
Trzy dni kon cer tów, wy stę pów,
im prez i atrak cji obej mu je te go -
rocz ny pro gram Dni So snow ca,
któ re 1 czerw ca roz pocz ną się
w na szym mie ście. Tra dy cja na -
ka zu je by w tym wy jąt ko wym
dniu pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski prze ka zał sym bo licz ne klu -
cze do mia sta je go miesz kań -
com.

Te go rocz ne świę to mia sta jest
szcze gól ne, bo przy pa da w110. rocz -
ni cę uzy ska nia przez So sno wiec
praw miej skich, dla te go też wpierw -
szym dniu świę ta przed Dwor cem
Głów nym PKP zo sta nie wy pusz -
czo nych110 ba lo nów. 

Miesz kań cy i go ście, któ rzy
przy ja dą do So snow ca 1 czerw -
ca, mo gą po dzi wiać m.in. prze -

jazd sta rych sa mo cho dów, mo -
to cy kli stów i sa mo cho dów spor -
to wych oraz ki bi co wać pod czas
me czu na Sta dio nie Lu do wym,
któ ry ro ze gra ją przed sta wi cie le
Se na tu RP z przed sta wi cie la mi
Se na tu Uczel ni Wyż szych. 

Głów ne im pre zy od bę dą się
na sce nie głów nej przy ul. Kre so -
wej. To wła śnie tam wy stą pią

m.in. ze spół BLEN DERS i HEY
oraz Ania Ru so wicz z ze spo łem
i Pa try cja Ka za di z tan ce rza mi.
Daw kę do bre go hu mo ru ma do -
star czyć pro gram sa ty rycz ny
„Stra żak z OSP” – Ke vi na Aisto -
na, a ry wa li za cję ma ją za pew nić
licz ne kon kur sy dla pu blicz no ści.
Atrak cje spor to we cze ka ją miesz -
kań ców głów nie w ostat nim dniu
im pre zy, tak że przy ul. Kre so wej.
Za pla no wa no m.in. otwar cie wio -
ski spor to wej, I Mi strzo stwa
Świa ta w krę ce niu bącz kiem, pre -
zen ta cję wszyst kich dru żyn Za -
głę bia So sno wiec, po ka zy walk
szer mier czych oraz ju do i ju -jit su,
któ re sko men tu je Pa weł Na stu la. 

Część im prez od bę dzie się tak -
że wPar ku Sie lec kim oraz przypla -
cu im. Kon stan te go Ćwier ka

Uro czy sto ści ob cho dów Dni
Mia sta za koń czy Ga la Kie pu row -
ska, któ ra od bę dzie się przed Urzę -
dem Miej skim przy Al. Zwy cię -
stwa. Ga lę po pro wa dzi Bo gu sław
Ka czyń ski, a za śpie wa ją Gra ży -
na Bro dziń ska i Da riusz Sta chu ra.
Poga li za pla no wa no tak że spek takl
Te atru „A”. RED
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Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
zawitają do… Sosnowca.
Przynajmniej poprzez strefę sportu,
która rusza podobnie, jak EURO 2012
w piątek 8 czerwca. Codzienne
zawody sportowe, koncerty, czy
turnieje to tylko część atrakcji, w jakich
będzie można wziąć udział.
Zapraszamy już teraz!

W pierwszy czerwcowy weekend zapraszamy na Dni Sosnowca 2012!

W sam raz na 110. urodziny

           reklama            reklama

Kurier

Tysiące sosnowiczan znakomicie bawiły się rok temu podczas Dni Sosnowca. W tym roku nie
może być inaczej

9

Serdecznie
zapraszam na
Święto Miasta
W dniach 1-3 czerw ca Dni So -
snow ca tym ra zem na te re nach
przy Sta dio nie Lu do wym. Mam
na dzie ję, że miesz kań cy Na sze go
mia sta w bo ga tej ofer cie znaj dą
coś dla sie bie, tak aby te Dni Mia -
sta ob cho dzo ne w 110. rocz ni cę
nada nia praw miej skich na dłu go
po zo sta ły w na szej pa mię ci.
Przy ul. Kre so wej znaj do wać się
bę dzie sce na głów na, ale Dni So -
snow ca świę to wać bę dzie moż -
na też w in nych czę ściach mia sta,
rów nież w Par ku Sie lec kim, Pla -
cu im. Ćwier ka przy ul. Dę bliń -
skiej, a tak że pod Urzę dem Miej -
skim gdzie 3 czerw ca od bę dzie
się Ga la Kie pu row ska. Dni So -
snow ca na Sta dio nie Lu do wym
bę dą wpro wa dze niem w czas fut -
bo lo we go sza leń stwa, któ re na stą -
pi wraz z roz po czę ciem Eu ro.
Wszyst kich ki bi ców, mi ło śni ków
fut bo lu za pra szam od 8 czerw ca
do Stre fy Spor tu, któ ra znaj do wać
się bę dzie wła śnie na te re nach
Sta dio nu Lu do we go. Na miesz -

kań ców mia sta, tych naj młod -
szych i nie co star szych cze ka moc
atrak cji. Wszyst kie me cze bę dzie
moż na obej rzeć na spe cjal nym te -
le bi mie, dla naj młod szych przy -
go to wa no tur nie je, bę dzie moż -
na spró bo wać swo ich sił w róż -
nych dys cy pli nach spor to wych,
do te go wy stę py ar ty stycz ne, kon -
kur sy. Świę tuj my ra zem 110-le cie
So snow ca. Za pra sza my!

Ka zi mierz Gór ski, 
Pre zy dent So snow ca

01 czerwca
13:45 wypuszczenie 110 balonów na
110-lecie miasta Sosnowca
17:00 rozpoczęcie imprezy
17:15koncert zespołu Big Band
Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Kiepury
wSosnowcu poddyrekcją Marka Malisza
18:15 konkurs dla publiczności „i co Ty
wiesz o Sosnowcu...”
18:30 koncert zespołu BLeNDerS
20:00 konkurs dla publiczności „i co
Ty wiesz o Sosnowcu...”

20:30 koncert zespołu HeY
22:00 zakończenie imprezy

02 czerwca 
17:00 rozpoczęcie imprezy
17:15 koncert zespołu FaIr weaTHer
FrIeNDS
18:15 konkurs dla publiczności
„muzyczne abc”
18:30 koncert – aNIa rUSOwIcz
z zespołem
19:45 konkurs dla publiczności

„muzyczne abc”
20:00 program satyryczny „Strażak
z OSP”- KeVIN aISTON
20:30 koncert – PaTrIcIa KazaDI
z udziałem tancerzy
21:50 pokaz sztucznych ogni
22:00 zakończenie imprezy

03 czerwca 
13:00 rozpoczęcie imprezy
14:00 prezentacja zawodników
wszystkich drużyn ZAGŁĘBIA

SOSNOWIEC i ogłoszenie „drzwi
otwartych klubu”- prowadzą Tomasz
Jachimek, Leszek Baczyński
14:30 uroczyste otwarcie
I MISTRZOSTW ŚWIATA W KRĘCENIU
BĄCZKIEM – prowadzi Tomasz
Jachimek
15:00 pokazy walk szermierczych –
Towarzystwo Miłośników Szermierki
Zagłębie Sosnowiec z udziałem Angeliki
Wątor- komentuje Rafał Sznajder
i Tomasz Jachimek

15:30 rozpoczęcie meczu pokazowego
na stadionie głównym seniorzy kontra
trampkarze młodsi Zagłębia
Sosnowiec – z wieży komentatorskiej
komentuje Tomasz Jachimek i Leszek
Baczyński
16:00 pokaz sztuk walki judo, jujitsu KS
Budowlani z udziałem 
Trenera Roku 2011 Mariana
Jasińskiego – komentuje Paweł Nastula
16:15 rozmowa z dwukrotnym Złotym
Medalistą Igrzysk Olimpijskich –

Józefem  Zapędzkim
16:30 koncert zespołu reBeLIa –
największe przeboje polskiej muzyki
rockowej
17:30 rozmowa ze Sportowcem
Roku 2011 – Krzysztofem Brzozowskim
17:45 podsumowanie rodzinnego dnia
sportu i rekreacji –
wręczenie nagród
Koncert – GrzeGOrz wILK z zespołem
„PIŁKA W GRZE”
19:00 zakończenie imprezy 

PROGRAM DNI SOSNOWCA 2012 Tereny rekreacyjne przy ul. Kresowej



Ser giusz Kar piń ski, by ły mar sza łek Wo je wódz twa
Ślą skie go, za stą pił dy rek to ra Zbi gnie wa Swo bo dę,
któ ry z koń cem kwiet nia prze stał pra co wać w Szpi -
ta lu Miej skim. Na ra zie pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski po wie rzył Kar piń skie mu peł nie nie obo wiąz ków
dy rek to ra, ale wszyst ko wska zu je na to, że Ser giusz
Kar piń ski, bę dzie wal czył o sta no wi sko dy rek to ra
w pu blicz nym kon kur sie. Pro po zy cja ob ję cia obo -
wiąz ków pa dła ze stro ny pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go i zo sta ła przez Ser giu sza Kar piń skie go
przy ję ta. By ły mar sza łek ostat nio peł nił funk cję peł -
no moc ni ka ds. in we sty cji i pro jek tów w Szpi ta lu im.
Lesz czyń skie go w Ka to wi cach, gdzie czu wał
nad bu do wą Cen tral nej Izby Przy jęć. Ze wzglę du
na to, iż pro jekt jest na ukoń cze niu, Ser giusz Kar -
piń ski za mie rza zmie rzyć się z no wym wy zwa -
niem – re struk tu ry za cją Szpi ta la Miej skie go w So -
snow cu, o ile wy gra kon kurs. 

– Obej mu jąc obo wiąz ki, nie otrzy ma łem kon -
kret nych za dań do wy ko na nia, ale mu szę zmie rzyć

się z kil ko ma kwe stia mi. Przy go to wa łem wy stą pie -
nie do pre zy den ta i Ra dy Miej skiej o udzie le -
nie 4-mi lio no wej po życz ki – mó wi Ser giusz
Kar piński. Peł nią cy obo wiąz ki dy rek tor pro po nu je
prze su nię cia w te go rocz nym pla nie in we sty cyj nym
szpi ta la, opie wa ją ce wła śnie na 4 mln zł. Prze su nię -
cie środ ków, prze zna czo nych pier wot nie na in we -
sty cje bie żą ce, nie zbęd ne funk cjo no wa niu szpi ta la,
ma umoż li wić rad nym pod ję cie „bez bo le snej” de -
cy zji, bo nie bę dą szu ka li tych pie nię dzy w in nych
dzia łach bu dże tu. Trze ba tak że prze ana li zo wać pro -
ce du ry prze tar go we do ty czą ce re mon tu IV i V pię -
tra szpi ta la i umie ścić je w pla nie re struk tu ry za cyj -
nym. To wła śnie plan re struk tu ry za cyj ny jest głów -
nym za da niem, któ re mu si przy go to wać dy rek tor
przed kon kur sem. 

Zwłasz cza że sy tu acja fi nan so wa szpi ta la jest
bar dzo trud na. Dłu gi szpi ta la wy no szą już oko ło 43
mln zło tych, z cze go oko ło 12 mln to zo bo wią za nia
wy ma gal ne. Obec nie wła dze mia sta przy go to wu ją

się do prze pro wa dze nia kon kur su, któ ry naj praw do -
po dob niej zo sta nie roz strzy gnię ty w lip cu. – Przy -
ją łem do wia do mo ści kan dy da tu rę pa na Ser giu sza
Kar piń skie go, któ re mu pre zy dent po sta no wił po -
wie rzyć obo wiąz ki dy rek to ra szpi ta la – mó wi Zbi -
gniew Sza le niec. – Okres po mię dzy odej ściem by -
łe go dy rek to ra a ogło sze niem i roz strzy gnię ciem
kon kur su trwa ze wzglę dów pro ce du ral nych kil ka -
na ście ty go dni, więc by ło by nie ko rzyst ne dla funk -
cjo no wa nia szpi ta la, gdy by nikt w tym cza sie nie
za rzą dzał szpi ta lem – mó wi Zbi gniew Sza le niec,
za stęp ca pre zy den ta, od po wie dzial ny m.in.
za ochro nę zdro wia. – Te raz peł nią cy obo wiąz ki dy -
rek tor wpraw dzie bę dzie miał prze wa gę nad kontr -
kan dy da ta mi, ale przez czas, któ ry upły nie do roz -
strzy gnię cia kon kur su, ma szan se po twier dzić swo -
je kwa li fi ka cje. Do koń ca ma ja jest zo bo wią za ny
przy go to wać plan re struk tu ry za cji ze szcze gól nym
uwzględ nie niem moż li wo ści zbi lan so wa nia wy dat -
ków z przy cho da mi – stwier dził Sza le niec. sk

miasto
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Grand Prix za najlepszy
wizerunek miasta
Urząd Miej ski w So snow cu otrzy mał Grand Prix w ka te -
go rii Naj lep szy wi ze ru nek mia sta w me diach spo łecz no -
ścio wych w kon kur sie Krysz ta ły PR -u or ga ni zo wa ne go
przez PRC Com mu ni ca tions. Uro czy ste wrę cze nie na -
gro dy od by ło się pod czas IX Ogól no pol skiej Kon fe ren -
cji PR w Sa mo rzą dzie, któ ra w dniach 23-25 ma ja od by -
ła się w Ka to wi cach. KP

Ha ła sik pre ze sem
PZHL
W sobotę w Warszawie odbył
się Walny Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy
Polskiego Związku Hokeja
na Lodzie, podczas którego
poznaliśmy nowego prezesa.
Ustępującego Zbigniewa
Ingielewicza zastąpił na tym
stanowisku Piotr Hałasik.
No wo wy bra ny pre zes to przed się bior ca od lat zwią za ny
z bran żą ener ge tycz ną, w prze szło ści był pre ze sem i wła -
ści cie lem klu bu siat kar skie go Ka zi mierz Pło mień So sno -
wiec. W wy bo rach na fo tel pre ze sa PZHL po ko nał by łe -
go sę dzie go Jac ka Cha dziń skie go sto sun kiem gło -
sów 45:12. – Mo ja pra ca na tym sta no wi sku bę dzie mia ła
cha rak ter spo łecz ny. Nie przy sze dłem tu taj dla sta no wi -
ska i dla ka sy. Przy sze dłem tu taj, aby osią gnąć suk ces.
Na dziś nie mo gę przed sta wić szcze gó łów pro gra mu,
gdyż je stem czło wie kiem prag ma tycz nym. Je go za ło że -
nia przed sta wię do pie ro na prze ło mie paź dzier ni ka i li -
sto pa da. Jed nym z głów nych ce lów jest zin te gro wa nie
śro do wi ska – pod kre śla no wo wy bra ny pre zes, któ ry jed -
no cze śnie za de kla ro wał, że je śli do koń ca grud nia 2013
ro ku w zna czą cy spo sób nie za si li kon ta związ ku po da
się do dy mi sji. – Chcę, aby ho kej był dys cy pli ną dru ży -
no wą nu mer dwa w Pol sce, tak jak to by ło na prze ło mie
lat 70. i 80. – do dał Ha ła sik. KP

Sergiusz Karpiński, pełniący obowiązki dyrektora Szpitala Miejskiego, będzie ubiegał się o zarządzanie szpitalem  

Nowa szansa dla Szpitala Miejskiego? 

Dys ku sja nate mat oce ny wnio sku wspra wie re fe ren dum
do ty czą ce go zmian woświa cie by ła głów nym punk tem
ob rad ostat niej se sji Ra dy Miej skiej. Pi sze my o tej spra -
wie nała mach te go nu me ru „Ku rie ra Miej skie go”. Rad -
ni rze czo wo pod su mo wa li pra cę Ko mi sji Re fe ren dal nej,
ale za nim to na stą pi ło, szyb ko upo ra li się zprzy go to wa -
nym po rząd kiem ob rad. Wpierw szej czę ści ob rad skon -
cen tro wa li się przede wszyst kim nawy stą pie niu Zbi gnie -
wa Sza leń ca, za stęp cy pre zy den ta mia sta, któ ry przed -
sta wił spra woz da nie z re ali za cji „Pro gra mu dzia łań
narzecz osób nie peł no spraw nych wSo snow cu”. 
Wąt pli wo ści rad nych wzbu dzi ła in na kwe stia,
czy 400 tys. zł, któ re ma zo stać prze ka za ne osta tecz -
nie w tym ro ku na funk cjo no wa nie ho ke jo wej spół ki,
Za głę bia So sno wiec S.A., wy star czy jej na otrzy ma -
nie li cen cji. Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć, za stęp -
ca pre zy den ta za pew ni ła, iż dru ga po ło wa za pla no -
wa nych środ ków wpły nie na kon to klu bu na po cząt -
ku czerw ca. We dług wstęp nych za pew nień władz
klu bu ten za strzyk pie nię dzy po wi nien umoż li wić
klu bo wi spo koj ne funk cjo no wa nie. 
Rad ni przy ję li tak że uchwa łę w spra wie pro gra mu
„MIEJ WIĘ CEJ”, któ ry zo stał przy go to wa ny z ini -
cja ty wy za stęp cy pre zy den ta Zbi gnie wa Sza leń ca.
Pro gram jest skie ro wa ny do człon ków ro dzin wie lo -
dziet nych i za stęp czych, za miesz ka łych na te re nie
So snow ca, któ re po sia da ją mi ni mum trój kę dzie ci.
Nie trze ba speł niać żad ne go kry te rium do cho do we -
go, by człon ko wie ro dzin wie lo dziet nych mo gli sko -
rzy stać z sze re gu ulg i zni żek na usłu gi oraz atrak cje,
ofe ro wa ne przed miej skie jed nost ki oraz pry wat ne
fir my. Dzie ci mu szą być wwie ku do18 lat lub do24.
ro ku ży cia, je śli się uczą lub stu diu ją. – Kil ka mie się -
cy te mu uczest ni czy łem w spo tkan iu tzw. miast pa -
pie skich. Pod czas te go spo tka nia oma wia li śmy ini -
cja ty wę wspie ra nia ro dzin wie lo dziet nych. Oka zu je
się, że na Ślą sku już kil ka miast wdro ży ło po dob ny
pro gram – mó wi Zbi gniew Sza le niec. – Prze ana li zo -
wa li śmy pod czas prac ko le gium moż li wo ści wpro -

wa dze nia pro gra mu w na szym mie ście, a na stęp nie
za ję li śmy się wraz z jed nost ka mi miej ski mi je go
opra co wa niem – do da je. Idea pro gra mu jest pro sta
i zro zu mia ła. Po przez tań sze bi le ty na ba sen, do ki -
na, te atru czy mu zeum, moż nawspie rać i pro mo wać
mo del ro dzi ny wie lo dziet nej, kształ to wać ich po zy -
tyw ny wi ze ru nek oraz zmie rzyć się w ten spo sób
z ni żem de mo gra ficz nym. Ta kich ro dzin jest w mie -
ście po nad700. – Po wsta nie kar ta „MIEJ WIĘ CEJ”,
któ ra bę dzie umoż li wia ła tań szy do stęp do róż nych
atrak cji spor to wych i kul tu ral nych. Li czy my na po -
zy tyw ny od zew i na to, że oprócz jed no stek miej -
skich, zniż ki na swo je pro duk ty czy usłu gi za pro po -
nu ją tak że pry wat ne pod mio ty go spo dar cze, ta kie jak
skle py, fir my, warsz ta ty sa mo cho do we czy sie ci han -

dlo we – nie ukry wa Zbi gniew Sza le niec. Wszy scy,
któ rzy chcą wziąć udział w pro gra mie i za ofe ro wać
zniż ki dla człon ków ro dzin wie lo dziet nych, mo gą
zgło sić chęć swo je go uczest nic twa wWy dzia le Po li -
ty ki Spo łecz nej. Kar ta „MIEJ WIĘ CEJ” po win -
na obo wią zy wać od 1 stycz nia przy szłe go ro ku. Już
te raz wia do mo, że ulgi bę dą obo wią zy wać m.in.
napły wal ni i si łow ni Że rom skie go (50 pro cent), kor -
tach te ni so wych przy ul. Sko nec kie go i „Czar nych”
(50 pro cent), sto ku nar ciar skim (45 pro cent nadu żym
sto ku i 50 pro cent na ma łym sto ku), Za mek Sie lec ki
(50 pro cent), Te atr Za głę bia (50 pro cent), Miej ski
Klub im. Ja na Kie pu ry (70 pro cent), Mu zeum (50
pro cent), Miej ski Klub Macz ki (50 pro cent), Miej ski
Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” (50 pro cent). sk

23. sesja Rady Miejskiej 

Miej więcej 

Moż na za dar mo zro bić prze lew,
spraw dzić pocz tę,  co no we go na Fa -
ce bo oku, Pu del ku, al bo nad czym
pra cu ją po sło wie. Wy star czy tyl ko
mieć przy so bie lap top, smart fon, te -
le fon ko mór ko wy czy ta blet i wsiąść
do jed ne go z 16 au to bu sów KZK
GOP, a na stęp nie za ak cep to wać re -
gu la min, któ ry po ja wi się na ekra nie
mo bil ne go urzą dze nia. Z dar mo we -
go in ter ne tu w au to bu sie moż na ko -
rzy stać do koń ca czerw ca. Bo ty le

po trwa ak cja mar ke tin go wa Ing Ban -
ku Ślą skie go, któ ra roz po czę ła się
w ma ju w ra mach więk szej kam pa -
nii Wi Fi Express.   

Au to bu sy z mo de ma mi bę dzie
moż na roz po znać po po ma rań czo -
wym ko lo rze i in for ma cji  „Tu masz
dar mo wy in ter net od ING”. In ter net
ma być do stęp ny każ de go dnia w 16
wy bra nych po jaz dach wy jeż dża ją -
cych z dwóch ka to wic kich za jezd ni i
z So snow ca.

- Chce my za chę cić do ko rzy sta -
nia z no wo cze snych środ ków ko mu -
ni ka cji – prze ko nu je Mi łosz Grom -
ski, st. spe cja li sta ds. ko mu ni ka cji
kor po ra cyj nej w Ing Ban ku Ślą skim. 

Miesz kań cy So snow ca są za do -
wo le ni. – Po pierw sze czas mi ja szyb -
ciej i przy jem niej, kie dy czło wiek łą -
czy się ze świa tem in ter ne to wym, a
po za tym jest za dar mo. Szko da, że
tyl ko przez dwa mie sią ce – uwa ża
An na Mu sia lik z So snow ca. – Mo że

wła dze KZK GOP po win ny roz wa -
żyć, czy nie wpro wa dzić ta kiej moż -
li wo ści na sta łe – do da je. 

Ak cja ING w au to bu sach KZK
GOP jest kon ty nu acją kam pa nii pro -
mu ją cej ban ko wość in ter ne to wą.
Nie daw no w se ria lu re kla mo wym z
ha słem „In ter ne to wi ma ją le piej”
bank za chwa lał w te le wi zji do stęp do
sie ci w po cią gach, a od 2010 ro ku
utrzy mu je w wy zna czo nej stre fie
hot spot na war szaw skim lot ni sku
Okę cie. W ubie głym ro ku pra cow ni -
cy ban ku roz da li tak że mi lion bez -
płat nych pod ręcz ni ków, jak ko rzy stać
z kom pu te rów i in ter ne tu. Au to bu sy

z bez płat nym in ter ne tem, ufun do wa -
nym przez Ing Bank Ślą ski, jeż dżą
tak że w in nych mia stach, m.in. w Ło -
dzi, Trój mie ście, Biel sku -Bia łej, Czę -
sto cho wie, Opo lu, Rze szo wie,
Szcze ci nie. Bę dzie to praw do po dob -
nie jed no ra zo wa ak cja ING Ban ku
Ślą skie go.sk

Gdzie zna leźć?

Mobilne hot spo ty po win ny funk cjo no wać
na tra sie do lot ni ska w Py rzo wi cach, na
trasach nocnych obsługiwanych z zajezdni
przy ul. 1 Maja (N-84, 7N, 30N,76N, 77N,
130N, 297N, 657N, 830N, 905N, 906N,

911N), na pozostałych liniach katowickich
(0, 7, 9, 10, 11, 12 ,13, 30, 37, 43, 44, 48, 50,
66, 70, 72, 74, 76, 77, 108, 109, 110, 115,
130, 133, 138, 149, 162, 170, 177, 190,
193, 196, 197, 238, 296, 297, 615, 632,
653, 657, 662, 673, 674, 688, 689, 802,
804, 812, 830, 909, 910, 911, 930, 931,
974) oraz liniach obsługiwanych z zajezdni
w Sosnowcu (16 18 24 26 27 28 34 35 40
42 49 55 61 79 84 88 90 91 99 100 104
106 107 116 125 150 154 160 175 182 188
200 220 221 235 260 269 299 604 605
616 622 635 644 690 716 721 722 723
800 801 803 805 806 807 808 811 813
814 815 817 818 825 831 835 902N 903
904N 928 935 984).

Mo bil ne hot spo ty w po ma rań czo wych au to bu sach po łą czą cię ze świa tem 

In ter ne to wi ma ją le piej... 



7 maja dokonano otwarcia Parku
Naukowo-Technologicznego. Kiedy
poznamy jego zarządcę?
Trwa obec nie po stę po wa nie kon kur so -
we. Naj waż niej szą spra wą jest to, że
z punk tu wi dze nia unij ne go fi nan so wa -
nia mu si my speł nić okre ślo ne ry go ry
i tak wy peł nić na sze zo bo wią za nia, by
za rząd ca mógł je wy ko nać. W prze ciw -
nym ra zie umo wa bę dzie nie pra wi dło wo
skon stru owa na. Ma my już wie lu chęt -
nych, któ rzy są za in te re so wa ni ulo ko wa -
niem swo jej dzia łal no ści w Par ku, ale
naj pierw mu si zo stać wy ło nio ny za rząd -
ca Par ku. Wy ło nie nie za rząd cy trwa, bo
od by wa ją się ko lej ne run dy twar dych
ne go cja cji. Po śpiech w tych spra wach
nie jest wska za ny. Le piej jest cier pli wie
po cze kać niż dzia łać zbyt po chop nie.

Rad ni od rzu ci li wnio sek o zor ga ni zo wa nie
re fe ren dum do ty czą ce go re struk tu ry za cji
so sno wic kiej oświa ty. Pa trząc na kon se -
kwen cje, ja kie mo gło ono za so bą po nieść
de cy zję Ra dy Miej skiej na le ży chy ba uznać
za słusz ną.
Ob ser wo wa łem, jak są zbie ra ne pod pi sy
pod wnio skiem re fe ren dal nym. Ze wsząd
do cho dzi ły do mnie in for ma cje, że
miesz kań cy są in for mo wa ni o pla no wa -
nej li kwi da cji Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych i in nych szkół. By li wpro wa dza ni
w błąd, bo wpro wa dza ne zmia ny nie po -
le ga ją na li kwi da cji pla có wek i zwol nie -
niach na uczy cie li. W na szym przy pad -
ku pla no wa ne zmia ny nie skut ku ją ko -
niecz no ścią do jaz du uczniów do szko ły
czy po gor sze niem wa run ków na uki. Nie
oszczę dza my na eta tach i na uczy cie lach,
ale  na kosz tach utrzy ma nia obiek tów.

Je śli  to wszy scy zro zu mie ją, to re fe ren -
dum uwa żam za zby tecz ne. Uza sad nio -
ne i naj więk sze wąt pli wo ści wzbu dzi ło
za da ne py ta nie, nie pra wi dło wo i wa dli -
wie sfor mu ło wa ne. 
Gdy by na tak za da ne py ta nie miesz kań -
cy od po wie dzie li twier dzą co, to wła ści -
wie przez rok, dwa i ko lej ne sto lat, nie
mo gli by śmy za mknąć żad nej szko ły lub
kla sy, na wet je że li do da nej szko ły nie
zna la zł by się ani je den kan dy dat. Jest to
nie re al ne, ab sur dal ne do speł nie nia żą -
da nie.  Po za tym wy ra że nie zgo dy na re -
fe ren dum z tak po sta wio nym py ta niem,
ozna czał by za mach de mo kra cji na de -
mo kra cję i bez praw ne sce do wa nie za dań
sa mo rzą du te ry to rial ne go na człon ków
wspól no ty sa mo rzą do wej. 

Zmia na na sta no wi sku dy rek to ra Szpi ta la
Miej skie go sta ła się fak tem. Cze go mo że -
my po niej ocze ki wać?
Za dłu ża nie się szpi ta li w Pol sce to ka ta -
klizm. Nikt o tym nie mó wi, a opi nia
pu blicz na zaj mu je się po bocz ny mi te -
ma ta mi. Tym cza sem zdro wie jest pod -
sta wo wą war to ścią w ży ciu każ de go
czło wie ka. Szpi ta le po wia to we są z gó -
ry ska za ne na prze gra ną po zy cję wzglę -
dem szpi ta li kli nicz nych czy wo je wódz -
kich. Do te go Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia w wo je wódz twie ślą skim do sta je
mniej pie nię dzy w kra ju w po rów na niu
z in ny mi od dzia ła mi NFZ. Po nad to cią -
gle po wsta ją no we by ty, no we szpi ta le
i pla ców ki, dla któ rych nie ma do dat ko -
wych pie nię dzy, tyl ko wciąż tę sa mą
okre ślo ną  su mę pie nię dzy, ja ką dys po -
nu je NFZ, dzie li się na co raz więk szość
licz bę pod mio tów. Je że li te raz nie zor -

ga ni zu je my okrą głe go sto łu, z Urzę dem
Mar szał kow skim i NFZ, to szpi ta le po -
wia to we po pro stu zban kru tu ją. Nie
wszyst kie szpi ta le ma ją ty le szczę ścia,
co nasz, kie dy w cza sie trwa nia mi ze rii
fi nan so wej, zde cy do wa li śmy się na wy -
ło że nie po nad 100 mln zł z bu dże tu
mia sta. Ca ły czas zmniej sza się jed nak
kon trakt NFZ. Gdy by kon trakt był wyż -
szy, pro blem fi nan so wa nia by nie ist niał
w ta kiej mie rze jak obec nie. Je że li nasz
szpi tal, po nad dwu krot nie więk szy niż
in ne szpi ta le w Pol sce ma cza sa mi ten
sam kon trakt co szpi tal mniej szy i tam
też są pro ble my fi nan so we, to ozna cza,
że wi nę za wy nik fi nan so wy nie po no si
dy rek tor czy or gan za ło ży ciel ski. Wi -
na tkwi w zbyt ni skich  środ kach prze -
zna czo nych na le cze nie. My le czy my

pa cjen ta dwu krot nie ta niej niż in ne
szpi ta le w są siedz twie. Do szli śmy już
do pew nej ścia ny. My oszczę dza my,
a w za mian otrzy mu je my od NFZ co raz
niż szy kon trakt. Wzy wam więc, by de -
cy den ci się opa no wa li. Je śli nie roz wią -
że my pro ble mu fi nan so wa nia służ by
zdro wia, nic nas nie bę dzie cie szyć. Ani
no we ha le, bo iska, mu zea, dro gi czy
cie ka we im pre zy. Nie ste ty, w obec nej
sy tu acji szpi ta le są ska za ne na we ge ta -
cję, a w dal szej ko lej no ści na znisz cze -
nie.
Dy rek tor Zbi gniew Swo bo da, któ re go
bar dzo ce nię, nie miał już siły wal czyć
z tym sys te mem. Spraw dzi my za tem,
czy no wy dy rek tor bar dzie spraw ny,
prze ko na za ło gę, by ina czej pra co wać
i czy w re zul ta cie uda mu się wy pra co -

wać wyż szy kon trakt i lep sze usłu gi me -
dycz ne.

Jed nym z po my słów mo że być prze kształ -
ce nie szpi ta la w spół kę?
Roz pa tru ję ta ki po mysł. Ale z pu ste go
i Sa lo mon nie na le je. W obec nym sys te -
mie praw nym prze kształ ce nie szpi ta la
w spół kę nie da je nic no we go, ale w dal -
szym cią gu zmu sza gmi nę do pil no wa nia
i wy kła da nia pie nię dzy przy ujem nym
wy ni ku fi nan so wym. Usta wa nie da je
moż li wo ści na wyj ście na pro stą. Na wet
je śli spół ka się na sta wi na oszczęd no ści
i ro bie nie wy ni ku, to oczy wi ście jest to
w sta nie zro bić, ale szpi tal jest od le cze -
nia lu dzi, a nie od za ra bia nia pie nię dzy.

Zo staw my trud ne, co dzien ne spra wy.
Przed na mi Dni So snow ca. W tym ro ku wy -
jąt ko we, bo w no wym miej scu.
Im pre zy od bę dą się w więk szo ści przy ul.
Kre so wej, obok Sta dio nu Lu do we go. To
pre lu dium do stre fy spor tu w cza sie Eu -
ro 2012, któ ra bę dzie funk cjo no wać przez
ca ły czas trwa nia mi strzostw. Ku pu je my
wła sny te le bim, bo wy na ję cie oka za ło się
bar dzo dro gie. Wra ca jąc do Dni So snow -
ca gwiaz dy, jak to gwiaz dy, ma ją swo ich
od da nych fa nów lub kry ty ków, ale naj -
waż niej sza jest do bra za ba wa i do bra po -
go da. Za pra szam ser decz nie nie tyl ko
miesz kań ców So snow ca, ale tak że miesz -
kań ców miast są sied nich i ży czę do brej
za ba wy, a po tem go rą ce go ki bi co wa nia
i wie lu po zy tyw nych wra żeń.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman�
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Nie ulegać presji, działać rozsądnie 
Rozmowa z Kazimierzem Górskim, prezydentem miasta 

Jesz cze przez co naj mniej rok
w obec nym kształ cie bę dzie
funk cjo no wał Ze spół Szkół Spe -
cjal nych nr 1 w So snow cu. Wła -
dze mia sta, w tym i rad ni, bio rąc
pod uwa gę opi nie ro dzi ców,
uczniów, na uczy cie li oraz związ -
ków za wo do wych zre zy gno wa li
z po my słu je go roz wią za nia. In -
ne zmia ny w siat ce szkół są jed -
nak nie uchron ne, i już re ali zo wa -
ne. Przy czy na pod sta wo wa to
spa dek licz by uczniów w szko -
łach, przy jed no cze snym wzro -
ście wy dat ków na oświa tę, któ re
w tym ro ku wy nio są oko ło 300
mln zło tych. To oko ło 40 pro cent
bu dże tu mia sta. 

Ra chun ki za prąd, ogrze wa -
nie, wo dę, a tak że kosz ty re mon -
tów są co raz wyż sze, a sub wen cję
oświa to wą po chła nia ją przede
wszyst kim pen sje na uczy cie li.
Zmia ny w so sno wic kiej oświa cie
ma ją przy nieść nie ty le oszczęd -
no ści, ale zra cjo na li zo wać wy dat -
ki na nią, za ha mo wać ro sną cy
stru mień wy da wa nych środ ków
oraz umoż li wić stop nio we ob ni -
ża nie kosz tów. Wstęp nie ma to
po zwo lić na po zo sta wie nie
w gmin nej ka sie oko ło 2,5 mln zł. 

– Zmia ny są ko niecz ne z wie lu
po wo dów, zresz tą iden tycz nych we

wszyst kich gmi nach na sze go kra -
ju. Na pierw szy plan wy su wa się
niż de mo gra ficz ny i nie spra wie dli -
wy po dział sub wen cji oświa to wej,
któ ry zmu sza nas do wy dat ko wa -
nia okre ślo nych środ ków, bez moż -
li wo ści prze zna cze nia ich na in ne
po trze by. Wszyst kie da ne do ty czą -
ce kosz tów funk cjo no wa nia szkół
zo sta ły do kład nie prze ana li zo wa ne
i spraw dzo ne. Za pro po no wa li śmy
roz wią za nia, któ re ma ją przy nieść
kon kret ne oszczęd no ści. Z prze -
pro wa dza nych ana liz wy ni ka, że
utrzy my wa nie wska za nych szkół
ge ne ro wa ło naj więk sze stra -
ty – wy ja śnia Piotr We so łow ski,
na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji
w Urzę dzie Miej skim w So snow -
cu. 

– Przez prze pro wa dza ne
zmia ny nie ob ni ża my kom for tu
po zio mu na uki, wa run ków na -
ucza nia, ale jed no cze śnie za mie -
rza my osią gnąć lep sze re zul ta ty
eko no micz ne. Ucznio wie bę dą
cho dzić do in nych szkół, ale za -
pew nia ją cych im bar dzo do bre
wa run ku na uki. Po za tym od le -
gło ści po mię dzy bu dyn ka mi
szkół są nie wiel kie i nie po cią -
gnę ły za so bą ko niecz no ści zor -
ga ni zo wa nia trans por tu dla
uczniów – do da je. 

Osta tecz nie rad ni pod ję li
uchwa łę o li kwi da cji Gim na zjum
nr 10 przy ul. Pół noc nej 81
i prze nie sie nie od dzia łów z Gim -
na zjum nr 10 do Gim na zjum
nr 11 (w struk tu rach ZSO nr 1
przy ul. Sta szi ca), zmia nie lo ka -
li za cji Gim na zjum nr 6 przy ul.
Kra sic kie go i włą cze niu do Ze -
spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 7 przy ul. Gwiezd nej, zmia nie
lo ka li za cji Gim na zjum nr 15
przy ul. Ostro gór skiej i włą cze -
niu do Ze spo łu Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych
przy ul. Ja giel loń skiej oraz zmia -
nie lo ka li za cji Szko ły Pod sta wo -
wej Nr 25 i prze nie sie niu do bu -
dyn ku Gim na zjum nr 6 przy ul.
Kra sic kie go. 

I tak przy kła do wo li kwi da cja
Gim na zjum nr 10 ma przy nieść
oszczęd no ści na su mę 341 tys. zł,
wy ni ka ją cą ze zwol nie nia pra -
cow ni ków nie pe da go gicz nych
oraz oko ło 178 tys. zł, któ re po -
chła nia ło utrzy ma nie bu dyn ku. 

Naj więk sze emo cje wzbu dzi -
ło prze nie sie nie Gim na zjum
nr 15 przy ul. Ostro gór skiej
i włą cze nie do Ze spo łu Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz -
nych przy ul. Ja giel loń skiej oraz
li kwi da cja Ze spo łu Szkół Spe -

cjal nych nr 1, do któ rej osta tecz -
nie nie do szło. Pierw sze roz wią -
za nie bu dzi ło kon tro wer sje ze
wzglę du na to, że ucznio wie
mie li prze nieść się z kom for to -
we go bu dyn ku do szko ły, w któ -
rej część wy ma ga ge ne ral ne go
re mon tu. Ten ma się jed nak nie -
ba wem za cząć. Trwa po stę po wa -
nie prze tar go we. Re mont, któ ry
ma kosz to wać oko ło 1 mln zło -
tych, ma zo stać prze pro wa dzo ny
w cią gu naj bliż szych mie się cy

do cza su roz po czę cia ro ku szkol -
ne go. Bu dy nek szko ły cze ka tak -
że kom plek so wa ter mo mo der ni -
za cja, któ ra bę dzie kosz to wać
oko ło 10,5 mln zło tych, z cze go
pra wie 8 mln 200 tys. zł po cho -
dzić bę dzie z Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go. Na uczy cie le
w wy ni ku prze pro wa dzo nych
zmian nie po win ni stra cić pra cy.
Nie wy klu czo ne są jed nak cię cia
w wy mia rze go dzin w przy pad -

ku eta tów na uczy cie li, a tak że
zwol nie nia z po wo du bra ku na -
bo ru uczniów do szkół. Sprze ciw
ro dzi ców wo bec prze pro wa dza -
nych zmian skon kre ty zo wał się
w po sta ci pod pi sów pod wnio -
skiem o prze pro wa dze nie re fe -
ren dum w tej spra wie. Wszyst ko
wska zu je jed nak na to, że re fe -
ren dum z przy czyn for mal no -
praw nych się nie od bę dzie,
o czym pi sze my na stro nie 4
„Ku rie ra”. sk

Przeprowadzane zmiany w sosnowieckim szkolnictwie mają zahamować wartki strumień wydatków na oświatę

Ratują przed niżem demograficznym

Zmiany w szkolnictwie to nie tylko oszczędności, ale i inwestycje. Już teraz uczniowie ZSO
nr 7 mogą przez cały rok korzystać z kompleksu sportowego, który zimą zamienia się
w „Białego Orlika”
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Re fe ren dum 
nie bę dzie 
Rad ni od rzu ci li wnio sek o prze -
pro wa dze nie re fe ren dum w spra -
wie zmian w oświa cie. Pra wie 20
ty się cy pra wi dło wo ze bra nych
pod pi sów pod ini cja ty wą re fe ren -
dal ną w spra wie zmian w oświa -
cie naj praw do po dob niej tra fi
do… ko sza. Przy naj mniej sym bo -
licz nie. Rad ni pod czas ostat niej
se sji za gło so wa li za od rzu ce niem
wnio sku Oby wa tel skie go Ko mi -
te tu Re fe ren dal ne go. 19 rad nych
uzna ło prze pro wa dze nie re fe ren -
dum w pro po no wa nym kształ cie
za nie zgod ne z pra wem, czte rech
by ło od mien ne go za da nia, a je den
wstrzy mał się od gło su. 

Naj więk sze kon tro wer sje
wzbu dzi ło py ta nie, ja kie we
wnio sku za warł Oby wa tel ski Ko -
mi tet Re fe ren dal ny. Py ta nie:
„Czy je steś za za nie cha niem
zmian w so sno wiec kiej oświa cie,
któ re po le ga ły by na li kwi do wa -
niu, włą cza niu i prze no sze niu
sie dzib pla có wek oświa to -
wych?”, uzna no za nie do pusz -
czal ne i wa dli wie skon stru owa ne.
Roz bu do wa ną opi nię na te mat
prze pro wa dze nia re fe ren dum
z tak po sta wio nym py ta niem,
przy go to wa li człon ko wie Ko mi -
sji Re fe ren dal nej, skła da ją cej się
z rad nych, któ rzy po sił ko wa li się
nie tyl ko kom plek so wą opi nią
rad ców praw nych Urzę du Miej -
skie go, ale tak że 15-stro ni cową
eks per ty zą, przy go to wa ną przez
ze spół prof. Zyg mun ta To bo ra
z Uni wer sy te tu Ślą skie go. 

– Z po wo du błęd ne go py ta nia,
któ re pro wa dzi ło by do roz strzy -

gnięć nie zgod nych z pra wem,
wnio sek o re fe ren dum zo stał od -
rzu co ny. Ewen tu al ny po zy tyw ny
wy nik re fe ren dum do pro wa dził -
by do cał ko wi te go ubez wła sno -
wol nie nia na przy szłość or ga ny
sa mo rzą du te ry to rial ne go we
wszyst kich kwe stiach zwią za -
nych z oświa tą, nie tyl ko pu blicz -
ną, ale i nie pu blicz ną – mó wi Ka -
rol Wi niar ski, prze wod ni czą cy
Ko mi sji Re fe ren dal nej. 

Człon ko wie Ko mi sji Re fe ren -
dal nej, któ rzy ze bra li się na kil ku
po sie dze niach, przez wie le go -
dzin oma wia li aspek ty praw ne
i in ter pre to wa li prze pi sy. Zwe ry -
fi ko wa li tak że 22 025 pod pi sów.
Spraw dza li czy tel ność, kom plet -
ność, a w nie któ rych przy pad -
kach praw dzi wość da nych.
Za pra wi dło wo zło żo ne uzna li
19 325 pod pi sów, a od rzu ci -
li 2700 pod pi sów. 

Osta tecz nie stwier dzi li, że tak
za da ne py ta nie pro wa dzi do usta -
no wie nia ge ne ral nej za sa dy, któ ra
po zba wi ła by wła dze mia sta
w spo sób bez ter mi no wy re ali za -
cji na ło żo nych przez usta wy
gmin ną i po wia to wą za dań w za -
kre sie oświa ty. Co wię cej, brak
moż li wo ści prze pro wa dze nia
zmian do ty czył by tak że pla có wek
nie pu blicz nych, co na ru sza ło by
pra wa osób pry wat nych do pro -
wa dze nia wła snej dzia łal no ści go -
spo dar czej. Wąt pli wo ści wzbu -
dzi ła tak że kwe stia, czy re fe ren -
dum za kwa li fi ko wać ja ko gmin ne
czy po wia to we. Nie za leż nie jed -
nak od tej kwe stii, człon ko wie ko -

mi sji re fe ren dal nej uzna li, że nie
zo stał w peł ni speł nio ny wy móg
po in for mo wa nia miesz kań ców
o re fe ren dum, a co wię cej, nie
spo sób udo wod nić, iż w po da wa -
nych in for ma cjach po ja wi ła się
treść py ta nia re fe ren dal ne go, co
sta no wi ło obo wią zek cią żą cy
na ini cja to rze re fe ren dum. 

– Ja ko czło nek ko mi sji re fe -
ren dal nej mu szę stwier dzić, że
pod czas na szych prac spie ra li śmy
się pięk nie. Na ar gu men ty i ar ty -
ku ły praw ne. By ła to wręcz aka -
de mic ka dys ku sja. Ob ra dy by ły
bar dzo owoc ne, po ży tecz ne. Jed -
nak za da ne py ta nie nie by ło naj -
szczę śliw sze. Bę dę jed nak gło so -
wał za tym, że by re fe ren dum zo -
sta ło prze pro wa dzo ne, bo 10 pro -
cent wy bor ców wy ra zi ło wo lę
prze pro wa dze nia te go re fe ren -
dum – ar gu men to wał rad ny Pa -
weł Woj tu siak z klu bu „Nie za leż -
nych”. – Nie chcia ł bym tra cić te -
go oby wa tel skie go ka pi ta łu, dla -
te go uwa żam, że rad ni po win ni
prze pro wa dzić re fe ren dum z wła -
snej ini cja ty wy i ta ki wła śnie
wnio sek zło żę, bo miesz kań cy
opo wie dzie li się za tą ideą – mó -
wił Woj tu siak. 

Agniesz ka Cze chow ska-Ko -
peć, za stęp ca pre zy den ta, wska zy -
wa ła tak że na in ne aspek ty tej
spra wy. – Ża den z na uczy cie li nie
stra ci pra cy. Prze pro wa dza ne
zmia ny nie przy no szą żad ne go
uszczerb ku ani dla uczniów, ani
dla na uczy cie li. Na wet pre zes
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go, Iwo na Za łuc ka, upo waż ni ła

mnie do prze ka za nia in for ma cji,
że związ kow cy nie po pie ra ją
wnio sku o re fe ren dum – mó wi ła
Cze chow ska -Ko peć. – Po za tym
za da ne py ta nie re fe ren dal ne jest
zbyt ogól ne i kreu ją ce od po -
wiedź – ne ga tyw ną od po wiedź.
Bo kto na tak za da ne py ta nie, od -
po wie, że jest za li kwi da cją
szkół – do da ła. Jej sta no wi sko po -
par li tak że pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski i za stęp ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski. – Od rzu ca jąc na wet aspek -
ty praw ne, wy obraź my so bie sy tu -
ację, gdy by miesz kań cy w re fe -
ren dum, po wie dzie li nie. Pa ra dok -
sal nie ozna cza ło by to, że wła dze
mia sta są zo bo wią za ne do cią głe -
go li kwi do wa nia, włą cza nia
i prze no sze nia szkół – zwró cił
uwa gę Chę ciń ski. 

Swo je sta no wi sko pre zen to wał
tak że Je rzy Cho le wa, peł no moc -
nik Oby wa tel skie go Ko mi te tu
Re fe ren dal ne go, któ ry usto sun ko -
wał się do wszyst kich za rzu tów,
przed sta wio nych przez Ko mi sję
Re fe ren dal ną. – Py ta nie zo sta ło
sfor mu ło wa ne w spo sób jak naj -
bar dziej zro zu mia ły dla miesz -
kań ców, od po wia da ło ich ocze ki -
wa niom – wy ja śniał Cho le wa. 

W cią gu 14 dni od pod ję cia
uchwa ły ini cja to rom re fe ren dum
przy słu gu je pra wo zło że nia skar -
gi do są du ad mi ni stra cyj ne go,
któ ry ma tak że 14 dni na roz -
strzy gnię cie skar gi. Gdy by sąd
uznał, że uchwa ła pod ję ta przez
rad nych jest nie zgod na z pra wem,
re fe ren dum doj dzie do skut ku
i zo sta nie prze pro wa dzo ne. sk

Do bie gły koń ca pra ce przy pierw -
szym eta pie re mon tu wia duk tów
nad dro gą eks pre so wą S -86 w So -
snow cu. Wy re mon to wa na zo sta ła
część pro wa dzą ca do Mi lo wic.
Te raz pra ce bę dą pro wa dzo ne
na wia duk cie w kie run ku cen -
trum mia sta.

W związ ku z tym nie obej dzie
się bez zmia ny or ga ni za cji ru chu.
Uła twio ny bę dzie do jazd w kie -

run ku Mi lo wic. Bez zmian po zo -
sta ną pra wo skrę ty oraz moż li -
wość zjaz du w le wo z cen trum
So snow ca do Ka to wic. Po zo sta łe
le wo skrę ty pro wa dzo ne bę dą jak
do tych czas ob jaz da mi przez naj -
bliż sze wę zły.

Przy po mnij my, że re mont roz -
po czął się w sierp niu ubie głe go ro -
ku po trwa do li sto pa da 2012. Wy -
ko naw cą jest fir ma Skan ska. KP

Zmiana organizacji ruchu
na wiaduktach nad S-86

Wy dział Edu ka cji Urzę du Miej -
skie go w So snow cu in for mu je
o moż li wo ści sko rzy sta nia z ję zy -
ko wej plat for my le ar nin go wej po -
zwa la ją cy dzie ciom na sa mo -
dziel ną na ukę ję zy ka an giel skie -
go po przez gry i za ba wy. Pro jekt
ten jest pro wa dzo ny i fi nan so wa -
ny przez Gór no ślą ski Zwią zek
Me tro po li tal ny oraz ob ję ty pa tro -
na tem Mi ni ster stwa Edu ka cji Na -
ro do wej.

Opar to go na pro gra mie „Za -
ba wa słów ka mi me to dą PRO -
TI” – skła da się on z 54 gier i za -
baw – po dzie lo nych na 9 mo du -
łów głów nych oraz 3 mo du ły za -
wie ra ją ce te sty spraw dza ją ce.
Kurs do stęp ny jest pod ad re sem
in ter ne to wym: www.epro ti.pl i bę -
dzie ak tyw ny do 26 kwiet nia 2013

ro ku. By uzy skać do stęp do tej
plat for my na le ży się za re je stro wać
za po mo cą uzy ska nych lo gi nów.
Na każ dej z kart umiesz czo ne są
po dwój ne ko dy do stę pu – za rów -
no dla dziec ka, jak i je go ro dzi ca.
Bliż sze in for ma cje, m.in. re gu la -
min ko rzy sta nia z plat for my 
E -PRO TI, znaj du ją się na od wro -
cie kart z ko da mi do stę pu.

Ofer ta skie ro wa na jest do ro -
dzi ców dzie ci już od 3. ro ku ży cia,
któ re nie uczęsz cza ją do przed -
szko li. Od biór in dy wi du al nych lo -
gi nów umoż li wia ją cych za lo go -
wa nie się na wy żej wy mie nio nej
plat for mie od by wa się w se kre ta -
ria cie Wy dzia łu Edu ka cji Urzę du
Miej skie go przy ul. Ma ła chow -
skie go 3, I pię tro, p. 27-28 w go -
dzi nach od 8.00 do 15.00. KP

An giel ski dla naj młod szych

W Urzę dzie Miej skim w So snow cu zo -
sta ła pod pi sa na umo wa na świad cze nie
usłu gi Pro jekt se lek tyw nej zbiór ki,
wdro że nie edu ka cji pu blicz nej, pro mo -
cja przed się wzię cia w ra mach Pro jek tu
„Bu do wa kom plek so we go sys te mu go -
spo dar ki od pa da mi w So snow cu”.

Sy gna ta riu sza mi umo wy są Miej ski
Za kład Skła do wa nia Od pa dów
Sp. zo.o. wSo snow cu oraz kon sor cjum
firm: Eko -Kon sul ting -Pro jekt „CON -

SE KO -BBM -DE SIGN” S.A. z sie dzi -
bą w Kra ko wie – Peł no moc nik, Lo ca ti -
voSp. zo.o. z sie dzi bą wKra ko wie oraz
Fun da cja Eko lo gicz na AR KA z sie dzi -
bą w Biel sku -Bia łej. Ter min re ali za cji
umo wy wy no si 32 mie sią ce od da ty jej
pod pi sa nia, a war tość Kon trak tu -
to 742 305 zł (brut to). Wy ko naw ca
w cią gu 3 mie się cy opra cu je pro gram
se lek tyw nej zbiór ki od pa dów, ana stęp -
nie roz pocz nie edu ka cję eko lo gicz ną

miesz kań ców So snow ca wza kre sie pra -
wi dło we go se gre go wa nia od pa dów
„uźró dła” dla uspraw nie nia sys te mu se -
lek tyw ne go gro ma dze nia od pa dów
oraz prze pro wa dzi pro mo cję Pro jek tu
„Bu do wa kom plek so we go sys te mu go -
spo dar ki od pa da mi w So snow cu”.

Pro jekt   współ fi nan so wa ny jest
przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków
Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro gra -
mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko. KP

Bu do wa kom plek so we go sys te mu go spo dar ki
od pa da mi w So snow cu  Ska te Park i pra wie dwa ki lo me try tras ro we ro -

wych to no we in we sty cje, któ re po wsta ną
w Par ku im. Jac ka Ku ro nia w Ka zi mie rzu Gór -
ni czym. War tość ca łe go pro jek tu to po nad 4,4
mln zł. Oko ło 3,7 mln zł po cho dzić bę dzie
z do fi nan so wa nia.  

W ra mach pla no wa nej in we sty cji po -
wsta nie Ska te Park, któ ry bę dzie umiej -
sco wio ny w miej scu daw nych nie cek ba -
se no wych. W je go skład wej dą czte ry
stre fy: niec ki be to no wej dla rol ka rzy,
niec ki be to no wej dla ro we rzy stów, half pi -
pe o wy so ko ści 250 cm wy ko na nej ze

sklej ki oraz stre fy z prze szko da mi wol no
sto ją cy mi. 

Po nad to pro jekt prze wi du je po wsta nie tras
rol ko wych, ro we ro wych i pie szych. Wy mie nio -
ne zo sta ną tak że ław ki oraz ko sze na śmie ci.
Ska te Park zaj mie po wierzch nię oko ło pól hek -
ta ra, z ko lei no we tra sy bę dą mia ły dłu -
gość 1,7 km.

Do fi nan so wa nie po cho dzić bę dzie z Fun -
du szu Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go. Prio ry tet: III. Tu ry -
sty ka. Dzia ła nie/Pod dzia ła nie:3.2.2 In fra struk -
tu ra oko ło tu ry stycz na/ pod mio ty pu blicz ne. KP

Do fi nan so wa nie do par ku w Ka zi mie rzu

In we sty cja Go spo dar cza Bra ma
Ślą ska – etap I – zna la zła się
wśród dzie się ciu wy róż nio nych
pro jek tów w ogól no pol skim kon -
kur sie na TOP In we sty cje Ko mu -
nal ne 2012. Na gro dy zo sta ły wrę -
czo ne 14 ma ja pod czas Kon gre su
Go spo dar cze go w Ka to wi cach.

Kon kurs dla in ter nau tów, któ ry
miał wy ło nić naj lep sze in we sty cje
ko mu nal ne w Pol sce to po mysł or -
ga ni za to rów Eu ro pej skie go Kon -
gre su Go spo dar cze go oraz re dak -
cji Por ta lu sa mo rzą do we go. pl.

W uza sad nie niu czy ta my: Na -
gro da dla So snow ca za uru cho -
mie nie Za głę biow skiej Stre fy Go -
spo dar czej obej mu ją cej: po wsta -
nie So sno wiec kie go Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz ne go wraz
z in fra struk tu rą dro go wą na te re -
nie by łej KWK „Niw ka -Mo drze -
jów”, uzbro je nie te re nów w re jo -
nie zli kwi do wa nej ko pal ni
„Macz ki -Bór”. War tość in we sty -
cji: 81 mln 23 tys. 890 zło tych,
z cze go 60 mln 929 tys. 573 zło te

po cho dzi z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go na la -
ta 2007-2013.

Z ko lei 11 ma ja mia sto pod pi -
sa ło umo wę z fir mą Skan ska,
na mo cy któ rej wy bu do wa ny zo -
sta nie 750-me tro wy od ci nek dro -
gi do ob słu gi So sno wiec kie go
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne -
go. Wy ko naw ca ma pięć mie się cy
na re ali za cję in we sty cji, któ rej
koszt wy nie sie 3,3 mln zł.

W pierw szej ko lej no ści po -
wsta nie od ci nek łą czą cy park z ul.
Or ląt Lwow skich. Na stęp nie zmo -
der ni zo wa na zo sta nie dro ga pro -
wa dzą ca do par ku od stro ny ul.
Woj ska Pol skie go. In we sty cja po -
wsta nie z opóź nie niem, a wszyst -
ko to efekt pro ble mów zwią za -
nych z wy bo rem wy ko naw cy.
Osta tecz nie fir ma Eu ro via Pol ska
nie przy stą pi ła do pod pi sa nia
umo wy i mia sto po otrzy ma niu
opi nii Urzę du Za mó wień Pu blicz -
nych pod pi sa ło umo wę z dru gą
w ko lej no ści fir mą. KP

Gospodarcza Brama Śląska wśród TOP Inwestycji
Komunalnych 2012

Dro ga do Par ku za pięć mie się cy

Rad ny Ste fan Woj now ski, otrzy mał 12 ma -
ja w ko ście le Ini cja ty wy Twór czych w War -
sza wie Or der św. Sta ni sła wa. So sno wi cza -
ni na od zna czył or de rem III kla sy prof. Ma -
rek Kwiat kow ski, Wiel ki Mistrz. – Uro czy -
stość by ła bar dzo pod nio sła. Zna la złem się
w sza cow nym gro nie pro fe so rów i cie szę
się, że mo ja skrom na oso ba zo sta ła do ce nio -
na – mó wi Ste fan Woj now ski. – To wy róż -
nie nie za 30 lat pra cy spo łecz no -cha ry ta -
tyw nej. Przy nio sło mi wiel ką sa tys fak cję –
do dał. Or de ry ode bra ło w su mie 16 człon -
ków Sto wa rzy sze nia Dam i Ka wa le rów Or -
de ru św. Sta ni sła wa z Ko man do rii Za głę -
biow skiej. sk

Stefan Wojnowski został odznaczony Orderem św. Stanisława 

Wyróżnienie za pracę dla innych 



Naj gor sze la ta za na mi
Roz mo wa z Ma cie jem Or now skim, rad nym SLD, or dy na to rem Od dzia łu Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni cze go w Szpi ta lu Miej skim 
Jak Pan oce nia obec ną sy tu ację fi nan -
so wą mia sta? 
Za dłu że nie mia sta wy no si oko ło 30
pro cent, a do pusz czal ne za dłu że nie
mo że się gać oko ło 60 pro cent, więc
nie jest to zła sy tu acja. W związ ku
zkry zy sem fi nan so wym przy cho dy
z po dat ków CIT i PIT są co raz niż -
sze, przez co przy cho dy mia sta są
niż sze niż wpo przed nich la tach. Po -
za tym pań stwo na rzu ca sa mo rzą -
dom co raz wię cej za dań bez od po -
wied nie go wpar cia fi nan so we go, co
skut ku je co raz gor szą i trud niej szą
kon dy cją sa mo rzą du. 

Na co gmi na wy da je zbyt du żo? 
Oso bi ście uwa żam, że mia sto zbyt
wie le do pła ca do oświa ty, któ rej fi -
nan so wa nie jest pod sta wo wym obo -
wiąz kiem pań stwa. W prze cią gu
ostat nich10 lat licz ba uczniów wso -
sno wiec kich szko łach zmniej szy ła
się o pra wie 40 pro cent. Na to miast
licz ba bu dyn ków szkol nych oraz eta -
tów na uczy ciel skich po zo sta ła bez
zmian. Wmie ście funk cjo nu ją szko -
ły, gdzie gmi nado pła ca oko ło8-9 ty -
się cy zło tych do jed ne go ucznia.
Licz ba uczniów w tych szko łach
zmniej szy ła się okil ka set wprze cią -
gu ostat nich lat. Na le ży za dać so bie
py ta nie, czy te szko ły są usy tu owa ne
w ta kich miej scach, że w da nych
dziel ni cach jest zbyt ma ło dzie ci, czy

też ka dra na uczy ciel ska jest tak sła -
ba, że ro dzi ce nie chcą, by dzie ci się
uczy ły wta kiej szko le. 

Czy li pla no wa ne zmia ny w oświa cie to
do pie ro po czą tek a nie ko niec… 
Mo im zda niem po łą cze nie kil ku
szkół, któ re pla nu je my w tym ro ku
prze pro wa dzić, to po wi nien być do -
pie ro po czą tek re for my w oświa cie.
To nie do pusz czal ne, by bu dyn ki
szkol ne by ły wy peł nio ne w jed nej
trze ciej swo jej ku ba tu ry. Mó wie nie
przez nie któ re oso by, że na le ży
zmniej szyć li czeb ność klas dokil ku -
na stu uczniów to de ma go gia, gdyż
w nie któ rych szko łach so sno wiec -
kich, cie szą cych się do brą re no mą
wśród uczniów (ta kich jak gim na -
zjum i li ceum St. Sta szi ca, li ceum
im. E. Pla ter), kla sy są trzy dzie sto kil -
ku oso bo we, a gdy by wła dze tych
szkół mo gły przy jąć wię cej uczniów,
to na pew no chęt nych by nie za bra -
kło. Szko ła to nie bu dy nek, ale lu -
dzie, któ rzy wniej pra cu ją i ich za da -
niem jest stwo rze nie ta kich wa run -
ków na uki, by ab sol wen ci tych szkół
mo gli wy bie rać na ukę w naj lep -
szych gim na zjach i li ce ach, a ab sol -
wen ci li ce ów naj lep sze uczel nie
wkra ju. Bo le ję nad tym, że te sty dla
ab sol wen tów so sno wiec kich pod sta -
wó wek, gim na zjów, atak że eg za mi -
ny ma tu ral ne wy pa da ją ja ko jed ne

znaj gor szych wna szym wo je wódz -
twie. Szko ła po pro stu nie ma
uczyć 14 uczniów w kla sie, ale ma
być do bra, utrzy my wać wy so ki po -
ziom, nie za leż nie odlicz by uczniów
wkla sie. 

Czy ini cja ty wa re fe ren dal na to kom plet -
ne fia sko? 
Ko mi sja re fe ren dal na utwo rzo -
na przez Ra dę Miej ską oce nia, czy
wnio sek ore fe ren dum zo stał pod pi -
sa ny przez wy star cza ją cą licz bę osób
i czy re fe ren dum mo że się od być.
Sa mo jed nak py ta nie re fe ren dal ne,
któ re brzmi: „Czy je steś zaza nie cha -
niem zmian wso sno wiec kiej oświa -
cie, któ re po le ga ły by na li kwi do wa -
niu, włą cza niu i prze no sze niu sie -
dzib pla có wek oświa to wych?”, uwa -
żam zaidio tycz ne, bo przytak po sta -
wio nym py ta niu nie moż naby wy ga -
sić na wet kla sy, w któ rej nie by ło by
na bo ru i za mknąć lub otwo rzyć no -
wej szko ły. 

Jak Pan ja ko le karz oce nia opie kę zdro -
wot ną i do stęp do usług me dycz nych
na te re nie So snow ca? 
So sno wiec ka opie ka me dycz -
na w mo im od czu ciu jest na bar dzo
wy so kim po zio mie. Wna szym mie -
ście dzia ła ją trzy du że szpi ta le, peł -
no pro fi lo we, za pew nia ją ce opie kę
nad miesz kań ca mi So snow ca, po -

cząw szy od po czę cia aż do śmier ci.
Opie ka am bu la to ryj na jest do stęp -
na w każ dej dziel ni cy na sze go mia -
sta. Pew ny mi nie do cią gnię cia mi są
np. dłu gie ocze ki wa nie do pew nych
po rad spe cja li stycz nych, ale jest to
nie za leż ne odpla có wek służ by zdro -
wia, tyl ko uwa run ko wa ne ni skim
kon trak tem z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia. Gdy by te kon trak ty
by ły na wyż szym po zio mie, w na -
szym mie ście jest moż li wość or ga -
ni za cyj naiza bez pie cze nie me dycz -
ne, aby cho rzy by li przyj mo wa ni
uspe cja li stów bar dzo szyb ko. Uwa -
żam, że na le ży zro bić wszyst ko, aby
noc napo moc by ła udzie la nanie tyl -
ko w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe -
cja li stycz nym św. Bar ba ry, ale tak że
w Szpi ta lu Miej skim. Kon trakt
zNFZ dla Szpi ta la Miej skie go po wi -
nien być przy wró co ny w mia rę
szyb ko ido stęp donoc nej opie ki me -
dycz nej po wi nien być moż li wy win -
nych czę ściach mia sta. 

Czy fak tycz nie w cią gu ostat nich lat od -
no to wa li śmy w mie ście ba by bo om?
Wna szym szpi ta lu wubie głym ro ku
uro dzi ło się 1933 dzie ci, co wpo rów -
na niu z in ny mi la ty wy no si oko -
ło 300 po ro dów rocz nie wię cej. Ten
rok za po wia da się po dob nie. Nie -
mniej ro dzą w Szpi ta lu Miej skim
tak że pa cjent ki z miast ościen nych,

co sta no wi oko ło 30 pro cent po ro -
dów. Kom pe tent na opie ka per so ne -
lu, życz li wo ść, wspa nia łe wa run ki
by to we po wo du ją, że co raz wię cej
pa cjen tek chce ro dzić wła śnie u nas.
Naży cze nie bez płat nie znie czu la my
każ dą pa cjent kę do po ro du. Na sza
szko ła ro dze nia przy go to wu je kil ka -
set pa cjen tek rocz nie dopo ro dów, jak
iwcze snej opie ki nadno wo rod ka mi. 

Ja kie per spek ty wy do strze ga Pan
przed So snow cem? 
Uwa żam, że na sze mia sto po cięż -
kiej za pa ści, ja ką prze ży ło napo cząt -
ku lat 90., zwią za nej z li kwi da cją
prze my słu cięż kie go iwy do byw cze -
go, za czę ło się rów no mier nie roz wi -
jać i z mia sta prze my sło wo -gór ni -
cze go sta ło się mia stem wyż szych
uczel ni, kształ cą cych oko ło20 ty się -
cy stu den tów rocz nie. Mam na dzie -
ję, że ta zmia naspo wo du je, że ab sol -
wen ci po zo sta ną na te re nie na szej
gmi ny, aich umie jęt no ści iza pał spo -
wo du je roz wój no wo cze snych tech -
no lo gii iza go spo da ro wa nie ob sza ru
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go
i Go spo dar czej Bra my Ślą ska. Wy -
dział Far ma cji ŚLAM po zwo li
na roz wój prze my słu far ma ceu tycz -
ne go ibio tech no lo gii, co spo wo du je,
że na sze mia sto sta nie się ce nio nym
ośrod kiem na uko wym iba daw czym
no wo cze snych dzie dzin na uki. 

Po mi mo tych prze mian na sze
mia sto jest mia stem bied nym
w prze li cze niu na jed ne go miesz -
kań ca, znacz nie bied niej szym odsą -
sied nich Ka to wic lub Dą bro wy Gór -
ni czej. Oczy wi ście, in fra struk tu ra,
azwłasz cza dro gi nate re nie na sze go
mia sta mo gły by być znacz nie lep -
sze, ale po wo li ta sy tu acja ule ga po -
pra wie. Uwa żam, że ofer ta kul tu ral -
nadla miesz kań ców na sze go mia sta
jest bar dzo atrak cyj na. Za rów no Za -
mek Sie lec ki, Mu zeum, Te atr Za głę -
bia, Klub Kie pu ry or ga ni zu ją wie le
wspa nia łych atrak cji dla miesz kań -
ców na sze go mia sta i tyl ko ci, któ rzy
z za ło że nia są mal kon ten ta mi, uwa -
ża ją, że nic się w mie ście nie dzie je.
Bu do wa sa li kon cer to wej w szko le
mu zycz nej, a tak że re mont ki -
na„Mu za” po zwo lą do dat ko wo po -
sze rzyć ofer tę kul tu ral ną. 

Oso bi ście chciał bym ja ko miesz -
ka niec na sze go mia sta, aby prze pły -
wa ją ce przez So sno wiec rze ki, Prze -
msza i Bry ni ca, by ły grun tow nie
oczysz czo ne i by w koń cu pły wa ły
wnich ry by. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
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Od1 ma ja Zbi gniew Swo bo da nie jest już dy -
rek to rem Szpi ta la Miej skie go. Ży cie lu bi pła -
tać nie spo dzian ki. Czło wiek, któ re go SLD
uwa ża ło za swo je go eks per ta od spraw służ -
by zdro wia prze stał peł nić swo ją funk cję
w dniu le wi co we go świę ta. Szko da, że sta ło
się to tak póź no.
Zbi gniew Swo bo da zo sta wił szpi tal z pra -
wie pięć dzie się cio mi lio no wym dłu giem,
mie sięcz ną stra tą na bie żą cej dzia łal no ści
oscy lu ją ca wo kół mi lio na zł i trwa ją cym pro ce sem
z fir mą AG BUD, któ ry mo że nas kosz to wać ko lej -
nych kil ka mi lio nów. Nie moż na oczy wi ście
za wszyst ko ob wi niać by łe go dy rek to ra. Trwa ją ce
od kil ku lat spo wol nie nie go spo dar cze i trak to wa nie
po ma co sze mu na sze go wo je wódz twa przez NFZ,
nie ko rzyst nie od bi ły się na wy so ko ści przy cho dów
pla ców ki. Ale wbrew te mu, co twier dzą rad ni SLD,
dy rek tor Swo bo da nie był bez wi ny. Roz bu do wa ad -
mi ni stra cji, spóź nio ne i nie wy star cza ją ce dzia ła nia
oszczęd no ścio we, błę dy w za rzą dza niu i nad zo rze
nad pod le gły mi mu pra cow ni ka mi, a przede wszyst -
kim wpro wa dza nie w błąd Pre zy den ta i rad nych bez -
względ nie ob cią ża ją je go kon to.
Tym cza so wo obo wiąz ki dy rek to ra peł ni Ser giusz Kar -
piń ski. To czło wiek Ka zi mie rza Gór skie go. Oczy wi ście
no mi na cja po li nii to wa rzy sko -par tyj nej nie mu si au to -
ma tycz nie dys kre dy to wać no mi nan ta. Trud no jed nak
nie za uwa żyć, że jak do tej po ry Ka zi mierz Gór ski, ła -
god nie rzecz uj mu jąc, nie miał szczę śli wej rę ki wspra -
wach per so nal nych. Co oczy wi ście nie mu si ozna czać,
że tym ra zem bę dzie po dob nie.
Co naj mniej rów nie waż ną kwe stią jak oso ba za rzą dza -
ją ca szpi ta lem jest for ma or ga ni za cyj nana szej pla ców -
ki. Moż li we są róż ne roz wią za nia. Szpi tal mo że po zo -
stać w do tych cza so wej po sta ci czy li ja ko SPZOZ, mo -
że zo stać prze kształ co ny w spół kę ze 100 proc. udzia -
łem mia sta czy li ulec ko mer cja li za cji lub też mo że zo -
stać utwo rzo na spół ka z mniej szo ścio wym udzia łem
mia sta, któ ra przej mie za rzą dza nie szpi ta lem wza mian
za czynsz dzier żaw ny. 

Mię dzy pierw szym a dru gim roz wią za -
niem róż ni ce są nie wiel kie. Wpierw szym
przy pad ku odro ku2013 mia sto mu sia ło -
by po kry wać stra tę rocz ną (bez amor ty -
za cji), w tym dru gim nie do pu ścić do sy -
tu acji, w któ rej za dłu że nie prze kro czy ło
po ło wę rocz nych przy cho dów. Wy cho dzi
kil ka mi lio nów rocz nie. Do te go do cho -
dzą wy ma ga ne przez mi ni ste rial ne roz -
po rzą dze nie pra ce mo der ni za cyj -

ne – ok. 70 mln zł do ro ku 2016. Je dy na po waż niej sza
róż ni ca do ty czy moż li we go wspar cia ze wnętrz ne go.
Wprzy pad ku ko mer cja li za cji mo gli by śmy się ubie gać
o do ta cję z bu dże tu pań stwa na spła tę po ży czek udzie -
lo nych szpi ta lo wi przez mia sto dokoń ca2009 ro ku. Co
nie zna czy, że je do sta nie my.
Ostat nie roz wią za nie stwa rza zu peł nie in ne moż li wo -
ści. Więk szo ścio wy udzia ło wiec spół ki za rzą dza ją cej
szpi ta lem prze jął by pra cow ni ków nado tych cza so wych
wa run kach na co naj mniej dwa la ta. Każ da zmia na za -
kre su dzia łal no ści (np. li kwi da cja od dzia łu) mu sia ła by
uzy skać zgo dę władz mia sta. Pry wat ny współ udzia ło -
wiec par ty cy po wał by rów nież wfi nan so wa niu prac in -
we sty cyj nych. Ist nia ła by tak że moż li wość za pła ty czyn -
szu dzier żaw ne go za kil ka lat z gó ry, co po zwo li ło by
spła cić w ca ło ści lub w prze wa ża ją cej czę ści ist nie ją ce
za dłu że nie.
Po boż ne ży cze nia? Też tak uwa ża łem, do pó ki nie za po -
zna łem się do świad cze nia mi in nych za dłu żo nych szpi -
ta li po wia to wych, któ re zo sta ły wten spo sób ura to wa ne
przed gro żą cą im li kwi da cją. Oczy wi ście w no wym
pod mio cie mia sto nie mia ło by żad ne go wpły wu nado -
bór ka dry ibie żą ce de cy zje za rząd cze. Ty le że dotej po -
ry ta ki wpływ nic do bre go szpi ta lo wi nie przy niósł. 
De cy zje po win ny za paść wmoż li wie naj krót szym cza -
sie. Wy ma ga to jed nak od su nię cia na bok ide olo gicz -
nych uprze dzeń i wro dzo ne go stra chu przed no wa tor -
ski mi roz wią za nia mi, któ re nie ste ty wi docz ne są wśród
nie któ rych przed sta wi cie li so sno wiec kich władz. Czas
po ka że, czy bę dzie my zdol ni pod jąć ta kie wy zwa nie.

Ka rol Wi niar ski 

Mi ja ją ce pięć mie się cy br. skła nia ją do przyj -
rze nia się pro ce so wi in we sty cyj ne mu, re ali zo -
wa ne mu przez so sno wiec ki sa mo rząd. Doza -
in te re so wa nia się po wyż szą pro ble ma ty ką
skła nia ją mnie dwie prze słan ki. Pierw sza do -
ty czy za kre su przy go to wa nia in we sty cji
i wcze sne go wej ścia w sta dium ich re ali za cji,
co ma nie ba ga tel ny wpływ na koń co we efek -
ty re ali za cji za dań in we sty cyj nych. Dru ga ma
wy miar fi nan so wy, ma ją cy na uwa dze mon -
taż środ ków uwzględ nia ją cy nie tyl ko środ ki gmi ny,
ale tak że środ ki ze wnętrz ne. Trud no bę dzie wkrót kim
fe lie to nie omó wić wszyst kie in we sty cje, sku pię się
więc na nie któ rych, w mo jej oce nie jed nych z naj waż -
niej szych re ali zo wa nych w mie ście. Już w mie sią cu
stycz niu br. do ko na no otwar cia od dzia łu chi rur gii ura -
zo wo -or to pe dycz nej w szpi ta lu miej skim, co praw da
za da nia, któ re mia ło być zre ali zo wa ne do koń ca ro -
ku 2011. By ło to do bre otwar cie in we sty cyj ne w mie -
ście i war te zwró ce nia na sie bie uwa gi, przy tym po -
twier dza ją ce pro wa dzo ne mu na wy so ką ska lę pro ce -
so wi do sto so waw cze mu od dzia łów szpi tal nych dowy -
mo gówXXIwie ku. Mam na dzie ję, że ko lej ne od dzia -
ły po przez re mont, osią gną ocze ki wa ne stan dar dy,
asa mo rząd wko lej nych la tach za bez pie czy od po wied -
nią ilość środ ków na ich re ali za cję. Na po cząt ku ma ja
od da ne zo sta ły dwa za da nia re ali zo wa ne w ra mach
„Go spo dar czej Bra my Ślą ska” w So sno wiec kim Par -
ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym, re ali zo wa ne przydu -
żym udzia le środ ków po mo co wych. Wsu mie koszt re -
ali za cyj ny tych za dań opie wa na kwo tę ok. 32,5 mln
zło tych, ado fi nan so wa nie zze wnątrz to ok.26 mln zło -
tych. Na le ży się spo dzie wać te go, że po wy ło nie niu
pod mio tu za rzą dza ją ce go, w krót kim prze dzia le cza -
so wym te dwa obiek ty zo sta ną za go spo da ro wa ne
zgod nie z ich prze zna cze niem wdzie dzi nie in no wa cji
go spo dar czej, czy pro duk cyj no -ba daw czej zuwzględ -
nie niem bran ży far ma ceu tycz nej. Ko lej ne du że i waż -
ne dla mia sta za da nie, któ re jest na pro gu re ali za cji, to
re mont Ze spo łu Szkół Elek tro nicz nych. Wła ści wie na -
le ży w tym przy pad ku mó wić o dwóch za da niach.

Pierw sze do ty czy re mon tu czę ści
obiek tu i do sto so wa nia go do wy mo -
gów Gim na zjum nr 15, któ re zgod nie
zpla nem sa mo rzą du, ma być zlo ka li zo -
wa ne po opusz cze niu do tych cza so wej
sie dzi by przy uli cy Ostro gór skiej. Oby
na pię ty czas do sto so waw czy oka zał się
wy star cza ją cym na zre ali zo wa nie pla -
no wa ne go re mon tu. Dru gie za da nie to
ter mo mo der ni za cja ca łe go obiek tu Ze -

spo łu Szkół Elek tro nicz nych, pla no wa na na la -
ta 2012/2013, oce nia ne go na ok. 11 mln zło tych,
przy uwzględ nie niu 85 proc. udzia łu po zy ska nych
środ ków ze wnętrz nych. Po wyż sze fak ty pro gno zu ją,
że bę dzie to obiekt na mia rę ocze ki wań i ran gi tej wy -
so ko ce nio nej pla ców ki oświa to wej. Dopeł ni szczę ścia
po zo sta nie do zre ali zo wa nia pla no wa ne w nie dłu gim
cza sie wy bu do wa nie bo iska spor to we go, usy tu owa ne -
go na prze ciw szko ły. Na ko niec w skró cie je dy nie
wzmian ka o za da niach in we sty cyj nych, któ re prze wi -
dzia ne są do re ali za cji w bie żą cym ro ku. Nie ma oba -
wy o kon ty nu ację roz po czę tej bu do wy sa li kon cer to -
wej przy Szko le Mu zycz nej. Ist nie je du ża szan sa wej -
ścia naplac bu do wy wpo miesz cze niach poby łym ki -
nie „Mu za”. War to o tych za da niach mó wić, po nie waż
ich re ali za cja od by wa się przyudzia le środ ków po mo -
co wych, októ re za bie ga ła gmi na, aprzy tym ba zakul -
tu ral na w mie ście zo sta nie w znacz nym stop niu po -
więk szo na. Gdy do te go do da my pla no wa ne in we sty -
cje dro go we i zło żo ne pro jek ty o do fi nan so wa nie ze -
wnętrz ne na ich re ali za cję, mię dzy in ny mi uwzględ -
niam tu taj kon ty nu ację prze bu do wy uli cy Bę dziń skiej,
to na le ży mieć na dzie ję, że am bit ny plan wy dat ków in -
we sty cyj nych uwzględ nio ny w uchwa le bu dże to wej
na 2012 rok, wy no szą cy ok. 145,5 mln zło tych,
w znacz nym pro cen cie bę dzie zre ali zo wa ny. Bę dzie
przy tym po twier dze niem te go, że mia sto w dal szym
cią gu, po mi mo od czu wal ne go kry zy su fi nan so we go
w Eu ro pie, kra ju i mie ście, pro wa dzi po li ty kę roz wo -
jo wą na wy star cza ją co wy so kim po zio mie. 

To masz Bań bu ła

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

Inwestujemy w miastoSzansa dla szpitala



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

Wie le osób sta je dziś przed po waż -
nym pro ble mem, co ro bić, gdy bę -
dąc w wie ku przed eme ry tal nym
stra ci ło pra cę, a szans na dru -
gą – mi mo wie lu sta rań – nie ma.
W ta kim przy pad ku war to spraw -
dzić w ZUS czy przy słu gu je

świad cze nie przed eme ry tal ne.
Otóż, aby otrzy mać świad cze nie
przed eme ry tal ne na le ży speł nić
kil ka wa run ków, któ re dzie lą się
na dwie ka te go rie: wspól ne dla
wszyst kich i in dy wi du al ne, za leż -
ne m.in. od sta żu pra cy, wie ku czy

przy czyn roz wią za nia umo wy
o pra ce.
A więc przede wszyst kim na le ży
wcze śniej przez sześć mie się cy po -
bie rać za si łek dla bez ro bot nych ibyć
za re je stro wa nym ja ko bez ro bot ny
w chwi li ubie ga nia się o świad cze -
nie. Wcza sie po bie ra nia za sił ku nie
moż na też bez uza sad nio nej przy -
czy ny od mó wić pod ję cia pra cy.

Wnio sek o świad cze nie na le ży zło -
żyć nie póź niej niż 30 dni od wy da -
nia przez urząd za świad cze nia po -
twier dza ją ce go 6-mie sięcz ny okres
bez ro bo cia. Na to miast ter min 14-
dnio wy zło że nia wnio sku obo wią -
zu je wów czas, gdy by ło się za trud -
nio nym przy pra cach in ter wen cyj -
nych lub wy ko ny wa ło in ną pra cę
prze wi dzia ną przez prze pi sy usta wy
o pro mo cji za trud nie nia. To są
wszyst kie wa run ki ogól ne.
Są też wa run ki in dy wi du al ne, któ re
mu si speł nić oso ba ubie ga ją ca się
o to świad cze nie. 
I tak pra wo do świad cze nia przed -
eme ry tal ne go przy słu gu je oso bie,
któ ra:
* dodnia roz wią za nia umo wy opra -

ce z po wo du li kwi da cji lub nie -
wy pła cal no ści pra co daw cy,
u któ re go by ła za trud nio na lub
po zo sta wa ła w sto sun ku służ bo -
wym przez okres nie krót szy
niż6 mie się cy, ukoń czy ła co naj -
mniej 56 lat – ko bie ta i 61
lat – męż czy zna i po sia da okres
upraw nia ją cy do eme ry tu ry wy -
no szą cy co naj mniej20 lat dla ko -
biet i25 lat dla męż czyzn,

* dodnia roz wią za nia umo wy opra -
cę lub sto sun ku służ bo we go
z przy czyn le żą cych po stro nie
za kła du pra cy, wktó rym by ła za -
trud nio naprzez okres nie krót szy
niż6 mie się cy, ukoń czy ła co naj -
mniej 55 lat – ko bie ta i 60
lat – męż czy zna oraz po sia da
okres upraw nia ją cy do eme ry tu -
ry wy no szą cy co naj mniej 30 lat
dla ko biet i35 lat dla męż czyzn,

* do dnia ogło sze nia upa dło ści pro -
wa dzi ła nie prze rwa nie i przez
okres nie krót szy niż24 mie sią ce
po za rol ni czą dzia łal ność go spo -

dar czą i za ten okres opła ci ła
skład ki na ubez pie cze nia spo -
łecz ne oraz do dnia ogło sze nia
upa dło ści ukoń czy ła co naj -
mniej 56 lat – ko bie ta i 61
lat – męż czy zna i po sia da okres
upraw nia ją cy do eme ry tu ry wy -
no szą cy co naj mniej20 lat dla ko -
biet i25 lat dla męż czyzn,

* za re je stro wa ła się we wła ści wym
po wia to wym urzę dzie pra cy
w cią gu 30 dni od dnia usta nia
pra wa do ren ty z ty tu łu nie zdol -
no ści do pra cy po bie ra nej nie -
prze rwa nie przez okres co naj -
mniej 5 lat oraz do dnia, w któ -
rym usta ło pra wo do ren ty ukoń -
czy ła co naj mniej 55 lat – ko bie -
ta i60 lat – męż czy zna iosią gnę -
ła okres upraw nia ją cy doeme ry -
tu ry wy no szą cy co naj mniej 20
lat dla ko biet i 25 lat dla męż -
czyzn,

* dodnia roz wią za nia sto sun ku pra -
cy z przy czyn po stro nie za kła du
pra cy, w któ rym by ła za trud nio -
na przez okres nie krót szy niż 6
mie się cy, po sia da okres upraw -
nia ją cy doeme ry tu ry wy no szą cy
co naj mniej 35 lat dla ko biet i 40
lat dla męż czyzn,

* do dnia 31 grud nia ro ku po prze -
dza ją ce go roz wią za nie sto sun ku
pra cy lub sto sun ku służ bo we go
z po wo du li kwi da cji lub nie wy -
pła cal no ści pra co daw cy, u któ re -
go by ła za trud nio na przez okres
nie krót szy niż6 mie się cy, po sia -
da ła okres upraw nia ją cy doeme -
ry tu ry wy no szą cy co naj mniej34
la ta dla ko biet i 39 lat dla męż -
czyzn. 

Od 1 mar ca 2012 r. świad cze nie
przed eme ry tal ne przy słu gu je wwy -
so ko ści938,25zł. 

Świadczenia przedemerytalne
porady
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WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44;  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-74; informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl nasz e-mail:
lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2, tel: /32/ 291-50-75; ADM - 2 ul. Lwowska 29, tel: /32/ 291-70-57; ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a, tel: /32/ 266-33-59; ADM - 4 ul. Dęblińska 7, tel: /32/ 266-32-73; ADM - 5 ul.
Saperów 11/2, tel: /32/ 294-78-58; ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59, tel: /32/ 291-36-74; ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a, tel: /32/ 263-22-23; ADM - 8 ul. Jodłowa 4, tel: /32/ 263-38-51; ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23, tel: /32/
266-80-26; Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a, tel: /32/ 368-17-75/76 
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.
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Ad res lo ka lu

3 – go Maja 11

Warszawska 6c 

H. Ordonówny 6

Sobieskiego 3D

Warszawska 13 

Kołłątaja 17

Piękna 5

Komandosów 5

Saperów 7

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 124  I piętro

Dobrzańskiego 99  I piętro

pok. 112 - 113

Dobrzańskiego 99  I piętro

pok. 114 - 115

Zapały 10

Orląt Lwowskich 18

Wrzosowa 10

Wojska Polskiego 102 

Wojska Polskiego 102

Wrzosowa 8

Wspólna 14

Warszawska 3/5

ADM 

3

3

4

4

4

4

7

5

5

5

5

5

5

7

8

8

8

8

8

9

9

Pow. użytk. 

w m2

268,13

86,96

50,00

149,40

16,93

152,37

39,58

197,01

4,14-5,60

od 4,14 do 5,60

12,66

pok. 112 – 17,79

pok. 113 – 12,50

pok. 114 - 12,92 

pok. 115 – 11,80

86,03

18,00

14,40

16,26

48,15

46,42

90,02

32,84

Wy po sa że nie lo ka lu

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

c.o., instalacja elektryczna - do wymiany, wc - wspólne

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna - wspólna

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.

– kotłownia lokalna

Instalacja elektryczna, c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

-

Instalacja elektryczna 

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

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, ogrzewanie piecowe

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

UWA GI

Lokal składa się z pomieszczeń  usytuowanych na parterze i II piętrze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Lokal usytuowany w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.  

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do wymiany.

Garaż usytuowany w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Pomieszczenia garażowo – warsztatowe, wejście  - brama garażowa. Istnieje możliwość zainstalowania wc w lokalu po wykonaniu sieci

wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna do wymiany.

Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne  z przeznaczeniem.

4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

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

Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Garaż przynależy do budynku warsztatowego ADM – 8.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany  na  parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym.  Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wymaga kapitalnego remontu.

Wszelkie prace remontowe Najemca winien wykonać własnym kosztem i staraniem.

Lokal usytuowany  w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym.  Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr telefonu 368-

17-75. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna – typu bar fast – food w których wytwarzane są opary tłuszczu. 

Stawka

minimalna

10,00

12,00

10,00

10,00

10,00

6,00

10,00

6,00

8,00

5,00

8,00

10,00

10,00

15,00

8,00

8,00

10,00

10,00

15,00

6,00

35,00

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

           reklama
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Ja ki jest cel i za kres dzia ła nia Lo -
kal ne go Fun du szu Po życz ko we go? 
Lo kal ny Fun dusz Po życz ko wy
przy Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go
w So snow cu zo stał utwo rzo ny ze
środ ków Agen cji Roz wo ju Lo kal -
ne go S.A. oraz ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Sek to ro -
we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wzrost Kon ku ren cyj no ści Przed -
się biorstw na la ta 2004-2006. Je -
go ce lem jest za pew nie nie lep sze -
go do stę pu do fi nan so wa nia ze -
wnętrz ne go mi kro i ma łym przed -
się bior com, któ rzy czę sto ma ją
pro ble my z uzy ska niem kre dy tu
ban ko we go. Ze środ ków Fun du -
szu udzie la ne są po życz ki dla mi -
kro i ma łych przed się bior ców
z ob sza ru wo je wódz twa ślą skie go
z prze zna cze niem na in we sty cje
oraz fi nan so wa nie za ku pów
o cha rak te rze nie kon sump cyj nym,
w wy ni ku któ rych po wsta ną no we
miej sca pra cy lub też utrzy ma ny
zo sta nie do tych cza so wy stan za -
trud nie nia. Mak sy mal na kwo ta
po życz ki wy no si ak tu al nie 120
tys. zł jed nak że ist nie je moż li wość
udzie le nia jed ne mu przed się bior -
cy kil ku po ży czek. Po życz ki
udzie la ne są za rów no na ce le ob -
ro to we jak i ce le in we sty cyj ne,
przy czym na ce le ob ro to we mak -
sy mal ny okres kre dy to wa nia wy -
no si 3 la ta, na to miast w przy pad -
ku po ży czek na ce le in we sty cyj ne
okres spła ty mo że być wy dłu żo ny
do 5 lat. 

To je dy ne ko rzy ści dla przed się -
bior ców?
Przed się bior cy mo gą tak że do dat -
ko wo sko rzy stać z okre su ka ren -
cji, pod czas któ re go za wie szo ne
są spła ty rat ka pi ta ło wych. Mak -
sy mal ny okres ka ren cji wy no si 6
mie się cy. Pod czas okre su ka ren -
cji spła ca ne są tyl ko od set ki, na to -
miast od ro czo ny jest ter min spła -
ty rat ka pi ta ło wych. Po życz ki
opro cen to wa ne są we dług sto py
re fe ren cyj nej Ko mi sji Eu ro pej -
skiej opu bli ko wa nej w Dzien ni ku
Urzę do wym Unii Eu ro pej skiej
obo wią zu ją cej w dniu za war cia
umo wy, któ rej pod sta wą jest sto -
pa ba zo wa po więk szo na o mar żę.
Ak tu al nie dla przed się bior ców
pro wa dzą cych dzia łal ność po wy -
żej ro ku opro cen to wa nie wy no -
si 7,91 pro cent w ska li ro ku.
Opro cen to wa nie jest sta łe w cza -
sie okre su trwa nia po życz ki. 

Na co moż na prze zna czyć po życz kę? 
Po życz ki mo gą być prze zna czo ne
na za kup, bu do wę, mo der ni za cję
bu dyn ków, za kup grun tów, za kup

wy po sa że nia, ma szyn, urzą dzeń,
jak rów nież na ce le ob ro to we czy -
li mię dzy in ny mi za kup ma te ria -
łów, su row ców, to wa rów i usług.
Ka ta log wy dat ków jest za tem bar -
dzo sze ro ki. Jak już wcze śniej
wspo mnia łam, mak sy mal na kwo -
ta po życz ki to 120 tys. zł ale
udzie la my tak że po ży czek o ni -
skich wo lu me nach, jak na przy -
kład kil ka ty się cy zło tych. Aby
wnio sek mógł być po zy tyw nie
roz pa trzo ny nie zbęd ne jest też za -
bez pie cze nie. Sta no wi je zwy kle
we ksel in blan co wy sta wio ny
przez po życz ko bior cę wraz z de -
kla ra cją we kslo wą oraz in ne
wspól nie uzgod nio ne for my za -
bez pie cze nia w za leż no ści
od ska li ry zy ka. Ro dza je za bez -
pie czeń przyj mo wa ne przez
ARL S.A. są zróż ni co wa ne i za le -
żą od wie lu czyn ni ków mię dzy
in ny mi od kwo ty po życz ki, jej
cha rak te ru, sy tu acji ma jąt ko wej
po życz ko bior cy. Naj częst szy mi
za bez pie cze nia mi są po rę cze nia
we kslo we osób fi zycz nych, prze -
własz cze nie środ ków trwa łych
oraz hi po te ka.

Ja kie wa run ki na le ży speł nić, by
ubie gać się o po życz kę? 
Na le ży być mi kro lub ma łym
przed się bior cą, dzia ła ją cym na te -
re nie wo je wódz twa ślą skie go oraz
zło żyć kom plet do ku men tów, nie -
zbęd nych do udzie le nia po życz ki,
czy li wnio sek o po życz kę wraz
z za łącz ni ka mi. Przy po mnieć na -
le ży, że mi kro przed się bior ca to
przed się bior ca, któ ry za trud nia
mniej niż dzie się ciu pra cow ni ków
i je go rocz ne ob ro ty lub su ma bi -
lan so wa nie prze kra cza rów no -
war to ści 2 mln eu ro. Z ko lei ma -
łym przed się bior cą jest przed się -
bior ca, któ ry za trud nia mniej
niż 50 pra cow ni ków, któ re go
rocz ne ob ro ty nie prze kra cza ją
su my 10 mln eu ro. 
Aby ubie gać się o po życz kę,
trze ba tak że po sia dać wkład
wła sny. Ten wkład wy no si mi ni -
mum trzy dzie ści pro cent war to -
ści przed się wzię cia. Ozna cza to,
że Fun dusz mo że udzie lić po -
życz ki do mak sy mal nej wy so -
ko ści 70 pro cent war to ści przed -
się wzię cia. War to wspo mnieć,
iż o po życz kę mo gą ubie gać się
tak że no wi przed się bior cy, co
jest rzad ko ścią na tle in nych in -
sty tu cji fi nan so wych. 

Ła twiej otrzy mać po życz kę z Fun du -
szu niż z ban ku? 
Po życz ki udzie la ne z Lo kal ne go
Fun du szu Po życz ko we go cie szą się

bar dzo du żym za in te re so wa niem ze
stro ny przed się bior ców. Wostat nim
okre sie znacz nie wzro sła ilość
udzie la nych przez nas po ży czek.
Dzie je się tak za pew ne dla te go, iż
na sza ofer ta jest kon ku ren cyj -
na w sto sun ku do in nych in sty tu cji
fi nan so wych. Po za tym no we fir my
ma ją zwy kle trud no ści z po zy ska -
niem fi nan so wa nia ze wnętrz ne go.
Ban ki nie chęt nie udzie la ją no wym
pod mio tom wspar cia, na to miast
Agen cja udzie la jąc po ży czek po ma -
ga rów nież fir mom w pierw szej fa -
zie dzia łal no ści. Po za tym je ste śmy
bar dziej ela stycz ni. Każ dy wnio sek
roz pa try wa ny jest in dy wi du al nie.
Nie ma sztyw nie okre ślo nych ram,
pro ce dur jak w ban ko wo ści. Nie je -
ste śmy tak re stryk cyj ni jak ban ki.
Każ dy wnio sek oce nia my in dy wi -
du al nie i bie rze my pod uwa gę wie -
le aspek tów przy przy zna wa niu
wspar cia. Krót ki jest też czas ocze -
ki wa nia na de cy zję. Sta ra my się, by
wnio sek w prze cią gu kil ku dni był
roz pa trzo ny. 
Na uwa gę za słu gu je też fakt, iż
zgod nie z ra por tem opu bli ko wa -
nym przez Pol skie Sto wa rzy sze nie
Fun du szy Po życz ko wych, Agen cja
w ostat nich la tach w ran kin gach
zaj mu je wy so kie miej sca w ska li
kra ju. Czo ło we po zy cje zaj mu je
pod wzglę dem ak tyw no ści fun du -
szu po życz ko we go mie rzo nej za -
rów no licz bą jak i war to ścią udzie -
lo nych po ży czek.  War tość do tych -
czas udzie lo nych z fun du szu po ży -
czek wy no si po nad 34 mln zł.

Udzie la cie tak że po rę czeń kre dy to -
wych…
Fun dusz Po rę czeń Kre dy to wych
tak że wspie ra lo kal ną przed się bior -
czość. Ce lem Fun du szu jest wspo -
ma ga nie roz wo ju ma łych i śred nich
przed się biorstw po przez udzie la nie
po rę czeń, ja ko do dat ko we go źró dła
za bez pie czeń kre dy tów udzie la -
nych przez ban ki oraz po ży czek
udzie la nych przez Fun du sze Po -
życz ko we. Ofer ta Fun du szu kie ro -
wa najest doprzed się bior ców ma ją -
cych swo ją sie dzi bę na te re nie ca łe -
go kra ju, a któ rzy za cią ga ją kre dy -
ty w ban kach współ pra cu ją cych.

Fun dusz po rę cza do70% zo bo wią -
za nia kre dy to we go, nie wię cej jed -
nak niż 250 ty się cy zł. Wpro wa -
dzo no rów nież moż li wość po rę -
cza nia kre dy tów od na wial nych
w ra chun ku bie żą cym do 50% zo -
bo wią za nia kre dy to we go, akwo to -
wo do 100 tys. zł. Za udzie lo ne po -
rę cze nie przed się bior ca pła ci pro -
wi zję w wy so ko ści od 1 do 3 pro -
cent war to ści po rę cze nia. Za bez -
pie cze niem po rę cze nia jest za zwy -
czaj we ksel In blan co. Łącz nie ze
środ ków Fun du szu Agen cja
dodnia dzi siej sze go udzie li ła po rę -
czeń na kwo tę po nad 14,6 mln zł,
któ re za bez pie cza ły kre dy ty
w pier wot nej wy so ko ści na kwo tę
po nad 30 mln zł.

Obec nie re ali zu je cie unij ny pro jekt,
po le ga ją cy na do dat ko wej moż li wo -
ści udzie la nia przed się bior com po -
ży czek… 
W paź dzier ni ku 2010 ro ku Agen -
cja otrzy ma ła do fi nan so wa nie
wkwo cie2 mln zł zgod nie zwy gra -
nym kon kur sem i pod pi sa ną umo -
wą o do fi nan so wa nie pro jek tu pn.
„Do fi nan so wa nie Lo kal ne go Fun -
du szu Po życz ko we go przy
ARL S.A. w ce lu wspar cia mi kro
i ma łych przed się biorstw z te re nu
woj. Ślą skie go”. Kon kurs był ogło -
szo ny wra mach Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go dla Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-
2013 dla Pod dzia ła nia 1.1.1. In fra -
struk tu ra roz wo ju go spo dar cze go.
Pro jekt jest obec nie re ali zo wa ny,
a je go za koń cze nie zgod nie z umo -
wą przy pa da na ko niec paź dzier ni -
ka te go ro ku. Wkład wła sny
ARL S.A. do pro jek tu wy niósł po -
nad380 tys. zł. Be ne fi cjen ta mi te go
pro jek tu są mi kro i ma li przed się -
bior cy z te re nu wo je wódz twa ślą -
skie go, któ rzy mo gą otrzy mać
po życz kę na do fi nan so wa nie swo -
jej dzia łal no ści. Mak sy mal nakwo -
ta po życz ki w tym pro jek cie to 80
tys. zł. Go rą co za chę cam do sko rzy -
sta nia z na szej ofer ty.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�Syl�wia�Ko�sman�

gospodarka

Roz mo wa z Re na tą Ka sprzyk -Jar mo ło wicz, kie row ni kiem Ze spo łu In stru men tów Fi nan so wych w Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go S.A. w So snow cu

Co raz więk szym za in te re so wa niem ze stro ny przed się bior ców cie szą się in stru men ty fi nan so we re ali zo wa ne w ra mach Fun du szy Po życz ko wych oraz Fun du szy Po rę czeń Kre dy to wych

strona powstaje dzięki współpracy z agencją rozwoju
Lokalnego S.a. w Sosnowcu

Fundusz Poręczeń
Kredytowych

Ce lem Fun du szu Po rę czeń Kre dy -
to wych jest uła twie nie otrzy ma -
nia kre dy tów w ban kach, po przez
udzie le nie po rę czeń za bez pie cza -
ją cych ich spła tę. Kre dy tów
udzie la ją; GE TIN No ble
Bank S.A., Bank BPH S.A., ING
Bank Ślą ski S. A., Bank Spół dziel -
czy w Bę dzi nie, Bank Pol skiej
Spół dziel czo ści, Bank PKO S.A.
oraz in ne ban ki. Be ne fi cjen ta mi
Fun du szu Po rę czeń są mi kro,
ma li i śred ni przed się bior cy. 

OGóL Ne za Sa DY UDzIe La NIa
PO rę czeń: 
Po rę cze nia prze zna czo ne są dla
mi kro, ma łych i śred nich przed -
się biorstw. 
– Wnio sek o udzie le nie po rę cze nia
wraz z po zo sta ły mi do ku men ta mi
kre dy to wy mi wnio sko daw ca skła -
da w ban ku udzie la ją cym kre dy tu.
Wnio ski o udzie le nie po rę cze nia
do stęp ne są w sie dzi bie i wi try nie
in ter ne to wej ARL S.A. oraz w ban -
kach współ pra cu ją cych. 
– Po rę cze niem mo gą być ob ję te
kre dy ty zło to we, de wi zo we lub
zło to we in dek so wa ne kur sem
wa lu ty. 
– Po rę cze nie jest ter mi no we
i udzie la ne na okres zgod ny
z okre sem kre dy to wa nia, jed nak
nie dłuż szy niż 5 lat. 
– W przy pad ku kre dy tów od na -
wial nych okres ten po więk szo ny
jest o 3 mie sią ce. 
– Po rę cze nia udzie la ne są
do mak sy mal nej wy so ko ści 70%
kwo ty przy zna ne go kre dy tu, nie
wię cej niż 250.000 zł. W przy pad -
ku kre dy tów od na wial nych wy so -
kość udzie lo ne go po rę cze nia nie
mo że prze kro czyć 50% war to ści
przy zna ne go kre dy tu oraz kwo -
ty 100.000 zł. 
– Udzie la ne po rę cza nia do ty czą
kre dy tów opro cen to wa nych nie
ni żej niż we dług sto py re fe ren cyj -
nej okre śla nej przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską, opu bli ko wa nej
w Dzien ni ku Urzę do wym Unii Eu -
ro pej skiej, obo wią zu ją cej w dniu
za war cia umo wy kre dy tu. 
– Od udzie lo ne go po rę cze nia
Fun dusz po bie ra jed no ra zo wą
pro wi zję w wy so ko ści 1-3% war -
to ści udzie lo ne go po rę cze nia. 
– Za bez pie cze niem spła ty zo bo -
wią zań wy ni ka ją cych z udzie lo -
ne go po rę cze nia jest we ksel in
blan co kre dy to bior cy wraz z de -
kla ra cją we kslo wą. Agen cja mo -
że żą dać od kre dy to bior cy do dat -
ko we go za bez pie cze nia,
w szcze gól no ści je że li pro jekt bę -
dą cy przed mio tem kre dy to wa nia
obar czo ny jest wy so kim ry zy -
kiem. 

Lokalny Fundusz
Pożyczkowy 

Be Ne FI cjeN Ta mI   FUN DU -
SzU są   wy łącz nie   mi kro  
i ma li   przed się bior cy   pro wa -
dzą cy dzia łal ność go spo dar czą
na ob sza rze wo je wódz twa ślą -
skie go. 

wY DaT KI wSPół FI NaN SO wa -
Ne PO żYcz Ką OBej mU ją:
– za kup, uzbro je nie i re kul ty wa cję
grun tów; 
– za kup, bu do wę, re mont i mo -
der ni za cję bu dyn ków oraz bu -
dow li bez po śred nio zwią za nych
z dzia łal no ścią go spo dar czą po -
życz ko bior cy; 
– za kup ma szyn i urzą dzeń wraz
z oprzy rzą do wa niem; 
– za kup środ ków trans por tu; 
– za kup wy po sa że nia, apa ra tu ry
i sprzę tu; 
– za kup war to ści nie ma te rial nych
i praw nych; 
– in ne uza sad nio ne wy dat ki bez -
po śred nio zwią za ne z przed się -
wzię ciem;
– za kup ma te ria łów, su row ców,
to wa rów i usług; 
– wy dat ki zwią za ne z fi nan so wa -
niem bie żą cych kosz tów dzia łal -
no ści ope ra cyj nej przed się bior cy,
je że li uza sad nia to spe cy fi ka pro -
wa dzo nej przez przed się bior cę
dzia łal no ści go spo dar czej.

maK SY maL Na KwO Ta PO -
żYcz KI, któ ra mo że zo stać udzie -
lo na na pod sta wie jed nej umo wy
wy no si 120.000 zł. Mi ni mal na wy -
so kość wkła du wła sne go
w przed się wzię cie współ fi nan so -
wa ne po życz ką po win na wy no -
sić 30%. 
Po życz ki udzie la ne są na okres
nie prze kra cza ją cy 36 mie się cy.
W szcze gól nie uza sad nio nych wy -
pad kach po życz ki mo gą być
udzie lo ne na okres nie prze kra -
cza ją cy 60 mie się cy. 

maK SY maL NY OKreS Ka reN -
cjI w SPła cIe raT Ka PI Ta -
łO wYcH wY NO SI 6 mIe SIę -
cY. 
Po życz ki opro cen to wa ne są
w opar ciu o sto pę re fe ren cyj ną
okre ślo ną przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską, opu bli ko wa ną w Dzien ni ku
Urzę do wym Unii Eu ro pej skiej,
któ rej pod sta wą jest sto pa ba zo -
wa po więk szo na o mar -
żę. Od udzie lo nej po życz ki Fun -
dusz po bie ra jed no ra zo wą pro wi -
zję w wy so ko ści 1-3%. Za bez pie -
cze niem spła ty po życz ki jest wy -
sta wio ny przez po życz ko bior cę
we ksel in blan co wraz z de kla ra -
cją we kslo wą oraz in ne wspól nie
uzgod nio ne za bez pie cze nie, w za -
leż no ści od ska li ry zy ka. 

Przy jaź niej si i szyb si niż bank 
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Kon ty nu ując tra dy cję świę to wa -
nia Dnia Hut ni ka, Ar ce lor Mit -
tal Po land zor ga ni zo wał dla
swo ich pra cow ni ków oraz
miesz kań ców So snow ca spe -
cjal ną im pre zę, któ ra od by ła
się 19 ma ja na sta dio nie KS
Gór nik w So snow cu. Fe styn
Hut ni czy po łą czo ny zo stał
w tym ro ku z wcze śniej szy mi
ob cho da mi Dnia Dziec ka i to
dla naj młod szych przy go to wa no
naj wię cej atrak cji. W Stre fie
Roz ryw ki cze ka ły gry i za ba wy,
nie za bra kło licz nych kon kur -
sów z na gro da mi. Przy go to wa no
na wet Stre fę Eu ro z my ślą
o zbli ża ją cych się wiel ki mi kro -
ka mi mi strzo stwach Eu ro py
w pił ce noż nej, gdzie moż na by -

ło spró bo wać swo jej sku tecz no -
ści w strza łach do bram ki, czy
wziąć udział w kon kur sie o te -
ma ty ce pił kar skiej. Im pre zie to -
wa rzy szy ły licz ne wy stę py i pre -
zen ta cje, a wy cze ki wa ną gwiaz -
dą wie czo ru w tym ro ku był ze -
spół Kom bi.

– W na szej ro dzi nie aku rat
nie ma tra dy cji hut ni czych, ale
za wsze chęt nie uczest ni czy my
w otwar tym dla wszyst kich
miesz kań ców mia sta fe sty nie.
Za wi ta li śmy tym chęt niej, że
w tym ro ku nie za bra kło gier
i za baw dla dzie ci, my ślę, że jest
ich na ty le, że spo koj nie spę dzi -
my tu kil ka go dzin – mó wi ła
pod czas im pre zy Jo lan ta Ko ło -
dziej, miesz kan ka So snow ca.MK

20 ma ja od by ła się już dzie wią -
ta edy cja Eu ro pej skie go In te gra -
cyj ne go Fe sti wa lu Pio sen ki
Dzie cię cej IN TER MU ZA
pod dy rek cją au to ra tek stów pio -
se nek, a tak że po ety, sce na rzy -
sty i au to ra mu si ca li, so sno wi -
cza ni na, Jac ka Cy ga na.

O wy ni kach kon kur su de cy -
do wa ło ju ry w skła dzie: Ja cek
Cy gan – prze wod ni czą cy, An -
na Mi koś-Ka mal ska, Ka ta rzy -
na „Pu ma” Pia sec ka, Ja cen ty Ję -
dru sik oraz Ta de usz Pi szek.

Uczest ni ków po dzie lo no
na dwie ka te go rie wie ko we: 7-
10 i 11-13 lat. Wśród młod -
szych uczest ni ków bez kon ku -
ren cyj na oka za ła się Wik to ria
Ko żuch z Ja błon nej. Dru gie
miej sce przy zna no Sa bi nie
Skór skiej z Łań cu ta oraz Igna -
ce mu Bła że jew skie mu z Kro -
sna. Na trze ciej po zy cji upla so -
wa li się na to miast: Wik to ria
Tracz z No we go Są cza i Li lian -
na De ra z Lesz na.

W ka te go rii uczest ni ków star -
szych na to miast naj lep szy oka -
zał się Hu bert Bąk z Ma ło gosz -
czy, na dru gim miej scu upla so -
wa ła się so sno wi czan ka Ali cja
Gaj da, a trze cie miej sce za ję ła
Wik to ria Pa can z By to mia.
Grand prix fe sti wa lu przy zna no
Oli wii Lach z Biel ska -Bia łej. 
Pod czas te go rocz nej edy cji
oprócz tra dy cyj ne go kon kur su
pio sen ki dzie cię cej or ga ni za to -
rzy zor ga ni zo wa li tak że kon kurs
dla osób z za cię ciem li te rac kim.
W tym ce lu po sze rzo no ry wa li -
za cję o kon kurs na tekst pio sen -
ki dla dzie ci. Każ dy au tor mógł
zgło sić mak sy mal nie dwa ory -
gi nal ne, ni gdzie nie pu bli ko -
wa ne i nie na gra dza ne tek sty
pio se nek. Na gro da tra fi ła
do pa ni Iwo ny Si kor skiej -Dy -
ma nus za tekst pio sen ki „Ba lo -
nik”.

Fi na ło wą ga lę kon kur su
uświet nił wy stęp uczest ni ków
wraz z Maj ką Je żow ską. MZ

Pik nik sta lo wych po ko leń

Wy śpie wa li na gro dy Kiepura na 110!
16 ma ja w So snow cu uro czy ście
ob cho dzo no 110. rocz ni cę uro dzin
Ja na Kie pu ry. Już o godz. 9.00 Ze -
spół Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 15 upa mięt nił uro dzi ny Kie pu -
ry – ab sol wen ta  Li ceum im. Sta ni -
sła wa Sta szi ca zro ku1920. Ucznio -
wie ina uczy cie le prze szli wpo cho -
dzie spod szko ły na Plac Stu le cia
pod po mnik swe go pa tro na.

Tu taj od śpie wa li „Sto lat”
na cześć ko le gi ze szko ły, ofia ro -
wa li mu kwiat ki i szkol ny mun du -
rek z pa ska mi.

Po po łu dniu o godz. 15.30 wła -
dze mia sta zło ży ły kwia ty pod ta -
bli cą przy ul. Ma jo wej, do mu,
w któ rym uro dził się Jan Kie pu ra,
a o 16.00 uro czy sto ści prze nio sły
się na Plac Stu le cia – pod po mnik

Kie pu ry. Tu taj ze bra nych miesz -
kań ców po wi tał pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski, roz po czy na jąc
od uczcze nia mi nu tą ci szy zmar łe -
go Lu dwi ka Ka sprzy ka.

Po uro czy sto ściach ofi cjal -
nych roz po czął się kon cert „Jan
Kie pu ra Su per star”. Na sce nie
wy stą pi li lau re aci Ogól no pol skie -
go Fe sti wa lu Kie pu ra Fest, or ga ni -

zo wa ne go co rocz nie od 2008 ro -
ku przez Miej ski Klub im. Ja -
na Kie pu ry. Po przez swing, jazz,
pop i he avy me tal wy ko naw cy
przed sta wi li cie ka we in ter pre ta cje
pio se nek Ja na Kie pu ry. Uro dzi ny
te no ra świę to wa no do póź nych
go dzin.

Tekst�i zdjęcia:�U

To była już 10. edycja Nocy
Muzeów. Imprezy odbywały
się w całym kraju, nie zabrakło
zaproszenia także ze strony
sosnowieckiego Muzeum

Głów nym ce lem tej im pre zy, od -
by wa ją cej się pod pa tro na tem Eu -
ro pej skiej Ra dy Eu ro py, jest
utwo rze nie płasz czy zny spo tka -
nia dla mu ze ów i pre zen to wa nej
przez nie sztu ki oraz pu blicz no -
ści. 

Mu zea i ga le rie przy go to wu ją
wów czas spe cjal ne wy sta wy i wy -
da rze nia, któ re cie szą się ze stro -
ny fa nów te go wy da rze nia du żym
za in te re so wa niem.

Nie ina czej by ło pod czas te go -
rocz nej edy cji w na szym mie ście.
Dla zwie dza ją cych udo stęp nio no
wy sta wy: „Po cho dzi li z So snow -
ca… Lu dzie na uki i kul tu ry” oraz

„Czar sta rych aut” – eks po zy cja
z ko lek cji Mu zeum Na ro do we go
w Kiel cach. Po nad to na go ści cze -
kał spek takl „Pró ba u Po li Ne -
gri” – mo no dram au tor ski Bar ba -
ry Ry bał tow skiej z Klu bu Ram pa
w War sza wie. In sce ni za cja opo -
wia da ją ca hi sto rię ży cia pol skiej
ak tor ki, gwiaz dy świa to we go for -
ma tu, miesz ka ją cej przez pe wien
czas w So snow cu, cie szy ła się
spo rym za in te re so wa niem i zgro -
ma dzi ła wie lu ob ser wa to rów. 

– Po zna nie fa scy nu ją cej hi sto -
rii ży cia gwiaz dy, ja ką by ła Po la
Ne gri, jej licz nych ro man sów oraz
to wa rzy szą cych jej nie sa mo wi -
tych wy da rzeń by ło fa scy nu ją cym
prze ży ciem. Tym bar dziej, że
przez wie le lat miesz ka łam w po -
bli żu ka mie ni cy, w któ rej miesz -
ka ła ak tor ka – mó wi Sta ni sła wa
Waw rzy niec, uczest nicz ka No cy
Mu ze ów. 

So sno wi cza nie mo gli tak że obej -
rzeć po kaz mo dy lat dwu dzie stych
i trzy dzie stych ubie głe go wie ku,
przy go to wa ne go przez uczniów Ze -
spo łu Szkół Pro jek to wa nia iSty li za -
cji Ubio ru w So snow cu. Nie za bra -

kło też kon kur su dla noc nych mar -
ków – „Zna ni i mniej zna ni wy bit ni
so sno wi cza nie” oraz warsz ta tów dla
naj młod szych „ABC mo de lar stwa”. 

Tekst�i fo�to:�MZ

Mu ze al na noc

Kwiaty pod pomnikiem Jana Kiepury składali
przedstawiciele władz miasta

Przed sosnowiecką publicznością wystąpili laureaci
Festiwalu KiepuraFest
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Po słan ka Kry sty na Ozga z PSL jest ini cja tor ką
pro jek tu uchwa ły wspra wie uczcze nia przez Sejm
RP, przy pa da ją cej w tym ro ku 110. rocz ni cy uro -
dzin Wła dy sła wa Se by ły – mię dzy wo jen ne go po -
ety i ma la rza, bli sko zwią za ne go z So snow cem.
Pro jekt zo stał 9 ma ja przed sta wio ny na sej mo wej
Ko mi sji Kul tu ry iŚrod ków Prze ka zu. Wje go uza -
sad nie niu mo że my prze czy tać m.in.: „Wro ku ob -
cho dów110. rocz ni cy uro dzin Wła dy sła wa Se by -
ły, po ety okre su mię dzy wo jen ne go, ma la rza, mu -
zy ka oraz żoł nie rza kam pa nii wrze śnio wej1939 r.
Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej czci Je go pa mięć
iwy ra ża uzna nie dla Je go po sta wy ido rob ku twór -
cze go. (...) Iro nią hi sto rii by ło to, że tra gicz -
na śmierć w Ka ty niu sta ła się przy czy ną nie mal
wy ma za nia go zdzie jów li te ra tu ry”. 
Po seł Ja ro sław Pię ta z PO uwa ża, że zło że nie ta -
kie go pro jek tu, któ ry z ra mie nia PO szcze gól -
nie wspie ra li, za sia da ją cy w tej ko mi sji Iwo -
na Śle dziń ska -Ka ta ra siń ska oraz Je rzy Fe do ro -
wicz, któ ry wy sta wiał sztu ki w Te atrze Za głę -
bia, jest bar dzo cen na. – Każ da ini cja ty wa, któ -
rej ce lem jest uczcze nie pa mię ci osób waż nych,
wy wo dzą cych się z So snow ca, jest waż na, a po -
za tym sta no wi for mę pro mo cji So snow ca. Nie
po zwa la my tym oso bom odejść w za po mnie -
nie – mó wi po seł Pię ta. 
Ewa Ma lik, po słan ka PiS -u, tak że jest za do wo -
lo na z pod ję tej ini cja ty wy. – Wy ra żam ra dość,
że Sejm RP, wresz cie, po la tach za po mnie nia,
szcze gól nie w okre sie PRL -u, upa mięt ni oso bę
wiel kie go ar ty sty II RP, po ety, kry ty ka li te ra tu -
ry i od da ne go Pol sce żoł nie rza.
Ten wy bit ny po eta, żoł nierz kam pa nii wrze śnio -
wej 1939 ro ku, je niec obo zu w Sta ro biel sku, jest
nie ro ze rwal nie zwią za ny swą mło dzień czą
twór czo ścią i za słu ga mi w bo ju o pol skość Ślą -
ska z Za głę biem. Wła śnie w Bę dzi nie i w So -
snow cu, gdzie kil ka lat miesz kał i uczył się,
kształ to wa ła się je go po sta wa pa trio ty, póź niej
wy bit ne go re pre zen tan ta in te li gen cji pol skiej
XX -le cia mię dzy wo jen ne go,  roz strze la ne go
wio sną 1940 ro ku pod Char ko wem.
Mam na dzie ję, że rów nież pod czas świę to wa -
nia w ma ju 110. rocz ni cy nada nia So snow co wi
praw miej skich nie za brak nie wspo mnie nia
o Wła dy sła wie Se by le, ab sol wen cie Szko ły Re -
al nej w So snow cu – mó wi Ewa Ma lik. 
Wła dy sław Se by ła wpraw dzie uro dził się 6 lu -
te go 1902 r. w Kło buc ku ko ło Czę sto cho wy, ale
je go ro dzi na wkrót ce prze nio sła się do So snow -
ca. Wier sze pi sał już ja ko ośmio la tek. Ucho dził
za wszech stron nie uzdol nio ne go, ma lo wał, grał
na skrzyp cach i for te pia nie oraz kom po no -
wał. Cho ciaż był za de kla ro wa nym pa cy fi stą,

wal czył trzy krot nie: w pierw szym po wsta niu
ślą skim, w woj nie prze ciw ko Ro sji bol sze wic -
kiej, a tak że w II woj nie świa to wej. Roz głos
zdo był to mi ka mi „Pieśń szczu ro ła pa” (1930)
i „Kon cert eg zo tycz ny” (1934). W 1938 ro ku
uka za ły się „Ar kusz po etyc ki nr 6” i „Ob ra zy
my śli”, któ re przy nio sły Se by le mia no po ety ka -
ta stro ficz ne go. W tym sa mym ro ku  Pol -
ska Aka de mia Li te ra tu ry od zna czy ła go Zło tym
Waw rzy nem Aka de mic kim. Se by ła przy jaź nił
się z Ka ro lem Szy ma now skim i Cze sła wem
Mi ło szem, a w je go do mu czę sty mi go ść mi by li
Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski, Sta ni sław Ry -
szard Do bro wol ski i Krzysz tof Ka mil Ba czyń -
ski. 28 sierp nia 1939 r. Wła dy sław Se by ła zo -
stał zmo bi li zo wa ny i wziął udział w kam pa nii
wrze śnio wej. We wrze śniu do stał się do nie wo li
so wiec kiej i zo stał osa dzo ny w obo zie w Sta ro -
biel sku. W kwiet niu 1940 r. ra zem z in ny mi
więź nia mi sta ro biel ski mi zo stał za mor do wa ny
strza łem w tył gło wy przez opraw ców
z NKWD. Przed wstą pie niem do woj ska, nie
zdą żył po że gnać się z żo ną i sy nem. sk

Pamięć Władysława Sebyły zostanie uczczona przez Sejm RP

By nie odszedł
w zapomnienie 

BO LE SŁAW KU CIA  1929 – 2012 
19 kwiet nia zmarł Bo le sław Ku -
cia, dłu go let ni na uczy ciel so sno -
wiec kich szkół śred nich oraz wi -
zy ta tor Ku ra to rium Oświa ty i Wy -
cho wa nia w Ka to wi cach. Uro dził
się w Mysz ko wie, w któ rym roz -
po czął na ukę jesz cze przed wy bu -
chem II woj ny świa to wej. W cza -
sie oku pa cji nie miec kiej pra co wał
w hu cie, unik nął wy wie zie nia
do Nie miec na przy mu so wą pra -
cę. Po za koń cze niu II woj ny świa -
to wej do koń czył na ukę na po zio -
mie szko ły śred niej (mę skie gim -
na zjum i li ceum pe da go gicz ne
w Za wier ciu). Je go pierw szą pra -
cą by ła Szko ła Pod sta wo wa
w Ząb ko wi cach (1950 r.). W la -

tach 1952-1955 od by wał służ bę
woj sko wą w ma ry nar ce wo jen nej.
Od li sto pa da 1955 ro ku zo stał za -
trud nio ny w II Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. Emi lii Pla ter
w So snow cu, uczył przy spo so bie -
nia obron ne go. Tu dał się po znać
ja ko lu bia ny na uczy ciel, spraw ny
or ga ni za tor obo zów wę drow nych
dla chłop ców. Wy so ki po ziom na -
ucza nia, bar dzo do bry kon takt
z mło dzie żą spra wi ły, że od kwiet -
nia 1969 ro ku zo stał po wo ła ny
do pra cy ja ko wi zy ta tor, po tem
star szy wi zy ta tor w Ku ra to rium
Oświa ty i Wy cho wa nia w Ka to wi -
cach, gdzie był za trud nio ny
do wrze śnia 1984 ro ku. W tym

okre sie przez kil ka lat uczył tak że
przy spo so bie nia woj sko we go
w Tech ni kum Ko le jo wym w So -
snow cu. W mię dzy cza sie pod jął
za ocz ne stu dia w Wyż szej Szko le
Pe da go gicz nej w Kra ko wie,
na kie run ku pe da go gi ka obron no -
ści kra ju. Stu dia ukoń czył w 1977
ro ku uzy sku jąc ty tuł ma gi stra.
W la tach 1984 – 1991 był na uczy -
cie lem Ze spo łu Szkół Eko no micz -
nych w So snow cu. Na eme ry tu rę
prze szedł w 1991 ro ku. Uczest ni -
czył tak że w wie lu wa ka cyj nych
obo zach woj sko wych dla mło -
dzie ży. W la tach 80. XX wie ku
był wy kła dow cą w Stu dium Na -
uczy ciel skim w So snow cu.

Wcią gu po nad40-let niej służ by
na uczy ciel skiej, Je go pra ca by ła wy -
so ko oce nia na przez wła dze pań -
stwo we i re sor to we, o czym świad -
czą licz ne od zna cze nia, wy róż nie nia
i na gro dy, m.in. Krzyż Ka wa ler ski
OOP, Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej, Zło ty Me dal Obron no ści
Kra ju, Za słu żo ny dla Ślą skie go
Okrę gu Woj sko we go, Za słu żo ny dla
Roz wo ju Wo je wódz twa Ka to wic -
kie go, na gro dy Mi ni stra i Ku ra to ra.
Szcze gól nym wy róż nie niem by ły
sło wa po dzię ko wań, uzna nia zaJe go
od da nie dla mło dzie ży, prze ka zy wa -
ne nazjaz dach ab sol wen tów.

Mi mo że uczył przed mio tu,
któ ry ze swej isto ty wy ma gał dys -

cy pli ny, to zo stał w pa mię ci wy -
cho wan ków ja ko czło wiek cie pły,
otwar ty na pro ble my uczniow skie,
chęt nie wspo ma ga jąc uczniów
w roz wią zy wa niu ich róż nych
pro ble mów.

Je go ży cio wą pa sją by ło har -
cer stwo. Na le żał do 33. Za głę -
biow skiej Dru ży ny Har cer skiej
im. Ta de usza Ko ściusz ki w Mysz -
ko wie, któ ra po wsta ła w 1922 ro -
ku. Po la tach, kie dy był już
na eme ry tu rze za ini cjo wał co -
rocz ne spo tka nia człon ków dru -
ży ny sprzed lat, przy ka plicz ce
Żar kach Let ni sku, któ rą sa mi
zbu do wa li przed 60 la ty. Jesz cze
w 2011 ro ku z ra do ścią i du mą

opo wia dał o ko lej nym spo tka niu.
Na po grze bie, któ ry od był się 23
kwiet nia, że gna ła Go żo na Ja dwi -
ga, syn Ste fan z żo ną Ma rio lą,
wnu ki Mo ni ka z mę żem i Łu kasz.
W ostat nim po że gna niu bra li
udział ko le żan ki i ko le dzy na -
uczy cie le, licz na gru pa ab sol wen -
tów (naj licz niej przy by li ab sol -
wen ci z II LO im. E. Pla ter w So -
snow cu), współ pra cow ni cy Ste fa -
na, sy na Pro fe so ra. Pro fe sor Bo le -
sław Ku cia po cho wa ny zo stał
na cmen ta rzu przy ul. Mi rec kie go
w So snow cu.

Cześć Je go pa mię ci!

Bo�gu�sław�Ka�ba�ła

Po że gna nie
8 ma ja w wie ku 82 lat od szedł na wiecz -
ny spo czy nek Lu dwik Ka sprzyk – za ło -
ży ciel i Pre zes Fun da cji im. Ja na Kie pu ry

Po cho dził z Dą bro wy Gór ni czej. Już ja ko
na sto la tek pod czas oku pa cji był har ce rzem.
Od lat 50. do 1991 ro ku pra co wał w bu dow -
nic twie przy pro jek to wa niu do mów i in we -
sty cji. 15 lat te mu za ło żył w mie ście Fun da -
cję im. Ja na Kie pu ry, któ ra gro ma dzi ar chi -
wa lia i do ku men ty o wy bit nych miesz kań -
cach So snow ca – lu dziach na uki, kul tu ry
i sztu ki.

Od po cząt ku Je go pa sją by ła Szko ła Mu -
zycz na i jej lo sy. Z wiel kim za pa łem wspie -
rał ideę bu do wy Sa li Kon cer to wej. Ja ko in -
ży nier bu dow nic twa udzie lał wie lu war to -
ścio wych uwag. Dużo wy sił ku i ener gii po -
świę cił po pu la ry za cji Ja na Kie pu ry. Bar dzo
wie le uczy nił dla po pu la ry za cji do ko nań Ks.
Wło dzi mie rza Se dla ka, Wła dy sła wa Pa wel -
ca, Ma ria na Po ręb skie go i wie lu in nych. Ca -
ły czas in te re so wał się lo sem har cer stwa
w So snow cu. Je go do ko na nia zna la zły uzna -
nie przy zna niem w 2007 ro ku Na gro dy Mia -
sta So snow ca za upo wszech nia nie kul tu ry. 

– Pan Lu dwik był jed nym z wiel kich do -
brych du chów So snow ca, któ re nie ste ty od -
cho dzą. To smut ne i sym bo licz ne, że scho -
ro wa ny przed kil ko ma ty go dnia mi tra fił
do jed ne go szpi ta la, na wet w jed nym dniu,
gdy zna lazł się tam też in ny wspa nia ły czło -
wiek, je go przy ja ciel, dy rek tor szko ły mu -
zycz nej Bro ni sław Oleś, któ re go po że gna li -
śmy mie siąc te mu – wspo mi na Pa weł Du sza,
na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry i Sztuki Miej -
skie go w So snow cu.

12 ma ja na cmen ta rzu przy ul. 11 Li sto -
pa da w Dą bro wie Gór ni czej od był się po -
grzeb Pa na Ka sprzy ka. Zmar łe go że gna ły
tłu my zna jo mych i przy ja ciół. W imie niu
pre zy den ta – za stęp cy: Ry szard Łu kaw ski
i Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć. W imie niu
Ra dy Miej skiej rad ni: Wil helm Zych i Zbi -
gniew Ja skier nia. By ły pocz ty sztan da ro we
Ra dy Miej skiej So snow ca, ZHP i ZNP. Sło -
wo po że gnal ne wy gło sił przed sta wi ciel ZHP
i przed sta wi ciel Fun da cji im. Ja na Kie pu ry
w So snow cu – Jan Szot. U

1228 – w źródłach pisanych
wymienione zostają obecne dzielnice
miasta: Zagórze, Milowice
i Klimontów.
1326 – pierwszy dokument
informujący o istnieniu wsi
Porombka.
1345 – w okolicach wsi Pogoń
wojska Kazimierza Wielkiego
pokonują Czechów.
1361 – po raz pierwszy
w dokumentach wymieniony zostaje
Sielec (wg orginalnej pisowni
Siedlecz).
ok. 1400 roku – na Czarnej
Przemszy (między Pogonią i Sielcem)
funkcjonuje młyn wodny.
ok. 1500 roku – na Brynicy pracuje
młyn wodny. Nad Czarną Przemszą
istnieje kuźnia wytapiająca żelazo.
1581 – pierwsza wzmianka
o obecnej dzielnicy Sosnowca Niwce,
którą zamieszkuje wówczas
kilkanaście osób.
1590 – po raz pierwszy
w dokumentach wymienione zostają
Niemce (aktualnie Ostrowy
Górnicze).
1646 – w dokumentach pojawia
nazwa Radocha.
1650 – pierwsze wiadomości
o dzisiejszym Modrzejowie (wg
orginalnej pisowni „wsi Mrowisko”).
1690 – w dokumencie z tego roku
wymieniony zostajen przysiółek wsi
Niwka – Jęzor, który swoją nazwę
wziął przypuszczalnie od przydomka
tamtejszego młynarza – Mateusza
Sośnierza.
1700 – z gruntów pogońskich
wyodrębnia się przysiółek
Sosnowiec.
ok. 1700 roku pojawiają się po raz
pierwszy nazwy: Maćki (dzisiaj
Maczki), kolonia Cieśle, Ostra Górka,
osada Wygoda.
1726 – na planie geometrycznym
rzek granicznych wykonanym przez
Petzolda pojawia się nazwa
„Sosnowietz”, jako określenie młyna
działającego na Brynicy w okolicach
dziesiejszego Stadionu Ludowego.
1736 – na mapie przedstawiającej
Księstwo Raciborskie, tzw. Wielanda
zanaczony zostaje Sosnowiec.
1795 – w wyniku trzeciego rozbioru
Polski wieś Sosnowiec znajduje się
pod zaborem pruskim.
1806 – właściciel dóbr
Sielec – Modrzejów gen.
Schimmelpfenig von der Oye buduje
małą kopalnię węgla kamiennego
„Ludwik”.
1807 – tereny dzisiejszego
Sosnowca wchodzą w skład
Księstwa Warszwskiego.

1815 – po obradach Kongresu
Wiedeńskiego obecne tereny miasta
wchodzą w skład Królestwa
Polskiego. 
1820 – w ksiegach metrykalnych
parafii Czeladź pojawiają się
nazwiska osób urodzonych
w Sosnowcu. 
1830 – w czasie powstania
listopadowego rozbrojony zostaje
rosyjski posterunek graniczny
w Modzejowie.
1831 – powstańcy staczają potyczkę
z Kozakami w Milowicach. 
1833 – początki osady przemysłowej
Henryków (tereny obecnej Niwki). 
1848 – uroczyste otwarcie stacji
kolejowej Granica (dzisiaj Maczki),
położonej przy ówczesnej granicy
z Austrią na trasie Drogi Żelaznej
Warszawsko – Wiedeńskiej.
1859 – przez Sosnowiec
przeprowadzona zostaje odnoga
Drogi Żelaznej Warszawsko –
Wiedeńskiej z Ząbkowic do Katowic
oraz wybudowany zostaje dworzec
kolejowy.
1862 – w pobliżu dworca powstaje
pierwszy w Sosnowcu kościół
katolicki pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
1863 – na początku lutego
powstańcy zdobywają stacje
kolejowe w Granicy oraz
w Sosnowcu.
ok. 1870 roku – w Granicy
wybudowana została cerkiew
prawosławna pw. św. Katarzyny.
1877 – wybuch wojny celnej
rosyjsko – pruskiej powoduje rozwój
przemysłu na terenie Sosnowca.
1880 – powstaje wieś Nowy
Sosnowiec.
1884 – do stacji Granica dociera linia
kolejowa szerokotorowa, która
łączyła Iwanogród (Dęblin)
z Dąbrową.
1886 – H. Dietel oddaje do użytku
kościół ewangelicko – augsburski
istniejący do dnia dzisiejszego
przy ul. Żeromskiego. 
1887 – odnoga Drogi Zelaznej
Iwanogrodzko – Dąbrowskiej
doprowadzona zostaje
do śródmieścia. Powstaje dzisiejszy
dworzec – Sosnowiec Południowy.
1889 – przy dworcu kolejowym
zbudowana zostaje cerkiew pw.
Wiery, Nadzieżdy i Ljub’wi.
1894 – H. Dietel otwiera
Sosnowiecką Szkołę Realną. Jej
tradycje kontynuuje
obecnie IV Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica. MW

c.d.n.

Kalendarium na 110 lat
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10 ma ja Przed szko le Miej skie
nr 34 w So snow cu za pro si ło
na ścież kę edu ka cyj ną w ju liu -
szow skim le sie dzie ci z Przed -
szko la nr 51 oraz Szkół Pod sta wo -
wych nr 8 i 36, aby po przez za ba -
wę i ob co wa nie z na tu rą po sze -
rza ły swo ją wie dzę, ugrun to wy -
wa ły po sta wę pro eko lo gicz ną wo -
bec ota cza ją cej przy ro dy. 

Tro pie nie przy ro dy, ob ser wo -
wa nie flo ry i fau ny z róż nych per -
spek tyw, szu ka nie cze goś zie lo ne -
go, szorst kie go, mięk kie go, twar -
de go, na słu chi wa nie od gło sów,
okre śla nie ich źró dła, kie run ku,
od czy ty wa nie sym bo li, zna ków,
po ko ny wa nie to ru prze szkód od -
by wa ło się z ak tyw nym udzia łem
le śni cze go Wik to ra Kry chow skie -
go, prof. dr hab. Ma rii Pu li no -
wej – or ga ni za tor ki co rocz nych

ob cho dów Dni Zie mi i wie lo let -
niej pro pa ga tor ki wie dzy eko lo -
gicz nej, dy rek tor przed szko la Ur -
szu li Se re dy ki i na uczy cie lek. 

W wy ni ku mi tyn gu w le sie
dzie ci po zna ły pię tro wą bu do wę

la su, ga tun ki wy stę pu ją cych
drzew, zwie rząt, le śnych szkod ni -
ków i le ka rza drzew. Ba da ły zmy -
sła mi pień, ko rę, mech, ka mie nie,
przy tu la ły się do drze wa i słu cha -
ły cie ka wo stek przy rod ni czych.

Wszy scy za do wo le ni z uśmie -
chem na ustach i życz li wo ścią
wo bec sie bie pa mię ta jąc za pre -
zen to wa ny na wstę pie wiersz: pt.
„Gdy by la su nie by ło” ocho czo
sprzą ta li las z po rzu co nych śmie -
ci, se gre go wa li je i z ża rem wy -
mie nia li ko deks przy ja cie la przy -
ro dy: „Nie wol no...”.

Każ dy uczest nik mi tyn gu
otrzy mał dy plom i ksią żecz kę
edu ka cyj ną, a im pre za za koń czy -
ła się wspól nym po czę stun kiem. 

Ca łość mi tyn gu przy go to wa ła
i pro wa dzi ła na uczy ciel ka przed -
szko la nr 34 Bo że na Gaj dzik.

Ob cho dy Dnia Zie mi od by ły
się pod pa tro na tem Uni wer sy te tu
Ślą skie go – Wy dział Na uk o Zie -
mi oraz Urzę du Miej skie go w So -
snow cu – Wy dział Ochro ny Śro -
do wi ska. U

XX ob cho dy Dnia Zie mi 
„Dzie ci swo je mu mia stu na ścież ce edu ka cyj nej w le sie”

W dniach 16-18 czerwca
przy Centrum Handlowym
Plejada (ul. Staszica 8B) stanie
mammobus. Panie będą
miały okazję wykonać
bezpłatne badanie
mammograficzne. Badanie,
w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi,
finansowane jest przez NFZ

Pro gram skie ro wa ny jest do ko -
biet w wie ku od 50. do 69. ro ku
ży cia, gdyż w tej gru pie wie ko wej
ob ser wo wal ny jest wzrost za cho -
ro wań na ra ka pier si. 

Pa nie w wie ku do 50 lat lub
po wy żej 69. ro ku ży cia, nie
młod sze niż 35 lat, mo gą rów -

nież wy ko nać ba da nie w mam -
mo bu sie, za opła tą w wy so ko -
ści 80 zł oraz oka za niem za -
świad cze nia od le ka rza do wol -
nej spe cja li za cji o bra ku prze -
ciw wska zań do wy ko na nia ba -
da nia.

Mam mo gra fia, czy li rent ge -
now skie ba da nie pier si, to naj bar -
dziej sku tecz na me to da w dia gno -
sty ce wcze snych ob ja wów ra ka
pier si. Wcze sne wy kry cie te go
no wo two ru gwa ran tu je nie -
mal 100 pro cent pew no ści na wy -

le cze nie cho ro by, dla te go war to
się ba dać. Co wię cej, mam mo gra -
fia jest ba da niem bez piecz nym
i wy ko ny wa nym przy uży ciu mi -
ni mal nej daw ki pro mie nio wa nia
rent ge now skie go.

Ba da nia wy ko nu je fir ma FA -
DO Cen trum Usług Me dycz nych
z Gdy ni. Jest to naj więk szy
w Pol sce świad cze nio daw ca, któ -
ry do wy ko ny wa nia ba dań wy ko -
rzy stu je mam mo bu sy. Każ de go
dnia aż 13 mo bil nych pra cow ni
mam mo gra ficz nych FA DO ba da
ko bie ty nie mal w ca łej Pol sce. 

Pa nie, któ re pla nu ją wy ko nać
ba da nie w mam mo bu sie fir my
FA DO, pro si my o wcze śniej sze
za re je stro wa nie się pod nr
tel.: 801 080 007 i 58 666 2 444
lub na www.fa do.pl, a tak że
przy nie sie nie ze so bą do wo du
oso bi ste go. U

Mam mo bus po raz ko lej ny od wie dzi So sno wiec

Nowe logo, nowa strona, ta sama
dobra Biblioteka!

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w So snow cu in for mu je swo ich
Czy tel ni ków, Przy ja ciół oraz
Sym pa ty ków, iż zmie nia się
na wio snę. Daw na sza ta gra ficz na
prze cho dzi już do hi sto rii, a na jej
miej sce pro po nu je świe żą i no wo -
cze sną iden ty fi ka cję wi zu al ną sta -

rej do brej so sno wiec kiej bi blio te -
ki.

Pod sta wą do zmian stał się
pro jekt lo go ty pu MBP au tor stwa
pla stycz ki – Ali cji Ko niecz nej.
Na to miast no wa stro na in ter ne to -
wa zo sta ła spe cjal nie do sto so wa -
na do wy ma gań współ cze sne go
użyt kow ni ka in ter ne tu, w ce lu
uła twie nia czy tel ni kom za ma wia -
nia ksią żek po przez kom pu te ro -
wy sys tem udo stęp nia nia zbio rów
oraz uzy ski wa nia in for ma cji
na te mat ofer ty edu ka cyj no -kul tu -
ral nej przy go to wa nej przez bi blio -
te kę. Po za wie lo ma plu sa mi na tu -
ry prag ma tycz nej ak tu al na wi try -
na sta ła się atrak cyj na pla stycz nie,
przej rzy sta i ko lo ro wa.

Wszyst kim użyt kow ni kom
no wej stro ny ży czy my za tem
wy god ne go i czę ste go ko rzy sta -
nia, a czy tel ni ków za chę ca my
do za po zna nia się z no wym ofi -
cjal nym lo go re pre zen tu ją cym
od dziś MBP. U

Wi zy ta w De bre czy nie 

W dniach 11 – 13 ma ja gru pa
uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 29 w So snow cu prze by wa ła
w De bre czy nie. Wy jazd od był się
naza pro sze nie na uczy cie li iuczniów
ze szko ły – Ka zin czy Fe renc Al ta la -
nos Isko la es Alap fo ku Mu ve sze tok -
ta ta si.

Szko ła z De bre czy na jest jed ną
ze szkół part ner skich, zktó rą wbie -
żą cym ro ku szkol nym roz po czę to
re ali za cję dru gie go już pro jek tu
pro gra mu Co me nius pod ty tu łem
„Our Na tu ral and Cul tu ral World
He ri ta ge”.

Wy jazd uczniów był re wi zy tą,
gdyż w ma ju2011 ro ku doSP nr29
przy je cha li go ście zWę gier – ucznio -
wie ina uczy cie le.

Po przy jeź dzie do De bre czy -
naucznio wie mie li moż li wość obej -
rze nia szko ły m.in. sal lek cyj nych,
sa li gim na stycz nej, ba se nu czy bi -
blio te ki szkol nej. W dru gim dniu

wi zy ty od by ła się wspól nawy ciecz -
ka zwią za na z te ma tem re ali zo wa -
ne go pro jek tu. Roz po czę to ją zwie -
dza niem po tęż nej ja ski ni Ba ra dla
le żą cej na te re nie Sło wac kie go Kra -
su iwzgórz kra so wych Gömör -Tor -
na. Ca ły ten te ren chro nio ny jest
w Par ku Na ro do wym Ag g te lek
oraz Ob sza rze Chro nio ne go Kra jo -
bra zu Slo ven sky Kras. Ob szar zo -
stał wpi sa ny na li stę świa to we go
dzie dzic twa UNE SCO. Na stęp nie
uda no się do Ege ru, gdzie ucznio -
wie zwie dzi li Mu zeum Mar ce pa na,
Za mek oraz Mi na ret. 

W cza sie wi zy ty w De bre czy -
nie ucznio wie miesz ka li u wę gier -
skich ro dzin uczniów. By ła to wspa -
nia ła oka zja do na wią za nia bliż -
szych kon tak tów zucznia mi szko ły
wę gier skiej i wy ko rzy sta nia zna jo -
mo ści ję zy ka an giel skie go. Or ga ni -
za tor kami wi zy ty by ły Ewa Wę -
grzyń ska i Agniesz ka Stró zik. U

Sp 29

PM 34



W nie dzie lę, 13 ma ja z oka zji 111.
rocz ni cy uro dzin Wi tol da Pi lec kie -
go, żoł nie rza woj ny pol sko -bol sze -
wic kiej 1920 ro ku, kon spi ra to ra,
ochot ni cze go więź nia KL Au -
schwitz oraz mę czen ni ka wal ki
z ko mu ni stycz ną wła dzą, od był
się II Za głę biow ski Marsz Rot mi -

strza Pi lec kie go w So snow cu.
Wten spo sób uczczo no wZa głę biu
pa mięć te go wy bit ne go żoł nie rza
iPo la ka, któ ry zgi nął wwal ce onie -
pod le głość kra ju istał się sym bo lem
wal ki z dwo ma to ta li ta ry zma mi.
Zor ga ni zo wa ny zo stał przez Za głę -
biow skie To wa rzy stwo Roz wo ju

So snow ca, apa tro nat ho no ro wy ob -
ję ła nadnim po seł naSejm RP Ewa
Ma lik. Kil ku dzie się cio oso bo wa
gru pa uczest ni ków mar szu, wśród
któ rych zna leź li się par la men ta rzy -
ści: E. Ma lik i Wal de mar An dzel
wy ru szy ła spod Ko ścio ła Ko le jo we -
go i uli ca mi So snow ca prze szła

pod Ka te drę Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny. Uro czy stą
mszę św. w in ten cji Wi tol da Pi lec -
kie go i wszyst kich Żoł nie rzy Wy -
klę tych od pra wił pro boszcz pa ra fii
ka te dral nej ks. ka no nik Jan Ga ik. 

Tekst�i fo�to:�Mi�chał�Wę�cel
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Pa mię ta li o Pi lec kim

Najlepsi ratownicy medyczni
w Sosnowcu
17 ma ja od by ła się IX Spar ta kia -
da Ra tow ni cza zor ga ni zo wa -
na przez Re gio nal ne Cen trum
Kształ ce nia Usta wicz ne go w So -
snow cu przy uli cy Sta lo wej. Ho -
no ro wy Pa tro nat nad za wo da mi
po now nie ob jął Ślą ski Ku ra tor
oraz Sto wa rzy sze nie Ra tow ni ków
Me dycz nych. Ak cję, jak co ro ku
wsparł Urząd Mar szał kow ski,
któ ry by ł tak że fun da to rem na -
gród dla zwy cię skich dru żyn.

Za wo dy mia ły cha rak ter kon -
kur su przed mio to we go w ra mach
na ucza nia wso sno wiec kiej pla ców -
ce przed mio tów ta kich jak m.in. sta -
ny za gro że nia ży cia, ra tow nic two

me dycz ne, me dycz ne za bie gi ra tun -
ko we oraz ra tow nic two w za gro że -
niach cy wi li za cyj nych iśro do wi sko -
wych. Pierw szy etap kon kur sy obej -
mo wał pi sem ny test, wdru giej na to -
miast udzie la no wza im pro wi zo wa -
nych scen kach ro dza jo wych pierw -
szej po mo cy przedme dycz nej.

Sę dzia mi oce nia ją cy mi kon -
ku ren cje by li spe cja li ści ra tow nic -
twa me dycz ne go dzia ła ją cy
w Sto wa rzy sze niu Ra tow ni ków
Me dycz nych. Kon kurs po zwo lił
spraw dzić in dy wi du al ną wie dzę
przy szłych ra tow ni ków oraz
umie jęt no ści i współ dzia ła nie
w ra mach ze spo łu. MZ

           reklama
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28 ra zy na „pu dle”
W Czę sto cho wie od by ły się
mi strzo stwa wo je wódz twa
ślą skie go w lek kiej atle ty ce.
O me da le ry wa li zo wa li ju nio -
rzy, ju nio rzy młod si oraz se nio -
rzy. W zma ga niach udział
wzię li re pre zen tan ci MKS MOS
Pło mień So sno wiec. Ich do ro -
bek był im po nu ją cy, w su mie
na po dium sta wa li aż 28 ra zy 

So sno wi cza nie wy wal czy li 15 me da li
zło tych, 8 srebr nych i 5 brą zo wych. Po -
ni żej pre zen tu je my li stę me da li stów.
zło te me da le: Da wid Żebrowski –
2000 m z przeszk. (5.36.84s), Ad rian -
na Zię ta ra – trój skok (11.82 m), Do mi -
ni ka Wię cła wek – skok w dal (5.32 m),
Jo an na Ki jan ka – pchnię cie ku lą 3 kg
(15.24 m – re kord Pol ski ju nio rek młod -
szych) oraz rzut dys kiem 1 kg
(34.84m), Ja cek Ka ba ciń ski – bieg
na 100 m (11.11s) oraz bieg
na 200 m (22.58 s), Łu kasz Gurt kie -
wicz – bieg na 800 m (1.54.46s), Adam
Kar nic ki – bieg na 1500 m (4. 10.67s),
Ma te usz Pio trow ski – rzut mło tem 6 kg
(61.31m), Krzysz tof Brzo zow ski – ku -
la 6 kg (19.84 m), Ma rek Brze ziń ski –
skok w dal (6.90 m) oraz  trój skok (14.22
m), Pa weł Bed narz – bieg na110m ppł
(16.03 s), szta fe ta4x100m (43.32 s). 
Srebr ne me da le: Jo wi ta Błasz -
czak – bieg na 400 m (58.93 s),  Ma te -
usz Błoch – bieg na 400 m (51.47 s),
Szy mon Myr ta – bieg na 100 m (11.26
s), oraz na 200 m (22.85 s),  Mi chał
Mu siał – trój skok (11.54 m),  Anna
Lem part – bieg na 1500 m (4.53.75 s),
Ka mil Ku bat – bieg na 1500 m (4.07.33
s), Do mi ni ka Wię cła wek – trój skok
(11.38 m). 
Brą zo we me da le: Ju lia Korzuch –
bieg na 1500 m (5.10.53 s), Ra fał Ku -
bań ski – bieg na 100 m (11.35 s),  Do -
mi nik Śledź – bieg na 400 m (51.96 s),
Je rzy Tu szyń ski – bieg
na 1500 m (4.18.64 s),  szta fe -
ta 4x100m – Bie rak, Mu siał, Bed narz,
Pierz gal ski (46.86 s). KP

Siedem medali
Huragana
Pod czas Mi strzostw Ślą ska Ka de tów
wTe ni sie Sto ło wym roz gry wa nych wJa -
strzę biu Zdro ju UKS Hu ra gan So sno wiec
zde kla so wał ry wa li. Jan Szym czyk iSzy -
mon Twar dow ski zdo by li zło to wdru ży nie
bez stra ty par tii, gro miąc ry wa li we
wszyst kich po je dyn kach3:0. In dy wi du al -
nym Mi strzem Ślą ska zo stał Jan Szym -
czyk po ko nu jąc wfi na le Se ba stia naBa ra -
na(My sło wi ce)3:0.
Szy mon Twar dow ski prze gry wa jąc wpół -
fi na le ze swo im ko le gą zdru ży ny za jął
miej sce trze cie po ko nu jąc Grze go rza Fel -
ke la (By tom)3:1. Na si za wod ni cy bez stra -
ty se ta się gnę li pozło to tak że wgrze po -
dwój nej. Naza koń cze nie za wo dów brą zo -
wy me dal wy wal czył Jan Szym czyk
wgrze mie sza nej zso sno wi czan ką Do mi -
ni ką Ba naś re pre zen tu ją cą bar wy Ara ma -
dy Si le sia BTTS By tom. Dru ga dru ży naHu -
ra ga nu wskła dzie Kac per Stę pień iJa kub
Ha ła dus za ję ła miej sce pią te. Pod su mo wu -
jąc te go rocz ny do ro bek me da lo wy we
wszyst kich ka te go riach wie ko wych UKS
Hu ra gan wy wal czył re kor do wą licz bę11
me da li. Odro ku2004, kie dy to po wsta ła
sek cja, te ni si ści sto ło wi klu bu zdo byli69
me da li. Na si za wod ni cy wmie sią cu czerw -
cu bę dą re pre zen to wać wo je wódz two ślą -
skie naOgól no pol skiej Olim pia dzie Mło -
dzie ży, gdzie tak że ma ją ol brzy mie szan se
nawy wal cze nie me da lu. KP

To, co jesz cze kil ka ty go dni te mu
wy da wa ło się nie moż li wym do zre -
ali zo wa nie sta ło się fak tem. Pił ka -
rze Za głę bia po im po nu ją cej koń -
ców ce se zo nu zo sta ją w II li dze.
O utrzy ma niu prze są dzi ła wy gra -
na 3:1 nad Tu rem Tu rek oraz ko -
rzyst ne dla na szej dru ży ny wyniki
na za ple czu eks tra kla sy. W su mie
z na szej gru py do III li gi spa da ją
czte ry dru ży ny.

W me czu z Tu rem so sno wi -
cza nie od po cząt ku by li stro ną
do mi nu ją cą i bram ka wi sia ła
w po wie trzu. Miej sco wi do cze -
ka li się go la w 37 mi nu cie. W po -
lu kar nym sto ic kim spo ko jem
wy ka zał się Mar cin La chow ski
i z bli skiej od le gło ści po ko nał
bram ka rza ry wa li. W 55 mi nu cie
by ło 2:0 po tra fie niu Ra fa ła Jan -
kow skie go i wy da wa ło się, że to
już ko niec emo cji w tym me czu.
Ner wo wość w po czy na nia na szej
dru ży ny wpro wa dził jed nak ar bi -
ter, któ ry kil ka mi nut po dru gim
go lu uznał, że Sła wo mir Jar czyk
po dał fut bo lów kę do bram ka rza
Za głę bia, Mar ci na Su chań skie go
i od gwiz dał rzut wol ny po śred ni
pięć me trów przed bram ką go -
spo da rzy. Pierw sza pró ba zo sta ła
wpraw dzie za trzy ma na, ale wo -
bec do bit ki Ra fa ła Książ ka nasz
bram karz był już bez rad ny i by -

ło 2:1. Go ście uwie rzy li, że są
w sta nie wy wal czyć w So snow cu
punk ty i ru szy li do ata ku, ale
na szczę ście so sno wiec ka de fen -
sy wa pew nie ra dzi ła so bie z ata -
ka mi ry wa li. Miej sco wi pró bo -
wa li za dać de cy du ją cy cios, ale
dłu gi mi mi nu ta mi ta sztu ka im
się nie uda wa ła. Do pie ro w 84
mi nu cie po do środ ko wa niu z rzu -
tu roż ne go Woj ciech Bia łek
strza łem gło wą skie ro wał pił kę
do siat ki ry wa li. Ta za nim wto -
czy ła się do bram ki ry wa li tra fi ła
jesz cze w słu pek.

So sno wi cza nie wy gra li i cze ka -
li na wie ści z I -li go wych bo isk,
na któ rych ry wa li za cja to czy ła się
dzień póź niej. Osta tecz nie spo kój
w obo zie Za głę bia za pa no wa ła
po po raż ce Wi sły Płock z Po go nią
Szcze cin, któ ra spa da do II li gi, ale
po dob nie jak Olim pia El bląg
do gru py wschod niej. Do na szej,
za chod niej spa da ją Po lo nia By tom
oraz Gór nik Po lko wi ce, a to ozna -
cza, że na szą gru pę opusz cza ją
czte ry ze spo ły – gdy by Wi sła
Płock utrzy ma ła się, a z I li gi spadł
GKS Ka to wi ce, wów czas II li gę
za chod nią mu sia ło by opu ścić pięć
dru żyn i wów czas nic nie ura to wa -
ło by so sno wi czan – Bał tyk Gdy -
nia, Nie lba Wą gro wiec, Ca li sia
Ka lisz oraz Tur Tu rek.

– Jesz cze kil ka ko le jek te mu
wie le osób na tym sta dio nie po sta -
wi ło na dru ży nie krzy żyk, tym cza -
sem chłop cy po ka za li, że po kiep -
skim po cząt ku moż na od bić się
od dna. Zo sta je my w li dze, ale my -
śla mi je ste śmy przy ko lej nych roz -
gryw kach. Mam na dzie ję, że bę -
dzie my w nich wal czyć o in ne ce -
le – mó wił po me czu pre zes klu bu
Le szek Ba czyń ski.

– Wy ko na li śmy to co mie li śmy
za ło żo ne. Przy sze dłem tu taj aby
ura to wać II li gę i sztu ka ta nam się
uda ła. By ło cięż ko, po czą tek run dy
wio sen nej był de li kat nie mó wiąc
sła by, ale na szczę ście ze spół za sko -
czył we wła ści wym mo men cie

iuda ło się ura to wać miej sce wli dze.
Za wod ni cy po ka za li umie jęt no ści,
udo wod ni li, że za le ży im na tym
klu bie. Miej sce Za głę bia jest znacz -
nie wy żej niż dru ga li ga i mam na -
dzie ję, że nie ba wem roz pocz nie się
marsz te go klu bu ku wyż szym kla -
som roz gryw ko wym. Czy ze mną
na tre ner skiej ław ce? Czas po ka że,
mam umo wę do 30 czerw ca, zo ba -
czy my co bę dzie po tem – mó wi
szko le nio wiec Za głę bia.

W ko lej nym nu me rze KM
pod su mu je my se zon 2011/2012
w wy ko na niu pił ka rzy na sze go
klu bu.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Mi sja nie moż li wa wy ko na na

Za głę bie zo sta je
w II li dze!

We wło skiej Ge nui od by ły się Mi -
strzo stwa Eu ro py Ju nio rów
do lat 18 i Mło dzie ży do lat 21
w Ju -Jit su. W za wo dach wzię li
udział re pre zen tan ci Bu dow la nych
So sno wiec, któ rzy wy wal czy li
sześć me da li po twier dza jąc tym
sa mym mię dzy na ro do wą kla sę.

Już w pierw szym dniu im pre zy
dwa zło te me da le i ty tu ły mi strzów
Eu ro py do lat 21 wy wal czy li Ka -
ro li na Rak w kat. wag. +70 kg oraz
Ma te usz Du ran w kat. wag. 85 kg.,
a po sre bro się gnął Ma te usz Spo -
rys w kat. wag. 69 kg. W ko lej nych
dniach na si za wod ni cy do rzu ci li
ko lej ne krąż ki. – Dru gi dzień zma -
gań na szych fi gh te rów to brą zo wy
me dal  de biu tu ją cej w ka te go rii ju -
nio rów Ju sty ny Sit ko w wa -
dze 63kg.  W ko lej nym dniu  zna -
ko mi ty wy stęp na szych za wod ni -
ków zo stał przy pie czę to wa ny ko lej -
ny mi me da la mi.  W ry wa li za cji ju -
nio rów mi strzy nią Eu ro py  w wa -
dze +70 kg zo sta ła Agniesz ka Ja -
ku biec,  ubie gło rocz na mi strzy ni
świa ta,  któ rą po za koń cze niu tur -
nie ju or ga ni za to rzy uzna li naj lep -
szą za wod nicz ką ca łych Mi -
strzostw Eu ro py spo śród oby dwu
grup wie ko wych męż czyzn i ko -
biet,  otrzy ma ła ona rów nież na -
gro dę „Fa ir play”. Sre bro  w ka te -
go rii ju nio rów w wa dze 55 kg zdo -
był na to miast An drzej Hru by,
ubie gło rocz ny brą zo wy me da li sta
mi strzostw świa ta ju nio rów – re la -

cjo no wał Ma rian Ja siń ski, tre ner
Bu dow la nych, jak i re pre zen ta cji
Pol ski.

W su mie Bu dow la ni zdo by li
po nad po ło wę ca łe go me da lo we go
do rob ku na szej ka dry – Po la cy
wy wal czy li 11 me da li – i wnie śli
ogrom ny wkład w za ję cie przez
bia ło -czer wo nych trze cie go miej -
sca w kla sy fi ka cji ge ne ral nej mi -
strzostw za Ro sją i Niem ca mi.

Po za me da lo wy mi po zy cja mi
re pre zen tan ci Bu dow la nych pla so -
wa li się na na stę pu ją cych lo ka -
tach. – V miej sce za jęli  Klau dia
Paw łow ska, Mo ni ka So ko łow ska
i To masz Do brzyń ski, siód me lo -
ka ty wy wal czy li  Mag da le na Giec
iDa niel Ję drych. – Za wod ni cy któ -
rym uda ło się za kwa li fi ko wać

na naj waż niej szą dla nich
w tym  ro ku im pre zę zo sta li ob ję ci
spe cjal nym to kiem tre nin go wym.
Za ję cia od by wa ły się dwa ra zy
dzien nie przez sześć dni wty go dniu.
W przy go to wa niach na szych mło -
dych adep tów wzię ła udział ja ko
spa ring part ne rzy  gru pa se nior ska
Bu do wal nych. Jak wi dać nasuk ces
pra cu ją wy kwa li fi ko wa ni tre ne rzy,
jak rów nież wszy scy za wod ni cy
na sze go klu bu. War to przy po -
mnieć, że wmar cu se nio rzy zdo by -
li trzy me da le na Otwar tych Mi -
strzo stwach Eu ro py wHa nau  (sre -
bro Agniesz ka Ber gier, me da le brą -
zo we Mar ty na Bie roń ska i No wic -
ki Kon rad) – do da je Ja siń ski.

Krzysz�tof�Po�lacz�kie�wicz

Sukcesy fighterów
Na plan szach ka to wic kie go Ko le -
ja rza ro ze gra ne zo sta ły Mi strzo -
stwa Pol ski w sza bli. Eki pa TMS
Za głę bia wró ci ła z nich z dwo ma
brą zo wy mi me da lami wy wal czo -
ny mi przez na sze dru ży ny,
w przy pad ku pań był to dru gi ze -
spół, teo re tycz nie słab szy, któ ry
spra wił mi łą nie spo dzian kę.  

Teo re tycz nie sil niej szy pierw -
szy ze spół z Mar tą Pu dą, Mar tą
Wą tor, An ge li ką Wą tor oraz Pa -
me lą War szaw ską w skła dzie miał
spo re ape ty ty na me dal, ale w pół -
fi na le uległ eki pie z Po zna nia,
a w star ciu o brąz mu siał uznać
wyż szość AZS AWF War sza wa
i osta tecz nie za jął czwar te miej -
sce. Na po dium sta nę ła za to dru -
ży na Za głę bie II w skła dzie: Syl -
wia Bi jak, Kin ga Dróżdż, Ka ta -
rzy na Szczy piń ska i Ka ro li -
na Wal czak. – Dziew czy ny spra -
wi ły spo rą nie spo dzian kę. Wal -
czy ły bar dzo am bit nie i do pie ro
w fi na le sza blist ki z Po zna nia
zna la zły na nie spo sób. Ten suk -
ces po ka zał, że ma my na praw dę
moc ną i wy rów na ną eki pę – pod -
kre śla tre ner Da wid Ada mow ski.

W tur nie ju in dy wi du al nym
naj le piej z gro na na szych za wod -
ni czek za prezen to wa ła się Mar ta
Pu da, któ ra awan so wa ła doćwierć -
fi na łu. Nadro dze dostre fy me da lo -
wej na po tka ła jed nak Alek san drę
So chę, któ ra ja ko je dy na Po lka
wy star tu je w tur nie ju olim pij skim
w Lon dy nie i nie spro sta ła za wod -

nicz ce AZS AWF War sza wa koń -
cząc osta tecz nie za wo dy na 6
miej scu. 9 by ła Mar ta Wą tor, 12
An ge li ka Wą tor, 13 Pa me la War -
szaw ska, 15 Ka ro li na Wal czak, 18
Kin ga Dróżdż, 19 Syl wia Bi -
jak, 20 Ka ta rzy na Szczy piń ska,
a 29 Ka ta rzy na Rak.

Na po dium sta nę ła tak że dru -
ży na męż czyzn w skła dzie: Da -
mian Sku bi szew ski, Ma ciej Re -
gu lew ski, Mi chał Ko chan i To -
masz Do mi nik. W me czu de cy -
du ją cym o trze ciej lo ka cie na sza
dru ży na po ko na ła KKSz Ko -
nin 45: 35. Na siód mym miej scu
za wo dy ukoń czył TMS II wy stę -
pu ją cy w skła dzie: Bar tosz Ma -
zur, Ma te usz Wi cher, Bar tło miej
Ły sik.

Tur niej in dy wi du al ny co
praw da nie przy niósł zdo by czy
me da lo wych re pre zen tan tów So -
snow ca, ale dwóch zna la zło się
w naj lep szej ósem ce tur nie ju.
Da mian Sku bi szew ski w swo -
im po je dyn ku ćwierć fi na ło -
wym nie spro stał uty tu ło wa ne -
mu Ada mo wi Skrodz kie mu
z AZS AWF Ka to wi ce i za jął 6
miej sce. Na to miast Ma ciej Re -
gu lew ski w tej sa mej fa zie tur nie -
ju zo stał po ko na ny do słow nie jed -
nym tra fia niem przez re pre zen -
tan ta Ko ni na Ad ria na Sta ni sław -
skie go i wy star czy ło to do za ję -
cia 8 miej sca. W naj lep szej szes -
na st ce zna lazł się jesz cze Mi chał
Ko chan. KP

Dru ży ny na po dium mi strzostw Pol ski

Pióro bije
kolejne
rekordy
Artur Pióro, niesłyszący
pływak z Sosnowca bije
kolejne rekordy. Tym
razem podczas
mistrzostw Polski
na basenie 50-metrowym
w Olsztynie ustanowił
rekord świata, dwa
rekordy Europy i cztery
rekordy Polski w pływaniu
niesłyszących

Re kord świa ta Ar tur Pió ro usta -
no wił nady stan sie800m sty lem
do wol nym cza sem 8: 30,40 sek.
Po przed ni re kord wy no sił8:36,90
sek. i był usta no wio ny przez naj -
lep sze go do tych czas na świe cie
pły wa ka, Te ren ce Par kin z Re pu -
bli ki Po łu dnio wej Afry ki,
w 2009 ro ku w cza sie Igrzysk
Olim pij skich Głu chych wTaj pei
(Taj wan).

Dwa re kor dy Eu ro py Ar tur
usta no wił rów nież na dy stan -
sie 800 m sty lem do wol nym.
Naj pierw po pły nął ten dy stans
w cza sie 8:39,16 s, a na stęp -
nie 8:30,40 s. Po przed ni re kord
na le żał rów nież do Ar tu ra i wy -
no sił 8:39,92 s.

Po nad to Ar tur  zdo był natych
mi strzo stwach2 brą zo we me da le
star tu jąc w skła dach szta fet AZS
AWF Ka to wi ce (4x200 m sty lem
do wol nym i 4x100 m sty lem do -
wol nym). KP

Karolina Rak, Mateusz Duran oraz Mateusz Sporys wraz
z trenerem Marianem Jasińskim
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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 15 czerwca 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 – napój do obiadu, 5 – bryła o podstawie
koła, 8 – piękny koń, 9 – nudziarz, 10 – część kwiatka,
11 – szyderstwo, 12 – coś wyjątkowo rzadkiego, 14 –
Marcin, aktor kabaretowy, 16 – dawniej używana
zamiast skarpety, 17 – grecki filozof, 19 – pieszczoty,
21 – szkoda moralna, 22 – zasypka, 25 – pracuje przy
martenie, 28 – nacisk, 29 – w dętce, 30 – opuchlizna, 32
– wyścigi łodzi, 34 – zżera debiutanta, 35 – hodowlane
zwierzę futerkowe, 36 – gorzki smak, 37 – miasto na
Podkarpaciu, 38 – przedstawiciel państwa zagranicą, 39
– Tadeusz, założyciel zespołu Blackout
przemianowanego potem na Breakout.

Pionowo: 1 – niezbędny na zajęciach z informatyki, 2 –
odgłos uderzającej o brzeg wody, 3 – rolniczy pojazd, 4
– o kimś wszystkowiedzącym, 5 – np. komputer złożony
z części, 6 – Lech, w „Listach do M” grał ojca
Szczepana, 7 – jeden z Trubadurów, 13 –
projektodawca, 15 – patrzy na świat przez różowe
okulary, 18 – lekka kawaleria, 20 – jesienny kwiat, 23 –
zupa na upały, 24 – czop, 26 – owocowy napój na
mleku, kefirze lub śmietanie, 27 – w greckiej mitologii
bóg wiatrów północnych, 28 – dowód zakupu, 31 –
kontur, 33 – w zoo lub w... ochronie. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 5/2012: SUSAN JOHNSON – „JEZIORO POKUS”
Nagrody otrzymują: Aleksander Bulski, Krzysztof Milcuszek i Lidia Tolik.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  6

KONKURS
WYDAWNICTWA
„ZNAK”�KM
NR 6/2012:
W JAKIM�KRAJU
ROZGRYWA�SIĘ
AKCJA�POWIEŚCI
„WYPALANIE
TRAW”?

Pierwsza osoba, które

przyjdzie do naszej

redakcji z aktualnym

wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 6

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

01.06.2012– 07.06.2012 r.

KI NO KO NE SE RA: „DZIEW CZY NA Z TA TU -
AŻEM” WY ŁĄCZ NIE W PO NIE DZIA ŁEK, 4
CZERW CA thril ler, od 15 lat, USA, 158 min.
GODZ. 19.30
PRE MIE RY: „KRÓ LEW NA ŚNIEŻ KA I ŁOW -
CA” 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30. dra mat,
od 12 lat, USA, 127 min.; „PI RA NIA 3DD”
11.30, 15.30, 19.30, 21.30.hor ror, od 15 lat,
USA, 83 min.; „KOP CIU SZEK. IN NA HI STO -
RIA…” 3D 9.45, 13.30, 17.30. ani ma cja, b/o,
Fran cja, 85 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: „FA CE CI W CZER -
NI 3” 3D 9.30, 14.30, 19.00, 21.15. ko me dia,
od 12 lat, USA, 106 min.

„FA CE CI W CZER NI 3” 16.45. ko me dia, od 12
lat, USA, 106 min.; „UWO DZI CIEL” 18.30. dra -
mat, od 15 lat, Wiel ka Bry ta nia, 102 min.;
„DYK TA TOR” 20.45.ko me dia, od 15 lat,
USA, 83 min.; „AVEN GERS” 3D 11.45. ak cja,
od 12 lat, USA, 145 min., DUB BING.; „GO RYL
ŚNIE ŻEK W BAR CE LO NIE” 10.15,
12.15, 16.30.ani ma cja, b/o, Hisz pa nia, 89 min.
„KRÓ LEW NA ŚNIEŻ KA” 14.15.
fa mi lij ny, od 7 lat, USA, 106 min.

W TYM TY GO DNIU RE PER TU ARO WYM
FIL MA MI ZA STRZE ŻO NY MI SĄ: „AVEN -
GERS” 3D, „FA CE CI W CZER NI 3” 3D,
„KOP CIU SZEK. IN NA HI STO RIA…” 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 6.

03 czerwca godz. 19.00 – plac
przed Urzędem Miejskim przy al.
Zwycięstwa – GALA KIEPUROWSKA.
Prowadzenie Bogusław Kaczyński.
04 czerwca godz. 12.00 – 15.00 –
w Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych przy ul. Kilińskiego 31
odbędzie się Festiwal Filmów Lotniczych
i Wojskowych. Będzie można obejrzeć
filmy i zdjęcia udostępnione dzięki
uprzejmości Klubu Sił Powietrznych
z Warszawy. Wstęp wolny. 
12 czerwca w godz. od 10.00
do 16.00 – w Domu Pomocy Społecznej
nr 1 w Sosnowcu przy ul. Gen. Wł.
Andersa 81b odbędzie się „Dzień
Otwarty”. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie DPS nr 1
www.dps1sosnowiec.pl. U

James Gleick

Informacja. Bit,
wszechświat, rewolucja
Wyd. ZNAK

Wszy scy ży je my w epo ce in for ma cji, ale co
to tak na praw dę zna czy?

Każ da epo ka ma swo ją ce chę szcze gól ną.
Ży je my w wie ku „in for ma cji”, tak jak na si
przod ko wie ży li w wie ku „pa ry”, „że la za”
czy choć by „ka mie nia łu pa ne go”. Ła two po -
wie dzieć czym jest „pa ra” lub „że la zo”, ale
czym wła ści wie jest „in for ma cja”? Na to py -
ta nie od po wia da zna ny po pu la ry za tor na uki i
au tor be st sel le rów Ja mes Gle ick. Je go naj now -
sza książ ka to re we la cyj na lek tu ra, któ ra wcią ga
na wet bar dziej, niż zna ne pol skie mu czy tel ni ko -
wi Cha os, Szyb ciej i Ge niusz.

Po pu la ry za tor
hi sto rii, ab sol -
went Ha rvard
Uni ver si ty i wie -
lo let ni re dak tor
„New York Ti -
me sa”. Au tor
dwóch prze ło -
mo wych bio gra -
fii (Ri char da
Feyn ma na i Isa -
aca New to na)
oraz sze re gu
ksią żek wy ja -
śnia ją cych me -
cha ni zmy
współ cze sne go
świa ta: Cha osu,

Ge niu sza, Szyb ciej i In for ma cji. Zdo byw ca wie -
lu na gród dzien ni kar skich i li te rac kich, kil ku -
krot nie no mi no wa ny do Na gro dy Pu lit ze ra.

co? gdzie? kiedy?           reklama

Wojciech Jagielski 

Wypalanie traw
Wyd. ZNAK

Mistrzowska opo wieść, któ ra
na dłu go po zo sta je w pa mię ci

W zma sa kro wa nej twa rzy bia -
łe go far me ra nie spo sób roz -
po znać bu dzą ce go pa nicz ny
strach Eugène’a Ter re’Blan -
che’a. Czar no skó rzy za bój cy
nie pró bu ją ucie kać. Sa mi
dzwo nią na po li cję. Wy mie -
rzy li tyl ko spra wie dli wość.
Ko niec obłęd ne go sys te mu ra so wej
se gre ga cji. Bia li od da li wła dzę czar -
no skó rej więk szo ści. Ale nie w ro -
dzin nym mia stecz ku Ter re’Blan che’a.
Sa mo zwań cze go ge ne ra ła nie obo -

wią zu ją rzą -
do we umo wy
pod pi sa ne
przez zdraj -
ców. W Ven -
ters dorp
wszyst ko ma
po zo stać
zgod nie z bo -
skim pla nem.
Osob no bia li
Bu ro wie,
osob no czar -
ni, osob no po -
tom ko wie
An gli ków.

Woj ciech Ja giel ski – wie lo krot nie na -
gra dza ny pi sarz, pu bli cy sta, ko re spon -
dent wo jen ny, au tor be st sel le ro wych
ksią żek, współpracuje m. in. z BBC
i „Le Monde”.



Wi sła wa Szym bor ska uwa -
ża ła zanie sto sow ne, by swo -
je ży cie pry wat ne czy nić
spra wą pu blicz ną. Uni ka ła
jak ognia od po wie dzi na py -
ta nia dzien ni ka rzy do ty czą -
ce jej oso by. Jed nak po świę -
ci ła wie le go dzin na to,
by szcze rze po roz ma -
wiać z au tor ka mi bio -
gra fii o swo ich ży cio -
wych dro gach, nie raz
po wi kła nych, po twier -
dza ją cych wy zna nie, że
„wo li pie kło cha osu
od pie kła po rząd ku”.
An na Bi kont −
ur. 1954. Pi sar ka, re -
por ter ka i pu bli cyst ka.
Współ two rzy ła „Ty go -
dnik Ma zow sze”, pi -
smo pod ziem nej „So li -
dar no ści”, zwią za na z „Ga ze tą
Wy bor czą” od mo men tu jej po -
wsta nia. Au tor ka ksią żek. 

Jo an na Szczę sna − ur. 1949.
Dzien ni kar ka i pi sar ka. Zwią za -

na z KOR -em.
Re da go wa ła
pod ziem ny biu -
le tyn „In for ma -
tor”. Ra zem
z An ną Bi kont
współ two rzy ła
„Ty go dnik Ma -
zow sze”, ra zem
opu bli ko wa ły
trzy książ ki,
a tak że Wi sła -
wy Szym bor -
skiej pa miąt ko -

we ru pie cie, przy ja cie le i sny
(1997) – któ rych ni niej sza książ -
ka jest wer sją po pra wio ną,
znacz nie po sze rzo ną i na no wo
opra co wa ną gra ficz nie.
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HO RO SKOP

BaraN (21.03.-20.04.) – Pierwsza połowa
czerwca to dobry czas, by przypomnieć sobie
o wszystkich zaległych sprawach, gdyż
trochę ich się nazbierało. Pozałatwiaj je jak
najszybciej. Gdy przyjdą ciepłe dni, znowu
zapomnisz o obowiązkach.
BYK (21.04.-20.05.) – nadchodzi Twój czas.
Nie trać go na błahostki, zastanów się, jak
można wykorzystać dobrą passę. Być może
ktoś podsunie Ci dobry pomysł, dlatego
uważnie przysłuchuj się temu, co mówią
do Ciebie inni ludzie.
BLIŹNIęTa (21.05.-
21.06.) – W nadchodzącym miesiącu
czekają Cię niewielkie problemy. Postaraj się
nie odsuwać ich rozwiązań „na później”.
Załatwiaj je od razu, by nie urosły
do większych rozmiarów, gdyż możesz sobie
z nimi nie poradzić bez pomocy innych.
raK (22.06.-22.07.) – To bardzo dobrze, że
martwisz się o innych, ale czy nie
przesadzasz z tymi dobrymi radami? Co
innego delikatna sugestia, a co innego
narzucanie swojego zdania. Przecież Ty też
nie lubisz, jak ktoś Ci mówi, jak masz
postępować.
Lew (23.07.- 23.08.) – Czy wszystko
w Twoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic złego,
ale to może być cisza przed burzą. Trochę
więcej czujności w nadchodzących
tygodniach nie zaszkodzi.
PaNNa (24.08.-23.09.) – Coraz cieplejsze
dni nastrajają Cię bardzo optymistycznie. To
świetnie, bo w nadchodzących dniach przyda
Ci się dobry humor. Tylko on pomoże
zapobiec rozwinięciu drobnej sprzeczki
z przyjacielem w większy konflikt.
waGa (24.09.-23.10.) – W nadchodzącym
miesiącu nie unikniesz zmian, które
ostatecznie wyjdą Ci na dobre. Jednak
pod warunkiem, że pozytywnie się do nich
nastawisz. Pamiętaj, że nowe nie musi być
gorsze od tego już sprawdzonego.
SKOrPION (24.10.-22.11.) – Coraz dłuższe
dni sprawią, że nabierzesz ochoty na ruch
na świeżym powietrzu. Za to można Cię tylko
pochwalić. Pamiętaj jednak, żeby
na początku zbytnio się nie forsować, bo
odczują to mięśnie.
STrzeLec (23.11.-21.12.) – Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które trzeba
przeczekać. W nic się nie angażuj. Załatwiaj
tylko te ważne sprawy. Rób to jednak bardzo
uważnie, gdyż „licho nie śpi”.
KOzIOrOżec (22.12.-20.01.) – Czerwiec
sprzyja nagłym porywom serca. Jeśli jesteś
wolnym – poddaj się ogarniającemu Cię
uczuciu. Może przekształci się w coś
poważniejszego? Jeżeli masz partnera, to nie
baw się w przelotne flirty.
wODNIK (21.01.-20.02.) – W Twoim życiu
zacznie się teraz dużo dziać. Nowe sytuacje
postawią Cię przed pewnym wyborem.
Jednak zanim go dokonasz, dobrze się
zastanów. To co teraz wygląda tak różowo,
może przyjąć całkiem inny kolor.
rYBY (21.02.-20.03.) – Zrób coś, na co
od dawna masz ochotę, a boisz się
nieprzewidzianych konsekwencji. Istnieje
prawdopodobieństwo, że teraz Twoje
działania zakończą się sukcesem. VeNa

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

War to in te re so wać się hi sto rią wła sne go
mia sta. Ina czej nie wy pa da. Za wsze
moż na tak że opo wie dzieć zna jo mym,
ja ka jest hi sto ria te go miej sca – przy zna -
je skrom nie Mi chał Wci sło, uczeń II LO
im. E. Pla ter, któ ry wy grał po wia to wy
Kon kurs Wie dzy Hi sto rycz nej, zor ga ni -
zo wa ny z oka zji ob cho dów 110. rocz ni -
cy mia sta. Ucznio wie te go li ceum zno -
kau to wa li ry wa li, bo trze cie miej sce
w ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych
za jął Mi ko łaj Sko ru pa, ko le ga Mi cha ła
z tej sa mej kla sy. Te go rocz ni ma tu rzy ści
zna leź li odro bi nę cza su, by przy go towy -
wać się do kon kur su, choć nie zda wa li
ma tu ry z hi sto rii, a sa mi uczą się w kla -
sie o pro fi lu ma te ma tycz no -in for ma -
tycz nym. – Nie mie li śmy zbyt wie le
cza su na przy go to wa nia, bo przy go to -

wywa li śmy się do ma tu ry. Po ży czy li -
śmy kil ka ksią żek z bi blio te ki. Nie by ło
ła two je zdo być, ale uda ło się – mó wi
Mi ko łaj Sko ru pa. Kon kurs był dwu eta -
po wy. Za rów no pierw szy, jak i dru gi
etap, nie na le żał do naj ła twiej szych.
Ucznio wie gim na zjów i szkół po nad -
gim na zjal nych pi sa li ten sam test, skła -
da ją cy się z py tań otwar tych, jak i te sto -
wych. Do naj trud niej szych na le ża ło py -
ta nie o miej sce przed sta wio ne na fo to -
gra fii, któ re oka za ło się Trój ką tem
Trzech Ce sa rzy i po da nie imion ce sa rzy
lub przy pi sa nie do po szcze gól nych ko -
ścio łów wy znań oraz pa tro nów świą tyń. 

I etap szkol ny kon kur su od był się 28
mar ca, a wzię ło w nim udział 168
uczniów z 20 so sno wiec kich szkół. Do fi -
na ło we go eta pu, któ ry od był się 21 ma ja

w au li Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej zo -
sta ło za kwa li fi ko wa nych 63 uczniów z 20
szkół. 

II miej sce w ka te go rii szkół po nad -
gim na zjal nych za ję ła Ka ri na Ka li szew -
ska, uczen ni ca III LO im. B. Pru sa
w So snow cu. Wśród gim na zja li stów
naj lep si by li Sa ra De le ska, uczen ni ca
Gim na zjum nr 1 w So snow cu (I miej -
sce), Ma te usz Ma lar czyk, uczeń Gim -
na zjum nr 9 (II miej sce) oraz Agniesz -
ka Ja wor ska, re pre zen tu ją ca Gim na -
zjum nr 11 w So snow cu (III miej sce).
Wy róż nie nia otrzy ma li: Mag da le -
na Bie lec ka (Gim na zjum nr 25), An -
na Owczar czuk (Nie pu blicz ne Gim na -
zjum nr 3), Mi chał Do ma ga ła (Gim na -
zjum nr 16), Ja kub Syt niew ski (Gim na -
zjum nr 11). 

Wy si łek się opła cił, bo zwy cięz cy
kon kur su otrzy ma li atrak cyj ne na gro dy.
Fi na li ści dostali m.in. lap to py, ta ble ty
i MP 3. Na gro dy wrę czy li Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć, za stęp ca pre zy den -
ta mia sta, Kry sty na Ko zak z ARL, Bar -
tło miej Lesz czyń ski z KSSE oraz Ka zi -
mierz Hor ba tow ski, przed sta wi ciel so -
sno wiec kiej De le ga tu ry Ku ra to rium
Oświa ty w Ka to wi cach. 

Na gro dy ufun do wa li Ka to wic ka Spe -
cjal na Stre fa Eko no micz na S.A. Pod stre fa
So sno wiec ko -Dą brow ska, Agen cja Roz -
wo ju Lo kal ne go i Tim ken Pol ska Sp. z o.o. 

Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur sem,
któ ry zor ga ni zo wa ło Mu zeum, ob ję li Ka -
zi mierz Gór ski, pre zy dent So snow ca oraz
Grze gorz Ra czek, dy rek tor De le ga tu ry
Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach. sk

Kon kurs „So sno wiec – 110 lat hi sto rii” roz strzy gnię ty 

Z hi sto rią za pan brat 
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1.06 godz. 9.00 i 10.30 Ma ria
Kow nac ka „Szew czyk dra tew -
ka”Dzień Dziec ka godz. 19.00
J. Chap man, J. Lloyd „Pry wat -
na kli ni ka”
2.06 godz. 19.00 Z. Bia łas/T. Śpie -
wak „Ko rze niec” Pre mie ra na uczy -
ciel ska abon. waż ne
3.06 godz. 10.00 Ma ria Kow nac ka
„Szew czyk dra tew ka” abon. waż ne
5.06 godz. 10.00 Ma ria Kow nac ka
„Szew czyk dra tew ka”
8.06 godz. 19.00 J. Chap man, J.
Lloyd „Pry wat na kli ni ka”
9.06 godz. 18.00 Z. Bia łas/T. Śpie -
wak „Ko rze niec” abon. waż ne
10 .06 godz. 18.00 Do ro ta Ma słow -
ska „Mię dzy na mi do brze jest”
abon. waż ne
13.06 godz. 10.00 i 11.30 Ma ria
Kow nac ka „Szew czyk dra tew ka”
14.06 godz. 10.00 A. Fre dro
„Ślu by pa nień skie”
15.06 godz. 19.00 Zbi gniew
Ksią żek „Sztu ka ko cha nia czy li
Sce ny dla do ro słych”
16.06 godz. 18.00 Zbi gniew Ksią -
żek „Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny

dla do ro słych” abon. waż ne
17.06 godz. 18.00 Z. Bia łas/T.
Śpie wak „Ko rze niec”abon. waż ne
20.06 godz. 10.00 Ma ria Kow -
nac ka „Szew czyk dra tew ka”
22.06 godz. 19.00 J. Chap man, J.
Lloyd „Pry wat na kli ni ka”
23.06 godz. 19.00Dzień Otwar ty
Stu den tów Re ży se rii
UWA GA!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my do
wy gra nia:
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl
pt. „Ko rze niec” w  dniu 9 czerw ca
(so bo ta) o godz. 18.00.
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl
pt. „Ko rze niec” w  dniu 17 czerw ca
(nie dzie la) o godz. 18.00.
Pierw sze oso by, któ ra przyj dą z naj -
now szym wy da niem „Ku rie ra Miej -
skie go” nr 6 do na szej re dak cji (So -
sno wiec, ul. 3 Ma ja, po kój nr 9), po -
da dzą swo je imię i na zwi sko,
otrzy ma ją bez płat ne za pro sze nie,
któ re bę dzie do ode bra nia w ka sie
Te atru.  Wa run kiem ode bra nia bi le tu
jest za pła ce nie za 1 po dwój ne za pro -
sze nie sym bo licz nej kwo ty 2 zł. 

TEATR

„Ko rze niec”, czy li fa scy nu ją ca
po wieść kry mi nal na prof. Zbi -
gnie wa Bia ła sa, zo sta ła prze nie -
sio na na de ski Te atru Za głę bia.
Z przed sta wio ną hi sto rią So -
snow ca z ro ku 1913, w któ rą
umie jęt nie zo sta ła wple cio na in -
try ga kry mi nal na, zmie rzył się
re ży ser Re mi giusz Brzyk, a po -
wieść ada pto wał To masz Śpie -
wak. Uro czy sta pra pre mie ra od -

by ła się 26 ma ja. Wi dzo wie śle -
dzi li po czy na nia re dak to ra miej -
sco wej ga ze ty Wa le ria na Mon -
sior skie go, któ ry rzu ca jąc wy -
zwa nie swo je mu tchó rzo stwu,
pró bu je roz wi kłać za gad kę
śmier ci gla zur ni ka Aloj ze go Ko -
rzeń ca. Sen sa cyj na in try ga roz -
gry wa się w hi sto rycz nych re -
aliach car skie go mia sta, któ ry po -
ka zu je praw dzi we ob li cze swo -

ich miesz kań ców, ich pra gnie nia,
se kre ty, ro man se, a tak że zdra dy
i zbrod nie. Piotr Buł ka, któ ry
wcie lił się w trzy ro le, Sa mu ela
Lu bel skie go, Lech -Lesz ki i Szy -
mo na Ko gu ta, przy zna je, że pra -
ca nad każ dą z tych po sta ci by ła
bar dzo wy ma ga ją ca i żmud -
na. – Po sta ci, wktó rych się wcie -
lam, mu szę bar dzo zróż ni co wać.
Widz nie mo że wi dzieć te go sa -
me go czło wie ka, bo od ra zu się
zo rien tu je się, że coś mu się nie
zga dza, że to ten sam bo ha ter, tyl -
ko w in nym wdzian ku – mó wił
jesz cze przed pra pre mie rą ak tor.
W spek ta klu gra ją tak że m.in.:
Agniesz ka Bień kow ska, Ma ria
Bień kow ska, Ewa Kop czyń ska,
Agniesz ka Okoń ska, Edy ta Osto -
jak, Mi chał Ba łag, Grze gorz
Kwas, Mi chał Ba ła ga, Ja ro sław
Ty ran. 

Pra pre mie ra od by ła się cza -
sie za my ka nia te go nu me ru
„KM”, ale sztu kę moż na oglą -
dać jesz cze 2, 9 i 17 czerw ca. sk

Kto zabił glazurnika?



17-19 maja odbyła się
kolejna edycja targów Auto
Moto Show w sosnowiec kiej
ha li wy sta wien ni czo-
targowej Expo Silesia. Także
podczas tegorocznej edycji,
podobnie jak w czasie
poprzednich, dla
zwiedzających nie zabrakło
atrakcji

Na tar gach przed sta wio no kil ka
mo to ry za cyj nych no wo ści m.in.
Au di A6 Al l ro ad, Peu ge ot 208
czy Re nault Kan goo w wer sji
elek trycz nej. Cie ka wa by ła ry -
wa li za cja po mię dzy no wy mi au -
ta mi miej ski mi: tro jacz ka mi
z Volks wa ge na, czy li Se atem
Mii, VW Up i Sko dy Ci ty Go
z no wym Fia tem Pan dą. Ta
ostat nia, są dząc po ilo ści ob ser -
wa to rów, no wą li nią zwró ci ła

uwa gę po ten cjal nych kup ców.
– Ni gdy nie są dzi łam, że ten

mo del mo że mnie za in te re so -
wać, ale no we opły wo we kształ -
ty Pan dy przy cią gnę ły mój
wzrok i co raz in ten syw niej za -
sta na wiam się nad za ku pem sa -
mo cho du – pod kre śla ła Mar ce li -
na Sko rek, uczest nicz ka Au to
Mo to Show.

Dla tych, co za miast naj now -
szych mo de li, wo lą te du żo star -
sze, wiel ką atrak cją był Re tro
Sa lon. Moż na by ło zo ba czyć
m.in. róż ne mo de le Mer ce de sów
sprzed lat. 

Po raz pierw szy w Expo Si le -
sia zwie dza ją cy mo gli rów nież
obej rzeć stunt na qu adach, a sa -
mo cho dy off -ro ad wy ko na ły po -
ka zy De mo tli tion Car. Dla mi ło -
śni ków jaz dy eks tre mal nej or ga -
ni za to rzy przy go to wa li spe cjal ny
tor off -ro ado wy. 

Nie wąt pli wą gwiaz dą te go -
rocz nych tar gów Au to Mo to

Show był gosz czą cy na nich
Krzysz tof Ho łow czyc. Raj do -
wiec pro mo wał swo ją książ kę

„Pie kło Da ka ru – nie ule czal -
na ob se sja raj dow ca”. 

– Nie ukry wam, że to punkt

pro gra mu, któ ry za chę cił mnie
do wzię cia udzia łu w tar gach, ta -
kiej oka zji po pro stu nie moż -

na by ło za prze pa ścić – mó wi
Ma riusz Ci szew ski, miesz ka niec
So snow ca. MZ

miasto
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Hołowczyc w Sosnowcu
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