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„Okazało się, że niewidzialna
ręka rynku nie poradzi sobie
ze wszystkim. Samorządy
biorą coraz więcej
odpowiedzialności za
tworzenie i utrzymanie miejsc
pracy” – mówi w wywiadzie
dla KM prezydent Sosnowca
Kazimierz Górski
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Temat dokapitalizowania dwóch
miejskich spółek sportowych
zdominował ostatnią sesję Rady
Miejskiej. Radni zagłosowali „za”
przelaniem środków na
finansowanie dwóch spółek,
piłkarskiego i hokejowego
Zagłębia

Artur Nowak został nowym
dyrektorem Szpitala Miejskiego
w Sosnowcu. Do konkursu stanęło 5
kandydatów. Nowak to emerytowany
oficer Wojska Polskiego, obecnie
lekarz z Centrum Pediatrii
w Sosnowcu2 4

Do łącz do Ba ta lio nów Cza so we go Re ago wa nia!

Czas wejść do gry
Cza sow ni cy z Ba ta lio nów Cza -
so we go Re ago wa nia pil nie po -
trze bu ją po mo cy! Sa mi nie po -
wstrzy ma ją sza lo ne go dok to ra
Re mi giu sza Gre sa, ge niu sza zła
i znisz cze nia oraz nie przy wró cą
hi sto rii wła ści we go bie gu. Brak
po mo cy ze stro ny miesz kań ców
mo że spro wa dzić nie od wra cal ną
ka ta stro fę. Stąd też apel cza sow -
ni ków: „I ty zo stań cza sow ni -
kiem”. Wejdź do miej skiej gry,
któ ra roz poczęła się 7, a za koń -
czy 16 wrze śnia. 

– Od kil ku lat pro wa dzi my za -
ba wę z miesz kań ca mi, któ ra nie -
co od mie nia spoj rze nia na na sze
mia sto. Dzię ku ję wszyst kim, któ -
rzy do tych czas uczest ni czy li
w za ba wie. Gra jest szcze gól na.
Bar dzo waż ne jest to, że do tej po -
ry utar ło się mó wić, że mia sto So -
sno wiec jest mło de. Tym cza sem
zwłasz cza mło de po ko le nie, bio -
rąc udział w grze, ma szan sę so -
bie uświa do mić, że tak na praw dę
miesz ka w bar dzo hi sto rycz nym
mie ście, w któ rym znaj du ją się
miej sca bli skie cza som bi twy
pod Grun wal dem. Hi sto rię od -
kry wa my na no wo. Oka zu je się,
że nie wszyst ko w So snow cu za -
czę ło się po woj nie, ale na dłu gi

czas przed tym wy da rze niem.
Ser decz nie za pra szam do wzię cia
udzia łu w Grze Miej skiej – mó wi
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca. 

To już IV edy cja Gry Miej -
skiej. W ubie głym ro ku wzię ła
w niej udział re kor do wa licz ba
uczest ni ków, bo po nad 1000-
oso bo wa. Naj więk szy en tu -

zjazm wzbu dzi ła „Al le gra”,
któ ra prze nio sła gra czy w cza sy
Wła dy sła wa Szpil ma na. 

– Rok te mu wzię łam udział
w grze i to by ła fan ta stycz na za -
ba wa. Cze kam z nie cier pli wo -
ścią, kie dy w tym ro ku ru szy ko -
lej na edy cja. Udział ozna cza nie
tyl ko za ba wę, ale tak że na ukę,
emo cje i ry wa li za cję – za pew -
nia 19-let nia An na Ku rek. 

Te raz czo ła sza lo ne mu i nie -
obli czal ne mu dok to ro wi Re mi -
giu szo wi Gre so wi bę dą mu sie li
sta wić cza sow ni cy. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li m.in. grę spraw no -
ścio wo -spa ce ro wą, wy ciecz kę ro -
we ro wą, czy li roz po zna nie So -
snow ca, mu zycz ną grę miej ską,
czy li Uro dzi ny Ja na Kie pu ry czy
mi sje in dy wi du al ne, wcza sie któ -
rych trze ba bę dzie wy ka zać się
spry tem, od wa gą i bra wu rą.
Na uczest ni ków cze ka tak że noc -
ne zwie dza nie z atrak cja mi czy
miej skie po szu ki wa nia sław. Trze -
ba bę dzie tak że m.in. uchro nić Pa -
łac Die tla przez za gro że niem czy
wziąć udział wSzko le niu Ba ta lio -
nów Za opa trze nia. 

Pod sta wą w grze jest kar ta
gry. Moż na ją otrzy mać w Cen -
trum In for ma cji Miej skiej

na Pla cu Stu le cia bądź po brać
ze stro ny in ter ne to wej: www.so -
sno wiec gra.pl i sa mo dziel nie
wy dru ko wać. Uczest ni cy mo gą
grać na dwa spo so by, re kre acyj -
nie lub wy czy no wo. Je śli zde cy -
du ją się grać re kre acyj nie, to
wy star czy, że na wszyst kie wy -
da rze nia bę dą cho dzić z kar tą
gry, a je śli we zmą udział w co
naj mniej czte rech wy da rze -
niach, to bę dą bra li udział w lo -
so wa niu na gród. Wów czas nie
trze ba się re je stro wać. Je że li
uczest ni cy bę dą chcie li grać wy -
czy no wo na punk ty, to mu szą
się za re je stro wać. Na część gier
trze ba się za pi sać i na le ży o tym
pa mię tać. Do 24 wrze śnia kar ty
gry mu szą tra fić do Cen trum In -
for ma cji Miej skiej. Za koń cze nie
gry, czy li ogło sze nie wy ni ków
i lo so wa nie na gród od bę dzie
się 28 wrze śnia w Mu zeum
w So snow cu.

Or ga ni za to rem gry miej skiej
„So sno wiec Gra – Cza sow ni cy”
jest Urząd Miej ski w So snow -
cu – Wy dział In for ma cji i Pro -
mo cji Mia sta, a re ali za to rem gry
jest De par ta ment Gier s. c. Mi -
chał Gre lew ski, Vo ji slav Ra do ji -
ćić. sk

Pro gram gry. Zgłoś się: 

7 WRZE ŚNIA

Gra sprawnościowo-spacerowa czyli
Powitanie Czasowników, godziny: 16-20, Plac
Stulecia
8 WRZE ŚNIA

Sport i re kre acja dla każ de go, czy li Ma new ry
Cza sow ni ków, go dzi ny: 12-18, Sta dion MOS.
Wy ciecz ka ro we ro wa czy li Roz po zna nie So -
snow ca: start o 12.00, Sta dion MOS, obo wią -
zu ją za pi sy
9 WRZE ŚNIA

Mu zycz na gra miej ska czy li Uro dzi ny Ja na Kie -
pu ry, go dzi ny: 11-16, Klub im. Ja na Kie pu ry
10-13 WRZE ŚNIA 

Mi sje In dy wi du al ne (szcze gó ły na www.so sno -
wiec gra.pl)
13 WRZE ŚNIA

Nocne zwiedzanie z atrakcjami czyli
Zwiadowcy, start o 18.30, SP nr 9, ul. Braci
Mieroszewskich 54, czas: ok. 2,5 godziny,
obowiązują zapisy
14 WRZE ŚNIA

Miej skie po szu ki wa nia sław, czy li Od dzia ły
Wspar cia So snow ca go dzi ny: 16-20,
15 WRZE ŚNIA

Eko no micz na gra plan szo wo -miej ska czy li
Szko le nie Ba ta lio nów Za opa trze nia, go dzi -
ny: 12-19 (w trzech tu rach: 12.00, 14.30,
17.00)  Za mek Sie lec ki
16 WRZE ŚNIA

Po szu ki wa nia w Pa ła cu czy li Za gro że nie Die -
tla, go dzi ny: 11-16, Pa łac Die tla.
Wy ciecz ka po So snow cu czy li Uważ ne Po zna -
wa nie Te re nu, start: 12.00, Za mek Sie lec ki,
czas: ok. 3 go dzin (za pisz się)
28 WRZE ŚNIA

Za koń cze nie Gry, czy li Osta tecz na Roz gryw ka,
start o 18, Pa łac Scho ena (Mu zeum w So -
snow cu)

Wychodząc na przeciw potrzebom
sosnowieckich rodzin wielodzietnych
oraz rodzin zastępczych, które posiadają
co najmniej trójkę dzieci, gmina
Sosnowiec przystępuje do realizacji
Programu pod nazwą: „Miej Więcej”.
Program realizowany będzie 
od stycznia 2013 r. 
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28. sesja Rady Miejskiej 

Konieczna pomoc
Te mat do ka pi ta li zo wa nia dwóch miej -
skich spół ek spor to wych zdo mi no wał
ostat nią se sję Ra dy Miej skiej. Rad ni
naj dłu żej de ba to wa li nad tym, czy
po raz ko lej ny prze lać środ ki na fi nan -
so wa nie dwóch miej skich spół ek, pił -
kar skie go Za głę bia S.A. i ho ke jo we go
Za głę bia So snow ca S.A. Cier pli wość
rad nych zo sta ła wy sta wio na na cięż ką
pró bę w ob li czu te go, że na kon to
dwóch spół ek w cią gu ostat nich kil ku -
na stu mie się cy wpły nę ło już oko ło 9
mln 500 tys. zł (6 mln 300 tys. dla
spół ki pił kar skiej i 3 mln 200 tys. zł dla
spół ki ho ke jo wej), a nie prze ło ży ło się
na to na wyj ście z fi nan so we go doł ka,
ani na suk ce sy spor to we. 

Nic dziw ne go, że roz go ry cze nia
nie ukry wa li nie tyl ko rad ni, ale i sam
pre zy dent mia sta, Ka zi mierz Gór ski,
któ ry jed nak wno sił o przy ję cie tej
zmia ny bu dże to wej i prze la nie środ -
ków na dzia łal ność klu bów. Nie wy -
klu czo ne, że był to je den z ostat nich
tak po tęż nych za strzy ków fi nan so -
wych dla dwóch klu bów. Wle wa nie
do pu stej ka sy spół ek co kil ka mie się -
cy no wych środ ków, w oce nie władz
mia sta, nie przy no si po żą da nych efek -
tów. W oce nie czę ści rad nych nie
przy no si żad nych efek tów, a mo że na -
wet efek ty od wrot ne od za mie rzo -
nych, bo pił ka rzom nie wie dzie się
ostat nio na bo isku. 

– Na fo rach in ter ne to wych po ja wi -
ły się sprzecz ne ko men ta rze. Jed ni
uwa ża ją, że da je my za du żo, więc za -
wod ni kom zwy czaj nie nie chce się
grać. In ni z ko lei pi szą, że da je my
za ma ło, dla te go nie gra ją – pod kre ślał
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent mia sta,
pro po nu jąc po wsta nie spe cjal ne go ze -
spo łu ro bo cze go, skła da ją ce go się
z władz mia sta, rad nych, pre ze sów
spół ek i za wod ni ków, któ ry pod jął by
się dia gno zy obec nej sy tu acji i wy pra -
co wa nia roz wią za nia, któ re po zwa la -
ło by wyjść na pro stą spor to wym spół -
kom. – Wszyst kich za trud nio nych
przez mia sto pra cow ni ków roz li cza my
z efek tów pra cy i sta wia my kon kret ne
wy ma ga nia. Nie da je my kro plów ki,
ale da je my gej zer pie nię dzy. Utrzy mu -
je my te klu by, więc mo że my wy ma -

gać i ta ką ro lę wi dzę dla rad nych. Mo -
im ce lem by ło by osią gnię cie ta kie go
sta nu, kie dy 50 pro cent środ ków
na dzia łal ność klu bów prze zna cza
mia sto, a 50 pro cent środ ków spół ki są
w sta nie sa me zdo być. Te raz pro szę
jed nak rad nych o jesz cze odro bi nę
cier pli wo ści i po par cie mo je go wnio -
sku – do dał pre zy dent.

Osta tecz nie rad ni za de cy do wa li
o do ka pi ta li zo wa niu Za głę bia S.A.
i Za głę bia So sno wiec S.A. kwo ta mi
   1 mln 600 tys. (pił ka noż na) i 300
tys.(ho kej). Za przy ję ciem uchwa ły
gło so wa ło 14 rad nych, prze ciw ko 7,
a 4 wstrzy ma ło się od gło su. 

De cy zja o do ka pi ta li zo wa niu
spół ek bu dzi ła spo re kon tro wer sje, bo
ozna cza ła ścię cie pla no wa nej od kil -
ku lat in we sty cji, czy li bo iska
przy Gim na zjum nr 13. Jed no cze śnie
rad ni mie li świa do mość, że za gło so -
wa nie na „tak”, ozna cza, że oko -
ło 900 tys. zł wró ci z po wro tem
do bu dże tu z pił kar skiej spół ki, ja ko
zwrot po życz ki, udzie lo nej wcze śniej
przez gmi nę. 

Po wsta nie bo iska przy gim na zjum
stoi jed nak pod zna kiem za py ta nia
i wła dze mia sta nie za de kla ro wa ły, że
obiekt na pew no po wsta nie. Prze ciw -
ko ta kie mu ob ro to wi spra wy wy stę po -
wał m. in. rad ny Woj ciech Ni twin ko
z SLD. – To bo isko mia ło po wstać już
dzie sięć lat te mu. Po win ni śmy się sku -
pić na roz bu do wie in fra struk tu ry spor -
to wej, a nie ści nać ta kie in we sty cje. Je -
śli bę dzie my ta kie de cy zje po dej mo -

wać, to za kil ka lat w tych klu bach za -
wo do wych nie bę dzie miał kto
grać – ar gu men to wał.

Po zo sta li rad ni tak że nie ukry wa li,
że wi dzą co raz mniej sen su i eko no -
micz ne go uza sad nie nia dla wspie ra nia
spor tu za wo do we go i wo le li by prze lać
środ ki na bu do wę no wych obiek tów
spor to wych, szko le nie dzie ci i mło -
dzie ży oraz or ga ni za cję im prez re kre -
acyj nych.

– Uwa ża my, że ci, któ rzy da ją pie -
nią dze, ma ją pra wo wy ma gać. Je śli
w czte rech me czach nasz klub pił kar -
ski, de fac to trze cio li go wy, zdo by wa
czte ry punk ty, to zmu sza nas do za sta -
no wie nia, czy tak da lej być po win no.
Kie dy wkrót ce bę dzie my dys ku to wać
nad przy szło rocz nym, trud nym bu -
dże tem, weź mie my wy ni ki spor to we
i fi nan so we pod uwa gę – mó wił To -
masz Bań bu ła, szef klu bu SLD. 

– Utwo rze nie miej skich spół ek
spor to wych mia ło być naj lep szą pro -
mo cją na sze go mia sta, a te raz ten efekt
pro mo cyj ny jest od wrot ny do wy so ko -
ści na kła dów. Nie mów my na ra zie
o li kwi da cji spół ek czy klu bów, ale do -
sto suj my po ziom miej skie go do fi nan -
so wa nia do na szych moż li wo ści fi nan -
so wych, zwłasz cza że w ob li czu no -
we go ro ku bu dże to we go nie bę dzie my
się za sta na wiać, ko mu wię cej dać, ale
ko mu wię cej za brać – pod kre ślał Ka -
rol Wi niar ski, rad ny klu bu PO i prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże to wej. 

– Rad ny Pa weł Woj tu siak z klu bu
„Nie za leż nych” nie ukry wał, że bę -

dzie gło so wał prze ciw uchwa le. – To
nie jest „nie” prze ciw ko klu bom, ale
„nie” prze ciw ko ta kie mu mo de lo wi
fi nan so wa nia spół ek – stwier dził rad -
ny. 

Wtó ro wał mu rad ny To masz Mę -
drzak, szef klu bu PiS. – Dzi siej sze
gło so wa nie nad do ka pi ta li zo wa niem
nic nie da je, bo nie na stą pi od dłu że nie
tych spół ek. My ślę, że cier pli wość
rad nych się skoń czy ła – pod su mo wał. 

Rad ni za ak cep to wa li tak że po mysł
pre zy den ta o ko niecz no ści prze pro wa -
dze nia „okrą głe go sto łu” i po wsta nia
ze spo łu, któ ry miał by wy pra co wać
no wy mo del wspie ra nia miej skich
spół ek spor to wych.

Pod czas se sji, spe cjal ne wy róż -
nie nie w po sta ci na gro dy fi nan so wej,
przy zna nej przez pre zy den ta mia sta,
ode brał uta len to wa ny nie sły szą cy
pły wak, Ar tur Pió ro, mistrz Świa ta
i Eu ro py, srebr ny me da li sta Olim pia -
dy w Ta ipei, re kor dzi sta Świa ta i Eu -
ro py na kil ku dy stan sach pły wac kich.
Pre zy dent po sta no wił go na gro dzić
za te go rocz ne usta no wie nie re kor du
świa ta na dy stan sie 800 me trów sty -
lem do wol nym w pły wa niu osób nie -
sły szą cych w Głów nych Mi strzo -
stwach Pol ski Se nio rów i Mło dzie -
żow ców, któ re od by ły się w tym ro ku
w Olsz ty nie. 

Wła dze mia sta ser decz nie po dzię -
ko wa ły tak że An nie Gó rec kiej
za wie lo let nią pra cę w Urzę dzie
Miej skim, któ ra zaj mo wa ła sta no wi -
sko głów ne go spe cja li sty w Wy dzia -
le Kul tu ry i Sztu ki. – Je stem szczę śli -
wa z te go po wo du, ze by ło mi da ne
współ pra co wać ze wspa nia ły mi ludź -
mi przez 36 lat mo jej pra cy, w tym 27
lat w tym urzę dzie. Pa nie pre zy den -
cie za wsze się cie szy łam że, mo głam
być człon kiem two jej dru ży ny przez
wszyst kie la ta, mia łeś swo ją oce nę
pra cow ni ka, nie trak to wa łeś pra cow -
ni ka ja ko na rzę dzia pra cy, ale wi dzia -
łeś w nim czło wie ka – mó wi ła An -
na Gó rec ka, dzię ku jąc tak że rad nym
oraz swo im naj bliż szym współ pra -
cow ni ków. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Pod czas prac na tra fio no na war stwy kul tu ro we, z któ -
rych wy do by to frag men ty ce ra mi ki łu życ kiej i wcze -
sno śre dnio wiecz nej. Miej sce zo sta ło wy ty po wa ne
na pod sta wie opo wie ści Fran cisz ka Mar ty now skie go
o cmen ta rzy skach po gań skich w So snow cu z 1880
r. – Dzię ki za an ga żo wa niu Ar tu ra Pta siń skie go, pra -
cow ni ka Cen trum In for ma cji Miej skiej uda ło się usta -
lić, o ja kim do kład nie miej scu jest mo wa. Szyb ko na -
tra fi li śmy na pierw sze zna le zi ska. To pierw sze ta kie ba -
da nia na te re nie Par ku Sie lec kie go. Od ko pa li śmy spo -
ro za byt ków krze mien nych, w tym na rzę dzia, a wśród
nich krze mien ny dra pacz, któ ry mógł peł nić funk cję
no ża wy ko rzy sty wa ne go mię dzy in ny mi do prze ci na -
nia skó ry zwie rzę cej – po wie dzia ła ar che olog z Mu -
zeum w So snow cu Ka ta rzy na So bo ta -Li woch, któ ra
kie ro wa ła wy ko pa li ska mi.

W trak cie prac ar che olo gicz nych na nie któ rych sta no -
wi skach zna le zio no tak że moc no sko ro do wa ne na rzę dzia
że la zne oraz wcze sno śre dnio wiecz ną ce ra mi kę da to wa -
ną na XII -XIII wiek. – To ty po wa ce ra mi ka zdo bio -
na na przy kład li nią fa li stą, bądź wzo ra mi na no szo ny mi
pa znok cia mi lub ra deł kiem. Zna leź li śmy tak że od kry wa -
ną czę sto na te re nie za głę bia dą brow skie go ce ra mi kę
z zie lo no oliw ko wą po le wą zwią za ną z wcze sno śre dnio -
wiecz nym hut nic twem oło wiu i sre bra – do da ła So bo ta -
-Li woch.

Jed nym z ce lów za koń czo nych wy ko pa lisk by ło od -
na le zie nie po zo sta ło ści po cmen ta rzy sku łu życ kim, o któ -
rym do no si ły XIX -wiecz ne ga ze ty. – Ma my 95 proc.
pew no ści, że tra fi li śmy na ta kie miej sce. Jest jed nak splą -
dro wa ne, w wie lu miej scach wi dać wy ko py i usy pi ska
frag men tów ce ra mi ki łu życ kiej, któ re dzie więt na sto -
wiecz ni po szu ki wa cze roz bi ja li szu ka jąc w nich zło ta -.
pod su mo wa ła ar che olog. KP

Cmentarzysko łużyckie
na terenach Parku
Sieleckiego
W sierpniu w Parku Sieleckim trwały prace
archeologiczne. Zgodnie z przypuszczeniami
archeologów na terenie Parku znajdowało się
cmentarzysko łużyckie

Najpierw ruszyła fontanna, a potem rozpoczął się
remont alejek w Parku Żeromskiego, nazywanego
też Parkiem Dietla. Na generalny remont gmina nie
ma pieniędzy, ale etapami być może uda się
wyremontować cały park
– W ramach możliwości finansowych przeprowadzamy
porządki w Parku Dietla. Wcześniej, w ramach wymiany
kanalizacji została naprawiona cała ulica Żeromskiego,
poprawiono także chodniki – mówi Arkadiusz Chęciński,
zastępca prezydenta miasta. – Działa także fontanna, która
dawniej znajdowała się w tym miejscu. Uszczelniliśmy
zbiornik, a wokół fontanny zrywamy asfalt i będziemy
żwirować alejki. Wprzyszłym roku będziemy kontynuować
remont ibyć może uda się już całkowicie usunąć stary asfalt
i wyremontować wszystkie alejki – dodaje. 

Park Że rom skie go po wstał pod ko niec XIX w., był
czę ścią re zy den cji prze my sło we go ro du Die tlów i praw -
dzi wą pe reł ką. Cen tral nym punk tem par ku by ło wzgó -
rze z po ło żo ną na nim rzym sko -do ryc ką świą ty nią du -
ma nia. Do 1945 park był oto czo ny mu ra mi. W tym sa -
mym ro ku stał się par kiem miej skim, otwar tym dla
wszyst kich miesz kań ców. Z cza sem zbu rzo no ota cza ją -
ce go mu ry. Od te go cza su park i je go za bu do wa pod le -
ga ły sta łej de wa sta cji. Sa ma świą ty nia du ma nia, na zy -
wa na tak że świą ty nią Sy bil li, zo sta ła zde wa sto wa na
w 1970 r. Park zo stał do dat ko wo w czę ści znisz czo ny,
w wy ni ku prze bu do wy, ulo ko wa nej tam ha li spor to wej
oraz  kry tej pły wal ni. sk

Odzyska dawny blask? 
W trakcie sesji pożegnano szefa sosnowieckiej policji insp. Marka
Walczyńskiego

„Mądrość jest nieskończona. Im
bardziej się w nią zagłębiasz, tym
bardziej jej potrzebujesz” – te zdania
Lwa Tołstoja stały się mottem
przewodnim uroczystej miejskiej
inauguracji roku szkolnego, która
odbyła się 1 września w Zespole
Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w Sosnowcu
Go spo da rza mi uro czy sto ści by li
Krzysz tof Będ kow ski, dy rek tor  Ze -
spo łu Szkół Elek tro nicz nych i In for -
ma tycz nych oraz Be ata Szy dłow -
ska, dy rek tor ka Gim na zjum nr 15.
Tym sa mym zo stał za po cząt ko wa ny
no wy roz dział w hi sto rii szko ły, któ -
ra po więk szy ła się o ze spół Gim na -
zjum. Bu dy nek ZSE iI zo stał w im -
po nu ją cym tem pie wy re mon to wa -
ny, by ucznio wie mo gli za cząć rok
szkol ny w bar dzo do brych wa run -

kach, cze go nie ukry wa li dy rek to -
rzy szkół, a za pro sze ni go ście mo gli
się o tym prze ko nać, oglą da jąc bu -
dy nek szko ły. 

– Kie dy wio sną wie dzie li śmy, że
Gimna zjum nr15 bę dzie po łą czo ne zZe -
spo łem Szkół Elek tro nicz nych iIn for ma -
tycz nych, spo łecz ność szkol na, ro dzi ce,
na uczy cie le i ucznio wie by li peł ni obaw.
Dziś, kie dy wy re mon to wa no no we skrzy -
dło, tak pięk ne, że mo że my się nim szczy -
cić w ca łym mie ście, na sze oba wy znik -
nę ły. To pięk na, es te tycz naszko ła namia -
rę XXI wie ku. My ślę, że at mos fe ra bę -
dzie sprzy jać po zy tyw ne mu roz wo jo wi
pra cow ni ków iuczniów – mó wi ła Be ata
Szy dłow ska, dzię ku jąc jed no cze śnie
zawspar cie iuda ną współ pra cę dy rek to -
ro wi Będ kow skie mu oraz wła dzom sa -
mo rzą do wym. 

– Roz po czy na my ko lej ny rok
edu ka cji, wy ścig po no wą wie dzę.
Ro dzi ce i pe da go dzy wie dzą, jak
trud no dziś za im po no wać czym kol -

wiek mło dym lu dziom. Szko ła mu si
więc być no wo cze sna, ela stycz na,
mu si przy cią gać swo im po dej ściem
do wy cho wa nia mło dzie ży – pod kre -
ślał Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent
mia sta, ape lu jąc do na uczy cie li nie
tyl ko o trzy ma nie wy so kie go po zio -
mu na ucza nia, ale o wy cho wa nie
mło dych lu dzi. 

W uro czy sto ści wraz z na uczy cie -
la mi i ucznia mi uczest ni czy li tak że

m.in. bi skup so sno wiec ki ks. Grze -
gorz Ka szak, po sło wie – Ewa Ma -
lik, Ja ro sław Pię ta, Wal de mar An -
dzel i Je rzy Bor kow ski, za stęp cy pre -
zy den ta mia sta: Agniesz ka Cze chow -
ska -Ko peć i Ar ka diusz Chę ciń ski
oraz rad ni, urzęd ni cy oraz wszyst kie
re pre zen ta cje so sno wiec kich szkół
z pocz ta mi sztan da ro wy mi. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Już po pierwszym dzwonku 
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Nowoczesne składowisko już jest
Dobiegły końca prace związane z budową składowiska odpadów Kwatera II, etap II, które zostały rozpoczęte w maju zeszłego roku, a ich wykonanie
poprzedzone było 10-miesięcznym okresem przygotowania dokumentacji projektowej

31 lip ca na te re nie Miej skie go Za kła du
Skła do wa nia Od pa dów w So snow cu
przy ul. Gre na die rów na stą pi ło sym bo licz -
ne prze cię cie wstę gi, ozna cza ją ce za koń -
cze nie re ali za cji in we sty cji. Uro czy stość
po prze dzi ła kon fe ren cja pra so wa. Pierw -
sze od pa dy na kwa te rę tra fią jed nak nie
wcze śniej niż we wrze śniu. – Po sia da my
jesz cze miej sce na do tych cza so wych kwa -
te rach, dla te go chce my je za peł nić do koń -
ca – mó wi Ry szard Łu kaw ski, za stęp ca
pre zy den ta mia sta. 

No wa kwa te ra kosz to wa ła ok.10 mln zł
i zo sta ła zre ali zo wa na w ra mach umo wy
za war tej po mię dzy Spół ką a wy ło nio nym
w dro dze prze tar gu Kon sor cjum firm:
CTL MACZ KI -BÓR Sp. z o.o. (Li der
kon sor cjum) z sie dzi bą wSo snow cu iHY -
DRO BU DO WA POL SKA S.A. z sie dzi -
bą w Wy so go to wie ko ło Po zna nia.

Kwa te ra zaj mu je po wierzch nię
ok. 4,15 ha, ma chłon ność ok. 510.000 m3
i po słu ży miesz kań com przez co naj -
mniej 9 lat, ja ko miej sce de po no wa nia od -
pa dów in nych niż nie bez piecz ne i obo jęt -
ne, prze two rzo nych i uniesz ko dli wio nych
w pro jek to wa nym do re ali za cji Za kła dzie

Prze twa rza nia i Uniesz ko dli wia nia Od pa -
dów Ko mu nal nych wSo snow cu. Do dat ko -
wo wra mach Kon trak tu do star czo ny zo stał
kom pak tor, któ ry bę dzie za gęsz czał zde po -
no wa ne na kwa te rze od pa dy zmniej sza jąc
ich ob ję tość. No wa kwa te ra od pa dów speł -
nia kry te ria wy ni ka ją ce z Roz po rzą dze nia
Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 24.03.2003 r.
w spra wie szcze gó ło wych wy ma gań dot.
lo ka li za cji, bu do wy, eks plo ata cji i za -
mknię cia, ja kim po win ny od po wia dać po -
szcze gól ne ty py skła do wisk od pa dów,
przez co jest bez piecz na dla śro do wi ska. 

– No we skła do wi sko wpi su je się
w dba nie o przy szłość mia sta i je go miesz -
kań ców. No wo cze sny obiekt, to szan sa
na speł nie nie norm, a jed no cze śnie na czy -
stość w mie ście – pod kre ślał pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski. 

Dla za bez pie cze nia przed od dzia ły wa -
niem skła do wi ska na śro do wi sko wy ko -
naw ca za sto so wał war stwę mi ne ral ną
z gli ny, war stwę sztucz ną z wy kła dzi ny
HDPE, war stwę ochron ną z geo w łók ni ny
i war stwę ochron no -dre na żo wą z pia sku
fil tra cyj ne go wraz z dre na żem od cie ków.
Pod war stwa mi uszczel nia ją cy mi zo stał

wy ko na ny dre naż wód czy stych i dre naż
głę bo ki umoż li wia ją cy na tu ral ny prze -
pływ wód grun to wych. W przy szło ści,
po wy peł nia niu czę ścio wym kwa te ry od -
pa da mi zo sta nie wy ko na na in sta la cja
do od bio ru po wsta ją ce go ga zu, któ ry wy -
ko rzy sty wa ny zo sta nie do wy twa rza nia
ener gii ciepl nej i elek trycz nej w mo du le
prą do twór czym.

Za koń czo ny kon trakt zo stał zre ali -
zo wa ny 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”. In we sty cja,
o łącz nych kosz tach cał ko wi tych 89 mln
zł, jest re ali zo wa na przez MZSO Sp.
z o.o. w la tach 2010-2014 przy współ -
fi nan so wa niu środ ków PO IiŚ w kwo -
cie 44,2 mln zł. RED

Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, w towarzystwie swoich zastępców,
przedstawicieli inwestora, dyrekcji MZSO oraz radnych dokonał otwarcia
nowoczesnego składowiska

ARC

Po raz pierwszy w historii Górnośląski
Związek Metropolitarny kupi prąd dla
20 miast i 41 spółek  

W grupie taniej 
Po nad 191 gi ga wa to go dzin w okre sie
od 1 li sto pa da do koń ca 2013 ro ku za mie -
rza za ku pić Gór no ślą ski Zwią zek Me tro -
po li tar ny dla 20 ślą skich i za głę biow skich
miast oraz 41 sa mo rzą do wych spół ek
i in sty tu cji. 

– To bar dzo do bry po mysł – przy zna je
Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den -
ta mia sta. – So sno wiec był pre kur so rem
kon so li da cji za ku pu prą du. Du żych
oszczęd no ści z te go ty tu łu nie bę dzie my
mieć, bo my już ku pu je my zbior czo ener -
gię dla na szych miej skich in sty tu cji, a po -
nad to ce na prą du wzra sta z ro ku na rok.
Istot ne jest to, że napew no nie bę dzie dro -
żej, cze go na le ża ło by się oba wiać – przy -
zna je Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Sza cun ko wa war tość ca łe go za mó -
wie nia wy no si po nad 54 mln zło tych (nie
li cząc VAT -u). Za ma wia ną ener gię elek -
trycz ną gmi ny chcą prze zna czyć
na oświe tle nie ulic oraz po trze by miej -
skich in sty tu cji i spół ek, a więc m.in.
przy chod nie, szpi ta le, do my kul tu ry
i oczy wi ście urzę dy. Do sta wa prą du ma
się od by wać na pod sta wie od dziel nie za -
wie ra nych przez po szcze gól ne sa mo rzą -
dy i ich pod mio ty umów. Obec nie gmi -
na So sno wiec za sa mo oświe tla nie ulic,
dróg i pla ców pła ci rocz nie oko ło 10
mln 600 tys. zł. 

Wkwiet niu uda ło się pod pi sać po ro zu -
mie nie w spra wie gru po we go za ku pu
ener gii elek trycz nej, wwy ni ku ini cja ty wy
GZM. Zgod nie z pra wem za mó wień pu -
blicz nych ca łą pro ce du rę prze tar go wą
w imie niu wszyst kich sa mo rzą dów, prze -
pro wa dzi gmi na Świę to chło wi ce. Jed nak
Gór no ślą ski Zwią zek Me tro po li tal ny ko -
or dy nu je i nad zo ru je przy go to wa nia, jak
i re ali za cję prze tar gu. Wy ło nie niem do -
staw cy ener gii zaj mie się dzie wię cio oso -
bo wa ko mi sja po wo ła na przez pre zy den ta
Świę to chło wic, Da wi da Ko stemp skie -
go Spe cy fi ka cja Istot nych Wa run ków Za -
mó wie nia do kład nie okre śla wy ma ga nia,
ja kie mu szą speł niać po ten cjal ni do staw cy
ener gii elek trycz nej. Naj waż niej sze z nich
to po sia da nie ak tu al nej kon ce sji napro wa -
dze nie dzia łal no ści go spo dar czej wza kre -
sie ob ro tu ener gią elek trycz ną wy da ną
przez Pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty -
ki. Sa mo rzą dy wy ma ga ją tak że od po -
wied nie go do świad cze nia iwie dzy, awięc
po ten cjal ni do staw cy mu szą się wy ka zać
co naj mniej trze ma in ny mi do sta wa mi
ener gii elek trycz nej o łącz nej war to ści nie
mniej szej niż 20 mln zło tych brut to
w okre sie ostat nich 3 lat przed upły wem
ter mi nu skła da nia ofert oraz ubez pie cze -
niem od od po wie dzial no ści cy wil nej
na su mę nie mniej szą niż 10 mln zło tych.
Oprócz okre ślo nych do dat ko wych wy ma -
gań je dy nym kry te rium oce ny ofert jest ce -
na. Prze targ wy gra ofer ta, któ ra bę dzie za -
wie rać naj niż szą ce nę za 191 GWh ener -
gii elek trycz nej. Wsy tu acji, gdy dwaj ofe -
ren ci za pro po nu ją ta ką sa mą ce nę, ko mi -
sja we zwie ich do zło że nia w okre ślo nym
ter mi nie ofert do dat ko wych.

Gmi ny li czą naoszczęd no ści odkil ku
do kil ku na stu pro cent rocz nie. Prze targ
obej mu je oko ło4,5 ty sią ca punk tów po bo -
ru ener gii, co ozna cza, że jest on naj więk -
szym, spo śród do tych czas prze pro wa dzo -
nych te go ty pu za mó wień pu blicz nych
wPol sce. Po ro zu mie nie wtej spra wie pod -
pi sa ło 20 miast: By tom, Cho rzów, Dą bro -
wa Gór ni cza, Ja worz no, Ka to wi ce, My sło -
wi ce, Pie ka ry Ślą skie, Sie mia no wi ce Ślą -
skie, Świę to chło wi ce, Ty chy i Za brze
Knu rów, Ła zi ska Gór ne, Mi ko łów, Or non -
to wi ce, Ra dzion ków, Wy ry, po wia ty mi -
ko łow ski iza wier ciań ski ioczy wi ście gmi -
na So sno wiec. sk

Agen�cja�Roz�wo�ju�Lo�kal�ne�go�bę�dzie�za�rzą�-
dzać�Par�kiem�Na�uko�wo�-Tech�no�lo�gicz�nym.�To
opty�mal�ne�roz�wią�za�nie?
My ślę, że to bar dzo do bre wyj ście. Za ję li -
śmy się te ma tem, któ ry do tąd w przy pad -
ku sa mo rzą dów znaj do wał się po za na szy -
mi za in te re so wa nia mi, ale obec nie na le ży
li czyć się z tym, że zaj mo wa nie się no wy -
mi za da nia mi, ta ki mi jak two rze nie miejsc
pra cy sta nie się udzia łem sa mo rzą dów. Pa -
mię tam mi ni stra Ta de usza Sy ryj czy ka,
któ ry grzmiał na spo tka niach z sa mo rzą -
da mi, by śmy się tyl ko zaj mo wa li dro ga mi,
uli ca mi czy ka na li za cją, bo ry nek sam się
obro ni. Oka za ło się, że nie wi dzial na rę ka
ryn ku nie po ra dzi so bie ze wszyst kim. Sa -
mo rzą dy bio rą co raz wię cej od po wie dzial -
no ści za two rze nie i utrzy ma nie miejsc
pra cy. Daw na mi sja Agen cji Roz wo ju Lo -
kal ne go zo sta ła wy peł nio na, obec nie mu si
wkro czyć na wyż szy po ziom i za jąć się in -
ny mi ob sza ra mi dzia ła nia. My ślę, że nad -
szedł czas, by Agen cja pod no wym kie -
row nic twem sta wi ła czo ło in nym wy zwa -
niom. Za rzą dza nie Par kiem nie jest spra -
wą pro stą, ale my ślę, że po do ła my te mu
za da niu. 

Dy�rek�tor�Szpi�ta�la�Miej�skie�go�zre�zy�gno�wał
z kie�ro�wa�nia�pla�ców�ką�wska�zu�jąc,�iż�w obec�-
nym�kształ�cie�or�ga�ni�za�cyj�nym,�sys�te�mo�wym
i praw�nym,�nie�ma�szans�na efek�tyw�ną�dzia�-
łal�ność�szpi�ta�la.�Czy�ko�lej�ny�kon�kurs�i no�wy
dy�rek�tor�uzdro�wią�sy�tu�ację�w szpi�ta�lu?�
Wi ną na le ży obar czyć pol ski sys tem służ -
by zdro wia. Je śli ma my puz zle z dwóch
róż nych pu de łek, to nie da się zło żyć ca łe -
go ob raz ka. Dziś ma my puz zle z pu deł ka
pry wat ne go i pań stwo we go, to wia do mo,
że te puz zle nie bę dą do sie bie pa so wać.
Ostat ni prze targ na świad cze nie opie ki
noc nej i świą tecz nej, któ ry wy gra ły pod -
mio ty pry wat ne, po twier dził oba wy by łe -
go już dy rek to ra Zbi gnie wa Swo bo dy, któ -
ry mó wił nie przy jem ną praw dę. Po dob no
pry wat ne przy chod nie mia ły lep szą za ło -
gę i mo gą le piej za bez pie czyć pa cjen tów,
więc pa ra fra zu jąc tę sy tu ację, moż na za -

py tać, po co nam w ogó le szpi ta le, sko ro
do przy chod ni wy star czy do bu do wać sa le
ope ra cyj ne, a Na ro do wy Fun dusz Zdro wia
uzna, iż bę dzie to pla ców ka, któ ra le piej
wy peł ni w sto sun ku do cho rych swo je za -
da nie niż szpi tal. Dzię ku ję wszyst kim do -
tych cza so wym dy rek to rom, bo oni pró bu -
ją uło żyć coś, cze go się nie da uło żyć.
Kon trakt NFZ jest zbyt ni ski, bo fun dusz
ob dzie la pie niędz mi pod mio ty pry wat ne
i pań stwo we, co ozna cza, że wszyst kim
bra ku je pie nię dzy. Jest jed na pu la pie nię -
dzy, któ ra się roz sy pa ła we wszyst kie stro -
ny, po wo du jąc jed no cze śnie dziu rę fi nan -
so wą w ca łym sys te mie. By utrzy mać nasz
szpi tal, wy da li śmy już 50 mln zł na bie żą -
cą dzia łal ność, za kup sprzę tu oraz in we -
sty cje. No we mu wy bra ne mu dy rek to ro wi
ży czę suk ce sów, a rad nym i miesz kań com
cier pli wo ści. Prze pro wa dzi li śmy w szpi ta -
lu ogrom ne in we sty cje i nie ko niecz nie
pry wa ty za cja jest naj lep szym pa na ceum
na trud ną sy tu ację fi nan so wą szpi ta la. Ma -
my bar dzo do brze pro spe ru ją ce za kła dy
ko mu nal ne, jak RPWiK czy PKM, któ re
nie ma ją dłu gów, na czas pła cą pie nią dze
i osią ga ją naj lep sze wy ni ki w kra ju, co po -
twier dza ją uzy ska ne na gro dy w kon kur -
sach ogól no pol skich. Nie za wsze więc
pry wa ty za cja jest naj lep szym roz wią za -
niem. Kie dy już wszyst kie kro ki do na pra -
wy kon dy cji szpi ta la zo sta ną prze pro wa -
dzo ne, a oka że się, iż w dal szym cią gu od -
sta je my od oto cze nia, to bę dzie my się za -
sta na wiać nad ko mer cja li za cją, ale obec -
nie sys tem po prze pro wa dze niu ko mer cja -
li za cji nie da je więk szych moż li wo ści fi -
nan so wych, szans na otrzy ma nie do ta cji
i przy no sze nie do cho dów. 

Jak�dłu�go�po�trwa�okres�ochron�ny�dla�szpi�ta�la?�
Bę dzie my do to wać do mo men tu, aż szpi -
tal się zbi lan su je. Już wi dać efek ty po łą -
cze nia szpi ta li i jest mniej sze za dłu że nie.
Kie dy mal kon ten ci się py ta ją, cze mu nie
ro bi li śmy te go wcze śniej, to od po wia da -
my, że nikt wcze śniej w Pol sce nie łą czył
trzech szpi ta li w je den or ga nizm. I to jest

za słu ga tej za ło gi i po przed nich dy rek to -
rów. Bez te go kro ku dziś mie li by śmy trzy
kon ku ren cyj ne i do te go za dłu żo ne szpi ta -
le. Nasz szpi tal mu si za osz czę dzić oko -
ło 10 pro cent środ ków i ty le sa mo po zy -
skać z NFZ. Bez tych do dat ko wych środ -
ków na ta kiej gło do wej staw ce, ja ką obec -
nie ma my, nie je ste śmy w sta nie funk cjo -
no wać. Ży czę pra cow ni kom NFZ, że by
nie tra fi li do szpi ta li, któ re sa mi fi nan su ją,
bo bę dą mieć pro blem z le cze niem i bę dą
mu sie li być do fi nan so wa ni przez ro dzi nę.

Kon�dy�cja�fi�nan�so�wa�miej�skich�spół�ek�spor�to�-
wych�tak�że�nie�na�pa�wa�na�dzie�ją,�a tym�bar�-
dziej�en�tu�zja�zmem…
Sro mot nie prze gra li śmy Eu ro 2012, zdo -
by wa jąc dwie bram ki w ca łym tur nie ju.
Rów nie sro mot nie prze gra li śmy igrzy ska
olim pij skie. Te me da le, na któ re wy da no
pie nią dze, nie zo sta ły zdo by te. Wy gra li ta -
cy jak my. In dy wi du ali ści, któ rzy idą swo -
ją dro gą, sa mi za pła ci li za swo je tre nin gi,
dzia ła jąc nie ja ko wpo przek. Po dob nie jest
wna szym spo rcie. Po ka zu je my, że ta ki sys -
tem roz gry wek li go wych w pił ce noż nej
i ho ke ju nie bar dzo się spraw dza. Nie za le -
ży to od pie nię dzy, któ re wy da je my. Był
czas, kie dy da wa li śmy bar dzo du żo iwy ni -
ki by ły mi zer ne i czas, kie dy da wa li śmy
ma ło, a wy ni ki by ły lep sze. Na ma wiam
wszyst kich ki bi ców imiesz kań ców, by da li
tym dru ży nom tro chę cza su. Nie wy klu -
czam tak że, że trze ba bę dzie po cze kać, aż
ju nio rzy za stą pią do tych cza so wych se nio -
rów i bę dą grać po pro stu le piej. W przy -
pad ku ho ke ja, war to przy po mnieć, że jest
to dys cy pli nacał ko wi cie za po mnia na. Mu -
si my ten trend od wró cić, bo ma my wspa -
nia łe obiek ty i chęt nych dogra nia, ale sport
nie ma po par cia fi nan so we go wśród władz
cen tral nych i nie cie szy się tą po pu lar no -
ścią, co daw niej. Miesz kań cy nie są ta ki mi
fa na mi pił ki noż nej, czy ho ke ja jak daw -
niej. Wy bie ra ją in ne roz ryw ki niż pój ście
na mecz. Że by po now nie sta li się ki bi ca mi
tych dys cy plin, to za wod ni cy mu szą do -
brze grać i dać praw dzi we wi do wi sko.

Sport za wo do wy ma się utrzy mać z wi do -
wi ska, a nie z do ta cji. 

Ile�cza�su�po�da�ru�je�Pan�Pre�zy�dent�spół�kom
spor�to�wym?�
Mó wiąc nie co żar to bli wie, nie wiem, ile
jesz cze wy trzy ma ją mo je ner wy i ner wy
rad nych. Wy da je my rocz nie oko ło 5 mln
zł na dwa klu by. W przy pad ku ho ke ja trze -
ba po cze kać na de cy zje cen tral ne, czy bę -
dzie li ga za wo do wa i czy opła ca się bu do -
wać dru ży nę za wo do wą. Je śli oka że się, że
nie bę dzie li gi, to trze ba bę dzie, w przy -
pad ku po ra żek i bra ku pie nię dzy, przejść
do dru giej li gi. W przy pad ku pił ki noż nej,
nie wy obra żam so bie, by przy ta kich tra -
dy cjach, ja kie po sia da Za głę bie So sno -
wiec, prze rwać grę za wod ni ków. Pod kre -
ślam jed nak, że bę dzie my do to wać i po -
ma gać tym, któ rzy chcą grać, a nie je dy nie
po ka zy wać się na bo isku. Po peł nia się róż -
ne błę dy. Błę dy le ni stwa, py chy, gwiaz dor -
stwa czy stra chu. Do brze, że by o tym pa -
mię ta li, za rów no spor to wi dzia ła cze, jak
i za wod ni cy. 

Czy�po zmia�nie�siat�ki�szkół,�pla�ców�ki�są�przy�-
go�to�wa�ne�na przy�ję�cie�uczniów?
Szko ły są przy go to wa ne bar dzo do brze,
re mon ty są na ukoń cze niu, bu dyn ki od no -
wio ne. Obec nie z rad ny mi za sta na wia my
się, przy któ rych szko łach i w któ rych
dziel ni cach bę dzie my wzmac niać i roz bu -
do wy wać ba zę spor to wą. Ocze ku je my
dal szych ini cja ty w od dy rek to rów szkół
i pro po zy cji, do ty czą cych przy sto so wa nia
sie ci szkół do licz by dzie ci i przy go to wa -
nia wła ści wej ofer ty dy dak tycz nej, bo ko -
lej nych zmian w oświa cie nie unik nie my.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wa Ko sman 

Wy gra ją in dy wi du ali ści, ta cy jak my, któ rzy idą wła sną dro gą – za po wia da pre zy dent mia sta

Czas na no we wy zwa nia
Roz mo wa z Ka zi mie rzem Gór skim, pre zy den tem So snow ca 



wrzesień 2012 nr 84

miasto
Dwie prywatne poradnie zgarnęły kontrakty na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Tańsi, ale czy lepsi? 
Za ska ku ją ce roz strzy gnię cie kon -
kur sów na świad cze nie noc nej
i świą tecz nej opie ki zdro wot nej za -
trzę sło ryn kiem usług me dycz nych
wSo snow cu. Za miast dwóch ob sta -
wia nych pew nia ków, czy li Wo je -
wódz kie go Szpi ta la Wo je wódz kie -
go św. Bar ba ry i Szpi ta la Miej skie -
go w Za gó rzu, kon kurs wy gra ły
dwie in ne pla ców ki, czy li Gór ni czy
Ze spół Lecz nic twa Am bu la to ryj ne -
go w Ka to wi cach Fun da cji „Unia
Brac ka” oraz Cen trum Me dycz ne
Po lmed ze Sta ro gar du Gdań skie go.
Świad cze nia wra mach pierw sze go
kon trak tu bę dą wy ko ny wa ne przez
pra cow ni ków GZLE w So snow cu,
przy ul. Dmow skie go 6a. Z ko lei
usłu gi i świad cze nia wra mach dru -
gie go kon trak tu bę dą wy ko ny wa ne
w So snow cu przy ul. Mo drze jow -
skiej 32b, w bu dyn ku, gdzie mie ści
się ki no He lios. 

– Do tych cza so wa sy tu acja, czy -
li świad cze nie usług noc nej i świą -
tecz nej po mo cy wy łącz nie przez
szpi tal św. Bar ba ry by ło dla so sno -
wi czan, miesz ka ją cych wdu żej od -
le gło ści od szpi ta la, spo rym utrud -
nie niem, dla te go uzna li śmy, że na -
le ży mia sto po dzie lić nadwa ob sza -
ry i stwo rzyć dwa punk ty świad czą -
ce noc ną i świą tecz ną opie kę zdro -
wot ną – mó wi Zbi gniew Sza le niec,
za stęp ca pre zy den ta So snow -
ca. – Poroz mo wach zmar szał kiem
wo je wódz twa, uda ło się zre ali zo -
wać ten po mysł inie ja ko na sza idea
się wy peł ni ła, choć wy ni ki kon kur -
su są dla nas bar dzo za ska ku ją -
ce – do da je. 

NFZ po sta no wił do ko nać re jo ni -
za cji wza kre sie sek to ra tych świad -
czeń i po dzie lił mia sto na dwa ob -
sza ry. Je den z nich obej mo wać bę -
dzie oko ło100 tys. osób, miesz kań -
ców pół noc nej czę ści So snow ca
(Śro du li, Za gó rza, Kli mon to wa, Po -
rąb ki, Ka zi mie ra, Ostrów Gór ni -
czych, Za wo dzia, Ma czek, Bo br ka,
Ję zo ra -Bo ru), adru gi oko ło150 tys.
osób (So sno wiec-Mi lo wi ce, Po goń,
Sta ry So sno wiec, Śród mie ście, Dę -

bo wa Gó ra, Dań dów ka, Lud mi ła -
-Sta szic, Niw ka -Mo drze jów). 

Za sko cze nie wy ni ka mi kon kur -
su by ło spo re, zwłasz cza że mia sto
przy go to wu jąc się dore ali za cji kon -
trak tu, wy da ło pie nią dze naada pta -
cję bu dyn ku by łej przy chod ni
przy ul. Szpi tal nej 1. Ze wzglę du
na to, że noc ną i świą tecz ną opie kę
me dycz ną pa cjen ci z So snow ca
mie li do tych czas za pew nio ną
w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li -
stycz nym im. św. Bar ba ry, więc wy -
da wa ło się, że wdal szym cią gu szpi -
tal bę dzie świad czył noc ną i świą -
tecz ną opie kę me dycz ną. 

Za de cy do wa ła jak zwy kle ce na.
Dwie me dycz ne pla ców ki, któ re
wy gra ły kon kurs, za pro po no wa ły
naj tań sze świad cze nia. – Przy go to -
wu je my od wo ła nie od wy ni ków
kon kur su. Uwa ża my, że to ku rio zal -
ne, by te go ro dza ju opie ki nie świad -
czy ły pod mio ty naj le piej do te go
przy go to wa ne iwy po sa żo ne, ja ki mi
są szpi ta le. Bę dzie my po stu lo wa li
ewen tu al ną zmia nę prze pi sów ikry -
te riów kon kur su tak, by pierw szeń -
stwo wwy gry wa niu ta kich kon kur -
sów przy zna no szpi ta lom, czy li pla -
ców kom, któ re szyb ko ikom plek so -
wo mo gą za pew nić po moc dla pa -
cjen tów – za po wia da Sza le -
niec. – Wy ce ni li śmy na sze usłu gi
na pod sta wie rze czy wi stych kosz -
tów. In ne pla ców ki me dycz ne ma ją
więk szą moż li wość cię cia kosz tów,

wy ko rzy sty wa nia roz wią zań bar te -
ro wych, po to, by prze jąć ry -
nek – uwa ża Zbi gniew Sza le niec.

Zbi gnie wa Sza leń ca wspie ra ją
tak że rad ni, któ rzy pod czas ostat niej
se sji przy ję li sta no wi sko, skie ro wa -
ne do NFZ, w spra wie wy ni ków
kon kur su. – Po dej mu jąc de cy zję
w tak waż nych dla po ten cjal nych
pa cjen tów spra wach, pu blicz ny
ubez pie czy ciel, ja kim jest Na ro do -
wy Fun dusz Zdro wia, nie mo że kie -
ro wać się wy łącz nie wą sko po ję tym
in te re sem eko no micz nym. Spoj rze -
nie kom plek so we jed no znacz nie
wska zu je, iż w in te re sie miesz kań -
ców opty mal nym miej scem
doudzie la nia świad czeń wza kre sie
noc nej iświą tecz nej po mo cy są pla -
ców ki szpi tal ne – pod kre ślił pod -
czas se sji rad ny Da niel Mi kla siń ski. 

Obec nie dwa punk ty bę dą
świad czyć opie kę noc ną i świą tecz -
ną od 1 wrze śnia do koń ca te go ro -
ku. Ko lej ny kon kurs zo sta nie roz pi -
sa ny naj praw do po dob niej w grud -
niu i obej mie ca ły przy szły rok.
Szpi tal Miej ski naj praw do po dob niej
weź mie po now nie udział wkon kur -
sie. – Je ste śmy w sta nie dać niż szą
ce nę i pró bo wać wy grać kon kurs,
ale sta ra my się wy pro wa dzić szpi tal
na pro stą i nie ge ne ro wać ko lej nych
strat – pod su mo wał Sza le niec. 

Zwłasz cza że rad ni w okre sie
wa ka cji zde cy do wa li o prze la niu
na kon to szpi ta la w for mie po życz -

ki ko lej ne czte ry mi lio ny zło tych,
po cho dzą ce zin we sty cyj ne go pla nu
fi nan so we go pla ców ki. I to po win -
no szpi ta lo wi wy star czyć do koń ca
te go ro ku. – Sy tu acja jest trud -
na i skom pli ko wa na. Szpi tal, któ ry
ma oko ło11 mln wy ma gal nych zo -
bo wią zań, mu si so bie po ra dzić, bo
wąt pię, że by rad ni zgo dzi li się
w tym ro ku na jesz cze jed ną po -
życz kę – do dał. 

Peł nią ca obo wiąz ki dy rek to ra
Szpi ta la Miej skie go, Ane ta Kaw ka,
koń czy pra ce nad pro gra mem re -
struk tu ry za cji. Wiel ka de ba ta
nadspo so ba mi roz wią za nia trud nej
fi nan so wej sy tu acji szpi ta la ma się
od być na po sie dze niu po wo ła nej
przez pre zy den ta mia sta ko mi sji,
skła da ją cej się m.in. z rad nych,
władz mia sta, kie row nic twa szpi ta -
la i związ kow ców, któ ra ma się od -
być wpo ło wie wrze śnia. sk

Nowy dyrektor da radę?

Ar tur No wak zo stał no wym dy rek to -
rem Szpi ta la Miej skie go w So snow cu.
Do tej funk cji aspi ro wa ło pię ciu kan -
dy da tów, a wy grał Ar tur No wak któ ry
ak tu al nie za trud nio ny w Cen trum Pe -
dia trii w So snow cu ja ko le karz pe dia -
tra pul mo no log i za ra zem spe cja li sta
ds. akre dy ta cji i cer ty fi ka tów. Jest
eme ry to wa nym ofi ce rem Woj ska Pol -
skie go, by łym za stęp cą ko men dan ta
szpi ta la woj sko we go w Kra ko wie ds.
lecz nic twa. 
Przy po mnij my, że po przed ni dy rek tor,
peł nią cy tę funk cję Ser giusz Kar piń ski
zre zy gno wał z za rzą dza nia szpi ta lem,
pod su mo wu jąc kil ku mie sięcz ne urzę -
do wa nie li stem otwar tym, skie ro wa -
nym do władz miast, w któ rym zwró cił
uwa gę na wła ści wie nie roz wią zy wal ne
obec nie pro ble my sys te mo we i praw -
ne, unie moż li wia ją ce efek tyw ne funk -
cjo no wa nie pu blicz nych szpi ta li.
Peł nią cym obo wiąz ki dy rek to ra do cza -
su kon kur su by ła Ane ta Kaw ka, za -
stęp ca dy rek to ra ds. re struk tu ry za cji
i roz wo ju.

Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” na swo im 
Oko ło 1 mln 844 tys. zł bę dzie
kosz to wał za kup nie ru cho mo ści
przy ul. Głów nej 19, na któ rej
mie ści się bu dy nek Do mu Kul tu -
ry „Ka zi mierz”. To wpraw dzie
o 0,1 pro cen ta wię cej od ce ny wy -
wo ław czej, wska za nej w prze tar -
gu, ale wła dze mia sta i dy rek cja
ośrod ka są za do wo le ni, że uda ło
się w tej kwe stii po ro zu mieć z dy -
rek cją Ko pal ni Wę gla Ka mien ne -
go Ka zi mie rza -Ju liusz. To wła -
śnie ko pal nia by ła do tych cza so -
wym wła ści cie lem nie ru cho mo -
ści. Akt no ta rial ny sprze da ży nie -
ru cho mo ści zo sta nie pod pi sa ny
za kil ka mie się cy. 

– Zwró ci li śmy się pi smem
do ko pal ni o moż li wość roz ło że -

nia kwoty na ra ty i mam na dzie ję,
że na sza pro po zy cja zo sta nie po -
zy tyw nie roz pa trzo na. Li czę tak -
że na to, że wła dze ko pal ni
uwzględ nią tak że prze pro wa dzo -
ne w cią gu kil ku ostat nich lat re -
mon ty i na kła dy, po nie sio ne
na utrzy ma nie te go bu dyn ku i od -
li czy my je od ce ny nie ru cho mo -
ści – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń -
ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Za kup nie ru cho mo ści to do -
bra wia do mość dla dy rek cji
MDK „Ka zi mierz”, bo ozna cza
sta bi li za cję dla do mu kul tu ry
i pew ność, że w dal szym cią gu
w tym bu dyn ku bę dzie pro wa dzo -
na dzia łal ność kul tu ral no -oświa -
to wa. sk

Ra zem, za miast osob no 
Miej ski Za kład Ulic i Mo stów
w So snow cu zo sta nie włą czo ny
do Miej skie go Za kła du Usług Ko -
mu nal nych z dniem 1 stycz -
nia 2013 r. Sie dzi bą po łą czo nych
jed no stek bę dzie nie ru cho mość
MZU iM przy ul. Plo nów, a za kres
dzia ła nia po łą czo nych za kła dów
nie zmie ni się. Skąd po mysł po łą -
cze nia tych dwóch pod mio tów? 

Po łą cze nie ma przy nieść po -
żą da ne efek ty tech nicz no -or ga ni -
za cyj ne oraz fi nan so we. Jed nost -
ka ma być le piej i efek tyw nie za -
rzą dza na, przy no sić lep sze wy ni -
ki fi nan so we, ma być zmniej szo -
na li czeb ność ka dry za rzą dza ją cej
i ogra ni cze nia w za kre sie za trud -

nie nia pra cow ni ków tym cza so -
wych. Zwol nio ny zo sta nie tak że
lo kal MZUK przy ul. 3 Ma ja.
Prze wi dy wa ne są tak że kosz ty
po łą cze nia jed no stek. Trze ba bę -
dzie przy go to wać biu ra na te re nie
bu dyn ku MZU iM, zin te gro wać
sys te my in for ma tycz ne oraz za -
bez pie czyć środ ki na kosz ty zwią -
za ne z odej ściem pra cow ni ków
oraz środ ki na za trud nie nie dy rek -
to ra z ze wnątrz. Obec ni dy rek to -
rzy obu za kła dów, czy li Grze gorz
Bar czyk i Zbi gniew Maj chrzak,
bę dą peł nić funk cje za stęp ców
dy rek to ra, któ ry zo sta nie naj -
praw do po dob niej wy ło nio ny
w dro dze kon kur su. sk

Go spo da rze uro czy sto ści przy po mnie li naj waż niej sze
wy da rze nia oraz wspo mnie li o pla nach na naj bliż szą
przy szłość. W swo ich prze mó wie niach po dzię ko wa li
twór com, ani ma to rom i dzia ła czom kul tu ry za ogrom ne
za an ga żo wa nie i wiel kie po świę ce nie. Przed roz po czę -
ciem głów nej czę ści kon cer tu, wspo mnia no rów nież
tych, któ rzy ode szli od nas, w mi nio nym Ro ku Kul tu ral -
nym, a wszy scy obec ni uczci li ich pa mięć mi nu tą ci szy.

W czę ści ar ty stycz nej uro czy sto ści wy stą pi ła świa -
to wej sła wy Or kie stra Ka me ral na AU KSO na cze le
z dy ry gen tem i dy rek to rem ar ty stycz nym Mar kiem Mo -
siem. Kon cert roz po czął utwór Woj cie cha Ki la ra „Ora -
wa”, a w czę ści głów nej usły sze li śmy kom po zy cje Fry -
de ry ka Cho pi na, spe cjal nie za aran żo wa ne na ze spół
jaz zo wy Ma te usza Ko ła kow skie go, z to wa rzy sze niem
or kie stry.

Kon cert za po wia da nie zwy kle in te re su ją cy i am bit -
ny Rok Kul tu ral ny. Choć trze ba pod kre ślić pla ny
oszczęd no ścio we w bu dże cie So snow ca, któ re nie omi -
ną tak że kul tu ry, i jej twór ców. Or ga ni za to rzy wie lu
dzie sią tek im prez już te raz za pra sza ją do sko rzy sta nia
z ich ofer ty. ARC

Inauguracja Roku Kulturalnego
Rok Kulturalny 2012/2013 uważamy za otwarty! – tym zdaniem Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
w Sosnowcu Wilhelmem Zychem otworzyli kolejny sezon kulturalny w mieście

Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział
Kultury i Sztuki informuje, że

w terminie 

od 1 września do 10 października 2012 roku

można składać wnioski o przyznanie Miejskiego

Stypendium Artystycznego w roku szkolnym /

akademickim 2012/2013. Miejskie Stypendia

Artystyczne przyznawane są uzdolnionym

artystycznie uczniom i studentom zamieszkałym

w Sosnowcu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać

w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu

Miejskiego w Sosnowcu przy ul.

Małachowskiego 3, pok. 33, tel. 32 296 06 47

lub drogą pocztową (decyduje data wpływu

do Wydziału).

Wnioski można pobrać w Wydziale Kultury

i Sztuki, a także na internetowej stronie miasta

www.bip.um.sosnowiec.pl 

ogłoszenie

ARC

Do niedawna remontowany budynek jest już własnością
miasta
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Py ta nie wy da je się ab sur dal ne. Ioczy wi ście nie cho dzi okwe stio no -
wa nie idei pu blicz ne go kształ ce nia sta no wią cej oddzie się cio le ci cy -
wi li za cyj ny stan dard. Ale czy obec nie ist nie ją cy sys tem jest opty mal -
ny? Afe ra AM BER GOLD, w któ rej ty sią ce lu dzi w róż nym wie ku
uwie rzy ło, że ce na zło ta mo że ro snąć w nie skoń czo ność oraz kom -
pro mi tu ją ce dla nas wy ni ki mię dzy na ro do we go te stu prze pro wa dzo -
ne go przez hisz pań skich na ukow ców po ka zu ją, że chy ba nie. Po -
twier dza ją zresz tą one je dy nie ob ser wa cje z co dzien ne go ży cia.
Co ro ku dzie siąt ki mi liar dów zło tych z bu dże tu pań stwa i nie wie le
mniej sze kwo ty z bu dże tów sa mo rzą do wych prze zna cza my
na kształ ce nie mi lio nów dzie ci. A mi mo te go więk szość Po la ków
nie wie, że an ty bio ty ki nie dzia ła ją na wi ru sy, że la se ry nie emi tu ją
dźwię ku, że lu dzie nie ży li w tym sa mym cza sie co di no zau ry.
Więk szość nie ma po ję cia o ra chun ku praw do po do bień stwa i nie
uzna je ewo lu cji, cho ciaż na wet Ko ściół już wie le lat te mu uznał, że
bi blij ny opis stwo rze nia nie ma wie le wspól ne go z rze czy wi sto ścią.
Oka zu je się, że na wet Ame ry ka nie wy pa da ją le piej, mi mo po -
wszech ne go w na szym kra ju prze ko na nia, że to za du fa ni w so bie
igno ran ci.
Oczy wi ście naj ła twiej zrzu cić wi nę na na uczy cie li. I pew no tro chę
ra cji w tym jest. Ob ser wu jąc od wie lu lat śro do wi sko, któ re go je -
stem czę ścią, nie mam złu dzeń, że wszy scy zaj mu ją się tym czym
po win ni. Ale też war to pa mię tać, że ist nie ją cy sys tem nie pro mu je
tych naj lep szych, za an ga żo wa nych, po świę ca ją cych swój czas,
anie kie dy ipie nią dze, dla swo ich uczniów. Sztyw nasiat ka płac, biu -
ro kra tycz na pro ce du ra awan su za wo do we go i nie wiel kie środ ki
na do dat ko we za ję cia nie mo ty wu ją do lep szej pra cy. Co wię cej,
zpunk tu wi dze nia na uczy cie la nie war to się wy chy lać. Zbyt po waż -
ne po dej ście do obo wiąz ków mo że skut ko wać skar ga mi ro dzi ców
iuczniów, a to gro zi wi zy tą wga bi ne cie dy rek to ra czy kon tro lą zku -
ra to rium. Ta zaś nie bę dzie spraw dza ła ja ko ści na ucza nia, ale za to
bar dzo szcze gó ło wo po grze bie w pa pie rach. I za wsze coś znaj dzie.
Nie ocze kuj my więc od na uczy cie li ma so chi zmu.

Teo re tycz nie po pu lar ność szko ły po win na za le żeć od ja ko ści na -
ucza nia. Wy cho dząc z tych za ło żeń wwie lu mia stach środ ki napo -
szcze gól ne pla ców ki dzie li się pro por cjo nal nie do li czby uczniów.
Ty le, że du że wy ma ga nia sta wia ne przez szko łę ra czej od stra sza ją
niż przy cią ga ją uczniów. Ana li za so cjo lo gicz na na szej mło dzie ży
za miesz czo na mie siąc te mu w „Po li ty ce” wy raź nie po ka zu je, że
obec ne po ko le nie więk szych am bi cji nie prze ja wia. Zdo by cie edu -
ka cji prze sta ło być klu czem do ży cio we go suk ce su. Niż de mo gra -
ficz ny i roz kwit szkol nic twa pry wat ne go wostat nim dwu dzie sto le -
ciu spo wo do wał, że uczel nie że by prze trwać, bi ją się o stu den tów.
A to nie sprzy ja pod no sze niu kry te riów przy jęć na stu dia, o ich po -
zio mie już nie wspo mi na jąc. Wy star czy więc zdać ma tu rę, a dro ga
na wyż szą uczel nię stoi otwo rem. Że by ją ob lać, trze ba na praw dę
bar dzo się „po sta rać” al bo być kom plet nym igno ran tem. Poco więc
wy bie rać naj bar dziej re no mo wa ne szko ły, wktó rych na uka ogra ni -
cza czas, któ ry moż na prze zna czyć na o wie le przy jem niej sze rze -
czy. Stu dia i tak się skoń czy, bo prze cież uczel nia też chce prze trwać
na ryn ku. Oczy wi ście, że te nie do uczo ne dzie ci bę dą nas kie dyś le -
czyć, bu do wać na sze do my, kształ cić ko lej ne po ko le nia. Ale nie wy -
ma gaj my od na uczy cie li he ro izmu. Dla cze go ma ją ry zy ko wać nie -
przy jem no ści, mniej sze za rob ki, ana wet utra tę pra cy, gdy wła dzom
pań stwo wym na ja ko ści na ucza nia za le ży mniej niż np. na wy ni -
kach na szych spor tow ców na olim pia dzie?
Oczy wi ście są jesz cze ucznio wie i stu den ci, któ rzy nie trak tu ją
szko ły i uczel ni jak chłop pańsz czyź nia ny fol war ku. Są też na uczy -
cie le i wy kła dow cy, dla któ rych wzo rem po zo sta je Sta ni sła wa Bo -
zow ska – ty tu ło wa bo ha ter ka „Si łacz ki” Że rom skie go. Są też dy rek -
to rzy, rek to rzy, ana wet urzęd ni cy, któ rzy zda ją so bie spra wę, że po -
rzą dek w pa pie rach i peł ne kon ta ban ko we to jesz cze nie wszyst ko.
Ale to przed sta wi cie le wy mie ra ją ce go ga tun ku. I pew nie wkrót ce
znik ną zu peł nie, cze go zresz tą pew nie nikt nie za uwa ży. Tyl ko
do cze go nam wte dy bę dą po trzeb ne szko ły i uczel nie? 

Ka rol Wi niar ski 

Wy da wać by się mo gło, że de cy zje Na -
ro do we go Fun du szu Zdro wia ni czym
nas już w So snow cu za sko czyć nie mo -
gą. Przy wy kli śmy do za ni żo nych kon -
trak tów dla Szpi ta la Miej skie go. Prze -
ży li śmy na po cząt ku ro ku nie za kon trak -
to wa nie świad czeń me dycz nych izby
przy jęć w tym szpi ta lu i to, że póź niej -
szy, ak tu al nie obo wią zu ją cy na usłu gi
izby przy jęć kon trakt jest na że nu ją co
ni skim po zio mie. Wia do mo, z ty mi pro -
ble ma mi mu siał zmie rzyć się szpi tal,
ale przede wszyst kim uciąż li wo ści z te -
go po wo du od czu wa ją pa cjen ci ko rzy -
sta ją cy ze świad czeń szpi ta la. Ak tu al nie
je ste śmy za sko cze ni ko lej ną, w mo jej
oce nie nie zro zu mia łą de cy zją NFZ
w spra wie noc nych i świą tecz nych
świad czeń le kar skich w mie ście.
Do mo men tu pod ję cia w dniu 22 sierp -
nia de cy zji przez NFZ, usłu gi te świad -
czył tyl ko Szpi tal Św. Bar ba ry,
a o uciąż li wo ściach wy ni ka ją cych
z ogrom nych ko le jek by ło gło śno w So -
snow cu. Po dział mia sta na dwa re jo ny
i moż li wo ści re ali zo wa nia tych świad -
czeń przez Szpi tal Św. Bar ba ry, a tak że
Szpi tal Miej ski, któ re przy stą pi ły
do kon kur su na te świad cze nia, stwa rzał
prze słan ki do roz ła do wa nia tych uciąż -
li wo ści, z któ ry mi spo ty ka li się lu dzie
cho rzy. Tym bar dziej, że są to pla ców ki
dys po nu ją ce bar dzo do brą ba zą, świet -

nym sprzę tem, a tak że wy spe cja li zo wa -
ną ka drą. No i cóż, zno wu za sko cze nie,
zim ny prysz nic, bo wiem NFZ zde cy do -
wał, że do koń ca bie żą ce go ro ku świą -
tecz ne i noc ne świad cze nia w So snow -
cu bę dą czy ni ły dwa zu peł nie in ne pod -
mio ty. Pierw szy to Cen trum Me dycz ne
„Po lmed”, któ ry ma sie dzi bę nad ki nem
„He lios” przy ul. Mo drze jow skiej. Dru -
gim pod mio tem jest Gór ni czy Ze spół
Lecz nic twa Am bu la to ryj ne go w Ka to -
wi cach „Unia Brac ka”, któ ry bę dzie
przyj mo wał pa cjen tów w So snow cu
przy ul. Dmow skie go. Trud no po wie -
dzieć co zde cy do wa ło i mia ło osta tecz -
ny wpływ na de cy zję NFZ. Moż na je -
dy nie przy pusz czać, że by ły to za pro po -
no wa ne w ofer cie do kon kur su ni skie
ce ny na po wyż sze świad cze nia. Nie za -
mie rzam oce niać po wyż szych pod mio -
tów co do ich moż li wo ści wy ko ny wa nia
me dycz nych świad czeń. Wła ści wą oce -
nę bę dzie moż na wy sta wić po pew nym
cza sie, a na pew no uczy ni to ta część
spo łe czeń stwa, któ ra z usług tych pod -
mio tów bę dzie mu sia ła sko rzy stać. Oby
nie by ło tak, że po mi mo tej de cy zji NFZ
w go dzi nach noc nych i w świę ta cho rzy
z przy zwy cza je nia i z sza cun ku do so -
sno wiec kiej służ by zdro wia, bę dą pu kać
do Szpi ta la Miej skie go, ocze ku jąc wła -
śnie tam po mo cy.

To masz Bań bu ła

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

NFZ znów zaskoczyłPo co nam szkoła?

Ko ali cja w ra mach Ra dy Miej skiej prze trwa co naj mniej do koń ca ka den cji, prze wi du je rad ny Alek san der Ka lań ski

„Nie” dla pry wa ty za cji szpi ta la
Roz mo wa z Alek san drem Ka lań skim, rad nym klu bu SLD

Ko�ali�cja�SLD�-PO,�wbrew�za�po�wie�-
dziom,�trzy�ma�się�moc�no.�Na ra�zie
wszyst�ko�wska�zu�je,�że�do�trwa
do ko�lej�nych�wy�bo�rów…

Ko ali cja to mniej sze zło. Nie je -
stem i nie by łem zwo len ni kiem
Plat for my Oby wa tel skiej, ale
uwa żam, że wśród sa mo rzą dow -
ców tej opcji po li tycz nej wie lu
jest rad nych, któ rych do świad cze -
nie słu ży roz wo jo wi mia sta – wy -
mie nię cho ciaż by: Wil hel ma
Zycha, Da nie la Mi kla siń skie go
czy Ma te usza Ry ka łę. Na co
dzień współ pra cu ję nie z PO, ale
kon kret ny mi oso ba mi, w in te re sie
miesz kań ców So snow ca. 

Dla mia sta to sy tu acja po zy -
tyw na i zmu sza ją ca pre zy den ta
do szu ka nia kom pro mi su. W pra -
cach Ra dy Mia sta współ pra cu je -
my tak że z klu bem PiS, co za -
pew nia moż li wo ści wy pra co wa -
nia wie lu do brych roz wią zań, po -
nad po li ty ką. Po waż niej szy mi
prze słan ka mi, że ko ali cja prze -
trwa i to przy naj mniej do koń ca
tej ka den cji jest fakt, że są wi ce -
pre zy den ci z ra mie nia Plat for my
Oby wa tel skiej, a po za tym spo ro
osób z PO pra cu je na klu czo wych
sta no wi skach w mie ście, więc
trud no przy pusz czać, by to po ro -
zu mie nie zo sta ło ze rwa ne. Nie je -
stem zwo len ni kiem po glą dów
Plat for my, bo sam okre śli łem się
kie dyś ja ko oso ba o „le wi co wej
wraż li wo ści, na ro do wym prze ko -
na niu”, ale sza nu ję lu dzi in te li -

gent nych i rze tel nie wy ko nu ją -
cych swo ją pra cę i spo ro ta kich
osób w so sno wiec kiej Plat for mie
do strze gam.

Ja�ki�te�mat�ra�dy�kal�nie�róż�ni�rad�-
nych�ko�ali�cji?
Nie wy obra żam so bie po par cia
po my słu pry wa ty za cji Szpi ta la
Miej skie go, któ ry ma zwo len ni -
ków w klu bie PO. Je śli zwy cię ży -
ła by opcja pry wa ty za cji szpi ta la,
bę dę pierw szy, któ ry roz pocz nie
wal kę o re fe ren dum, wraz ze
związ ka mi za wo do wy mi, pa cjen -
ta mi, or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi. Nie wy obra żam so bie, by
ten po mysł mógł się zi ścić.
Wiem, że w tej spra wie, mo gę li -
czyć na po moc wie lu rad nych
z naj lep szym – mo im zda -
niem – w hi sto rii sa mo rzą du So -
snow ca, To ma szem Bań bu łą
na cze le. Po dob ne zda nie do mo -
je go po dzie la wie lu par la men ta -
rzy stów. To naj po waż niej sza
kwe stia, któ ra róż ni rad nych PO
i SLD, a in ne róż ni ce są bła host -
ka mi, po za oczy wi ście po glą da -
mi, któ rych jed nak za zwy czaj nie
roz trzą sa my pu blicz nie.

Ostat�nio�po�ja�wił�się�kon�tro�wer�syj�-
ny�po�mysł�fi�nan�so�wa�nia�me�to�dy�in
vi�tro�z bu�dże�tu�gmi�ny�dla�so�sno�-
wiec�kich�mał�żeństw.
Wo łał bym tej kwe stii nie ko men -
to wać. Ta pro po zy cja zdą ży ła już
po dzie lić miesz kań ców So snow -
ca. Ma my wie le za dań, na któ re

bra ku je pie nię dzy, jak Szpi tal
Miej ski, go spo dar ka ko mu nal na,
sport czy oświa ta. To spra wy,
nad któ ry mi mu si my się po chy lić
w pierw szej ko lej no ści. Kwe stia -
mi świa to po glą do wy mi po wi nien
zaj mo wać się głów nie rząd, nie
sa mo rząd.

Ja�ka�naj�po�waż�niej�sza�bo�lącz�ka
drę�czy�So�sno�wiec?
Na pew no jest nią brak klu czo we -
go in we sto ra. Po ja wia ły się sy gna -
ły o moż li wo ści wy do by cia wę gla
ka mien ne go w Niw ce, obec nie
w tej tak waż nej spra wie pa nu je
jed nak ci sza. In ni in we sto rzy też
nie usta wia ją się w ko lej ce. Mó -
wię tak że o tym chy ba ja ko je dy -
ny rad ny, że bra ku je nam te le wi -
zji, któ ra umoż li wia szyb kie prze -
ka zy wa nie in for ma cji i mo że pro -
mo wać mia sto i Za głę bie. Mrzon -
ką jest na sze prze świad cze nie, że
wszy scy czer pią in for ma cje z in -
ter ne tu. Miesz kań cy So snow ca
nie wie dzą, co dzie je się w ich
mie ście. Są w więk szo ści ska za ni
na plot ki, pół plot ki czy in for ma -
cje nie spraw dzo ne. A je śli cho dzi
o ich pro du ko wa nie, nie ste ty, wy -
kształ ci li śmy w So snow cu wy so -
kiej kla sy cy nicz nych li de rów.

A rów�nie�po�waż�ny�pro�blem,�z któ�-
rym�mu�si�się�zmie�rzyć�sa�mo�rząd?
Pa ra dok sal nie, my ślę, że obec nie
jest to utrzy my wa nie spół ek
spor to wych. Je stem oso bą, któ ra
się wa ha ła, za gło so wa łem jed nak

za do fi nan so wa niem spor tu za -
wo do we go. Praw do po dob nie
po raz ostat ni. Zro bi łem to
wbrew opi nii wie lu osób ak tyw -
nie uczest ni czą cych w mo ich
kam pa niach oraz mo ich przy ja -
ciół. Chcę zo ba czyć kon kret ne
wy ni ki dzia łal no ści pre ze sów,
czy zdo by wa ją pie nią dze dla
spół ek, wy ka zu ją się prze bo jo -
wo ścią, za an ga żo wa niem, a spor -
tow cy do bry mi wy ni ka mi, by do -
fi nan so wa nie z gmi ny by ło co raz
mniej sze. Wy ko na li śmy ukłon
w stro nę pre zy den ta i pre ze sów
spół ek, by dać im ostat nią szan -
sę. Mam sy gna ły od za an ga żo -
wa nych, naj wier niej szych ki bi -
ców, że na wet oni są zbul wer so -
wa ni prze ka zy wa niem tak du -
żych kwot pie nię dzy przez gmi -
nę. Wy ka za li śmy się pew ne go
ro dza ju wstecz nic twem, bo za -
blo ko wa li śmy in ne moż li wo ści
roz wo ju mia sta, np. spo rtu ama -
tor skie go, ale my ślę, ba, je stem
pe wien, że po stą pi li śmy tak
po raz ostat ni. W nas, oso bach
gło su ją cych za do fi nan so wa niem
spół ek spor to wych zwy cię ży ła
wia ra w od ro dze nie spor tu w So -
snow cu.

Ko�ali�cja�prze�trwa�do koń�ca�ka�den�-
cji,�więc�ja�ki�sce�na�riusz�wy�bor�czy
prze�wi�du�je�Pan�za dwa�la�ta?
Pi sa łem, pi szę i bę dę pi sał o sza -
rań czy. Każ dy do strze że w tych
sło wach to co chce, ale oso by roz -
sąd ne wie dzą, ko go do ty czy to

okre śle nie. Uwa żam, że ta dru ga,
po pu li stycz na stro na, nie ste ty, bę -
dzie fa wo ry tem wy bo rów. Są dzę,
że je sie nią 2014 r. li sty kan dy da -
tów na rad nych mo gą sta no wić
praw dzi wy szok, nie wy klu czam
po wo ła nia wspól nej li sty sa mo -
rzą do wej, w skła dzie któ rej znaj -
dą się do świad cze ni rad ni ze
wszyst kich par tii i sto wa rzy szeń.
Tak czy ina czej cze ka nas po li -
tycz ne tsu na mi, a w osta tecz nej
roz gryw ce li czyć bę dzie się czte -
rech kan dy da tów. Je den z nich ma
już, nie ste ty, pew ne miej sce

w dru giej tu rze. Ja ze swej stro ny
de kla ru ję, że aby za trzy mać po -
pu lizm, po mo gę każ dej oso bie,
nie za leż nie czy bę dzie ona po sia -
da ła le gi ty ma cję SLD, PO, PiS
czy Ru chu Pa li ko ta. Tym bar -
dziej, że je stem oso bą bez par tyj -
ną i nie jed ną, wy da wa ło się bez -
na dziej ną, kam pa nię w któ rej
uczest ni czy łem, w swo im ży ciu
wy gra łem.

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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Jo an na Bi niec ka
Rzecz nik 
Pra so wy ZUS

La to do bie ga koń ca, a to ozna cza
pro blem dla  przed się bior ców
pro wa dzą cych dzia łal ność go spo -
dar czą na sta wio ną na świad cze -
nie usług dla osób ko rzy sta ją cych
z wa ka cyj nych atrak cji. Je śli nie
prze bran żo wią fir my, to  je dy nym
wyj ściem, aby unik nąć strat – jest
jej za wie sze nie. Za wie sze nie jest
też roz wią za niem w przy pad ku,
gdy fir ma ma przej ścio we pro ble -
my wy ni ka ją ce z in nych niż
zwią za ne z se zo nem po wo dów.
Po wsta je py ta nie czy każ dy płat -
nik skła dek mo że z te go sko rzy -
stać.
Pod sta wo wym wa run kiem jest
nie za trud nia nie pra cow ni ków.
Otóż za wie sze nie mo że zgło sić
przed się bior ca w ro zu mie niu art.
4 usta wy o swo bo dzie dzia łal no -
ści go spo dar czej, tj. oso ba fi zycz -
na, oso ba praw na i jed nost ka or -
ga ni za cyj na nie bę dą ca oso bą
praw ną, któ rej od ręb na usta wa
przy zna je zdol ność praw ną – wy -
ko nu ją ca we wła snym imie niu
dzia łal ność go spo dar czą. Za wie -
sze nie dzia łal no ści mo gą zgło sić
rów nież wspól ni cy spół ki cy wil -
nej w za kre sie wy ko ny wa nej
przez nich dzia łal no ści go spo dar -
czej, wy ma ga ne jest jed nak za -
wie sze nie dzia łal no ści przez
wszyst kich wspól ni ków. 

Za wie sić wy ko ny wa nia dzia łal -
no ści go spo dar czej nie mo gą
przed się bior cy za trud nia ją cy pra -
cow ni ków w ro zu mie niu ko dek -
su pra cy. Czy li za strze że nie to nie
do ty czy przed się bior ców, któ rzy
za trud nia ją oso by wy ko nu ją ce
umo wy zle ce nia.   
Tak że je śli umo wy o pra cę na
czas okre ślo ny lub tym cza so we
za war te przez przed się bior cę
wła śnie się skoń czy ły, to mo że on
za wie sić dzia łal ność. 
Dzia łal ność za wie sza się na nie
kró cej niż 30 dni i nie dłu żej niż
24 mie sią ce. Wy jąt kiem jest
prze rwa wy łącz nie na lu ty. Wów -
czas za wie sze nie mo że trwać ty -
le, ile dni ma w da nym ro ku ten
mie siąc. Okres za wie sze nia mo -
że być ozna czo ny w dniach,
względ nie mie sią cach lub w mie -
sią cach i dniach i roz po czy na się
od da ty wska za nej we wnio sku.
Nie mo że to być jed nak dzień
wcze śniej szy niż ten, w któ rym
zo stał zło żo ny wnio sek.
Że by za wie sić dzia łal ność, oso ba
wpi sa na do Cen tral nej Ewi den cji
In for ma cji o Dzia łal no ści Go spo -
dar czej mu si wy peł nić wnio sek
CE IDG -1. Mo że go zło żyć oso -
bi ście w urzę dzie mia sta lub gmi -
ny bądź przez In ter net, skła da jąc
elek tro nicz ny pod pis za po mo cą
pro fi lu za ufa ne go. 
Gdy mar twy se zon do bie ga koń -
ca lub in ne pro ble my, któ re zmu -
si ły do za wie sze nia skoń czy ły
się, fir mę do brze by by ło od wie -
sić. W tym ce lu na le ży znów
użyć for mu la rza CE IDG -1. Nie

moż na za po mnieć o po da niu w
po zy cji 12 po wsta nia obo wiąz ku
opła ca nia skła dek ZUS – jest to
dzień wzno wie nia dzia łal no ści.
Na su wa się więc wnio sek, że in -
for ma cja o za wie sze niu i wzno -
wie niu dzia łal no ści jest prze ka -
zy wa na do ZUS -u i przed się bior -
ca nie mu si kon tak to wać się z Za -
kła dem. Jed nak tak się dzie je tyl -
ko w przy pad ku, gdy sy tu acja
przed się bior cy w okre sie za wie -
sze nia nie zmie ni ła się. W prze -
ciw nym przy pad ku, np. przed za -
wie sze niem za cho dzi ły prze słan -
ki do pod le ga nia tyl ko obo wiąz -
ko we mu ubez pie cze niu zdro wot -
ne mu, po nie waż przed się bior ca
był jed no cze śnie za trud nio ny w
in nej fir mie i z ty tu łu umo wy o
pra cę by ły za nie go od pro wa dza -
ne skład ki na ubez pie cze nia spo -
łecz ne. Jed nak ustał sto su nek pra -
cy i po wzno wie niu dzia łal no ści
za cho dzi ko niecz ność zgło sze nia
za rów no do      
ubez pie czeń spo łecz nych jak i
ubez pie cze nia zdro wot ne go. To
w ta kiej sy tu acji na le ży wy peł nić
od po wied nie for mu la rze ZUS
ZUA lub ZUS ZZA. 
Na to miast je śli przed się bior ca
zgła szał przed za wie sze niem do
ubez pie cze nia człon ków ro dzi ny,
to po wzno wie niu dzia łal no ści
po wi nien to zro bić po now nie w
cią gu sied miu dni. Ko niecz ne jest
tak że zło że nie de kla ra cji roz li -
cze nio wej ZUS DRA, okre śla ją -
cej wy so kość skła dek w ter mi nie
do 10 dnia na stęp ne go mie sią ca
za mie siąc po przed ni. 

Martwy sezon
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Racławicka 1

Robotnicza 1

3 – go Maja 11

Dęblińska 7

Sobieskiego 3D
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Saperów 7
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48,15
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24,24
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Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna– nieuzbrojona w armaturę

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, centralne ogrzewanie

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna - wspólna

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

-

Instalacja elektryczna

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

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

Instalacja elektryczna,wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o.,klimatyzacja

UWA GI

Lokal usytuowany na parterze z wejściem  od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji wodno

– kanalizacyjnej w lokalu.

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

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

Lokal usytuowany w suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku.  

Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM.

Stawka

minimalna

8,00

10,00

10,00

15,00

10,00

10,00

6,00

8,00

5,00

10,00

10,00

15,00

8,00

8,00

10,00

15,00

13,00

35,00

36,00

20,00

27,00

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

Mł. insp. An drzej Po pra wa zo stał
no wym ko men dan tem Ko men dy
Miej skiej Po li cji w So snow cu.
Uro czy stość wpro wa dze nia no -
we go ko men dan ta od by ła się

w lip cu, a wpro wa dze nia do ko nał
Da riusz Dzia ło, Ślą ski Ko men -
dant Wo je wódz ki Po li cji w Ka to -
wi cach. W uro czy sto ści oprócz
ka dry kie row ni czej, po li cjan tów

i pra cow ni ków ko men dy, wzię li
udział m.in. przed sta wi cie le
władz mia sta, pro ku ra tu ry, ka pe -
lan po li cji oraz za pro sze ni go ście.
Jed no cze śnie uro czy ście zo stał
po że gna ny insp. Ma rek Wal czyń -
ski, któ ry przez wie le lat kie ro wał
so sno wiec ką ko men dą. 
Młod szy in spek tor An drzej Po -
pra wa pra cę w po li cji roz po czął
w 1991 ro ku. Do tych czas peł nił
służ bę na sta no wi sku Ko men dan -
ta Miej skie go Po li cji w Dą bro wie
Gór ni czej. Na tym sta no wi sku
za stą pił go… insp. Ma rek Wal -
czyń ski, do tych cza so wy szef so -
sno wiec kie go gar ni zo nu. sk

           reklama

Zamiana komendantów 
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Opty mal ne wa run ki do pro wa -
dze nia dzia łal no ści go spo dar czej
i sze ro ki do stęp do in no wa cji za -
pew nia So sno wiec ki Park Na uko -
wo -Tech no lo gicz ny. Fir my, któ re
zde cy du ją się ulo ko wać swo ją
dzia łal ność w SPNT, bę dą mia ły
po nad to bar dzo sze ro kie moż li -
wo ści ko rzy sta nia z róż ne go ro -
dza ju usług biz ne so wych, w tym
m.in. do rad czych, fi nan so wych
i księ go wych, ob słu gi praw nej,
w za kre sie pra wa pa ten to we go,
pro wa dze nia ana liz ryn ku i ba -
dań. 

Sta re po ko pal nia ne bu dyn ki,
któ re po pa da ły w ru inę, zo sta ły
cał ko wi cie prze bu do wa ne dzię ki
środ kom unij nym.

Przed się bior cy, wstęp nie za in -
te re so wa ni ulo ko wa niem swo jej
dzia łal no ści w Par ku, są zgod -
ni – to ide al ne miej sce dla pro wa -
dza nia i roz wi ja nia dzia łal no ści
go spo dar czej, in no wa cyj nej i pro -
wa dze nia prac na uko wych. 

Park, któ re go re ali za cja kosz -
to wa ła 32 mln zł, zo stał wy bu do -
wa ny przez gmi nę So sno wiec
w ra mach pro jek tu „Go spo dar cza
Bra ma Ślą ska”, do fi nan so wa ne go
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go.
Par kiem bę dzie za rzą dzać Agen -
cja Roz wo ju Lo kal ne go. 

– Agen cja Roz wo ju Lo kal ne -
go zde cy do wa ła się na pod ję cie
za da nia, ja kim jest za rzą dza nie
Par kiem, po nie waż to du ża szan -
sa dla roz wo ju mia sta i re gio nu,
a wła śnie w tym ce lu spół ka zo -
sta ła po wo ła na. ARL ja ko naj -
więk sza in sty tu cja oto cze nia biz -
ne su w Za głę biu Dą brow skim
naj le piej zna pro ble my i sy tu ację
te go re gio nu, do strze ga ba rie ry,
ale rów nież po ja wia ją ce się szan -
se – mó wi Grze gorz Dą brow ski,
pre zes ARL. – Po nad to za rzą dza -
nie Par kiem to tak że dla Agen cji
moż li wość roz wo ju i roz sze rze nia
swo jej dzia łal no ści w kie run ku
wspie ra nia in no wa cji, trans fe ru
wie dzy i ko mer cja li za cji tech no -
lo gii, a tak że współ pra cy świa ta
na uki z biz ne sem – do da je. 

SPNT zo stał prze ka za ny
Agen cji na po cząt ku sierp nia.
Obec nie trwa ją roz mo wy z pierw -
szy mi przed się bior stwa mi za in te -
re so wa ny mi lo ko wa niem się
w Par ku, ale są jesz cze wol ne
miej sca. SPNT nie ogra ni cza się
wy łącz nie do kie ro wa nia swo jej
ofer ty do przed się bior ców z te re -
nu So snow ca. W SPNT jest miej -
sce na fir my in no wa cyj ne, któ re
ma ją du ży po ten cjał roz wo jo wy,
i któ re są w sta nie po przez swo ją
dzia łal ność przy cią gnąć no wych
in we sto rów. 

– Go spo dar ka opar ta na wie -
dzy oraz po stęp my śli tech nicz nej
wy ma ga ją do sto so wa nia do zmian
w oto cze niu, zwłasz cza go spo dar -

czym. Park jest od po wie dzią
na po ja wia ją ce się zmia ny i wy ni -
ka ją ce z nich po trze by przed się -
bior ców. Co raz wię cej firm chce
być in no wa cyj ny mi, pręż nie dzia -
ła ją cy mi pod mio ta mi na ryn ku.
Po trze bu ją do te go jed nak od po -
wied niej in fra struk tu ry i wspar -
cia – wy ja śnia Mo ni ka Za jąc, dy -
rek tor ka SPNT. – Park z jed nej
stro ny ofe ru je no wo cze sne bu dyn -
ki z bo ga tym za ple czem, któ re
dzię ki za awan so wa nym tech no lo -
gicz nie roz wią za niom umoż li wia -
ją pro wa dze nie nie tyl ko ty po wej

dzia łal no ści go spo dar czej, ale też
sprzy ja ją pra com ba daw czo -roz -
wo jo wym. Z dru giej stro ny Park
da je wspar cie me ry to rycz ne dzia -
ła ją cym w je go ob rę bie przed się -
bior stwom, stwa rza jąc ko rzyst ne
wa run ki dla pod ję cia ko ope ra -
cji – do da je.

So sno wiec ki Park Na uko wo -
Tech no lo gicz ny na tle in nych funk -
cjo nu ją cych par ków w re gio nie,
wy róż nia się przede wszyst kim
tym, że w pierw szej ko lej no ści
skon cen tro wa no się na wspar ciu
przed się biorstw zza kre su far ma cji,

che mii i bio che mii, ko sme to lo gii,
me dy cy ny, bio tech no lo gii, in for -
ma ty ki, in ży nie rii ma te ria ło wej
oraz bran ży spo żyw czej. Jest to
zwią za ne zbli sko ścią uczel ni wyż -
szych, któ re kształ cą w So snow cu
stu den tów tych wła śnie kie run ków
i ich za an ga żo wa niem w pra ce
zwią za ne z two rze niem Par ku. 

Sy gna ta riu sza mi po ro zu mie nia
w spra wie utwo rze nia SPNT by ły
m.in. Uni wer sy tet Ślą ski, Po li tech -
ni ka Ślą ska oraz Ślą ski Uni wer sy -
tet Me dycz ny. Przed sta wi cie le tych
uczel ni za sia da ją dziś w Ra dzie

Par ku. Po nad to nie da le ko Par ku
znaj du je się Wyż sza Szko ła Me -
dycz na oraz Wyż sza Szko ła In ży -
nie rii Bez pie czeń stwa i Eko lo gii.
Nie opo dal dzia ła Wy dział Far ma -
ceu tycz ny Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go. W roz bu do wy wa -
nym wła śnie kam pu sie stu den ci
roz pocz ną na ukę w ro ku aka de -
mic kim 2013/2014. W So snow cu
zlo ka li zo wa ne są róż ne wy dzia ły
Uni wer sy te tu Ślą skie go, w tym
Wy dział In for ma ty ki i Na uki
o Ma te ria łach. Dzię ki funk cjo no -
wa niu Par ku o tak spre cy zo wa nym
pro fi lu dzia łal no ści, w oto cze niu
uczel ni kształ cą cych w tych sa -
mych ob sza rach, moż li we bę dzie
za ini cjo wa nie współ pra cy na uki
i biz ne su oraz wza jem ne ko rzy sta -
nie z ich za so bów. Wpły nie to po -
zy tyw nie na trans fer wie dzy i ko -
mer cja li za cję tech no lo gii. Łącz ni -
kiem mię dzy przed się bior stwa mi
a uczel nia mi ma być wła śnie Park. 

SPNT to tak że ko rzy ści o cha -
rak te rze eko no micz nym, któ re
ma ją de cy du ją ce zna cze nie dla
przed się bior ców. Za rząd ca Par ku
pro po nu je pre fe ren cyj ne staw ki
naj mu po wierzch ni w no wo cze -
snych i za awan so wa nych tech no -
lo gicz nie bu dyn kach. Przed się -
bior cy mo gą li czyć na 40-pro cen -
to we upu sty. Staw ka czyn szu bę -
dzie ro sła pro gre syw nie do ce ny
ryn ko wej przez pierw sze pięć lat
funk cjo no wa nia w Par ku.
Do dys po zy cji na jem ców są dwa
bu dyn ki. Pierw szy – to obiekt
pro duk cyj no -ba daw czy, o po -
wierzch ni użyt ko wej pra wie 1400
m2. Po miesz cze nia bu dyn ku
prze zna czo ne są na dzia łal ność
pro duk cyj ną, la bo ra to ryj ną, ma -
ga zy no wą, biu ro wą i so cjal ną.
W związ ku z ukie run ko wa niem
Par ku na po szcze gól ne bran że
(m.in. far ma cja, bio tech no lo gia,
ko sme to lo gia, elek tro ni ka) układ
po miesz czeń stwa rza moż li wość
wy dzie le nia stref brud nych, śluz
i stref czy stych, w tym na wet kl.
B (stre fa asep tycz na, umoż li wia -
ją ca wy two rze nie pro duk tów ste -
ryl nych). Za sto so wa ne roz wią za -
nia tech nicz ne, ta kie jak ścia ny
hi gie nicz ne, płyt ki kwa so od por -
ne oraz drzwi z au to ma ty ką,
umoż li wia ją wdro że nie pro duk -
cji z tak wy ma ga ją cych branż.
Bu dy nek umoż li wia pro duk cję
le ków czy pro duk tów spo żyw -
czych zgod nie z obo wią zu ją cy mi
nor ma mi, w ste ryl nych wa run -
kach. Dru gi obiekt to wie lo kon -
dy gna cyj ny bu dy nek usłu go wy
z po nad 4,5 ty sią ca mi m2 po -
wierzch ni do wy na ję cia, po dzie -
lo nej na 14 mo du łów. Wy po sa żo -
ny jest w peł ną wen ty la cję me -
cha nicz ną i kli ma ty za cję oraz
pod sta wo we me dia, in sta la cję te -
le tech nicz ną, sze ro ko pa smo wy
In ter net. Za sto so wa ne roz wią za -

nia da ją wie le moż li wo ści przed -
się bior stwom pro wa dzą cym
dzia łal ność ba daw czo -wdro że -
nio wą w za kre sie in no wa cyj nych
tech no lo gii.

Na jemcy ma ją do stęp do in fra -
struk tu ry (po miesz cze nia na spo -
tka nia biz ne so we, sa le wy kła do we
oraz no wo cze sna sa la kon fe ren -
cyj na) i usług świad czo nych przez
Park (usłu gi se kre ta ria to we, do -
rad cze i szko le nio we, z ochro ny
wła sno ści in te lek tu al nej czy po -
zy ski wa nia fun du szy na ba da nia
i roz wój). Po nad to Park ofe ro wać
bę dzie po moc w sprze da ży li cen -
cji, pa ten tów, po zy ska niu pra -
cow ni ków, pro mo cji ofer ty
przed się bior ców zlo ka li zo wa -
nych w SPNT, a tak że do stęp
do po ten cjal nych part ne rów biz -
ne so wych. W przy szło ści pla no -
wa ne jest stwo rze nie In ku ba to ra
Tech no lo gicz ne go, a tak że wir tu -
al ne go biu ra. 

– Bar dzo waż nym za ło że niem
Par ku ma być współ pra ca „na uki
z biz ne sem i biz ne su z na uką”.
Na ba zie tej współ pra cy ma ją być
pro wa dzo ne pro jek ty ba daw czo -
roz wo jo we i po wsta wać no we roz -
wią za nia, któ re bę dą wy ma ga ły
pa ten to wa nia. Na ich ba zie bę dą
two rzo ne in no wa cyj ne pro duk ty.
Jest to ele ment, któ ry bę dzie wy -
róż niał Park na tle po zo sta -
łych – prze ko nu je Mo ni ka Za -
jąc. – Dla te go za le ży nam na tym,
aby w Par ku lo ko wa ły się głów nie
fir my za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie, otwar te na in no wa cje.
Oczy wi ście ce le biz ne so we nie są
w tym mo men cie po mi ja ne. Jed -
no nie wy klu cza dru gie go, po nie -
waż więk szość pro jek tów ba daw -
czo -roz wo jo wych, w kon se kwen -
cji po win no prze ro dzić się w go -
to we kon cep cje biz ne so we i zo -
stać wdro żo nych do go spo dar -
ki – do da je. 

Park to rów nież przy kład
opty mal ne go roz wią za nia pro ble -
mu, ja kim są znisz czo ne i zde gra -
do wa ne po ko pal nia ne te re ny So -
snow ca i wy ko rzy sta nia ich
w efek tyw ny spo sób. Po ja wie nie
się no wych, in no wa cyj nych
przed się bior ców w dziel ni cy
Niw ka, któ ra bo ry ka się z du ży mi
pro ble ma mi na tu ry go spo dar czej
i spo łecz nej, to bar dzo du ża szan -
sa dla miesz kań ców tej dziel ni cy.
Dzia łal ność SPNT mo że na do bre
zmie nić ob li cze dziel ni cy i umoż -
li wić jej roz wój. 

Przed się bior cy, za in te re so wa -
ni ulo ko wa niem swo jej dzia łal no -
ści w SPNT, w ce lu uzy ska nia do -
dat ko wych in for ma cji mo gą
dzwo nić do SPNT pod nr
tel. 32 778 91 00 lub do sie dzi by
ARL pod nr tel. 32 266 50 41
wew. 706. In for ma cje do stęp ne są
tak że na stro nie www.arl.org.pl
lub www.spnt.so sno wiec.pl. 

gospodarka
Agencja Rozwoju Lokalnego będzie zarządzać Parkiem Naukowo-Technologicznym

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

Innowacyjne okno na świat 
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Wywiad

„Muza” z wyższym dofinansowaniem!
W wyniku aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania z priorytetu VI
Zrównoważony Rozwój Miast Urząd Marszałkowski zwiększył dotację dla sali
widowiskowo-koncertowej „Muza” do 85 proc., czyli aż do blisko 17 mln zł!

 Dzię ki te mu do fi nan so wa nie unij -
ne do tej kul tu ral nej in we sty cji wy -
nie sie 16,9 mln zł. War tość ca łe go
przed się wzię cia to 19,8 mln zł.

W cen trum So snow ca w miej -
scu hi sto rycz ne go ki na „Mu za”
po wsta nie wie lo funk cyj na sa la
kon cer to wa na 500 miejsc, w któ -
rej bę dą się od by wać m.in.: kon -
cer ty mu zycz ne, wy stę py te atral -
ne, kon fe ren cje i szko le nia, pro -
jek cje am bit ne go ki na i in ne wy -
da rze nia kul tu ral ne.

Cie ka wym roz wią za niem za -
sto so wa nym w obiek cie jest moż -

li wość scho wa nia fo te li pod pod -
ło gę za po mo cą jed ne go przy ci -
sku, dzię ki te mu sa la w kil ka
chwil zmie ni się z kon cer to wej
w ta necz ną.

Przy po mnij my. Bu do wa wie -
lo funk cyj nej sa li wi do wi sko wej
w „Mu zie” jest jed nym z ele men -
tów tzw. tria dy kul tu ro wej. Two -
rzą ją:
– Miej ski Klub im. Ja na Kie pu -

ry prze nie sio ny do daw ne go
Tech ni kum Ener ge tycz ne go,
gdzie do sko na lić swo je
umie jęt no ści mo gą licz ne

ama tor skie ze spo ły mu zycz -
ne,

– bu do wa sa li kon cer to wej dla
Szko ły Mu zycz nej, któ ra bę -
dzie wspar ciem dla szko le nia
uta len to wa nej mło dzie ży,
a za ra zem bę dą mo gły się od -
by wać tam kon cer ty mu zy ki
kla sycz nej, 

– wie lo funk cyj na sa la wi do wi -
sko wa w „Mu zie” prze zna -
czo na do wy stę pów pro fe sjo -
nal nych ar ty stów, zna nych ka -
ba re tów i licz nych im prez
oko licz no ścio wych.  KP

Roz mo wa z Grze go rzem Dą brow skim, pre ze sem Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go S.A. w So snow cu oraz wi ce pre ze sem ARL To ma szem Ka miń skim 

Du ży krok do przo du
Co�się�zmie�ni�ło�w Agen�cji�po odej�-
ściu�Pre�ze�sa�Ja�na Szo�ta?
Grze gorz Dą brow ski: Ra da Nad -
zor cza po wo ła ła dwu oso bo wy za -
rząd. Zgod nie z za pi sa mi sta tu tu
spół ki, od po wia da my wspól nie
za po dej mo wa ne de cy zje. Pierw -
szym kro kiem był no wy re gu la -
min or ga ni za cyj ny Spół ki.
Głę bo kie zmia ny or ga ni za cyj ne
by ły ko niecz ne m.in. ze wzglę du
na prze ję cie od gmi ny So sno wiec
za rzą dza nia no wo zbu do wa nym
Par kiem Na uko wo -Tech no lo gicz -
nym. Park mu sie li śmy umo co wać
w struk tu rze ARL. Choć obiek ty
te po zo sta ją wła sno ścią mia sta, to
ja ko Spół ka za rzą dza my tym ma -
jąt kiem ze 100-pro cen to wą od po -
wie dzial no ścią. So sno wiec ki Park
Na uko wo -Tech no lo gicz ny jest
dzia łem Agen cji. Kie ru je nim pa -
ni Mo ni ka Za jąc, nie daw no po -
wo ła na na sta no wi sko dy rek to ra
SPNT.

Za�nim�za�cznie�my�mó�wić�o Par�ku,
chciał�bym�za�py�tać�o Pa�nów�po�-
przed�ni�ka�–�Pre�ze�sa�Ja�na Szo�ta,
któ�ry�bez�wąt�pie�nia�jest�uosa�bia�ny
z Agen�cją�Roz�wo�ju�Lo�kal�ne�go
w So�snow�cu.�
GD: Pre zes Szot za ini cjo wał po -
wsta nie Agen cji i kie ro wał nią
przez 15 lat. Po cząt ki by ły nie ła -
twe. Kraj, a wraz z nim nasz re -
gion, prze cho dzi ły głę bo ką re -
struk tu ry za cję go spo dar czą. So -
sno wiec sta nął wów czas w ob li -
czu ogrom nych pro ble mów spo -
wo do wa nych li kwi da cją za kła -
dów prze my sło wych i po stę pu ją -
cym bez ro bo ciem. 

Z ma�ra�zmem�w go�spo�dar�ce.
GD: Tak, i rze czy wi ście po mysł
na stwo rze nie miej sca, któ re sku -
pia ło by tych drob nych, ma łych
i śred nich przed się bior ców, lu dzi
chcą cych od na leźć się w no wej
rze czy wi sto ści go spo dar czej, był
tra fio ny. Przez te 15 lat uda ło się
wie le firm sku pić wo kół Agen cji.
Uda ło się po móc wie lu przed się -
bior com, po wio dło się po wo ła nie
fun du szy po rę cze nio wych, po -
życz ko wych, któ re do brze funk -

cjo nu ją. To był do bry za czyn, by
te raz zrobić du ży krok do przo du.

Ro�zu�miem,�że�zmia�ny,�ja�kich�pa�no�-
wie�do�ko�nu�je�cie,�są�wła�śnie�po to,
by�iść�na przód,�i roz�wi�jać�ARL.
GD: Tak, z jed nej stro ny kon ty nu -
ować to co do bre, z dru giej roz po -
czy nać no we pro jek ty. 

Park�Na�uko�wo�-Tech�no�lo�gicz�ny�jest
jed�nym�z tych�po�my�słów�na przy�-
szłość�ARL?�Dłu�go�to�czy�ły�się�roz�-
mo�wy�zwią�za�ne�z prze�ję�ciem�Par�-
ku.�Do�szli�ście�z Urzę�dem�Miej�skim
do kom�pro�mi�su.�Jak�on�wy�glą�da,
i co�to�ozna�cza�dla�ARL,�któ�re�bę�-
dzie�te�raz�za�rzą�dzać�du�żym�ma�jąt�-
kiem?
To masz Ka miń ski: Tak, ne go cja -
cje by ły twar de, mo men ta mi na -
wet ner wo we, ale osta tecz nie osią -
gnę li śmy kom pro mis, sa tys fak cjo -
nu ją cy obie stro ny. Przed na mi po -
waż ne wy zwa nie, moż na rzec
skok cy wi li za cyj ny ARL -u. 

Czy�to�ma�ją�być�przed�się�bior�stwa
spo�za So�snow�ca?
TK: Nie tyl ko. Chce my za in te re -
so wać pro jek tem lo kal ne fir my.
Jed nak że ze wzglę du na spe cy fi -
kę branż bę dzie my zmu sze ni
wyjść z ofer tą do firm spo za So -
snow ca, re gio nu, czy na wet kra ju.
Jed no  z na szych za dań to zna le -
zie nie na jem ców do obiek tów po -
wsta łych na te re nie Par ku. Dru gie
za da nie obej mu je pro wa dze nie
i or ga ni zo wa nie na te re nie SPNT
róż ne go ro dza ju kon fe ren cji,
szko leń, even tów. Do tych dzia łań
zo bo wią zu je nas za rów no umo wa
z Gmi ną, jak i sa ma treść na szej
ofer ty.
Ma być czymś wię cej niż biu row -
cem za miesz ka łym przez okre ślo -
ną licz bę przed się bior ców. Ma
sku piać i roz wi jać ży cie in te lek tu -
al ne, na uko we. Na te re nie SPNT
ma się od by wać trans fer no wych
tech no lo gii do przed się biorstw,
tzw. ko mer cja li za cja wie dzy.
Chce my ści śle współ pra co wać 
z uczel nia mi. Naj bli żej nam
do Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go,
gdzie pierw sze roz mo wy już zo -

sta ły prze pro wa dzo ne. Roz po czę -
li śmy już współ pra cę z Wyż szą
Szko łą Me dycz ną, znaj du ją cą się
nie opo dal. Chcie li by śmy rów nież
współ pra co wać z Po li tech ni ką
Ślą ską, choć zda je my so bie spra -
wę, że ona ma wła sne „dziec ko”
w po sta ci Tech no par ku w Gli wi -
cach.
Po przez dzia ła nie na te re nie Par -
ku chce my np. po sze rzyć wła sną
ofer tę szko le nio wą o sze ro ko po -
ję tą ochro nę wła sno ści in te lek tu -
al nej (np. pa ten to wą), mar ke ting
no wych tech no lo gii, spo so by po -
zy ski wa nia fun du szy na no we
tech no lo gie pod czas na stęp ne go
unij ne go roz da nia środ ków. 

Stwo�rzy�li�ście�pań�stwo�biz�ne�splan
zwią�za�ny�z za�rzą�dza�niem�tym�ma�-
jąt�kiem?
TK: Tak, biz ne splan zo stał opra -
co wa ny, ale z na szych pro gnoz
wy ni ka, że mo że być już ko ry go -
wa ny w za kre sie przy cho dów, jak
i kosz tów. Co do tych dru gich, do -
pie ro po pierw szym ro ku dzia łal -
no ści po zna my re al ne kosz ty.
W fa zie ne go cja cji pew nych
czyn ni ków nie da ło się do kład nie
wska zać czy ob li czyć. 

Czy�ma�my�pa�trzeć�na ten�pro�jekt,
jak�na ku�rę�zno�szą�cą�zło�te�jaj�ka?
Czy�też�my�śli�cie�bar�dziej,�że�bę�dzie
to�cen�trum�sku�pia�ją�ce,�ubo�ga�ca�ją�-
ce�ry�nek,�roz�wi�ja�ją�ce�lo�kal�ne�fir�-
my?
TK: Zde cy do wa nie to dru gie roz -
wią za nie jest dla nas prio ry te tem.
Jak już wspo mi na łem, SPNT ma
być czymś wię cej, niż tyl ko ko -
mer cyj nym bu dyn kiem. Ma być
sku pi skiem wy da rzeń, even tów,
wy lę gar nią no wych po my słów
za mie nia nych po tem na no we
tech no lo gie. Li czy my się z tym,
że na po cząt ku dzia łal no ści do re -
ali za cji tych pla nów trze ba bę dzie
do pła cać z wła snej kie sze ni. Mu -
si my rów nież pa mię tać, że bę -
dzie my mieć w naj bliż szym cza -
sie „dziu rę” w pro gra mo wa niu
unij nym, za tem środ ków na do -
dat ko we wspar cie fi nan so we nie
bę dzie.

Do pie ro w no wym pro gra mo wa -
niu, kie dy bę dzie moż li wość fi -
nan so wa nia ze wnętrz ne go na te -
go ty pu dzia łal ność, bu dżet ARL
zo sta nie od cią żo ny. Stąd też trud -
no za ło żyć da tę, po któ rej SPNT
bę dzie w peł ni ren tow ny.

Ro�zu�miem,�że�ta�kie�roz�mo�wy�już
pro�wa�dzi�cie?
GD: Pro wa dzi my roz mo wy z fir -
ma mi, któ re już zgło si ły swo je
za in te re so wa nie. We wrze śniu
wyj dzie my z Par kiem na ze -
wnątrz. Mu si my do trzeć do grup,
któ re są w ob sza rze na sze go za -
in te re so wa nia. Ce lem są głów nie
fir my z bran ży far ma ceu tycz nej,
in ży nie rii ma te ria ło wej, czy bran -
ży spo żyw czej. Je den z pa wi lo -
nów Par ku jest tak no wo cze sny,
że moż na tam pro du ko wać le ki,
czy ko sme ty ki. Ma my du ży
obiekt, któ ry mo że słu żyć fir -
mom z bran ży IT, ale też pro du -
ku ją cym elek tro ni kę. Po ten cjał
jest ogrom ny.

Po�roz�ma�wiaj�my�o wi�zji�do�ty�czą�cej
przy�szło�ści�ARL.
GD: Agen cja Roz wo ju Lo kal ne -
go, jak sa ma na zwa wska zu je, ma
da wać im puls do roz wo ju, ale by
by ło to moż li we, sa ma mu si się
roz wi jać. Ma my ogrom ne za ple -
cze w po sta ci 10-pię tro we go biu -
row ca przy ul. Te atral nej. Są po -
trzeb ne du że na kła dy, by do sto so -
wać go do współ cze snych stan -

dar dów. W paź dzier ni ku zło ży my
wnio sek do Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska
na do fi nan so wa nie ko niecz nej
ter mo mo der ni za cji bu dyn ku. Ale
to do pie ro po czą tek. 
Ko lej ny nasz obiekt to Su per mar -
ket. Przed la ty bar dzo po pu lar ny.
Dziś wy ma ga grun tow nej mo der -
ni za cji. To prze cież pierw szy wiel -
ko po wierzch nio wy bu dy nek han -
dlo wy w Po łu dnio wej Pol sce. Ma -
my na nie go po mysł, o któ rym nie
chcę jesz cze mó wić. Sta ra my się
o pie nią dze ze wnętrz ne. Wszak
je ste śmy w cen trum mia sta i te go
atu tu nie moż na za prze pa ścić.

Ro�zu�miem,�że�w dal�szym�cią�gu�bę�-
dzie�cie�szko�lić,�wspie�rać�fi�nan�so�-
wo,�a więc�to�z cze�go�ARL�by�ło
zna�ne�do�tąd?
TK: Dzia łal ność sta tu to wa przede
wszyst kim opie ra się nawspie ra niu
sek to ra Ma łych i Śred nich Przed -
się biorstw. To wspar cie po le ga
m.in. na udzie la niu po ży czek.
Chcąc zdy na mi zo wać ten pro ces
chce my opra co wać no we pro duk ty,
no we in stru men ty fi nan so we, któ re
po zwo lą po móc znacz nie więk szej
gru pie przed się bior ców. Pla nu je my
w naj bliż szej przy szło ści stwo rze -
nie fun du szu za ląż ko we go, by in -
we sto wać w do brze za po wia da ją ce
się fir my. Są już wPol sce in sty tu cje
oto cze nia biz ne su na sta wio ne na ta -
ką dzia łal ność. Chcie li by śmy rów -
nież moc niej za an ga żo wać się

na ryn ku szko leń ko mer cyj nych,
któ rych do tąd by ło w ARL za ma -
ło. Przyna szym po ten cja le, wa run -
kach lo ka lo wych jest to jak naj bar -
dziej moż li we. 
GD: W 2014 ro ku ru sza no we
pro gra mo wa nie unij ne. Ze bra li -
śmy już nie co wie dzy na ten te -
mat, ze bra li śmy lu dzi zna ją cych
się na tym, jak pi sać pro jek ty. Na -
szą am bi cją, i to już re ali zu je my,
jest by nie omi jać żad ne go z pro -
jek tów unij nych. By star to wać
po róż ne go ro dza ju środ ki, bo
Agen cja ma wła śnie świe cić
przy kła dem. Dziś już uda ło się
po zy skać kil ka nie wiel kich pro -
jek tów. Już się du żo dzie je,
a na pew no w kon tek ście Unii Eu -
ro pej skiej bę dzie się dziać wię cej. 

To�mo�że�eu�ro�par�la�men�ta�rzy�ści�tu�-
taj�po�win�ni�mieć�swo�je�biu�ra?
GD: Za pra szam już te raz, atym bar -
dziej, kie dy wy re mon tu je my obiekt.

Cze�go�mo�że�so�bie�ży�czyć�ARL
na ko�lej�ne 15�lat?
GD: Zbu do wa nia sil nej, do brej,
no wo cze snej mar ki, któ ra bę dzie
do brze ko ja rzo na, przez wszyst -
kich, któ rzy są za in te re so wa ni go -
spo dar ką, do któ rej bę dzie moż -
na przyjść i uzy skać po moc,
wspar cie i do radz two. 

Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę

Roz ma wiał: Ja ro sław Adam ski

Andrzej Madej, radny klubu
Platformy Obywatelskiej,
który pełnił tę funkcję już
drugą kadencję, wygrał
konkurs i tym samym został
dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy w Sosnowcu

Ozna cza ło to ko niecz ność zda nia
man da tu. – Oczy wi ście, że żal,
bo peł nie nie man da tu by ło wiel -
kim za szczy tem i wy róż nie -
niem – przy zna je An drzej Ma -
dej. – Przy szedł jed nak czas
na no we wy zwa nie. Po za tym
kie ro wa nie Po wia to wym Urzę -
dem Pra cy ozna cza w pew nym
sen sie kon ty nu owa nie mi sji po -

ma ga nia lu dziom i bę dę się sta rał
tę mi sję wy peł nić jak naj le -
piej – do da je. No wy dy rek tor ma
za so bą bar dzo bo ga tą prze szłość
za wo do wą. 

Przez ostat nie la ta był kie row -
ni kiem Dzia łu Or ga ni za cyj no –
Ad mi ni stra cyj ne go PUP w So -
snow cu, a wcze śniej przez czte ry
la ta pra co wał ja ko rad ca han dlo -
wy i kie row nik Wy dzia łu Eko no -
micz no -Han dlo we go Am ba sa dy
RP w Ha dze. Pra co wał tak że
na sta no wi sku dy rek to ra Ośrod ka
Do radz twa i Współ pra cy z Jed -
nost ka mi Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go w Gór no ślą skim Ban ku
Go spo dar czym w Ka to wi cach. 

Miej sce  An drze ja Ma de -
ja w Ra dzie Miej skiej zaj mie Jan

Ła kom ski, kan dy dat na rad ne go
So snow ca z li sty PO. Przed Ła -
kom skim pierw szeń stwo do ob ję -
cia man da tu ze wzglę du na licz bę
zdo by tych gło sów mia ła Jo an -
na Se ku ła, któ ra obec nie jest dy -
rek to rem Miej skie go Za kła du
Za so bów Lo ka lo wych i nie za -
mie rza re zy gno wać z peł nio nej
funk cji. 

Jan Ła kom ski ma 23 la ta, stu -
diu je na Wy dzia le Na uk Spo łecz -
nych Uni wer sy te tu Ślą skie go
i jest asy sten tem po sła Ja ro sła wa
Pię ty. W bie żą cej ka den cji to już
dru ga zmia na w skła dzie Ra dy
Miej skiej. Kie dy Ar ka diusz Chę -
ciń ski ob jął sta no wi sko I za stęp -
cy pre zy den ta mia sta, je go miej -
sce za ję ła Ewa Szo ta. sk

Zmia na w Ra dzie Miej skiej 

Jarosław Adamski
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Pa ro wóz już jest nasz
W cza sie te go rocz nej Pa ro wo zja -
dy, któ ra tra dy cyj nie od by ła się
w ostat ni week end sierp nia
w Cha bów ce, za pre zen to wa no
pa ro wóz Ty 51 -133, któ ry jest da -
rem PKP Car go S.A. dla So snow -
ca. Lo ko mo ty wę dla So snow ca
sym bo licz nie ode brał za stęp ca
pre zy den ta mia sta Ry szard Łu -
kaw ski.

Ofi cjal ne prze ka za nie na stą pi -
ło w obec no ści se tek tu ry stów,
któ rzy przy by li do Cha bów ki spe -
cjal nie z oka zji Pa ro wo zja dy. Pa -
ro wóz bę dzie usta wio ny na te re nie
Ze spo łu Szkół Tech nicz nych i Li -
ce al nych czy li po pu lar nej „Ko le -
jów ki”. Trwa ją wła śnie pra ce
przy bu do wie to ru. Wła ści cie lem

wy pro du ko wa ne go w 1956 ro ku
w Po zna niu pa ro wo zu Ty 51 -133
mia sto jest od ma ja. Wcze śniej
mia sto pró bo wa ło spro wa dzić
z Łaz Ty 45 -421. Kie dy ta mi sja się
nie po wio dła pa dło na Ty 51 -133
z Cha bów ki. – Ogrom na w tym
za słu ga Ja ro sła wa Ba gniew skie go,
dy rek to ra Ślą sko -Dą brow skie go
PKO Car go. Mó wiąc o do sko na łej
współ pra cy trze ba tak że wy mie -
nić dy rek to ra PKP PLK So sno -
wiec Da nie la Dy gu da ja – pod kre -
śla za stęp ca pre zy den ta mia sta
Ry szrad Łu kaw ski. 

Ofi cjal nie prze pięk ny pa ro wóz
zo sta nie za pre zen to wa ny 23 wrze -
śnia w cza sie Dnia Trans por tu
Zbio ro we go. KP

Drum la, Atlan tyk i…Lu cek!
Po nad 6 ty się cy gło sów od da no
w in ter ne to wym gło so wa niu
na imię dla źre ba ka uro dzo ne -
go 13 lip ca w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych nr 4 w So snow cu. Od
3 wrze śnia na zy wa się Lu cek. Zpię -
ciu pro po zy cji – Dra gon, Drops,
Do lar, Lolek i Lu cek  – naj po pu lar -
niej sza oka za ła się ta ostat nia.

Imię nada no źre ba ko wi w po -
nie dzia łek pod czas in au gu ra cji
ro ku szkol ne go 2012/2013.
Wcze śniej ju ry, w skład któ re go
we szli przed sta wi cie le władz

mia sta, Klu bu Ga ja, któ ry prze ka -
zał ko nia szko le oraz dy rek cja
szko ły wy bra ły te imio na z gro -
na kil ku dzie się ciu pro po zy cji,
któ re moż na by ło prze sy łać dro gą
ma ilo wą do Wy dzia łu In for ma cji
iPro mo cji Urzę du. Uro dzo ny13 lip -
ca źre bak jest sy nem Drum li, kla czy
oca lo nej przedrzeź nią iofia ro wa nej
szko le przez Klub Ga ja. W So -
snow cu, Drum la i Atlan tyk (tak że
po da ro wa ny przez Klub Ga ja)
wy ko rzy sty wa ne są w za ję ciach
hi po te ra pii. KP

Po raz pierwszy,
ale nie ostatni
18 sierpnia w Parku Środula w Sosnowcu odbyło się WAKACYJNE GRILLOWANIE. Odbył się także konkurs na najlepszą potrawę z grilla

Or ga ni za to rzy przy go to wa li wie -
le na gród, któ re przy zna ło pro fe -
sjo nal ne Ju ry w skła dzie: Alek -
san dra Cza pla -Osli slo – kry tyk
ku li nar ny Ga ze ty Wy bor czej, To -
mek Woź niak – go tu je i pi sze
o go to wa niu dla ta kich cza so pism
jak Kuch nia, Men’s He alth, Twój
Styl, Wprost oraz Ro bert So -
wa – mistrz ku li nar ny, au tor wie -
lu ksią żek ku char skich, by ły ku -
charz re pre zen ta cji pol skiej w pił -
ce noż nej. Ro bert So wa prze wod -
ni czył Ju ry oraz za pre zen to wał
swój ku li nar ny po kaz gril lo wa nia. 

Im pre za po dzie lo na zo sta ła
na dwie stre fy: Sma ku i Mu zy ki.
W „stre fie sma ku” od by wał się
kon kurs gril lo wa nia i po ka zy ku -
li nar ne. W kon kur sie mógł wziąć
udział każ dy – wy star czy ło przy -
nieść ze so bą grill oraz pro duk ty
do gril lo wa nia i wy peł nić zgło -
sze nie przed roz po czę ciem kon -
kur su. Moż na by ło star to wać in -
dy wi du al nie i dru ży no wo. 

Oprócz do znań ku li nar nych
dla pod nie bie nia or ga ni za to rzy
przy go to wa li tak że coś dla ucha.

W „stre fie mu zy ki” wy stą pił ze -
spół „Dzi kie Po la” – ab sol wen ci
kon ser wa to rium w Mo skwie i Ki -
jo wie, któ rzy pod czas so sno wiec -
kie go kon cer tu za pre zen to wa li ro -
man se i czar da sze Cy ga nów Eu -
ro py Wschod niej oraz mu zy kę
Cy ga nów Eu ro py Za chod -
niej – sin ti jazz. Prze nie śli wi -
dzów swą mu zy ką do cy gań skich

ta bo rów. Na za koń cze nie wy stą pił
je den z naj bar dziej „zwa rio wa -
nych” pol skich ze spo łów BIG
CYC i Krzysz tof Ski ba. 

– Wła dzom mia sta uda ło się
stwo rzyć świet ny kli mat ca łej im -
pre zy. Rów nież miesz kań cy mia -
sta po zy tyw nie za sko czy li swo ją
kre atyw no ścią w kwe stii go to wa -
nia. Wi dać, że są otwar ci na no we

sma ki, nie tyl ko na tra dy cyj ną
kuch nię. Te go ty pu wspól ne bie -
sia do wa nie to mo im zda niem do -
bry kie ru nek – po wie dział Ro bert
So wa.

Or ga ni za cją wspól ne go gril lo -
wa nia był Urząd Miej ski w So -
snow cu, na to miast pro duk cją za -
ję ła się Agen cja Ar ty stycz na Ga -
ma. U

Jasiek Łakomski

Eska la tor 2012
Eska la tor – wa ka cyj ny pro jekt ra dia Eska i Urzę du Miej skie go w So snow cu już po raz dru gi od był się
pod czas let nich wa ka cji w So snow cu
Tym ra zem mu zycz ne świę to od -
by ło się 10 sierp nia na te re nach
obok Sta dio nu Lu do we go przy 
ul. Kre so wej. Zna ko mi cie ba wią ca
się pu blicz ność mo gła na ży wo
usły szeć i zo ba czyć Ewę Far nę,
gru pę Enej, du et DJ East Club bers
oraz za po wia da ną ja ko świe żą
gwiazd kę z Za głę bia – Pa try ka.

Kon cert uświet nił zna ny i lu -
bia ny du et ba wią cy co dzien nie
ca ły re gion, pro wa dzą cy po po -
łu dnio wą au dy cję Ra dia
Eska 99,1 „Kin ga i Strasz ny
Dwo rak” – Kin ga Zdrojew ska
i Mar cin Dwo rak RED
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Skan dal tań czy i tań czyć bę dzie 
Już 20. uro dzi ny ob cho dzi w tym ro ku
ze spół ta necz ny Skan dal. Tre ner ka Ka ta -
rzy na Pilch i tan cer ki Ze spo łu Tań ca No -
wo cze sne go i che er leaders Skan dal ode -
bra ły li sty gra tu la cyj ne z rąk Ka zi mie rza
Gór skie go, pre zy den ta mia sta oraz Ra dy
Miej skiej pod czas ostat niej se sji RM.
Człon ko wie ze spo łu ma ją po wo dy do ra -
do ści, bo w cią gu tych wszyst kich lat,
choć ćwi czy li dłu gie go dzi ny na sa lach
tre nin go wych, to osią ga li wy so kie miej -
sca na kra jo wych i za gra nicz nych tur nie -
jach. Je że li ktoś lu bi tań czyć i chce się
przy łą czyć do Skan da lu, ma szan sę za pi -
sać się 10 wrze śnia w Miej skim Klu bie
Kie pu ry przy uli cy Bę dziń skiej 65 w So -
snow cu od godz. 17.00.

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Farna wybrała finałową 16!
Ewa Farna jest jedną z gwiazd show TVP 2 – Bitwa na Głosy. Młoda wokalistka postanowiła, by swoją grupę wybrać właśnie u nas,
w Sosnowcu

Far na na po czą tek prze pro wa dzi ła ca sting
w Te atrze Za głę bia (w po ło wie sierp nia),
by dzień póź niej z 30 wy bra nych mło -
dych wo ka li stów stwo rzyć 16-oso bo wą
gru pę, któ ra bę dzie re pre zen to wać Far nę
ale tak że So sno wiec w Bi twie na Gło sy. 

– Mam zna ko mi te wspo mnie nia
zwią za ne z So snow cem, In ter mu zą, Jac -
kiem Cy ga nem, i dla te go tu po wsta je mo -
ja gru pa – mó wi ła pod czas ca stin gu Ewa
Far na.

Gru pa Ewy Far ny w tej chwi li jest już
po pierw szym wy stę pie, w emi to wa nym
na an te nie TVP 2 show. Za pra sza my
do oglą da nia ich wo kal nych po pi sów
w każ da so bo tę o godz. 20.00. RED
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W le cie 2012 r. upły wa 30 lat
od li kwi da cji Zjed no cze nia Prze -
my słu Ce men to we go, Wa pien ni -
cze go i Gip so we go z Cen tra lą
w So snow cu – in sty tu cji o naj -
więk szym do tych czas zna cze niu
ogól no kra jo wym funk cjo nu ją cej
w na szym mie ście – nie prze rwa -
nie od 1945 r. 

Li kwi da cja na stą pi ła na pod -
sta wie uchwa ły nr 242 Ra dy Mi -
ni strów z dnia 30 XI 1981 r., któ ra
do ty czy ła wszyst kich zjed no czeń
prze my sło wych w Pol sce – i jak to
moż na obec nie jed no znacz nie
stwier dzić – by ła przy go to wa niem
do za mie rzo nej już „trans for ma cji
eko no micz nej”, czy li pry wa ty za -
cji przed się biorstw pań stwo wych.
Z uwa gi na do nio słą ro lę tej in sty -
tu cji w hi sto rii So snow ca war to
przy po mnieć po krót ce jej rys hi -
sto rycz ny. 

Już 12 mar ca 1945 ro ku,
a więc na dwa mie sią ce przed ofi -
cjal nym za koń cze niem II woj ny
świa to wej, za rzą dze niem Mi ni stra
Prze my słu utwo rzo ne zo sta ło
„Zjed no cze nie Fa bryk Ce men tu
RP w So snow cu”. Dal sze prze -
kształ ce nie na stą pi ło w stycz -
niu 1959 r. – w sa mo dziel ne
„Zjed no cze nie Prze my słu Ce -
men to we go w So snow cu”, a osta -
tecz nie od 1 stycz nia 1974 ro -
ku – w „Zjed no cze nie Prze my słu

Ce men to we go, Wa pien ni cze go
i Gip so we go w So snow cu”.

W tej for mie or ga ni za cyj nej,
in te gru ją cej trzy prze my sły: ce -
men to wy, wa pien ni czy i gip so -
wy – w ska li kra ju, prze trwa ło
do „od gór nej” li kwi da cji w ro -
ku 1982 w sta dium naj więk sze go
swe go roz wo ju i uno wo cze śnie -
nia na po zio mie eu ro pej skim,
gdyż no we wów czas ce men tow -
nie jak np. „Ce men tow nia Gó raż -
dże” na Opolsz czyź nie, czy „Ce -
men tow nia Oża rów” na Zie mi
Kie lec kiej – by ły wy bu do wa ne
cał ko wi cie w tech no lo gii za chod -
niej (duń skiej), a in ne by ły mo -
der ni zo wa ne w tym kie run ku.
Był już tak że za twier dzo ny do bu -
do wy pro jekt no wej sie dzi by Cen -
tra li ZPCWiG w oka za łym no wo -
cze snym biu row cu na zbie gu uli -
cy Kre so wej z dro gą szyb kie go
ru chu Ka to wi ce – War sza wa, któ -
re go ma kie ta wy sta wio na by ła
do pu blicz ne go oglą du. W chwi li
li kwi da cji Zjed no cze nia, Cen tra li
w So snow cu pod le ga ły 22 sa mo -
dziel ne przed się bior stwa pań -
stwo we i in ne jed nost ki or ga ni za -
cyj ne, roz lo ko wa ne pra wie we
wszyst kich ów cze snych wo je -
wódz twach, w tym 16 kom bi na -
tów ce men to wo -wa pien ni czych. 

Pa ra fra zu jąc zna ne po wie dze -
nie o Rzy mie, po wie dzieć moż na,

że wszyst kie dro gi z tych wiel kich
kom bi na tów prze my sło wych i in -
nych współ pra cu ją cych za kła -
dów – pro wa dzi ły do So snow ca;
a kon kret nie do je go cen trum,
gdzie obok Urzę du Miej skie go,
przy obec nej uli cy Mo ścic kie go
nr 14 (d. No wot ki), mia ła sie dzi bę
Cen tra la Zjed no cze nia Prze my słu
Ce men to we go, Wa pien ni cze go
i Gip so we go (po przed nią sie dzi -
bę, w przed wo jen nym jesz cze
biu row cu przy ul. 3 Ma ja prze jął
Ko mi tet Miej ski PZPR).

Oczy wi ste jest, że pra cow ni cy
„te re no wi” tych trzech branż, nie
po to przy jeż dża li do ZPCWiG
w So snow cu, aby zwie dzać na sze
mia sto lub za po zna wać się z je go
hi sto rią. Nie mniej sta ły służ bo wy
kon takt z Cen tra lą w So snow cu
tak wie lu lu dzi, i z tak wie lu
stron kra ju sta no wił nie wąt pli wie
nad zwy czaj ną oka zję pro mo cji
dla na sze go mia sta. Na to miast
miesz kań cy So snow ca ogól nie
orien to wa li się w ogól no kra jo -
wym zna cze niu tej in sty tu cji
funk cjo nu ją cej w ich mie ście.
O wie le mniej na to miast zna ne
są fak ty do ty czą ce ska li in we sty -
cyj nej i uzy ski wa nych mo cy pro -
duk cyj nych – głów nie w pro duk -
cji ce men tu, sta no wią ce go pod -
sta wo wy czyn nik ma te rial ny bu -
dow nic twa. A po trze by i za da nia

z nich wy ni ka ją ce by ły w tym
za kre sie w ska li kra ju, ca ły czas
ogrom ne. Po cząw szy od od bu do -
wy po wo jen nej War sza wy i in -
nych miast ze znisz czeń wo jen -
nych, po przez przy spie szo ne
uprze my sło wie nie i urba ni za cje
kra ju wpierw szej de ka dzie PRL -u,
aż do gi gan tycz nych in we sty cji
prze my sło wych, dro go wych i bu -
dow nic twa miesz ka nio we -
go – w do bie ka den cji Edwar da
Gier ka. Tym ogrom nym po trze -
bom spo łecz nym i wy ni kłych
z nich za da niom pro duk cyj nym,
prze mysł ce men to wy, wa pien ni -
czy i gip so wy – pod kie row nic -

twem Cen tra li Zjed no cze nia
w So snow cu, mi mo róż no rod -
nych trud no ści – po do łał. O ska li
tych za dań i tem pie roz wo jo wym
wy mow nie za świad cza fakt, że
w ostat nich 10 la tach funk cjo no -
wa nia ZPCWiG – pro duk cja kra -
jo wa ce men tu zo sta ła po dwo jo -
na (!), a w jed nym mie sią cu tj.
ma ju 1978 r. padł re kord pro duk -
cyj ny: 2 mi lio ny ton ce men tu
w ska li kra ju, o czym do no sił
w swo im ofi cjal nym mel dun ku
do Mi ni stra Bu dow nic twa
i PMB – Ge ne ral ny Dy rek tor
Zjed no cze nia Prze my słu Ce -
men to we go, Wa pien ni cze go

i Gip so we go w So snow cu inż.
Sta ni sław Drza zga. 

Obec nie prze my sły te znaj du ją
się w rę kach pry wat nych wła ści -
cie li za gra nicz nych. Nie są oni
kon ty nu ato ra mi przed sta wio ne go
tu, w mak sy mal nym skró cie, dzie -
ła spo łecz no -eko no micz ne go ja -
kim by ło 37-let nie funk cjo no wa nie
Zjed no cze nia PCWiG, w któ rym
to dzie le by li pra cow ni cy Cen tra li
w So snow cu ma ją nie wąt pli wie
sa tys fak cjo nu ją cy oso bi sty udział.

mgr Ja nusz Mal czew ski
rad ca praw ny, by ły pra cow nik

ZPCWiG w So snow cu

historia
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Neo ba ro ko wy Pa łac Hen ry ka Die -
tla, po ło żo ny przy uli cy Że rom -
skie go, zbu do wa ny na prze ło -
mie XIX i XX wie ku, jest obiek -
tem po wszech nie zna nym wśród
so sno wi czan. Star si wspo mi na ją
jak „do Die tla” uczęsz cza li
„za mło du” na lek cje, gdy mie ści ła
się tam Szko ła Mu zycz na. Młod si
za sta na wia ją się dla cze go nie miec -
ki prze my sło wiec po sta wił swo ją
sie dzi bę w szpet nym są siedz twie
tra sy ko le jo wej Ka to wi ce – War -
sza wa? Za rów no star si, jak i młod -
si, do cie ka ją przy czy ny te go, że
„ktoś z Kra ko wa” ku pił nisz cze ją -
cy pa łac i pa ku je w re mont „du że
pie nią dze”? „Ku rier” po szu kał od -
po wie dzi na sta wia ne py ta nia.

Dla�cze�go�ku�pił?

Sta ni sław Je rzy Ku liś, wła ści ciel
le gen dar nej ar ty stycz nej kra kow -
skiej ka wiar ni Ja ma Mi cha li ko wa,
ku pił Pa łac Die tla w 1997 ro -
ku. – Ku pi łem – mó wi „Ku rie ro -
wi” – bo nikt in ny go nie ku pił. Ku -
pił po wiel kich wa ha niach, ze
wzglę du na wi docz ne go łym
okiem znacz ne znisz cze -
nia. – Obiekt śnił mi się po no cach,
był mo im prze zna cze niem – do da -
je wła ści ciel. Li czył, że w cią gu 5
do7 lat upo ra się z re mon tem. Kal -

ku la cje oka za ły się zbyt opty mi -
stycz ne. Re mont po trwał 15 lat.

co�zro�bio�no?

Przy wró co ne doświet no ści pa ła co -
we wnę trza czy nią na zwie dza ją -
cych im po nu ją ce wra że nie, cho -
ciaż co do fa bry kanc kie go gu stu
moż na mieć bar dzo róż ne opi nie.
Re no wa cja wy ma ga ją ca dro gich
ma te ria łów, rze mieśl ni czych me -
tod i za an ga żo wa nia spe cja li stów,
a wszyst ko pod nad zo rem kon ser -
wa to ra za byt ków. To mu sia ło kosz -
to wać. Ile?

– Prze sta łem już li czyć – od po -
wia da ze śmie chem Sta ni sław Ku -
liś – to jak fi nan so wa stud nia bez
dna, wy peł nia na kosz tem ro dzin -
nych wy rze czeń. Na Die tla pra co -
wa ła Ja ma Mi cha li ko wa oraz in -
na po sia dłość Ku li siów – Dom
Wcza so wy Try um fy w Kry ni cy.

Ry szard Szy mo no wicz, zaj mu -
ją cy się re no wa cją, wspo mi na jak
za czy na no od od grzy bia nia za la -
nych wnętrz. Każ dy z 62 po koi
z wy stro jem przed sta wiał osob ny
pro blem do roz wią za nia, 36 wy -
ma ga ło re kom po zy cji i wy mia ny
be lek stro po wych. Sy pa ły się stro -
py pod par te drew nia ny mi bel ka mi.
Ścia na fron to wa od chy lo na by ła
odpio nu o15 cen ty me trów. Wpla -

nach jest jesz cze mię dzy in ny mi
od two rze nie pa ła co wej oran że rii
i za go spo da ro wa nie oto cze nia.

co�tam�się�Dzie�je?

– Pa łac wy peł nia się ży ciem.
Głów nie kul tu rą – stwier dza Mi ło -
sła wa Ku liś, cór ka wła ści cie la,
dzia ła ją ca w kra kow skim Sto wa -
rzy sze niu Me ne dże rów iOr ga ni za -
to rów Kul tu ry. Wła śnie SMOK był
or ga ni za to rem I Let nich Ogro dów
Sztu ki Hen ry ka Die tla, wspar tych
fi nan so wo przez wła dze So snow -
ca. W lip cu te go ro ku kon cer to wa li
uczest ni cy Mię dzy na ro do we go
Kur su Obo jo we go, zaś w sierp niu
śpie wa li uczest ni cy Mię dzy na ro -
do we go Kur su Wo kal ne go. Mi mo
wa ka cji, pu blicz ność szczel nie wy -
peł ni ła sa lę, zwie dza jąc pokon cer -
cie z wiel kim za in te re so wa niem
pa ła co we wnę trza. Prof. Zyg munt
Tla tlik z ka to wic kiej Aka de mii
Mu zycz nej pod kre śla wy jąt ko wą
aku sty kę sa li ba lo wej.

co�tam�bę�Dzie?

Wła ści ciel Pa ła cu chce go włą czyć
wciąg au to ka ro wych szla ków tu ry -
stycz nych. Szlak Kie pu row ski
miał by po łą czyć Kry ni cę z Kra ko -
wem i So snow cem. Prze cież

w 1958 ro ku „chło pak z So snow -
ca” wy słu chał kon cer tu wła śnie
w sa li ba lo wej „u Die tla”. Szlak
Mło dej Pol ski ob jął by So sno wiec
ze wzglę du na po li chro mię Wło -
dzi mie rza Tet ma je ra w tu tej szej
Ka te drze. Przy na leż ność do Szla -
ku Za byt ków Tech ni ki na le ży się
sto li cy Za głę bia Dą brow skie go
z oczy wi stych wzglę dów.

Sta ni sław Ku liś ma am bi cję
stwo rze nia wPa ła cu in sty tu tu kul tu -
ral ne go, współ pra cu ją ce go z oko -
licz ny mi uczel nia mi, or ga ni zo wa nie
sym po zjów, kon fe ren cji i spo tkań.

Z ra cji po sia da ne go za ple cza
ga stro no micz ne go „Die tel” mo że
peł nić tak że funk cje re pre zen ta cyj -

ne ja ko eks klu zyw ny ho tel, miej sce
przy jęć we sel nych oraz po dob nych
im prez. Wła ści cie le Pa ła cu de kla -
ru ją chęć współ pra cy ze szko ła mi,
a tak że or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi.

Dla�cze�go�przyto�rach?

Ry szard Szy mo no wicz po twier dza
te zę, że pod ko niec XIX wie ku,
wie ku pa ry i że la za, zbu do wa nie
pa ła cu tuż przy War szaw -
sko – Wie deń skiej Ko lei Że la znej
by ło prze ja wem nie by le ja kie go
szpa ner stwa. To tak, jak by dzi siej -
szy no wo bo gac ki po sta wił so bie
pseu do dwo rek z wi do kiem na wy -

rzut nię ra kiet ko smicz nych. Nie
bez po wo du re pre zen ta cyj ne wej -
ście do pa ła cu znaj do wa ło się
odstro ny to rów. Pan Ry szard do da -
je, że Die tel za bie gał o urzą dze nie
sta cji ko le jo wej tuż przy je go sie -
dzi bie, dla wy go dy i ocza ro wa nia
go ści przy by wa ją cych do nie go
z wiel kie go świa ta.
Wraz zupły wem dzie się cio le ci ko -
le ja rze pod sy py wa li stop nio wo
tłucz nia pod to ry i dziś na syp prze -
sło nił neo ba ro ko wy obiekt, zaś
opo cząt kach pa ła co wo – ko le jo wej
sym bio zy przy po mi na pod czas
kon cer tów przy tłu mio ny stu kot
prze jeż dża ją cych po cią gów.

***
Czy przy to czo ne wy żej od po wie -
dzi za do wo lą do cie kli wych py ta -
ją cych? W każ dym bądź ra zie
jed no znacz ną praw dą jest, że Pa -
łac Die tla zo stał oca lo ny, od re -
stau ro wa ny i otwar ty nie tyl ko dla
so sno wi czan.

Ire ne usz Łę czek

Wię cej zdjęć na stro nie:
www.kul tu ral ny smok.pl
Ga le ria
– Pa łac Die tla sa lo ny
– I Mię dzy na ro do we Mi strzow skie

Kur sy Obo jo we
– Sy pial nie pa ła co we

Pytania o Pałac Dietla

30 lat bez Zjednoczenia Przemysłu
cementowego, wapienniczego
i Gipsowego w Sosnowcu
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jubilaci

           reklama

           reklama

06 lipca w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz miasta – Zastępcy Prezydenta Miasta: Ryszard Łukawski i Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC Arkadiusz
Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo

D
ESIG

N
 SEBKAM

Krystyna i Adam Bałazowie,
Maria i Józef Bilińscy-Hotylo,
Krystyna i Leszek Brożkowie,
Grażyna i Stefan
Chmiestowie, Dominika
i Józef Cielniakowie, Janina
i Henryk Cioskowie, Krystyna
i Stanisław Dorsowie, Halina
i Józef Durajowie, Lucyna
i Stanisław Fidosowie, Teresa
i Andrzej Glądałowie,
Wiktoria i Albin Głusiukowie,
Róża i Stanisław Janasowie, 
Elżbieta i Jerzy Jurasowie,
Edwarda i Ryszard Kaletowie,
Lidia i Jerzy Kałużowie, Irena
i Jan Karabanowie.

Helena i Roman Karczyńscy,
Emilia i Józef Klichowie,
Cecylia i Witold Klimkowie,
Maria i Lechosław Knapowie,
Marianna i Marian
Kołodziejowie, Irena
i Kazimierz Kowalikowie,
Zofia i Jan Kozłowscy,
Kazimiera i Jan Królowie,
Maria i Marian Leksowie,
Janina i Ryszard Lupowie,
Danuta i Julian Łachowie,
Alicja i Ryszard
Łukasiewiczowie, Genowefa
i Jerzy Mackowie, Elżbieta
i Władysław Marcińscy,
Janina i Marian Mączkowie,
Balbina i Stefan Michtowie.

Halina i Marek Micułowie,
Emilia i Jan Morawscy,
Barbara i Henryk
Mużykowscy, Helena
i Zbigniew Nawrotowie,
Halina i Wiesław Nawrotowie,
Jadwiga i Józef Orłowscy,
Janina i Józef
Owczarczykowie, Leokadia
i Józef Pikulowie, Daniela
i Stefan Płatkowie, Stanisława
i Kazimierz Poniszowie,
Helena i Wiesław Pypnowie,
Halina i Kazimierz
Rozmusowie, Janina i Zenon
Serafinowie, Anna i Kazimierz
Skibowie, Marianna
i Zdzisław Skrzyniarzowie,
Mirosława i Antoni
Soborakowie.

Irena i Julian Sulichowie,
Barbara i Jerzy Urbańscy,
Maria i Władysław Trawowie,
Zofia i Władysław Tutajowie,
Józefa i Andrzej Waszejkowie,
Krystyna i Józef
Wołoszynowie, Helena
i Stanisław Wójtowiczowie,
Maria i Zdzisław Zagrodzcy,
Anita i Janusz Żabczyńscy,
Wanda i Józef Żmudowie,
Gertruda i Henryk Grzybowie,
Krystyna i Waldemar
Fentonowie, Janina i Henryk
Wiśniewscy.

„so�sno�wiec�ki�ko�niec�wa�ka�-
cji�zapół�ce�ny”�(ter�min�re�-
ali�za�cji�pro�gra�mu22-
23.09.2012r.)

Or ga ni zo wa ne wy da rze nie ma
na ce lu za chę ce nie miesz kań ców
So snow ca do sko rzy sta nia z sze -
ro kiej ofer ty usług świad czo nych
przez punk ty han dlo wo -usłu go we
oraz jed nost ki kul tu ry i re kre acji.
Ak cja po le gać bę dzie na jed no ra -
zo wym wspól nym ob ni że niu cen
usług ofe ro wa nych miesz kań com
So snow ca i oko lic o 50 proc.
przez pod mio ty pro wa dzą ce
na te re nie na sze go mia sta dzia łal -
ność go spo dar czą. W cza sie trwa -
nia ak cji pla no wa ne są im pre zy
i kon kur sy ma ją ce na ce lu pro mo -
cję i za chę ce nie miesz kań ców
mia sta do udzia łu w or ga ni zo wa -
nym wy da rze niu.

„ka�wa�Dla�se�nio�ra”�(ter�min
re�ali�za�cji�pro�gra�mu�paź�-
Dzier�nik/li�sto�paD2012r.)

Pro jekt ad re so wa ny jest do miesz -
kań ców na sze go mia sta, któ rzy
ukoń czy li 60. rok ży cia. Oso by,

któ re we zmą w nim udział bę dą
mo gły za sym bo licz ną zło tów kę
w okre ślo nych lo ka lach ga stro no -
micz nych na te re nie na sze go mia -
sta na pić się ka wy lub her ba ty.
Pro jekt ma za chę cić oso by star -
sze, któ re czę sto czu ją się sa mot -
ne i wy łą czo ne z ży cia spo łecz ne -
go, aby wy szły z do mu. Spo tka nie
w ka wiar ni lub re stau ra cji mo że
być mi łą od mia ną od co dzien ne -
go ży cia oraz sta no wić pierw szy
krok w na wią za niu no wych kon -
tak tów.

Or ga ni za tor za pew nia  bez płat -
ną kam pa nię mar ke tin go wą pro -
jek tów. Dla pod mio tów, któ re
przy łą czą się do ak cji i zo sta ną
wy róż nio ne przez miesz kań ców,
so sno wiec kie sie ci han dlo we
przy go to wa ły na gro dy w po sta ci
bo nów to wa ro wych.

Wce lu uzy ska nia do dat ko wych
in for ma cji pro si my kon tak to wać się
z Wy dzia łem Po li ty ki Go spo dar -
czej, tel. (32) 296-06-51, e -ma il:
pol.gosp@um.so sno wiec.pl

Re gu la mi ny ak cji wraz z for -
mu la rzem zgło sze nio wym do po -
bra nia na stro nie www.so sno -
wiec.pl. KP

„SO SNO WIEC KI KO NIEC WA KA CJI ZA
PÓŁ CE NY” oraz „KA WA DLA SE NIO RA”
Serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli punktów han dlo wo -
-usłu go wych do współ organizacji imprez „SOSNOWIECKI KONIEC
WAKACJI ZA PÓŁ CENY” oraz „KAWA DLA SENIORA”
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Je de na ście lat te mu, 29 lip ca 2001
ro ku zmarł Edward Gie rek, zna ny
dzia łacz le wi cy, by ły I se kre tarz
Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej.
W przed dzień rocz ni cy przy Je go
gro bie na cmen ta rzu w So snow -
cu-Za gó rzu od by ły się oko licz no -
ścio we uro czy sto ści, któ re zgro -
ma dzi ły kil ka set osób przy by łych
z ca łe go kra ju. Zło żo no kwia ty
i za pa lo no zni cze.

My ślą prze wod nią spo tka nia
by ło ha sło „Edward Gie rek wiel -
ki so sno wi cza nin, Za głę biak, Po -
lak, Eu ro pej czyk”. Syn Zmar łe -
go – prof. Adam Gie rek po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go pod -
kre ślił wswo im wy stą pie niu no wo -
cze sny pa trio tyzm swe go oj ca,
a tak że zna cze nie je go po sta ci dla
hi sto rycz nej oraz współ cze snej le -
wi cy w kra ju i na świe cie. Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent So snow -
ca od niósł do ko na nia „epo ki
Gier ka” do trud nych pro ble mów

współ cze snej Pol ski. Na te mat
wiel kie go oraz wszech stron ne go
do rob ku Zmar łe go w dzie le prze -
kształ ceń Pol ski mó wił Ma ciej
Ga da czek prze wod ni czą cy Sto -
wa rzy sze nia im. Edwar da Gier ka.
Wy po wie dział się tak że prof. Pa -
weł Bo żyk nie gdy siej szy do rad ca
Edwar da Gier ka, a dziś prze wod -
ni czą cy Ru chu Od ro dze nia Go -
spo dar cze go im. Edwar da Gier ka.
Po seł Zby szek Za bo row ski, rów -
nież za bie ra ją cy głos pod czas uro -
czy sto ści, re pre zen to wał na nich
Lesz ka Mil le ra prze wod ni czą ce -
go So ju szu Le wi cy De mo kra tycz -
nej.

W przy szłym ro ku, 6 stycz nia,
przy pad nie set na rocz ni ca uro dzin
Edwar da Gier ka, któ ry przy szedł
na świat w gór ni czej ro dzi nie
w Po rąb ce, dzi siej szej dziel ni cy
So snow ca. W la tach 1970 – 1980,
spra wu jąc funk cję sze fa rzą dzą cej
par tii był w prak ty ce naj waż niej -
szą oso bą w pań stwie. IŁ

Ze spół Szkół Me cha nicz no -Elek -
trycz nych im. J. Ki liń skie go
w So snow cu bie rze udział
w I edy cji ak cji „War to być do -
brym” or ga ni zo wa nej przez Sto -
wa rzy sze nie „Przy ja zna Szko ła”
pod pa tro na tem Mi ni ster Edu ka -
cji Na ro do wej i UNE SCO. Dzie ci
z 1500 szkół w ca łej Pol sce bra ły
udział w kon kur sie na do bre
uczyn ki w ra mach ak cji, lau re aci
z każ dej pla ców ki wy gra li ro we ry
gór skie mar ki KROSS.

Ak cja „War to być do brym” to
naj więk sza, in ter dy scy pli nar -
na kam pa nia edu ka cyj na w Pol -
sce, kreu ją ca w dzie ciach do bre
po sta wy, uczą ca po sza no wa nia
dla in nych lu dzi, a tak że pre miu -
ją ca za cho wa nia pro spo łecz ne
i wo lon ta riat. Głów nym ele men -
tem I edy cji ak cji był kon kurs,
skie ro wa ny do uczniów 1500
szkół pod sta wo wych, gim na zjal -
nych i po nad gim na zjal nych, któ -
ry każ da szko ła pro wa dzi ła sa mo -
dziel nie na pod sta wie tych sa -
mych za sad i z tą sa mą na gro dą
głów ną – ro we rem gór skim mar ki
KROSS. Od po cząt ku se me stru
dzie ci kon ku ro wa ły na to ile zre -
ali zu ją do brych uczyn ków
w trzech ka te go riach: po moc dru -
gie mu czło wie ko wi, za an ga żo wa -
nie w śro do wi sko kla sy, szko ły,
spo łecz ność lo kal ną oraz dzia ła -
nia glo bal ne na rzecz praw czło -
wie ka i ochro ny śro do wi ska.
Na ko niec ro ku dzie ci pod okiem
wy cho waw cy wy bie ra ły w każ dej
kla sie ucznia, któ ry oka zał się
naj lep szy, a wśród naj lep szych
z ca łej szko ły zo stał roz lo so wa ny
ro wer. 

– W naj śmiel szych sce na riu -
szach i naj skryt szych ma rze niach
nie li czy li śmy na ta ki suk ces ak -
cji. Dzie ci czy nią ce do bro za sko -
czy ły nas nie tyl ko swo ją kre -

atyw no ścią i wy trwa ło ścią, ale
przede wszyst kim od wa gą w pro -
mo wa niu po zy tyw nych po staw.
Set ki ty się cy osób czy nią cych do -
bro, mi lio ny go dzin ofia ro wa ne
in nym lu dziom, a wszyst ko to
za dar mo – bez ocze ki wa nia
na za pła tę. Te raz kie dy za da dzą
mi py ta nie – ja kie ma my dzie ci
i mło dzież? – od po wiem, że
wspa nia łe. A my do ro śli po win ni -
śmy brać z nich przy kład. Każ dy
z nas mo że wes przeć dru gą edy -
cję ak cji, by ko lej ne szko ły mo gły
wziąć w niej udział – mó wi Alek -
san der Ko ma niec ki, pre zes Sto -
wa rzy sze nia „Przy ja zna Szko ła. 

– Ucznio wie „Ki liń skie go”
od lat bio rą udział w róż ne go ro -
dza ju ak cjach o cha rak te rze cha ry -
ta tyw nym. Wie le z po dej mo wa -
nych dzia łań we szło już na sta łe
do ka len da rza pra cy wy cho waw -
czej szko ły. Wy star czy wspo mnieć
o ta kich ak cjach jak Gó ra Gro sza,

ho no ro we krwio daw stwo czy
współ pra ca z Ze spo łem Opie kuń -
czo -Wy cho waw czym Nr 1 w So -
snow cu. Udział w ak cji „War to być
do brym” po zwo lił sko or dy no wać
pew ne dzia ła nia, po ka zał szer szej
spo łecz no ści uczniow skiej tych co
po tra fią po świę cić swój wol ny
czas, aby po móc in nym. Mło dzież
za an ga żo wa ną w czy nie nie do bra
utwier dził w prze ko na niu, że to co
ro bią jest słusz ne i po trzeb ne,
a tak że do ce nia ne przez do ro -
słych – do da je ko or dy na tor ak cji
Zbi gniew Za las, wi ce dy rek tor
ZSM -E im. Ja na Ki liń skie go
w So snow cu. Spo śród fi na li stów
ro wer wy lo so wał uczeń kla sy ISM
Ja kub Wil czu ra.

Sto wa rzy sze nie „Przy ja zna
Szko ła”, któ re ma już 11 lat, jest
naj więk szą or ga ni za cją po za rzą -
do wą dzia ła ją cą w sek to rze edu -
ka cji w Pol sce, swo imi pro jek ta -
mi i ak cja mi obej mu je ca ły kraj

i pra wie 8000 szkół part ner skich.
Or ga ni za cja, któ ra prze ka za ła już
na roz wój edu ka cji 27 mln zł,
zbie ra tak że 1% na roz wój edu ka -
cji w pol skich szko łach, prze ka zu -
jąc im środ ki, któ re do sta je od ro -
dzi ców ze wska za niem na nie.
Wię cej o sto wa rzy sze niu moż -
na się do wie dzieć na stro nie
www.ps.org.pl, a o ak cji na stro -
nie www.war to byc do brym.pl.

Ze spół Szkół Me cha nicz no -
Elek trycz nych im. Ja na Ki liń skie -
go w So snow cu to szko ła z tra dy -
cja mi, kształ ci już bo wiem od 80
lat mło dzież z re gio nu Za głę bia
Dą brow skie go. 

Obec nie w „Ki liń skim” funk -
cjo nu ją na stę pu ją ce ty py szkół:
Tech ni kum Nr 5, Tech ni kum
Uzu peł nia ją ce Nr 1, Li ceum
Ogól no kształ cą ce Uzu peł nia ją -
ce, Za sad ni cza Szko ła Za wo do -
wa Nr 7 oraz Szko ła Po li ce al -
na Nr 5. U

Je rzy Ka lus

Rocznica śmierci
Edwarda Gierka War to być do brym

W woj. ślą skim jest ich 11. I choć
za pew nia ją noc leg, opie kę le kar -
ską, na po je – trzeź wo my ślą cy lu -
dzie pod cho dzą do nich z nie chę -
cią. Izby wy trzeź wień, to  dla jed -
nych re likt mi nio nej epo ki, dla in -
nych wciąż po trzeb ne pla ców ki,
chro nią ce spo łe czeń stwo przed
agre syw ny mi  pi ja ny mi. Po pyt
jed nak nie słab nie. So sno wiec ka
izba za ro bi ła w ubie głym ro -
ku – na pi ja nych klien tach – po -
nad mi lion zł. W tym ro ku za po -
wia da się jesz cze lep sza ko niunk -
tu ra… nie ste ty. 

Na „trzeź we” oko do izby
wy trzeź wień się z pew no ścią
nie tra fia. Trze ba mieć po wy -
żej 0,52 pro mi la al ko ho lu we
krwi. Być nie grzecz nym, nie -
obli czal nym. Bli sko 9 ty się cy
klien tów go ści ła w swych pro -
gach, w ubie głym ro ku, so sno -
wiec ka izba. Nie ta xi, a straż
czy po li cja tam do wo zi. – Pi ja ny
czło wiek mo że tra fić do izby,
gdy za gra ża so bie lub in nym.
Al bo, gdy czy ni zgor sze nie pu -
blicz ne – wy ja śnia mł. asp. To -

masz Czer niak, rzecz nik so sno -
wiec kiej po li cji. 

Po byt w izbie kosz tu je 240 zł.
Od 60 proc. klien tów uda je się
izbie – tak że z po mo cą urzę du
skar bo we go – po brać na leż ność.
Re kor dzi sta był tu po nad 200 ra -
zy. Za dar mo, bo bez ro bot ny. I ta -
cy wła śnie by wal cy po wo du ją de -
fi cyt w ka sie te go nie ty po we go
ho te lu, choć  kon dy cja jej i tak
cał kiem do bra – ni czym  spo ży cie
al ko ho lu w Pol sce.

Ro dzi ma „wy trzeź wiał ka”, to
jak ma łe przed się bior stwo. Ma ria
Ko wal ska – wi ce dy rek tor ka izby
–mó wi, że choć pla ców ka jest
w So snow cu, tra fia ją do niej
miesz kań cy z 13 gmin, z któ ry mi
ma ją pod pi sa ne umo wy ko mu nal -
ne. Naj więk sze to Dą bro wa Gór -
ni cza, Bę dzin, Cze ladź, My sło wi -
ce, Sie mia no wi ce Ślą skie. Czy -
li – nie wy łącz nie za głę biow skie
gro dy chro ni przed ludź mi w sta -
nie upo je nia.

Nie każ da gmi na mu si mieć
ta ki „przy by tek”, ale każ da po -
win na ra dzić so bie z nie po czy -

tal ny mi pi ja ka mi. I za nie któ -
rych – nie wy pła cal nych, ale
u sie bie za mel do wa nych – za pła -
cić. 

– Sie mia no wic nie stać, by
wy bu do wać i utrzy my wać izbę
wy trzeź wień, więc pod pi sa li śmy
umo wę z izbą w So snow cu, gdzie
oso by pi ja ne i stwa rza ją ce pro ble -
my są od wo żo ne. To naj czę ściej
są spraw cy prze mo cy do mo -
wej – twier dzi Ja kub No wak
z Urzę du Miej skie go w Sie mia no -
wi cach Ślą skich.

„Bez gwiazd ko wy ho tel” w sto -
li cy Za głę bia po mie ści 40 osób.
Mę żo wie, oj co wie, sy no wie – płeć
mę ska ob le ga obiekt. Ko biet za le -
d wie 6 proc. Na ka ca są bez al ko -
ho lo we pły ny, na po że gna -
nie – zwrot de po zy tu. Ale nie ca ły,
na wet jak su szy!

– Zde po no wa ny al ko hol zo -
sta je w izbie. Do pie ro po ty go -
dniu od da je my go wła ści cie lo wi.
Je śli ten się nie zja wi, tru nek zo -
sta je ko mi syj nie wy la ny – do po -
wia da Ma ria San dec ka, pra cow -
ni ca izby. 

A trzeź wa ko mi sja ma co
„uty li zo wać”, bo wie lu klien tów
za po mi na o pro cen to wym, płyn -
nym de po zy cie, bę dąc czę sto
w sta nie „po mrocz no ści” al ko ho -
lo wej. A po za tym, z wła snej wo -
li, każ dy wo li izbę omi jać sze ro -
kim łu kiem. A na ka cu, al bo
na „ba ni” tym bar dziej  trud no
o re flek sję, że izba wy trzeź wień,
to nie tyl ko zło ko niecz ne! Bo
czę sto ra tu je lu dziom zdro wie
i ży cie. 

– Pi ja ni to al bo spraw cy wy -
pad ku al bo ofia ry wy pad ku. To
też pro wo dy rzy burd i awan tur.
A za tym prze cież kry ją się ludz -
kie dra ma ty, kosz ty spo łecz ne
i szpi tal ne – ar gu men tu je Grze -
gorz Zde be lak, kie row nik so sno -
wiec kiej izby wy trzeź wień.

Bądź my szcze rzy. Po byt
w izbie wy trzeź wień po wo dem
do du my nie jest. Ale dla wie lu, to
zno wu nie ta ka strasz na pla ma
na ho no rze. Sko ro ma ją tam sta -
tus „sta łe go klien ta”? 

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

Izba (Nie) pa mię ci

Jakub Wilczur – laureat I edycji akcji

Przewodniczącej
Demokratycznej Unii Kobiet w Sosnowcu

BARBARZE CIEŚLAK
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
SYNA

składają
koleżanki z Zarządu DUK

Odszedł Piotr Zarzycki 
22 lip ca zmarł Piotr Za rzyc ki, któ ry po cho dził z jed nej z naj star -
szych so sno wiec kich ro dzin, od kil ku po ko leń zwią za nej z mia -
stem. Stu dio wał na Wy dzia le Me cha nicz no -Ener ge tycz nym,
na Po li tech ni ce Ślą skiej w Gli wi cach. Był m.in. pra cow ni kiem
Dy rek cji Ko mu ni ka cji Wo je wódz kiej, przed się bior cą pry wat nym,
han dlow cem, za rząd cą nie ru cho mo ścią, a tak że lo kal nym po li ty -
kiem i pu bli cy stą. Kie ro wał od dzia łem Unii Po li ty ki Re al nej w So -
snow cu oraz był człon kiem Ra dy Głów nej UPR. Póź niej był
człon kiem Za rzą du Ko ła Plat for my Oby wa tel skiej w So snow cu.
Za ini cjo wał po wsta nie Sto wa rzy sze nia Za głę bia cy, któ re go był
pierw szym pre ze sem. 

Współ re da go wał mie sięcz nik sa mo rzą do wy „Nasz So sno wiec”.
Peł nił tak że funk cję rad ne go Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go III ka -
den cji. Po zo sta wił żo nę i dwój kę dzie ci. Miał 61 lat. sk
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Od zwy cię stwa z Choj ni czan ką
Choj ni ce roz po czę li no wy se zon
pił ka rze II-li go we go Za głę bia. Po -
tem by ło jed nak znacz niej go rzej,
bo w trzech ko lej nych me czach
z be nia min ka mi so sno wi cza nie
zdo by li rap tem je den punkt. Prze -
ła ma nie na stą pi ło w star ciu z dru -
ży ną z Oła wy, ko lej nym be nia min -
kiem li gi, ale ki bi ce my śla mi by li
już przy po przed nim se zo nie, kie -
dy to sła by start był pre lu dium
do dal szych nie po wo dzeń i osta -
tecz nej wal ki o utrzy ma nie. – Wio -
sna po ka za ła, że ten ze spół, bo
prze cież krę go słup za trzy ma li śmy,
ma po ten cjał. Po czą tek run dy,
a zwłasz cza te trzy me cze fak tycz -
nie nas za nie po ko iły, ale wie rzę, że
to tyl ko złe mi łe go po cząt ki. Mam
na dzie ję, że w Oła wie ze spół się
od blo ko wał na do bre – mó wi pre -
zes Za głę bia Le szek Ba czyń ski. 

Już daw no so sno wi cza nie nie
przy stę po wa li do no we go se zo nu
w skła dzie nie wie le od bie ga ją cym
od te go, w któ rym koń czy li roz -
gryw ki. Uda ło się za trzy mać krę -
go słup dru ży ny, czo ło we ogni wa
z Ra fa łem Jan kow skim, kró lem
strzel ców gru py za chod niej II li gi
na cze le, na dal bę dą grać na Lu do -
wym. Po nad to do ze spo łu wró cił
Ad rian Pa jącz kow ski, a tak że Mi -
chał Grunt, król strzel ców Mło dej
Eks tra kla sy w bar wach Po lo nii
War sza wa. Na Lu do wym po ja wi -
ło się tak że kil ku mło dych gra czy,
m. in.: Da wid We is z Mło dej Eks -
tra kla sy Po lo nii War sza wa. Wy da -
wa ło się, że bę dąc w tak kom for to -
wej sy tu acji szko le nio wiec Za głę -
bia Je rzy Wy ro bek nie bę dzie miał

pro ble mów z przy go to wa niem
dru ży ny do roz gry wek. Pierw sze
me cze po ka za ły jed nak, że na sza
dru ży na to jesz cze nie spraw nie
dzia ła ją cy me cha nizm. – Na pew -
no li czy li śmy na wię cej. Nie ma
dwóch zdań. Ow szem, trze ba
przy znać, że mie li śmy tro chę pro -
ble mów zdro wot nych, wy padł
nam Jan kow ski, Pa jącz kow ski,
Ryn dak czy Sza tan, ale mi mo to
tych punk tów na po czą tek, zwa -
żyw szy że czte ry pierw sze me cze
gra li śmy u sie bie, po win no być
wię cej. Zmien ni cy nie do koń ca
wy ko rzy sta li swo je szan se, ale pa -
mię taj my, że to po czą tek roz gry -
wek. Mecz w Oła wie dał na dzie je
na to, że dro ga, któ rą ob ra li śmy
jest wła ści wą. Kil ku chło pa ków
do szło w ostat niej fa zie przy go to -
wań, my ślę, że nie ba wem po ka żą
peł nię moż li wo ści – mó wi z na -
dzie ją tre ner Je rzy Wy ro bek.

Mi mo nie zbyt obie cu ją ce go
po cząt ku z opty mi zmem pa trzy
w przy szłość tak że ka pi tan Za głę -
bia Mar cin La chow ski. – Pew nie
się po raz ko lej ny po wtó rzę, ale
miej sce te go klu bu jest znacz nie
wy żej. Na pew no zro bi my wszyst -
ko aby po wal czyć o jak naj lep szy
wy nik.

Sy tu acja ka dro wa jest sta bil na,
uda ło się za cho wać to co wy pra co -
wa li śmy wio sną, or ga ni za cyj nie
też nie ma co na rze kać, wi dać, że
wszy scy, któ rzy do brze ży czą te -
mu klu bo wi dzia ła ją na je go ko -
rzyść. My nie je ste śmy od ga da nia
tyl ko od gra nia, więc na bo isku
mu si my udo wod nić na szą war -
tość. Na pew no stać nas na do bry,

wy nik choć o nie któ rych me czach
trze ba szyb ko za po mnieć i wy cią -

gnąć wnio ski. Prze pis na suk ce sy
w tej li dze? Tu taj zwy cię stwa trze -

ba wy bie gać, wy szar pać – pod kre -
śla po pu lar ny La cha.

Przy po mi na my, że w run dzie
je sien nej pu blicz ność na sze go
obiek tu bę dzie ogra ni czo na.
Na me cze li go we są sprze da wa ne
tyl ko bi le ty na try bu nę kry tą. Ce -
ny wej śció wek nie ule gną zmia nie
i bę dą kosz to wać 10 zł. W związ -
ku z ogra ni czo ną pu blicz no ścią
w ka sie bę dzie do stęp nych tyl -
ko 1100 bi le tów. Po wyżej ka dra
ze spo łu. KP

Nie po wtó rzyć
ubie głe go se zo nu

Sosnowiczanin Damian Wojtasik,
wychowanek UKS „Kazimierz Płomień”
Sosnowiec, absolwent SP 32
i Gimnazjum nr 5 w Kazimierzu
Górniczym, w parze z Jarosławem
Lechem zdobył tytuł mistrza Polski
w siatkówce plażowej

To był fantastyczny turniej dla pary Jarosław
Lech - Damian Wojtasik. Pierwszy raz
sięgnęli po złote medale, będąc
niepokonani przez cały turniej. Forma
jaką zaprezentowali w Niechorzu była
bardzo wysoka i zasłużenie wygrali
najważniejszy turniej w sezonie. Okazało
się, że najtrudniejszą przeprawą w turnieju
był dla nich półfinał, z „czarnym koniem”
turnieju parą Kosiak - Rudol. Pierwszy set
należał zdecydowanie do Wojtasika i
Lecha, który wygrali 21:12. W drugim
secie do głosu doszli młodzi zawodnicy,
którzy wygrali po wyrównanej walce 21:19.
Tie-break był bardzo zacięty i dopiero w
końcówce Wojtasik z Lechem przechylili
szalę na swoją korzyść. Wygrali 15:13 i
uzupełnili skład finału.

W pierwszym półfinale broniący tytułu
Mistrzów Polski Piotr Janiak - Sebastian
Sobczak nieoczekiwanie pokonali parę

numer jeden, niepokonanych do tego
momentu Dominika Witczaka i Rafała
Matusiaka. Mecz o dziwo od początku
toczył się pod dyktando Sobczaka i Janiaka,
którzy dominowali zarówno w pierwszym
jak i drugim secie. Wygrali oni pewnie 2:0 i
zapewnili sobie miejsce w finale.

Finał był jednym z najlepszych spotkań
podczas całego weekendu w Niechorzu.
Para Sobczak - Janiak rozkręcała się z
meczu na mecz i wydawało się, że mogą
obronić tytuł Mistrzów Polski. Lech z
Wojtasikiem grali przez cały turniej równo i
do finału przystępowali bez porażki. Jak się
później okazało mniejsza liczba spotkań
okazała się kluczem do zwycięstwa.
Pierwszy set należał zdecydowanie do
Wojtasika i Lecha, którzy wygrali 21:13. W
drugim secie sytuacja odwróciła się o 180
stopni. To Sobczak z Janiakiem przejęli
inicjatywę i wygrali 21:2. Tie-break był
pięknym ukoronowaniem turnieju. Początek
był zacięty, ale z biegiem czasu broniący
tytułu Mistrzów Polski Sobczak z Janiakiem
zaczęli słabnąć i nie byli w stanie dotrzymać
kroku rywalom. Końcówka tie-breaka
należała do Damiana Wojtasika i Jarosława
Lecha, wygrali oni 15:9 i cieszyli się ze
zdobycia złotych medali mistrzostw Polski.
To z pewnością zasłużony i największy
sukces tej pary. KP

Wojtasik mistrzem Polski

Rafał Jankowski, najskuteczniejszy strzelec II ligi grupy
zachodniej w minionym sezonie mimo kilku ofert z wyższej
klasy rozgrywkowej pozostał w Zagłębiu

W kwa li fi ka cjach Brzo zow ski bez pro -
ble mu upo rał się z mi ni mum – 19.30m –
kwa li fi ku ją cym do fi na łu, uzy sku jąc pią -
ty re zul tat (19.77). – Od le głość 20 me -
trów prze kro czył Jac ko Gill z No wej Ze -
lan dii (21.50) i Au stra lij czyk Da mien
Bir kin he ad (20.01). Z ry wa li za cji od padł
z ko lei An drzej Re gin, skla sy fi ko wa ny
na 28 po zy cji (17.83) – re la cjo no wał An -
drzej Kur dziel, tre ner Brzo zow skie go.

W fi na le Gill roz po czął od po pra wie -
nia re kor du mi strzostw świa ta uzy sku -
jąc 21.74 m. – Ja ko ostat ni w pierw szej
se rii do ko ła wszedł Brzo zow ski i osią -
gnął wy nik lep szy o 4 cm, po pra wia jąc
wła sny re kord Pol ski usta no wio ny 22
czerw ca pod czas MPJ w Bia łym sto -
ku – 21.14 m. Jac ko Gill od po wie dział
re zul ta tem 22.19 m, a w pią tej pró bie
uzy skał 22.20 m. Krzysz tof jesz cze
w pią tej ko lej ce osią gnął od le głość dal -
szą od po przed nie go re kor du kra ju
(21.37 m) – do dał Kur dziel.

Osta tecz nie Brzo zow ski po ko nał Gil -
la, a brąz przy padł w udzia le Bir kin he -
ado wi, któ ry wy ni kiem 21.14 m o 2 cm
po pra wił wła sny re kord kra ju. – Wy nik

Krzysz to fa jest czwar tym w hi sto rii kon -
ku ren cji – do dał Kur dziel.

Się ga jąc po wi ce mi strzo stwo świa ta
Brzo zow ski po twier dził wiel ką kla sę.

Jed no cze śnie war to pod kre ślić, że
od 2009 r. pod opiecz ny tre ne ra An drze -
ja Kur dzie la z każ dej naj waż niej szej im -
pre zy w se zo nie po wra ca ze zło tym al bo
srebr nym me da lem. Do ro bek ten pre -
zen tu je się na stę pu ją co: 2009 – sre bro
w MŚ U -17, 2010 – zło to w Igrzy skach
Olim pij skich Mło dzie ży (2 miej sce dla
Jac ko Gil la) z nie ofi cjal nym re kor dem
świa ta, 2011 – zło to ME ju nio rów
i 2012 – sre bro MŚ ju nio rów.

Dru gi z na szych re pre zen tan tów Łu -
kasz Gurt kie wicz nie prze brnął przez eli -
mi na cje bie gu na dy stan sie 1500m.
W swo im bie gu za jął 7 miej sce z cza -
sem 3.49.61s. co w koń co wej kla sy fi ka -
cji da ło mu 23 miej sce. 

Gdy by pod opiecz ny tre ne ra Wie sła -
wa Pasz ty zbli żył się do swo je go naj lep -
sze go osią gnię cia z bie żą ce go ro ku
(3.45.41 s.) wów czas zo ba czy li by śmy go
w ko lej nej run dzie. – Pa mię taj my jed -
nak, że był to de biut Łu ka sza na za wo -
dach tej ran gi i zdo by te do świad cze nie
na pew no bę dzie pro cen to wać w przy -
szło ści – zgod nie pod kre śla ją szko le -
niow cy so sno wiec kie go klu bu. KP

Kulomiot Krzysztof Brzozowski we wspaniałym stylu zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów pchając kulę na
odległość 21.78 m. Tym samym o 64 cm poprawił własny rekord Polski. To kolejny znakomity start naszego lekkoatlety,
zawodnika MKS MOS Płomień Sosnowiec

Brzozowski wicemistrzem świata

Krzysztof Brzozowski,
reprezentant MKS MOS Płomień
Sosnowiec po raz kolejny błysnął
klasą podczas zawodów rangi
międzynarodowej

ZA GŁĘ BIE SO SNO WIEC

Ad res: ul. Kre so wa 1, 41-200 So -
sno wiec
Te le fon. (32) 299-64-40
Fax. 363-40-46
Sta dion: ul. Kre so wa 1
Pre zes: Le szek Ba czyń ski
Kie row nik dru ży ny: Piotr Ca liń ski
Tre ner bram ka rzy: Ro bert Sta nek
II tre ner: Ro bert Sta nek
Tre ner: Je rzy Wy ro bek
Bram ka rze: Mar cin Su chań ski
(77), Ma te usz Wie czo rek (89), Da -
wid Ku dła (92)
Obroń cy: Woj ciech Bia łek (87), Sła -
wo mir Jar czyk (80), Ad rian Ma rek
(87), Wo ło dy myr Ostro usz ko (79),
Ad rian Pa jącz kow ski (79), Pa weł
Le sik (91)
Po moc ni cy: Mi chał Cy ga nek
(92), Se ba stian Do mań ski (93),
Łu kasz Gleń (93), Łu kasz Ma tu -
siak (85), Mar cin Sier czyń ski (91),
To masz Sza tan (88), Da wid Ryn -
dak (89), Da wid We is (92), Łu kasz
Ro jew ski (92)
Na past ni cy: Mi chał Grunt (93),
Mar cin La chow ski (81), Ra fał Jan -
kow ski (85), Hu bert Ty lec (94)
Przy by li: Pa jącz kow ski (MKS Klucz -
bork), Grunt (Po lo nia War sza wa ME,
po wrót z wy po ży cze nia), We is (Po lo -
nia War sza wa), Le sik (Ruch Cho -
rzów), Ro jew ski (Wi sła Kra ków), Ku -
dła (AS Dy na mó Per vo lión)
Uby li: To masz Łu czy wek (ko niec ka rie -
ry), Da wid Mił kow ski, Ar ka diusz Mróz,
Ma te usz Sro ka, Ar tur Kar po wicz, Da -
mian Gie racz, Łu kasz Waw rzy niak.

Bu jak z brą zem!
Pod czas roz gry wa nych 25 sierp nia
w miej sco wo ści Pod gó rzyn – Bo ro wi -
ce Gór skich Mi strzo stwach Pol ski
w ko lar stwie szo so wym Eu ge nia Bu -
jak zdo by ła brą zo wy me dal w ka te go -
rii eli ta ko biet. Wy ścig od był się
na cięż kiej gór skiej tra sie, któ ra li czy -
ła 80,7 km.
Na dwie pę tle do koń ca wy ści gu przy -
spie szy ła za wod nicz ka Pau li na Brzeź -
na -Bent kow ska. Po dą ży ły za nią Da -
wi do wicz, So lus -Miś ko wicz oraz Eu -
ge nia Bu jak. Róż ni ca cza so wa by ła
spo ra. Prak tycz nie już wte dy wia do -
mo by ło, że zło ty me dal po wę dru je
do Pau li ny Brzeź nej (LKS Atom Bo -
xmet Dzier żo niów). Tak też się sta ło.
O me da lu srebr nym i brą zo wym prze -
są dził ostat ni pod jazd. Dru gie miej sce
wy wal czy ła Ola Da wi do wicz (CCC -Po -
lko wi ce), a trze cie miej sce so sno wi -
czan ka Eu ge nia Bu jak. RED

Kolejny sukces
sosnowiczan
Bardzo dobrze spisali się
sosnowieccy kolarze podczas
Ogólnopolskiego Kryterium Ulicznego
w Imielinie. 
W kategorii Żak na czwartym miejscu
zakończył zawody Piotr Marcoń.
W młodzikach na drugim stopniu
podium stanął Sebastian Grabis,
W kategorii junior młodszy
po zaciętym ostatnim finiszu również
drugie miejsce wywalczył Adam
Bębenek. W wyścigu juniorów
następne pudło zanotował Mateusz
Grabis zajmując trzecie miejsce. RED
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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 21 września 2012 r.
Wśród au to rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię -
tym ku po nem „Krzy żów ka nr 7”) roz lo so wa ne zo sta -
ną na gro dy, któ re pro si my od bie rać oso bi ście w Re -
dak cji.

Po zio mo: 1 – ro wer dla dwoj ga, 5 – pro te stanc ki du -
chow ny, 8 – wro cław ski ka ba ret, 9 – por tu gal skie wi -
no, 10 – nie je den na bu do wie, 11 – zdrob nia le o dol -
nej koń czy nie, 12 – spa lo ny, 14 – ama tor cu dzej
krwi, 16 – tar cza Zeu sa, 17 – wy daw ca, 19 – do cię -
cia, 21 – w do rob ku Za pol skiej, 22 – cza sem je ży się
na gło wie, 25 – za szczyt, du ma, 28 – zo na, 29 – lam -
pa elek tro no wa, 30 – epi de mia, 32 – dys kurs, 34 – od -
dzie la ne od ziar na, 35 – od no wa, 36 – me to -
da, 37 – re zul tat, 38 – ptak dra pież ny ży ją cy w An -
dach, 39 – la ik.

Pio no wo: 1 – drew nia ny przy rząd do ha fto wa -
nia, 2 – spo sób od ży wia nia się, 3 – za kręt rze -
ki, 4 – wo kół bo iska na sta dio nie, 5 – prze no śna za -
sło na, 6 – nie pro szo ny do stał się tam Ali Ba -
ba, 7 – dzien ni karz, 13 – gar dla ku char ki, któ ra ma
ma ło cza su, 15 – zbiór płyt, 18 – w na szym go -
dle, 20 – re wanż, 23 – skła da ny no żyk, 24 – roz ryw ka
umy sło wa, gra słów, 26 – pa te fon, 27 – zie lo ny, aro -
ma tycz ny do da tek do po traw, 28 – lu bi za da wać
ból, 31 – współ brz mie nie kil ku dźwię ków, 33 – część
twa rzy. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 7/2012: MAREK KRAJEWSKI – „RZEKI HADESU”
Nagrody otrzymują: Katarzyna Obałek i Zofia Rokita.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  8

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

29.06.2012– 03.07.2012 r.

KINO KONESERA: „LĘK WYSOKOŚCI”
WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK - 2 LIPCA
dramat, od 15 lat, Polska, 90 min. GODZ. 19.30
PREMIERY: „2 DNI W NOWYM JORKU”
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
komedia, od 15 lat, Francja /Niemcy/ Włochy/
Kanada, 91 min.
POZOSTAŁE TYTUŁY: „JAK URODZIĆ I NIE
ZWARIOWAĆ”   10.00, 12.15, 14.30, 16.45,
19.00, 21.15. komedia, od 15 lat, USA, 110 min.
PROMOCJA! W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
BILETY NA TEN FILM W CENIE 14 ZŁ/OS. 
„ŁOWCY GŁÓW” 14.30, 18.30. thriller, od 15
lat, Norwegia, 105 min.

„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA” 20.30.
dramat, od 12 lat, USA, 127 min.;  „PIRANIA
3DD” 19.30. horror, od 18 lat, USA, 83 min.   
„FACECI W CZERNI 3” 3D   11.00, 15.15.
komedia, od 12 lat, USA, 106
min., „DYKTATOR” 13.15, 17.30, 21.30.
komedia, od 15 lat, USA, 83 min.
„GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE”
10.30, 12.30, 16.30., animacja, b/o, Hiszpania,
89 min. 

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM
FILMAMI ZASTRZEŻONYMI SĄ:
„PIRANIA 3DD”, „FACECI W CZERNI 3”
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 8.

12 wrze śnia godz. 10.00 – Mu zeum w So snow -
cu – Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa „Po la
Ne gri  – gwiaz da świa to we go ki na”. W pro gra mie
m.in. otwar cie kon fe ren cji przez Pre zy den ta Mia sta
So snow ca Ka zi mie rza Gór skie go, wy stą pie nie Kon -
su la Ge ne ral ne go Re pu bli ki Sło wac kiej Mar ka
Lisánskie go oraz otwar cie wy sta wy „Po la Ne gri. Le -
gen da Ki na”.
17 wrze śnia godz. 19.00 – ECK ul. Bę dziń -
ska6 – uro czy sty kon cert in au gu ru ją cy se zon kul tu -
ral ny2012/2013 wwy ko na niu Ada ma Ma ko wi cza.
18 wrze śnia godz.17.00– So sno wiec kie Cen trum
Kul tu ry -Za mek Sie lec ki – wer ni saż wy sta wy: SO -
SNO WIEC KIE SA CRUM – JU DA IZM. Wy sta wa pre -
zen tu je hi sto rię i kul tu rę lud no ści wy zna nia moj że -
szo we go, któ ra na trwa łe wpi sa ła się w dzie je So -
snow ca. Ma te ria ły za pre zen to wa ne nawy sta wie po -
cho dzą ze zbio rów: Mu zeum w Chrza no wie, Mu -
zeum Za głę bia w Bę dzi nie, Mu zeum w So snow cu,
Da riu sza Kmiot ka oraz Grze go rza Onysz ko. Ku ra tor
wy sta wy: Mo ni ka Kem pa ra. Wy sta wa po trwa
do18.11. U

Dom na krawędzi
kontynuacja bestsellerowej powieści Drzwi do
piekła
Wyd. ZNAK

Da ria po wyj ściu na wol ność ucie ka do Za ko pa -
ne go, nie chce już być pi sar ką, zmie nia imię
i uczy się ży cia od no wa. Jed nak wkrót ce wię -
zien na prze szłość upo mni się o nią w bar dzo nie -
ty po wy spo sób. Za pie nią dze odzie dzi czo ne
w spad ku Da ria bu du je pen sjo nat, w któ rym
pew ne go dnia zja wia się Iza, by bez skru pu łów
pod rzu cić jej na wy cho wa nie swo ją cór kę Olę.
Da ria, sta jąc się w za sa dzie mat ką dziew czyn ki,
od zy sku je dzię ki niej wia rę w sie bie i wia rę
w dru gie go czło wie ka. Wkrót ce też spo ty ka mi -
łość swo je go ży cia, Paw ła, przy któ rym wresz cie
sta je się speł nio ną ko bie tą…
Ale Dom na kra wę dzi, to nie tyl ko opo wieść
o mat kach i cór kach, to przede wszyst kim pięk -
na i przej mu ją ca hi sto ria od kry wa nia i bu do wa -
nia ko bie co ści. co? gdzie? kiedy?

           reklama

Jeszcze tylko jeden krok
do szczęścia!
Wyd. ZNAK

Krok do szczęścia to mądra i pełna ciepła
opowieść o tym, że życie ni gdy nie prze sta je nas
za ska ki wać i że nic nie dzie je się bez przy czy ny.
We wszyst kim znaj du je się zia ren ko do bra, wy -
star czy je tyl ko do strzec i zro bić ten pierw szy
krok. 
Ha nia przy go to wu je się do ślu bu Do mi ni ki. Ten
ra do sny czas przy wo łu je wspo mnie nia z jej
wła sne go ślu bu i tra ge dii, któ ra wy da rzy ła się
na stęp ne go dnia. Dzię ki mi ło ści i wspar ciu pa -
ni Iren ki, Do mi ni ki i Mi ko ła ja Ha nia wresz cie
od wa ży się wró cić my śla mi do tam tych dni, nie
po to jed nak, by roz pa mię ty wać stra tę, ale by
po go dzić się z tym, że ży cie pły nie da lej. Mi ko -
łaj zaś od kry je, że naj trud niej jest ry wa li zo wać
ze wspo mnie nia mi Ha ni o nie ży ją cym mę żu
i że wal ka o jej uczu cie jesz cze się nie za koń -
czy ła... 



Z „Ku rie rem” po mie ście

03. 07. – w Klu bie  Abs ty nen ta „Ad -Astra”
przy ul. 3 Ma ja 11 od by ło się spo tka nie te -
ra peu tycz ne – po ga dan ka na te mat „Uza -
leż nie nie ko biet od al ko ho lu i pro ces wy -
cho dze nia z uza leż nie nia”. Pro wa dził ją An -
drzej Woj cie chow ski, in spek tor z Wy dzia łu
Zdro wia so sno wiec kie go Urzę du Miej skie -
go. W spo tka niu wzię ło udział 39 osób
człon ków klu bu. Spo tka nia bę dą kon ty nu -
owa ne.
04. 07. – pre zy dent Mia sta Ka zi mierz Gór ski
wraz z za stęp cą, Agniesz ką Cze chow ską -Ko -
peć do ko na li in au gu ra cji elek tro nicz ne go
przy dzia łu kan dy da tów do klas pierw szych
szkół po nad gim na zjal nych. 
08. 07. – w So sno wiec kim Cen trum Sztu -
ki – Za mek Sie lec ki wy stą pi ło TRIO TA KLA -
MA KAN z pro gra mem „Tań ce nie oczy wi ste”.
Ze spół w skła dzie: Jan Ro ma now -
ski – skrzyp ce, An drzej „A3” – wio lon cze la
i Mi chał Ka ra sie wicz – for te pian za gra li tan -
ga, wal ce mu zy kę kle zmer ską i czar da sze. 
09. 07. – w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
przy ul. Bę dziń skiej wy stą pił ze spół TSG Aco -
ustic Trio w skła dzie: Woj ciech Grusz czyń -
ski – gi ta ra/vo cal, Adam Sno pek – pia no
i Ro ni Tu czy kont – kon tra bas. W pro gra mie
zna la zły się utwo ry U2, The Be atles i Ste vi 
Won de ra.

16. 07. – od by ły się uro czy sto ści z oka -
zji 100. uro dzin Pa ni An to ni ny Sło wiń skiej.
W uro czy stym spo tka niu udział wzię ła Za -
stęp ca Pre zy den ta Mia sta Agniesz ka Cze -
chow ska -Ko peć. Pa ni An to ni nie ży czy my
wie le zdro wia.
18. 07. – 101. rocz ni cę uro dzin ob cho dził Ta -
de usz Woj cie chow ski. Z tej oka zji w do mu
Ju bi la ta od by ła się uro czy stość wrę cze nia
na gro dy ju bi le uszo wej. Sza now ny Ju bi lat
ode brał ją z rąk Za stęp cy Pre zy den ta Mia sta
Agniesz ki Cze chow skiej -Ko peć.
22. 07. – w So sno wiec kim Cen trum Sztu -
ki – Za mek Sie lec ki wy stą pi ła Mar ta
Wilk – lau re at ka wie lu kon kur sów, m.
in. I Na gro dy Pio sen ki Fran cu skiej Lu -
bin 2003. Jej moż li wo ści wo kal ne obej mu ją
utwo ry mu si ca lo we i re wio we, po przez pio -
sen kę po etyc ką aż do smo oth jaz zu. 
01. 08. – w 68. rocz ni cę wy bu chu Po wsta -
nia War szaw skie go w Ka pli cy -La pi da rium
Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej w Za gó rzu
przy ul. ks. Po pie łusz ki moż na by ło zo ba -
czyć wy sta wę zdjęć z Po wsta nia War szaw -
skie go, a tak że za zna jo mić się z dzia łal no -
ścią so sno wiec kie go In spek to ra tu Ar mii
Kra jo wej. 
01. 08. – Przy chod nia Re jo no wo -Spe cja li -
stycz na Nr 20 przy ul. Szpi tal nej 1 dzia ła ją ca
do tych czas w struk tu rach Za kła du Lecz nic -
twa Am bu la to ryj ne go zo sta ła czę ścią Sa mo -

dziel ne go Pu blicz ne go Szpi ta la Miej skie go
w So snow cu.
05. 08. – w So sno wiec kim Cen trum Sztu -
ki – Za mek Sie lec ki od był się re ci tal Go si
Mar kow skiej. I część kon cer tu po świę co -
na by ła Agniesz ce Osiec kiej – ina czej, na to -
miast II – El li Fit zge rald.
10. 08. – miesz kań cy Niw ki mo gą ko rzy stać
z no wej sy gna li za cji świetl nej na przej ściu dla
pie szych przy SP nr 15 na ul. Woj ska Pol skie -
go. Wcze śniej zo sta ło prze su nię te przej ście
dla pie szych tak, by sa mo cho dy wy jeż dża ją -
ce ze szko ły nie wjeż dża ły pro sto na pa sy. Po -
wsta ła rów nież za to ka, na któ rej ro dzi ce od -
wo żą cy dzie ci do szko ły mo gli je bez piecz nie
wy sa dzić. Po ło żo no rów nież no wą na -
wierzch nię na 100-me tro wym pa sie.
16. 08. – w Szpi ta lu Miej skim do koń ca
sierp nia moż na by ło za re je stro wać się ja ko
po ten cjal ny daw ca szpi ku w ba zie Fun da cji
DKMS Pol ska. Ak cja by ła otwar ta dla wszyst -
kich, któ rzy ze chcie li za re je stro wać się ja ko
po ten cjal ni daw cy szpi ku.  
23. 08. – Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go
przy znał 24 sty pen dia dla naj zdol niej szych
uczniów na sze go re gio nu w ra mach „Pro -
gra mu wspie ra nia edu ka cji uzdol nio nej mło -
dzie ży wo je wódz twa ślą skie go na la ta 2012-
2015”. W tym gro nie zna lazł się uczeń IV Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Sta ni sła wa Sta -
szi ca – Łu kasz Pe renc. U
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BARAN (21.03. – 19.04.)
– Po wakacjach upewnisz się, że

Twoja pozycja zawodowa nie jest już
zagrożona. Znajdziesz teraz więcej
czasu na kontakty z ludźmi
i planowanie bardziej stabilnej
przyszłości. W miłości weźmiesz
w końcu sprawy w swoje ręce.
BYK (20.04. – 20.05.) – Nareszcie
ruszy do przodu sprawa, która
od dawna nie dawała Ci spokoju.
Otrzymasz bardzo konkretne
propozycje, dzięki czemu odzyskasz
wiarę w siebie. Przed Tobą sporo
negocjacji, które w końcu
zaowocują.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Nie
przebieraj teraz w środkach bo
w czystej grze możesz zostać ofiarą.
Tymczasem masz wielką szansę
pokonać kogoś, kto tylko czeka, aby
Cię wykolegować z czegoś
ważnego. W uczuciach pełna
harmonia.
RAK (22.06. – 22.07.) – Masz
szanse ułożyć sobie bardzo
sensowny plan działania
na najbliższe dni. Jeżeli będziesz się
go dokładnie trzymać, zapomnisz
o rozterkach, które ostatnio nie
pozwalały Ci się realizować.
W miłości korzystne zmiany.
LEW (23.07. – 22.08.) – Uważaj,
bo łatwo możesz popełnić falstart.
Musisz postępować nadzwyczaj
ostrożnie. W pośpiechu łatwo
można popełnić jakąś głupotę
i przegrać coś, co jest dla Ciebie
dużą szansą. Nikomu nie ufaj
na słowo!
PANNA (23.08. – 22.09.)
– Z powodu własnego lenistwa

możesz przegapić poważną,
finansową szansę. Będziesz szukać
wsparcia, ale możesz mieć z tym
problemy. Jeżeli tylko się
zmobilizujesz, wyjdziesz na prostą.
Nie załamuj rąk!
WAGA (23.09. – 22.10.) – Unikaj
zwierzeń, plotek i pseudodoradców,
bo możesz się przeliczyć. Jeżeli
postawisz na rozsądek i dyplomację
więcej osiągniesz. Znajdziesz
porozumienie z pracodawcą i być
może wynegocjujesz atrakcyjną
podwyżkę.
SKORPION (23.10. – 21.11.)
– W najbliższych tygodniach
rozkręcisz coś dla Ciebie nowego, co
okaże się wielką szansą. Pilnuj
swoich inwestycji, bo ktoś chce ukryć
przed Tobą całkiem niezłe zyski.
Unikaj także sporów z urzędami.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Coś,
co wydawało Ci się niepewne, może
się teraz ustabilizować. Ty jednak
możesz przegapić tę szansę, bo
interesujesz się zupełnie czymś
innym, z czego nic nie wyniknie.
Opamiętaj się i weź się do roboty..
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.)
– Masz dużą szansę uregulować
teraz wszelkie długi, rachunki
i kredyty. Dużą pomoc uzyskasz ze
strony rodziny. Powinieneś to
docenić. W końcu poczujesz się
swobodnie i całą swoją uwagę
skupisz na ukochanej osobie.
WODNIK (21.01. – 20.02.)
– Możesz przeżyć rozczarowanie,
ale głowa do góry, bo przyniesie ono
więcej zysków, niż strat. Łatwo
rozwiążesz problem, który
od jakiegoś czasu ciągnie się
za Tobą. Odniesiesz duże sukcesy
w oszczędzaniu.
RYBY (21.02. – 20.03.)
– Przed Tobą rozmowy, które wiele

zmienią w Twoim życiu. Tak
prywatnym, jak i zawodowym. Jeżeli
chcesz poprawić coś na lepsze,
musisz jednak postawić
na szczerość. Raz stracone zaufanie
ciężko jest odzyskać. VENA

Opo wia da nazży wio ło wym hu mo -
rem hi sto ria o zdra dza ją cych i zdra -
dza nych mę żach, żo nach i ich ko -
chan kach zza ska ku ją cą pu en tą idu -
żą do zą nie po praw no ści. Re we la -
cyj na gra ak tor ska, bły sko tli wa in -
sce ni za cja, za ska ku ją ca in ter pre ta -
cja i przy jem ność słu cha nia pol sz -
czy zny w naj lep szym wy da niu. 

Za gra ny od dnia pre mie ry po -
nad250 ra zy spek takl, jest wciąż ob -
le ga ny przez wi dzów, awe dług ran -
kin gu ty go dni ka Wprost osią gnął
sta tus jed ne go z naj chęt niej oglą da -

nych spek ta kli dra ma tycz nych
wPol sce. Odpaź dzier ni ka2010 ro -
ku Fre dro Dla Do ro słych Mę żów
iŻon wid nie je wsta łym re per tu arze
na de skach Te atru 6. pię tro.

Bi le ty wce nie:150,00zł, 130,00
zł, oraz 100,00 zł do na by cia: Dom
Mu zy ki i Tań ca, eBi let. pl, even tim.
pl, Tic ket pro. pl, Kup Bi let. pl, bi le ty -
na. pl, wpunk tach sprze da ży em pik.
Dla naszych Czytelników mamy
jedno podwójne zaproszenie
na spektakl. Serdecznie
zapraszamy. U

Te atr 6. pię tra

Fre dro Dla Do ro słych Mę żów i Żon to in te li gent na za ba wa z te atral ną tra dy cją

Chip pen da les – le gen dar ni chłop cy z No we go Jor ku na eks klu zyw nych wy stę pach w Pol sce!

Już 15 wrze śnia za pra sza my Was na wy jąt ko wą im pre zę
w Fan ta sy Park So sno wiec, na któ rej go ściem spe cjal nym
bę dzie zna ny DJ i pro du cent Ti mo Higgs
Z mu zy ką zwią za ny od 15. ro ku ży cia – naj pierw ja ko per ku -
si sta ka pel me ta lo wych i roc ko wych, póź niej ja ko pro du cent
dźwię ków z po gra ni cza idm, mi ni mal, am bient i współ pra -
cow nik te atru Su ka Off. 
Za kon so lą sta nął w wie ku 27 lat i zo stał na kil ka mie się cy
re zy den tem klu bu Ci ty Pub w Ka to wi cach. Prze no si ny
do naj po pu lar niej sze go wte dy w Ka to wi cach Po zio mu 3
przy czyniły się do de cy zji o kon ty nu owa niu pra cy za dec ka -
mi. W cią gu 3,5 ro ku za grał w wie lu ka to wic kich i ślą skich
klu bach. Dwu krot nie re pre zen to wał lo kal ną sce nę klu bo wą
na fe sti wa lu Explo ris (2008, 2009).
DJ Ti mo Higgs pre zen tu je se ty ho use, tech -ho use i nu di sco.
Za leż nie od po trzeb nie uni ka tak że brzmień tzw. ko mer cyj -
nych sta ra jąc się je po da wać w za ska ku ją cych, nie zna nych
sze rzej wer sjach. 
Sup port DJ Sa vio. Star tu je my o 21:00. Wstęp 10 zł.
Nie mo że Was za brak nąć! 
Dla naszych Czytelników mamy wejściówkę do
kręgielni. Serdecznie zapraszamy.

Dwu na stu nie wia ry god nie przy stoj nych, świet -
nie zbu do wa nych i re we la cyj nie po ru sza ją cych
się męż czyzn. Kul to wy, nie po wta rzal ny, ory gi -
nal ny Chip pen da les. To już nie ze spół. To mar -
ka. Po żą da na na ca łym świe cie, per fek cyj na,
luk su so wa, elek try zu ją ca. Już w paź dzier ni ku
wy stą pią w Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu.
Za pra sza my na wy jąt ko wo go rą cą za ba wę!

O wiel kim za in te re so wa niu Chip pen da les
świad czy fakt, że ory gi nal nych skła dów jest aż
osiem, z cze go trzy prze zna czo ne są wy łącz nie
na ry nek ame ry kań ski. Ich pro jekt w Las Ve gas
„The Ul ti ma te Girls Ni ght Out Show” zo stał
okrzyk nię ty naj lep szym mę skim wy stę pem wtym
mie ście, a to nie ma ły suk ces woa zie ha zar du, roz -
ryw ki iwiel kich pie nię dzy. Dotej po ry ze spół go -
ścił w150 kra jach, dał po nad40 ty się cy wy stę pów.

Ze spół zdo był ser ca ko biet przez ide al ne
po łą cze nie sek sa pi lu i do bre go sma ku, czy ste -

go ero ty zmu i uro ku chłop ca z są siedz twa.
W trwa ją cym po nad 100 mi nut wy stę pie nie
cho dzi 

o zdej mo wa nie ubrań, a o ucie le śnie nie sek -
su al nych ma rzeń ko biet w każ dym wie ku. Po -
li cjant, stra żak, le karz – pro szę bar dzo. A mo -
że gang ster, kow boj, ro bot nik – nie ma pro ble -
mu. Wszyst ko po to, aby usa tys fak cjo no wać
płeć pięk ną.

Pro fe sjo nal nie przy go to wa ne wi do wi sko,
re we la cyj na cho re ogra fia, gra świa teł, do sko -
na łe umie jęt no ści ar ty stów da ją po czu cie pre -
sti żu, no wo cze sno ści i luk su su. Ich wy stę pem
nie bę dą za wie dzio ne na wet naj bar dziej wy ma -
ga ją ce pa nie. 

Dla na szych Czy tel ni ków ma my dwa za pro sze -
nia. Ser decz nie za pra sza my 2 paź dzier ni ka
do Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu. U

Wybierz się w góry
Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty z So snow ca
za pra sza na ostat ni z cy klu „We wnętrz ne dro go -
wska zy – ko bie ty wę dru ją ce po gó rach”, ko bie -
cy trek king po Be ski dzie Za chod ni, któ ry od bę -
dzie się w dniach 21 – 23 wrze śnia. Tym ra zem
ce lem wę drów ki bę dzie Ba ra nia Gó ra, dru gi
po Skrzycz nem szczyt po łu dnio wo -wschod niej
czę ści Be ski du Ślą skie go. Ostat ni ko bie cy trek -
king roz pocz nie się w Wi śle. Po pro wa dzi je
współ pra cu ją ca ze Sto wa rzy sze niem psy cho loż -
ka Gra ży na Zę ba la, pra cu ją ca w nur cie Ge stalt.
Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie:
www.ak tyw ne ko bie ty.org.pl lub pod nr
tel. 32 266 16 72. sk

Poznaj tajemnice teatru 
Me tro po li tal na Noc Te atrów od bę dzie się już
po raz trze ci. Te atr Za głę bia przy go to wał pro -
gram, w któ rym każ dy po wi nien zna leźć coś
dla sie bie. Ma gicz ną te atral ną noc, a wła ści -
wie ca ły dzień za pla no wa no na 22 wrze śnia,
od godz. 11.00 do 00.30. Im pre zę  po pro wa -
dzą  Woj ciech Le śniak i Mi chał Ba ła ga. Bi le ty
kosz tu ją 35 zł za wej ście na im pre zę. sk
Pro gram dnia: 11.00 - 12.00 Spek takl
„Szew czyk dra tew ka" Ma ria Kow nac ka 
20.00 - 23.00 Spek takl „Ko rze niec" Zbi -
gniew Bia łas 
Atrak cje cza so we:  12.00 - 13.00 Baj ko -
lan dia:  spo tka nie z po sta cia mi z baj ki: Smok,

Koń, Ba ba Ja ga oraz kon kurs baj ko wy 
13.00 - 13.45 Wy stęp ze spo łu te atral ne go
dzia ła ją ce go przy Miej skim Klu bie im. J. Kie -
pu ry oraz po kaz gry świa teł na sce nie, efek -
tów dźwię ko wych 
18.30 - 19.30 Kon cert mu zycz ny 
19.30 - 20.00 Otwar ta sza fa dla wi dza -
moż li wość prze bra nia się w stro je ze spek ta -
kli z moż li wo ścią zro bie nia zdję cia w ko stiu -
mach oraz  wy sta wa ko stiu mów oraz ma kiet
sce no gra ficz nych 
23.00 - 23.30 Fi nał kon kur su Ko rze niec 
23.30 - 00.00 Po je dy nek ak tor ski 
00.00 - 00.30 Zwie dza nie te atru od ku lis 



Wy cho dząc na prze ciw po trze -
bom so sno wiec kich ro dzin wie lo -
dziet nych oraz ro dzin za stęp -
czych, któ re po sia da ją co naj -
mniej trój kę dzie ci, Mia sto So sno -
wiec przy stę pu je do re ali za cji
Pro gra mu pod na zwą: „MIEJ
WIĘ CEJ”. Pro gram re ali zo wa ny
bę dzie od stycz nia 2013r. i jest
skie ro wa ny rów nież do dzie ci
prze by wa ją cych w pla ców kach
opie kuń czo -wy cho waw czych
z te re nu So snow ca. 

Ce lem pro gra mu jest wy kre -
owa nie mo de lu ro dzi ny wie lo -
dziet nej oraz kształ to wa nie po zy -
tyw ne go kli ma tu wo bec ta kich
ro dzin, a tak że prze bu do wa ne ga -
tyw nych ste reo ty pów z nią zwią -
za nych. – Pro gram za wie ra ele -
men ty sprzy ja ją ce po zy tyw nym
wzor com wy cho wy wa nia, da je
moż li wość al ter na tyw ne go, uroz -
ma ico ne go spę dza nia cza su wol -
ne go dla ca łych ro dzin. W dal szej
per spek ty wie cza so wej mo że
rów nież przy czy nić się do bu do -
wa nia po zy tyw nych re la cji i wię -
zi ro dzin nych oraz ko rzyst nych
zmian de mo gra ficz nych – in for -
mu je Mał go rza ta Ochę dusz ko -Lu -
dwik, na czel nik Wy dzia łu Po mo -
cy Spo łecz nej UM So sno wiec.

Pro gram umoż li wia ko rzy sta -
nie ro dzi nom z pa kie tu ulg ofe ro -
wa nych przez miej skie jed nost ki
or ga ni za cyj ne w dzie dzi nie kul tu -
ry, spor tu i re kre acji oraz – do dat -
ko wo – przez in ne pod mio ty nie -
pu blicz ne. – Za sto so wa nie ta kich
na rzę dzi ma na ce lu: od cią że nie
bu dże tu ro dzin wie lo dziet nych,
a tak że zwięk sze nie do stęp no ści
do dóbr kul tu ry, spor tu i re kre -
acji – do da je na czel nik WPS.

Każ dy czło nek ro dzi ny wie lo -
dziet nej, za stęp czej – bez wzglę -
du na uzy ski wa ny do chód, otrzy -
ma imien ną kar tę pro gra mu (wy -
da wa ną na wnio sek), któ ra bę dzie
ho no ro wa na w okre ślo nych jed -
nost kach. Wnio ski o wy da nie
kar ty bę dą przyj mo wa ne od 1
paź dzier ni ka br.

Już te raz dzia ła in ter ne to wa
stro na pro gra mu: www.miej wie -
cej.so sno wiec.pl, na któ rej moż -
na zna leźć in for ma cje dot. pro gra -
mu, m.in.: re gu la min wy da wa nia

kar ty, wnio sek o wy da nie kar ty
oraz wy kaz jed no stek uczest ni -
czą cych w „MIEJ WIĘ CEJ”.

W ce lu suk ce syw ne go po sze -
rza nia i uroz ma ica nia pa kie tu ulg,
za chę ca my in nych part ne rów ze -
wnętrz nych (fir my, in sty tu cje, or -
ga ni za cje spo łecz ne) do przy stę -
po wa nia do Pro gra mu „MIEJ
WIĘ CEJ”. Po twier dze niem przy -
stą pie nia Part ne ra do Pro gra mu

jest pod pi sa nie sto sow ne go po ro -
zu mie nia, któ re go zna kiem bę dą
na klej ki po twier dza ją ce ho no ro -
wa nie kart Pro gra mu, umiesz czo -
ne przy wej ściu w wi docz nym
miej scu oraz w punk tach ka so -
wych. Stro na in ter ne to wa pro -
gra mu za wie ra lo go fir my, lin ki
do in ter ne to wych stron wła snych
oraz in ne in for ma cje o Part ne -
rze. KP

miasto
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           reklama

Włoch Mo re no Mo ser z Li qu igas -
-Can non da le zo stał zwy cięz cą 69.
To ur de Po lo gne UCI World To ur.
Wtym ro ku To ur po now nie po ja wił
się na uli cach Za głę bia. Ko la rze je -
cha li przez Dą bro wę Gór ni czą, Bę -
dzin oraz So sno wiec.13 lip ca, bo te -
go dnia so sno wi cza nie zo ba czy li
ko la rzy na tra sie, od był się 4 Etap,
zpre mią spe cjal ną no szą cą imię Ja -
naKie pu ry. 

Krót ki, szyb ki i prze zna czo ny
dla sprin te rów, tak opi sy wa ny był
czwar ty etap zBę dzi nadoKa to wic.
Na pa pie rze bez więk szych emo cji,
ale do star czył on nam ogrom nej ra -
do ści i hi sto rycz nych prze żyć
za spra wą Mi cha ła Kwiat kow skie -
go, któ ry się gnął poko szul kę li de ra. 

Mnó stwo ata ków mie li śmy
na po cząt ko wych ki lo me trach, ale
pe le ton nie da wał za wy gra ną,
szcze gól nie gdy od jeż dża li ko la rze
za gra ża ją cy po zy cji li de ra Wło cha
Mo re no Mo se ra (Li qu igas -Can non -
da le).  Bę dzin Sy ber ka – tam usy tu -
owa no Pre mię Gór ską Tau -

ron III ka te go rii, któ rą wy grał Belg
Gian ni Me er sman (Lot to Be li sol).
Kil ka ki lo me trów da lej wDą bro wie
Gór ni czej ro ze gra no Pre mię Lot ną
Fiat, któ ra pa dła łu pem Mi cha ła
Kwiat kow skie go. Dzię ki te mu zdo -
był 3 se kun dy bo ni fi ka ty i stał się
wir tu al nym li de rem wy ści gu. 

Ko lej ne dwie pre mie to Pre mie
Spe cjal ne w Bę dzi nie i So snow cu,
któ re wy gra li od po wied nio: Belg
Bert De Bac ker (Ar gos Shi ma no)
iBra zy lij czyk Ra fa el An dria to (Far -
ne se Vi ni -Sel le Ita lia). 

Na ostat nich me trach 4. eta pu
świet nie roz pro wa dzał się ze spół
Sky, ale zza pla ców Bry tyj czy ka
Be na Swi fta, wy sko czył nie spo dzie -
wa nie Li twin Aidis Kro upis, któ ry
trium fo wał od no sząc naj więk szy
suk ces w do tych cza so wej ka rie rze.
Dru gi był Swift, a trze ci Ho len der
Theo Bos (Ra bo bank). 

Ko lej ne eta py, zwłasz cza gór -
skie zdo mi no wał Mo re no Mo ser,
i to wła śnie Włoch zo stał zwy cięz cą
wy ści gu, po ko nu jąc Mi cha ła

Kwiat kow skie go za le d wie o 5 se -
kund. Na trze cim stop niu po dium
sta nął Ko lum bij czyk Lu is Ser gio
He nao Mon toya (Sky Pro Cyc ling). 

Naj lep szym gó ra lem To ur de
Po lo gne zo stał To masz Mar czyń ski
(Va can so le il -DCM). Ten sam, któ -
ry pod czas od by wa ją ce go się wła -
śnie wy ści gu Vu el ta Espa na zna ko -
mi cie ra dzi so bie na hisz pań skich
tra sach. W kla sy fi ka cji naj ak tyw -
niej sze go, po dob nie jak przed ro -
kiem, wy grał Ad rian Ku rek (Uten -
sil nord Na med), a w kla sy fi ka cji
punk to wej Ben Swift ze Sky Pro -
Cyc ling, któ ry to te am wy grał kla sy -
fi ka cję dru ży no wą. 

– WTo urze wzię li udział naj lep si
ko la rze i naj lep sze ze spo ły. War to
pod kre ślić, że nasz wy ścig za li cza ny
jest do gro na naj waż niej szych im -
prez ko lar skich wro ku. Już te raz za -
pra sza my na ju bi le uszo wy 70 To ur
de Po lo gne, za rok – mó wi Cze sław
Lang, dy rek tor To ur de Po lo gne.

Tekst i foto: MZ

Mo ser zwy cięz cą
69 To ur de Po lo gne! 
W tym ro ku To ur po now nie po ja wił się na uli cach Za głę bia

Sprinterski 4. Etap Touru wiódł m.in. przez sosnowieckie ulice, ze specjalną premią
na wysokości dworca PKP

60 lat CTL Maczki-Bór
Przez ca ły sier pień u zbie gu 
al. Zwy cię stwa i ul. 3 Ma ja moż -
na by ło oglą dać eks po zy cję, któ ra
po ka za ła ka wa łek 60-let niej hi sto -
rii CTL Macz ki -Bór. W tym ro ku
spół ka świę tu je wła śnie okrą -
gły, 60 ju bi le usz. Za so bą ma bar -
dzo uda ne la ta, a przed so bą jesz -
cze... lep sze, na któ re li czą pra -
cow ni cy i sze fo wie spół ki. 

– 60 lat dzia łal no ści fir my to
nie zwy kły czas, w któ rym w na -
szej fir mie zmie ni ło się wła ści wie
wszyst ko. Cią gły roz wój to na sza
stra te gia – tak że na ko lej ne la ta. Je -
stem prze ko na ny, że po dej mo wa ne
przez nas dzia ła nia w tym za kre sie
po zwo lą nam, rów nież w przy szło -
ści, być li de rem w ra mach ob słu gi -
wa ne go ryn ku. Na dal naj istot niej -
sze po zo sta nie dla nas bu do wa nie
do brych re la cji, za rów no z na szy -
mi klien ta mi i part ne ra mi biz ne so -

wy mi, jak i spo łecz no ścią lo kal ną.
Je stem prze ko na ny, że pod ję te
przez nas zo bo wią za nia i dzia ła -
nia, zgod nie z za sa da mi od po wie -
dzial ne go biz ne su, bę dą kon ty nu -
owa ne dla do bra nie tyl ko CTL
Macz ki -Bór, ale tak że mia sta i ca -
łe go re gio nu – mó wi Ma rian Maj -
cher, pre zes za rzą du CTL Macz ki -
Bór S.A.

Ge ne za fir my jest zwią za -
na z po wsta niem Przed się bior -
stwa Ma te ria łów Pod sadz ko wych
Prze my słu Wę glo we go, któ re
od 1952 ro ku do 1991 sta no wi ło
trzon lo gi stycz ny gór nic twa wę -
glo we go w za kre sie trans por tu
ko le jo we go, spe dy cji i do staw ma -
te ria łów pod sadz ko wych oraz za -
go spo da ro wa nia od pa dów po gór -
ni czych. Ów cze sne wła dze za de -
cy do wa ły o po dzia le przed się -
bior stwa pań stwo we go PMPPW

na kil ka nie za leż nych pod mio tów
go spo dar czych. Jed nym z nich
sta ła się obec na CTL Macz ki -Bór.
Od 1991 r. przez ko lej ne 10 lat, fir -
ma funk cjo no wa ła ja ko Ko pal nia
Pia sku Macz ki -Bór Spół ka z o.o..
W 2001 ro ku za koń czył się pro -
ces pry wa ty za cji, w ra mach któ -
re go in we sto rem stra te gicz nym
sta ła się Gru pa CTL Lo gi stics,
a spół ka przy ję ta w po czet jej
człon ków, przy ję ła na zwę CTL
Macz ki -Bór Spół ka z o.o. 

Fir ma przez ko lej ne la ta roz -
wi ja ła wi ze ru nek prze woź ni ka
i spe dy to ra ko le jo we go. Obec nie
szla ki ko le jo we CTL Macz ki -Bór
roz ło żo ne są prak tycz nie w ca łym
Gór no ślą skim Okrę gu Prze my -
sło wym, z do stę pem do ko palń
wę gla ka mien ne go, hut i elek -
trow ni oraz szla ków Pol skich Li -
nii Ko le jo wych. sk


