S.A. nagrodzona tytułem 
Super Marki CSR 2012


