
W spo tka niu uczest ni czy ły wła dze
mia sta, któ re przed sta wi ły ideę iza -
sa dy funk cjo no wa nia pro gra mu
oraz pod mio ty miej skie ipry wat ne,
któ re włą czy ły się do pro gra -
mu. – Prze po wia da no, że So sno -
wiec wy lud nie je, że z mia sta wy -
emi gru ją dzie siąt ki ty się cy lu dzi,
aosta tecz nie po zo sta nie tu80 ty się -
cy miesz kań ców. Te prze po wied nie
się nie spraw dzi ły, bo mia sto wciąż
li czy po nad 200 ty się cy miesz kań -
ców. Wszyst ko za spra wą miesz -
kań ców, któ rzy zde cy do wa li się tu
po zo stać iwal czyć o to mia sto. Dziś
szcze gól nie chce my wes przeć ro -
dzi ny wie lo dziet nie. Nie ma spo łe -
czeń stwa bez sil nych ro dzin, nie ma
biz ne su bez firm ro dzin nych izdro -
wej tkan ki spo łecz nej bez pod staw
wy nie sio nych z do mu – za po wie -
dział Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent
mia sta, dzię ku jąc wszyst kim, któ -
rzy włą czy li się do ak cji. 

– Na sza ak cja ma na ce lu pro -
mo wa nie ro dzin wie lo dziet nych,
wy rów ny wa nie szans, nie za leż nie
od ich sta tu su ma te rial ne go czy
spo łecz ne go. Du ża ro dzi na to nie
pa to lo gia. Chcie li by śmy udo wod-
nić, że tak ab so lut nie nie jest, a przy -
naj mniej nie mu si być – prze ko ny wał
Zbi gniew Sza le niec, za stęp ca pre zy -
den ta mia sta. Za stęp ca pre zy den ta
pod kre ślał ten aspekt nie bez po wo -
du. – Trzy mie sią ce te mu py ta li śmy
przy pad ko wych prze chod niów,
prze pro wa dza jąc an kie tę, z czym
ko ja rzy im się du ża ro dzi na. Pa da ły
od po wie dzi, że to pa to lo gia, al ko -
ho lizm, bie da. Ale tak nie jest. I my

chce my zmie nić ten spo sób my śle -
nia – ar gu men to wa ła Mał go rza ta
Ochę dusz ko -Lu dwik, na czel nik
Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
wUrzę dzie Miej skim wSo snow cu. 

Pro gram „Miej Wię cej” jest
skie ro wa ny do ro dzin wie lo dziet -
nych i ro dzin za stęp czych, za miesz -
ku ją cych nate re nie mia sta So snow -
ca. Ro dzi ny wie lo dziet ne to ta kie,
któ re skła da ją się z ro dzi ców lub
jed ne go ro dzi ca oraz troj ga lub wię -
cej dzie ci, któ rzy są na utrzy ma niu
ro dzi ców. Pro gra mem są ob ję te
dzie ci do 18. ro ku ży cia lub do 24.
ro ku ży cia, je śli się uczą lub stu diu -
ją. Każ dy mo że uczest ni czyć wpro -
gra mie bez wzglę du nauzy ski wa ny
do chód.

Upraw nio ny czło nek ro dzi ny
otrzy ma imien ną kar tę z lo go pro -
gra mu, wy da ną przez Urząd Mia sta
So snow ca. Kar ta, pooka za niu wraz
z do ku men tem toż sa mo ści, upraw -
nia do sko rzy sta nia ze zni żek, okre -
ślo nych w za kład ce Part nerzy (za -
kład ka na stro nie in ter ne to -
wej www.miej wie cej.so sno wiec.pl).
Z kar ty mo gą ko rzy stać nie za leż nie
wszy scy człon ko wie upraw nio nych
ro dzin. Bę dą im przy słu gi wać zniż -
ki na bi le ty do Mu zeum, Te atru Za -
głę bia, Zam ku Sie lec kie go, miej -
skich do mów kul tu ry, ośrod ków
MO SIR -u, Świat Wod ny Ne mo, za -
kła dów fry zjer skich, sa lo nów ko -
sme tycz nych, ser wi sów sa mo cho -
do wych, biur nie ru cho mo ści, ba -
rów, re stau ra cji, za kła dów kra wiec -
kich. Pla ców ki otrzy ma ją spe cjal -
ne na lep ki z lo giem pro gra mu, któ -

re bę dą in for mo wać o moż li wo ści
sko rzy sta nia ze zni żek. 

Ak cja ru sza od stycz nia 2013
ro ku, ale już te raz moż na zgła szać
przy stą pie nie do pro gra mu. Ulgi
przy go to wa ne przez po szcze gól ne
pla ców ki bę dą uza leż nio ne  od sa -
mych part ne rów. Pla ców ki miej skie
za pro po nu ją 50 pro cent zniż ki, na -
to miast pry wat ni part ne rzy wza leż -
no ści od swo ich moż li wo ści.  Ideę

pro gra mu po pie ra m.in. Aga ta Mar -
sza łek, ma ma czwór ki dzie ci, któ ra
za mie rza sko rzy stać z pro gra mu,
a sa ma pro po nu je zniż ki w pro wa -
dzo nych przez sie bie nie pu blicz -
nych żłob ku i przed szko lu. – Uwa -
żam, że to bar dzo do bry po mysł,
któ ry sta no wi wspar cie dla ro dzin
wie lo dziet nych – stwier dzi ła.

Tekst i foto: Sylwia Kosman
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Podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Miasto Sosnowiec otrzymało Certyfikat
w Programie „Samorząd, który wspiera MŚP”, 
a Prezydent Kazimierz Górski tytuł Prezydent-Lider, 
który wspiera MŚP.
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221 najmłodszych sosnowiczan
może liczyć na miejsce w czterech
oddziałach Żłobka Miejskiego,
a 65 dzieci w żłobkach
prywatnych. Dodatkowo
od stycznia w piątej filii Żłobka
Miejskiego powstanie
kolejnych 25 miejsc.

Pomagałbym spółkom sportowym, ale nie
w taki sposób w jaki się to obecnie 
odbywa. Te pieniądze nie są
wykorzystywane w należyty sposób.
Przyszłością w moim odczuciu jest
postawienie na młodzież 
– mówi poseł PO Jarosław Pięta
w wywiadzie dla KM.

3 4

Brakuje nie tylko okrągłego stołu,
ale w ogóle rozmowy z ludźmi
na temat przyszłości Polski. I to
teraz, w dobie kryzysu. Ludzie nie
są głupi, trzeba ich
słuchać – podkreśla 
prof. Adam Gierek 
w rozmowie z KM.

Rusza Program dla Rodzin Wielodzietnych „Miej więcej” 

W rodzinie siła 
Zniżki na zajęcia sportowe, basen, siłownię, stok narciarski, atrakcje kulturalne, warsztaty, zajęcia oraz tańsze usługi w firmach prywatnych dla rodzin wielodzietnych zapewnia program „Miej więcej”.
Uroczyste  podpisanie porozumień w Urzędzie Miejskim zainaugurowało realizację tego programu.

Prezydent Kazimierz Górski gratulował osobom i firmom, które przyłączyły się do programu

Zwycięzcy Gry Miejskiej
• I miejsce i nagrodę w wysokości 2 tys. zł zdobył Grzegorz Dragon, 
• drugie miejsce i 1.500 zł przypadło w udziale Anecie Dziubie. 

Aparaty fotograficzne otrzymali: Paweł Makieła, Marek Dziuba, Kornel
Gała i Przemysław Potoczny.
Uczestnicy gry odebrali także talony na dżinsy, bilety do kina oraz
zestawy promocyjne, ufundowane przez Urząd Miejski.

Kurier
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– W za ło że niu jest to pi lo taż no we go pro gra mu pro fi -
lak tycz ne go. Zo sta nie on prze pro wa dzo ny w pię ciu
przed szko lach wy bra nych z pię ciu dziel nic So snow ca.
Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie po zio mu wcze sne go
wy kry wa nia przy pad ków lub sy tu acji wy so kie go ry zy -
ka prze mo cy wo bec dzie ci oraz po dej mo wa nia wcze snej
in ter wen cji – tłu ma czy Ad rian Drdzeń z Wy dzia łu Po -
li ty ki Spo łecz nej so sno wiec kie go UM.

Pi lo ta żem zo sta ły ob ję te miej skie przed szko la
nr 12, 33, 44, 38, 11 oraz Nie pu blicz ne Przed szko le „Ca -
li necz ka”.

Kra ina Świe tli ków to przy po mnie nie o we wnętrz nym,
al ter na tyw nym świe cie, peł nym fan ta zji i ma rzeń, ta jem -
nic i se kre tów, któ re go ist nie nie jest tak bli skie ser cu lecz
czę sto tak nie oczy wi ste dla ro zu mu. Każ de do świad cze -
nie, za pach, smak czy ob raz po zo sta wia w nas wy dźwięk.
To, że nie do strze ga my pew nych rze czy nie ozna cza, że
one nie ist nie ją. By wa, że la ta mi le żą ukry te po śród bez -
kre snych kra jo bra zów Kra iny Świe tli ków.

W ra mach pro jek tu oprócz dzia łań kie ro wa nych
do ma łych dzie ci (w wie ku 4-5 la t) prze wi dzia ne jest rów -
nież ofer ta kie ro wa na do ro dzi ców. W trak cie trwa nia pro -
jek tu będą oni mie li moż li wość sko rzy sta nia z bez płat -
nych warsz ta tów umie jęt no ści ro dzi ciel skich. Warsz ta ty
bę dą cy klem spo tkań, pod czas któ rych ro dzi ce zdo bę dą
wie dzę na te mat roz wo ju dziec ka oraz na bę dą umie jęt no -
ści, któ re po zwo lą im ra dzić so bie w wie lu no wych dla
nich sy tu acjach zwią za nych z wy cho wy wa niem dziec ka.
Szcze gó ło we in for ma cje do stęp ne są na stro nie kra ina -
-swie tli kow.pl oraz na fa ce bo ok -u – www.fa ce bo -
ok.com/Kra ina Swie tli kow. KP

Kraina Świetlików
zaprasza
Wydział Polityki Społecznej rozpoczął 
realizację projektu  „Kraina świetlików”. 
Działania projektu opierają się na innowacyjnym
podejściu do profilaktyki krzywdzenia 
małych dzieci.

3 paź dzier ni ka roz po czął się re mont frag men tu dro gi
DK 94 w So snow cu. Pra ce, któ re naj praw do po dob niej
po trwa ją do koń ca paź dzier ni ka obej mą nit kę wia duk tu
nad uli cą Bę dziń ską do koń ca po nad sześć set me tro wej es -
ta ka dy nad ul. Che micz ną w kie run ku Kra ko wa.

Pra ce wy ko nuje fir ma Skan ska. Koszt re mon tu to 380
tys. zło tych. Re mont prze wi du je sfre zo wa nie na wierzch -
ni, na stęp nie dro go wcy po ło żą no we siat ki i no wą na -
wierzch nię. Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem pra -
ce ma ją się za koń czyć oko ło 26 paź dzier ni ka.

Na czas re mon tu ruch w kie run ku Kra ko wa bę dzie
od by wał się jed ną jezd nią, a w kie run ku Ka to wic dwo ma
pa sa mi. KP

Remont DK 94 

Ruszył program „Śniadaniowa drużyna” 

Bez kanapki nie będzie
zwycięstwa 
– Naj lep sza jest sa tys fak cja. Jak wy -
gry wa my, jest faj nie, ale to nie jest
naj waż niej sze. Po pro stu ko cha my
grać w ko szy ków kę – przy zna je Emi -
lia Man ty kie wicz, za wod nicz ka JAS
FBG So sno wiec. Ra zem ze swo ją
kla so wą ko le żan ką, Mar ce li ną Sta -
che rą, gra ją ra zem od kil ku lat w jed -
nej dru ży nie. I jak twier dzą, za wsze
przed pój ściem do szko ły je dzą śnia -
da nie, a w szko le ka nap ki. Mar ce li -
na po twier dza: – Śnia da nie jest pod -
sta wo wym po sił kiem. Mu si my zdro -
wo się od ży wiać, że by mieć si łę tre -
no wać. Co dzien nie tre nu je my po lek -
cjach, cza sem na wet w so bo tę. Wie le
na szych ko le ża nek spę dza czas
przed kom pu te rem, a my wo li my
spę dzać czas na sa li gim na stycz -
nej – mó wi Mar ce li na, uczen ni -
ca VI kla sy Szko ły Pod sta wo wej
nr 45 w So snow cu. Dru ży na, w któ -
rej tre nu ją mło de za wod nicz ki,
uczest ni czy w pro gra mie „Śnia da nio -
wa Dru ży na”. 

Za ło że nia pro gra mu zo sta ły za -
pre zen to wa ne pod czas pra so we go
śnia da nia, któ ry od by ło się w Ho te lu
So sno wiec. 

– Śnia da nio wa Dru ży na jest ele -
men tem ogól no pol skie go pro gra mu
edu ka cyj ne go „Śnia da nio wa Kla sa”,
któ re go ce lem jest pro mo wa nie pra -
wi dło wych za sad od ży wia nia, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem śnia -
da nia i dru gie go śnia da nia, ja ko pod -
sta wo wych po sił ków w cią gu dnia.
Dru ży ny są ak tyw ne, ma ją faj ne sa le,
tre ne rów, ale czę sto bra ku je im wie -
dzy o pra wi dło wym od ży wia -
niu – mó wi Alek san der Sza łaj ko, spe -
cja li sta ds. ko mu ni ka cji w fir mie Biel -
mar, któ ra jest ini cja to rem pro jek tu. 

Do pro gra mu przy stą pi ło dzie sięć
uczniow skich klu bów ko szy ków ki
dziew cząt z ca łej Pol ski.

Spe cja li ści ds. ży wie nia obej mą
opie ką die te tycz ną dziew czę ta w wie -
ku 12, 14 i 16 lat. W trak cie kil ku na -
stu spo tkań z za wod nicz ka mi oraz tre -
ne ra mi, die te ty cy uło żą od po wied nią
die tę, któ ra bę dzie do pa so wa na do po -
trzeb mło dych spor tow ców, a tak że
od po wie dzą na wszyst kie py ta nia
zwią za ne ze zdro wym od ży wia niem. 

– Jest to no wa tor ski pro gram,
w któ rym kła dzie my na cisk nie tyl ko
na zma ga nia spor to we, ale tak że
na edu ka cję mło dych ko szy ka rek,
obej mu ją cą uło że nie dla nich spe cjal -
nej die ty. Z ko lei zma ga nia spor to we
za pla no wa no pod czas Tur nie ju Śnia -
da nio wej Kla sy, czy li roz gry wek
mię dzy śnia da nio wy mi dru ży na mi,
któ re od bę dą się na po cząt ku grud nia
w So snow cu – wy ja śnia Sza łaj ko. 

W śnia da niu, in au gu ru ją cym pro -
gram, uczest ni czy li m.in. przed sta wi -
cie le władz mia sta. 

– Sta ra my się pro mo wać no we
dzie dzi ny spor tu wśród dzie ci i mło -
dzie ży, cho ciaż ko szy ków ka nie jest

bar dzo po pu lar nym spor tem. Za pał za -
wod ni czek jest ogrom ny. Od no szą tak -
że du że suk ce sy i ca ły czas sta ra my się
wspie rać klub po przez do ta cje. Okres
dla spor tu mo że nie jest naj lep szy, ale
tam gdzie są wy ni ki, znaj dą się za wsze
pie nią dze – stwier dzi łą Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć, za stęp ca pre zy -
den ta mia sta. 

Wtó ro wał jej Ar ka diusz Chę ciń -
ski, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta. – Każ da ze wnętrz na for ma
wspie ra nia spor tu jest mi le wi dzia na,
bo mia sto nie ma moż li wo ści, by
w stu pro cen tach wspie rać dzia łal -
ność klu bów spor to wych. Ro bi my,
co w na szej mo cy, by wspie rać sport
mło dzie żo wy i dzie cię cy, bo jest to
na sze oczko w gło wie – prze ko ny wał
Ar ka diusz Chę ciń ski. – W spo rcie
waż ne są nie tyl ko tre nin gi, ale tak że
pra wi dło we od ży wia nie. Cie szę się,
że do brych na wy ków uczy my już
naj młod szych, a pry wat ne fir my
chcą pro mo wać i in we sto wać
w sport – do dał. 

Am ba sa dor ką pro gra mu edu ka -
cyj ne go „Śnia da nio wa Kla sa” jest
pre zen ter ka An na Po pek. 

– Śnia da nie to nie tyl ko ka nap ka ob -
ło żo na wę dli ną, ale zwró ce nie uwa gi
na to, że śnia da nie jest czę ścią na sze go
ry tu ału i po ka za nie te go, jak po win -
na funk cjo no wać ro dzi na. Nie ma nic
lep sze go niż wspól ny po si łek. Kuch nia
jest ser cem do mu. Że by to ser ce bi ło,
ktoś mu si usiąść przy sto le i ktoś mu si
przy go to wać po si łek. Je dze nie wspól ne -
go śnia da nia iprzy go to wa nie dla człon -
ków ro dzi ny ka na pek jest waż ne, nie
tyl ko ze wzglę dów zdro wot nych, ale po -
przez wspól ne je dze nie i tro skę wprzy -
go to wa niu ka nap ki prze ka zu je się też
mi łość ro dzi ca do dziec ka. Nie za wsze
jest czas, by mó wić so bie wiel kie sło wa,
ale za wsze jest czas, by za dbać o po si -
łek – prze ko ny wa ła An naPo pek. 

Po śnia da niu pra so wym od by ły się
roz gryw ki VI Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu Ko szy ków ki. 

Tekst i foto: Sylwia Kosman

Gościem specjalnego śniadania była Anna Popek, współgospodyni Kawy czy Herbaty w TVP2

In for ma cja o wy ko na niu bu dże tu
za pierw sze sześć mie się cy te go ro -
ku i spra woz da nie z re ali za cji wy ko -
na nia pla nu in we sty cji by ły naj waż -
niej szy mi punk ta mi ostat niej se sji
Ra dy Miej skiej. Pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski omó wił po szcze gól ne
po zy cje.

Do cho dy mia sta osza co wa no
na 700 mln zł, ich wy ko na nie w cią -
gu pół ro cza na 354 mln. Wy dat ki
okre ślo ne na po zio mie 768 mln zł
wy nio sły 344 mln zł, czy li zo sta ły
wy ko na ne na po zio mie 44,8 pro cent.
Przy cho dy osza co wa ne na po zio -
mie 85 mln zł zo sta ły wy ko na ne
na po zio mie 14 mln zł, co da ło oko -
ło 16,7 pro cent. 

War to wie dzieć, że do cho dy wła -
sne, osza co wa ne na 481 mln zł to 69
pro cent do cho dów ogó łem. Sub wen -
cja ogól na wy nio sła oko ło 177 mln
zł, a do ta cje na za da nia zle co ne przez
ad mi ni stra cję rzą do wą oko ło 50
mln zł. Do cho dy wła sne gmi ny zo -
sta ły wy ko na ne na po zio mie oko -

ło 225 mln zł w cią gu pierw szych
sze ściu mie się cy, z cze go po da tek
od nie ru cho mo ści da je 56 mln zł,
czy li oko ło 24,9 pro cent w struk tu rze
do cho dów. Z ko lei udział w po dat ku
do cho do wym to aż 41,2 pro cent,
czy li 93 mln zł. In ne po dat ki i opła ty
da ją oko ło 8,1 pro cent, czy li 18 mln
zł, a do fi nan so wa nie za dań wła snych
to ko lej ne oko ło 34 mln zł. Wy dat ki
osza co wa no na 768 mln zł, z cze go
bie żą ce ma ją wy nieść 618 mln zł,
a ma jąt ko we 150 mln zł. – Naj wię cej
środ ków nie zmien nie po chła nia ko -
lej no oświa ta, po moc spo łecz na, go -
spo dar ka i ochro na śro do wi ska oraz
kul tu ra i ochro na dzie dzic twa kul tu -
ro we go – przy po mniał Ka zi mierz
Gór ski. Wy ko na nie bu dże tu
za pierw sze sześć mie się cy zy ska ło
po zy tyw ną opi nię Re gio nal nej Izby
Ob ra chun ko wej.

Z ko lei za stęp ca pre zy den ta, Ry -
szard Łu kaw ski, omó wił za koń czo ne
bądź wciąż re ali zo wa ne in we sty cje.
Na le żą do nich m.in. Go spo dar cza

Bra ma Ślą ska, in we sty cja dro go wa
w dziel ni cy Macz ki Bór, bu do wa dro -
gi na te re nie So sno wiec kie go Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz ne go, sa la
kon cer to wa przy Ze spo le Szkół Mu -
zycz nych. W fa zie ro bót bu dow la nych
znaj du ją się m.in. bu do wa ha li spor to -
wej przy ZSO nr 14, któ rej re ali za cja
po win na już zo stać za koń czo na. Nie -
wy wią za nie się z ter mi nu bę dzie wią -
za ło się z na ło że niem ka ry umow nej
na wy ko naw cę. – Wy sła li śmy już pi -
sma, w któ rych wy li czo na przez nas
ka ra, to oko ło 600 tys. zł – stwier dził
Łu kaw ski. W pla nach jest jesz cze po -
łą cze nie ul. Kli mon tow skiejj z ul.
11 Li sto pa da, prze bu do wa skrzy żo -
wa nia ul. Ostro gór skiej, prze bu do wa -
nie skrzy żo wa nia ul. Kie ro ciń skiej –
Gra bo wej. 

Rad ni tak że za de cy do wa li o li -
kwi da cji dwóch fi lii Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej, przy ul. Naf to wej
oraz Ostro gór skiej. Wbrew wcze -
śniej szym pla nom, rad ni sprze ci wi li
się li kwi da cji ma łej fi lii przy ul. Za -

gór skiej i w ogó le uchwa ła do ty czą ca
li kwi da cji „spa dła” z po rząd ku ob rad
se sji. 

Naj wię cej emo cji wzbu dzi ła in -
for ma cja o burz li wych ob ra dach
przed sta wi cie li KZK GOP, w związ -
ku z tym, iż zwią zek przy go to wał in -
for ma cję o ko niecz no ści prze ka za -
nia ko lej nych środ ków na swo je kon -
to. – Ob ra dy by ły burz li we, ale osta -
tecz nie za żą da li śmy szcze gó ło wej
in for ma cji, na ja kiej pod sta wie do -
ko na no zmian w wy li cze -
niach – przy znał pre zy dent Gór ski. 

Cho dzi o oko ło 2 mln wię cej,
któ re gmi na po win na do pła cić
do utrzy ma nia ko mu ni ka cji. Wła dze
mia sta i zgro ma dze ni go ście mie li
oka zję tak że po znać no we go ko -
men dan ta Miej skie go Po li cji w So -
snow cu, czy li mł. insp. An drze ja Po -
pra wę. – Na zwi sko Po pra wa zo bo -
wią zu je – żar to wał ko men dant An -
drzej Po pra wa, po krót kie pre zen ta -
cji swo jej za wo do wej dro gi i przy -
szłych pla nów. (sk)

29. sesja Rady Miejskiej 

Budżet w połowie wykonany 
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24 września od by ła się wiel ka eko no micz -
na de ba ta PiS. Czy Pa na zda niem naj gor sze
la ta ma my już za so bą, czy do pie ro na le ży
przy go to wać się na na dej ście na praw dę
trud nych cza sów?
Eu ro pa prze ży wa naj więk szy kry zys
od cza su dru giej woj ny świa to wej, więc
fak tycz nie na le ży de ba to wać nad roz wią za -
nia mi, któ re są waż ne dla Pol ski i Eu ro py.
Pro po zy cje pa na pre ze sa Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go mo gą o ty le dzi wić, że z jed nej
stro ny mó wi o wy so kim de fi cy cie, ale
z dru giej stro ny pro po nu je do dat ko we wy -
dat ki na kwo tę 60 mi liar dów zło tych. Ostat -
nio uczest ni czy łem w wi zy cie stu dyj nej
w Bruk se li, w któ rej wzię li udział tak że
par la men ta rzy ści PiS i mam na dzie ję, że
wy cią gnę li wnio ski z to czą cej się tam de -
ba ty, gdzie oma wia no mię dzy in ny mi no wą
per spek ty wę bu dże to wą, kwe stię spoj rze -
nia na po li ty kę za gra nicz ną Pol ski w kon -
tek ście Unia Eu ro pej ska – świat oraz Unia
Eu ro pej ska -Pol ska. Jed no cze śnie pod czas
tej wi zy ty usły sze li śmy sa me po zy tyw ne
oce ny co do sy tu acji po li tycz nej i go spo dar -
czej Pol ski. Pro szę mi wie rzyć, że par la -
men ta rzy ści PiS ina czej za cho wu ją się
w Bruk se li, ina czej w ku lu arach, ina czej
nie ste ty w mo men cie, kie dy wi dzą pre ze sa
Ja ro sła wa Ka czyń skie go. 

Czy li jak?
To ele ment na szej smut nej rze czy wi sto -
ści…

Kry zys do pie ro te raz za ata ku je Pol skę? 
Eu ro pa nie ra dzi so bie z kry zy sem eko no -
micz nym, a dla nas szcze gól nie trud ny bę -
dzie ko lej ny rok. Nie ule ga wąt pli wo ści,
że spa dek PKB w Niem czech, praw do po -
dob nie po ni żej ze ra, ude rzy w Pol skę, dla -
te go że Pol ska pro wa dzi naj więk szą wy -
mia nę za gra nicz ną z tym wła śnie kra jem.
Do te go do cho dzi kry zys we Wło szech,
Por tu ga lii, Hisz pa nii i Gre cji. Mu si my pa -
mię tać, że choć my bę dzie my na plu sie,
je śli cho dzi o war tość PKB i cią gle je ste -
śmy przy sło wio wą zie lo ną wy spą, to jed -
nak je ste śmy bar dzo bied nym kra jem i po -
trze bu je my szyb sze go roz wo ju. Dla te go
tak waż nym dla Pol ski za gad nie niem jest
no wa per spek ty wa bu dże to wa i szan sa
na roz wój go spo dar czy z tym zwią za na.
Bez pie czeń stwo fi nan so we pań stwa po -
win no być bez dy sku syj nym prio ry te tem
nie tyl ko Plat for my Oby wa tel skiej, ale
rów nież opo zy cji.

Naj bar dziej bez sen sow ne po sel skie ini cja ty -
wy ostat nich mie się cy…
Tych po my słów jest bar dzo wie le. Naj bar -
dziej draż nią mnie dys ku sje, któ re ma ją cha -
rak ter tyl ko po li tycz ny. Z tych dys ku sji nie
wy ni ka kom plet nie nic, a jest to zwy kłe bi cie
pia ny. Te mat in vi tro to dzia ła nia, któ re po -
win ny być pod ję te, ale nie mu szą, bo te kwe -
stie są ure gu lo wa ne Kon wen cją i za bie gi in
vi tro nie są za bro nio ne i od by wa ją się przez
ca ły czas. W ko lej nej pod no szo nej kwe stii,

czy li abor cji, pa nu je sta tus quo. By coś zmie -
nić, po trze ba 231 gło sów, a to dzi siaj nie jest
moż li we, ani wjed ną, ani wdru gą stro nę. Ini -
cja ty wa Ru chu Pa li ko ta do ty czą ca fi nan so -
wa nia par tii po li tycz nych jest nie zgod -
nazkon sty tu cją iusta wą o fi nan so wa niu par -
tii po li tycz nych, a po nad to nic nie wno si
w war stwie po li tycz nej. Z ko lei pro jek ty go -
spo dar cze par tii opo zy cyj nych, zgła sza ne
w do bie kry zy su, po win ny być ra cjo nal ne
i eko no micz nie uza sad nio ne, a są śmiesz ne
i nie bez piecz ne. To tak jak by stra żak za mie -
rzał ga sić po żar ben zy ną. Pro po zy cje są fa -
tal ne, bo ge ne ru ją ogrom ne kosz ty, a nie
wska zu ją źró dła fi nan so wa nia. Są to wir tu al -
ne po my sły nie dozre ali zo wa nia. Za wsze po -
wta rzam, że opo zy cja mo że wię cej. Ale nie
w tym cza sie i nie te raz. Mą ce nie spo łe czeń -
stwu w gło wie jest nie bez piecz ne i szko dli -
we. Gro zi Gre cją, a czy te go chce my?

Ja kie roz wią za nia pro po nu je klub Plat for my
Oby wa tel skiej? 
Sku pia my się na do brych roz wią za niach
bu dże to wych. Ostroż nym i bez piecz nym
bu dże tem na 2013 rok przy go to wu je my się
na kry zys, któ ry dziś przy cho dzi z Unii Eu -
ro pej skiej. To jest od nie sie nie tak że do na -
sze go mia sta. Uwa żam, że trwa nie przy sa -
mej wła dzy to za ma ło. Trze ba nie raz pod -
jąć trud ne de cy zje, zwłasz cza że w So -
snow cu czas sta nął w miej scu 20 lat te mu,
a su ma za nie chań jest prze ogrom na.

Czy wspól ne rzą dze nie mia sta przez przed -
sta wi cie li le wi cy i PO prze ło ży ło się na ja -
kość za rzą dza nia mia stem i po dej mo wa nia
de cy zji?
Mam am bi wa lent ne od czu cia. Jest pe wien
po wiew świe żo ści. Z dru giej stro ny wy raź -
nie wi dać skost nia ły spo sób my śle nia i za -
rzą dza nia w mie ście. Zmia ny, któ re na stą -
pi ły, nie wie le wnio sły. Te ru chy na zwał bym
ru cha mi po zor ny mi, a w sy tu acji So snow -
ca są po trzeb ne zde cy do wa ne dzia ła nia,
któ re uzdro wią fi nan se mia sta. Rok 2013
bę dzie bar dzo trud nym ro kiem dla So -
snow ca, ale to bę dzie do pie ro po czą tek pro -
ble mów, któ re bę dą się na war stwiać. La -
ta 2014 i 2015 bę dą jesz cze gor sze. Bu dżet
So snow ca zna lazł się w fa tal nej sy tu acji po -
przez wcze śniej sze za nie cha nia. Wi dać
brak ra cjo nal nych zmian, zwłasz cza w po -
przed nich la tach w szkol nic twie, służ bie
zdro wia, spo rcie – do słow nie wszę dzie.

Ja ką więc uzdro wić sy tu ację w szpi ta lu? 
Spo sób jest bar dzo pro sty, ale mo że być
dość bru tal ny z punk tu wi dze nia in te re su

po li tycz ne go rzą dzą cych. Błę dem by ło
za trud nie nie dy rek to ra Swo bo dy na sta -
no wi sku dy rek to ra szpi ta la, któ ry po ło żył
kil ka szpi ta li w oko li cy i za rzą dzał na za -
sa dzie: „wol ność i swo bo da”. Na wstę pie
za trud nił nie po trzeb nie dzie siąt ki osób.
Dziś wi dać wy raź nie wiel kie prze ro sty
za trud nie nia. Wy na gro dze nia sta no wią
po nad 80 pro cent bu dże tu szpi ta la.
Zwłasz cza wy na gro dze nia le ka rzy są
zbyt wy so kie. Nie ma co uda wać i oszu ki -
wać miesz kań ców So snow ca, ko niecz -
na jest szyb ka re struk tu ry za cja szpi ta la.
Wy bór no we go dy rek to ra szpi ta la jest
spóź nio ny przy naj mniej o rok. Po zy tyw -
nym przy kła dem w za rzą dza niu szpi ta -
lem mo że być so sno wiec kie Cen trum Pe -
dia trii.

Wła dze mia sta zma ga ją się tak że z dy le ma -
tem, czy w dal szym cią gu do to wać sport za -
wo do wy…
Po trzeb na jest po pierw sze de cy zja stra te -
gicz na, po dru gie wi zja i po trze cie od wa ga,
któ rej bra ku je w mie ście. Trze ba spoj rzeć
na ten pro blem z róż nych per spek tyw: mar -
ke tin go wej, bo Za głę bie So sno wiec jest war -
to ścią roz po zna wal ną w ca łej Pol sce – to
mar ka, a tak że eko no micz nej, bo spół ki, po -
mi mo po mo cy fi nan so wej, obec nie nie po tra -
fią wyjść ze spi ra li dłu gów. 

Co by Pan po seł zro bił? 
Po ma gał bym spół kom spor to wym, ale nie
w ta ki spo sób w ja ki się to obec nie od by wa.
Te pie nią dze nie są wy ko rzy sty wa ne w na le -
ży ty spo sób. Przy szło ścią w mo im od czu ciu
jest po sta wie nie na mło dzież.

Ja ki sce na riusz wy bor czy prze wi du je Pan
w naj bliż szych wy bo rach sa mo rzą do wych? 
Uwa żam oso bi ście, że bę dzie kan dy do -
wał obec ny pre zy dent, Ka zi mierz Gór -
ski. Ruch Pa li ko ta wy sta wi Wi tol da Kle -
pa cza. W po przed niej ka den cji star to wał
rad ny Ma ciej Ada miec, ale nie wiem,
czy bę dzie nie ba wem star to wał. Swo je -
go kan dy da ta na pew no wy sta wi PiS.
Dru ga tu ra wy bo rów jest nie unik nio na,
więc po ja wia się zde cy do wa na szan sa
dla kan dy da ta Plat for my Oby wa tel skiej
na zwy cię stwo, dla oso by wy kształ co nej,
umie ją cej łą czyć, a nie dzie lić, za któ rą
miesz kań cy So snow ca nie bę dą się wsty -
dzić.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

- Trwanie przy samej władzy to za mało. Trzeba nieraz podjąć trudne decyzje - przekonuje poseł Jarosław Pięta

Łączmy, a nie dzielmy 
Rozmowa z Jarosławem Piętą, posłem Platformy Obywatelskiej 

Zmarł prof. dr hab. Wło dzi mierz Wój cik, wy kła dow ca, wie lo let ni dzie kan Wy dzia łu Fi lo lo gicz -
ne go Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach. Miał 80 lat. Prof. Wło dzi mierz Wój cik na le żał
dogro nanaj wy bit niej szych za głę biow skich na ukow ców, re gio na li stów i lu dzi kul tu ry. Był hi sto -
ry kiem li te ra tu ry, kry ty kiem, ese istą, edy to rem ipu bli cy stą. Ukoń czył po lo ni sty kę naUni wer sy -
te cie Ja giel loń skim. Był wspa nia łym wy kła dow cą, pro fe so rem zwy czaj nym Uni wer sy te tu Ślą -
skie go, współ twór cą idzie ka nem Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go UŚ. Pod czas wy wia du, któ re go udzie -
lił „Ku rie ro wi Miej skie mu” wlip cu te go ro ku, mó wił: „Je śli czło wiek ży je, „od” „do”, czy li wści -
śle okre ślo nych la tach, to przy naj mniej niech je go ży cie bę dzie mia ło ja kiś sens. Nie chaj ko muś
słu ży. Trze ba zo sta wić ja kiś ślad w tym miej scu i cza sie, wktó rym się ży ło. Niech ten ślad bę dzie
szla chet ny i pięk ny (…). Ży ję w ta ki spo sób, aby mo je ży cie nio sło coś do bre go dru gie mu czło -
wie ko wi, a nie krzyw dę. Nie chcę bo wiem, by ktoś za niósł przed Bo ga oskar ża ją ce mnie łzy”. 

Że gna my Cię Pa nie Pro fe so rze w smut ku. (sk)

Jan Szot, do tych cza so wy pre zes Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go, od szedł na eme ry tu rę.
Pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej za je go wie lo let nią pra cę na rzecz So snow ca i je -
go miesz kań ców dzię ko wa ły mu wła dze mia sta. Dzię ko wał tak że Jan Szot. – Jest czas
przyj ścia i czas odej ścia. Pra gnę wszyst kim po dzię ko wać za współ pra cę – stwier dził. 

Pre ze sem ARL był przez ostat nie 15 lat. Wcze śniej kie ro wał m.in. spół ka mi pra -
wa han dlo we go, spół dziel nią miesz ka nio wą, krót ko pra co wał w ko pal ni, a tak że
był rad nym. W su mie w So snow cu prze pra co wał 45 lat. – Zna jąc two je do świad -
cze nie, wie dzę i umie jęt no ści, bez wa ha nia za pro po no wa no ci kie ro wa nie Agen cją
Roz wo ju Lo kal ne go, bo wie dzie li śmy, że po pro wa dzisz ten pod miot dla na sze go
mia sta – wspo mi nał To masz Bań bu ła, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej. – I tak
się sta ło. By łeś pre ze sem przez 15 lat. Przez ten czas z pod mio tu, któ ry racz ko wał,
uczy ni łeś pręż ny pod miot, któ ry za pi sał się wie lo ma zło ty mi zgło ska mi w na szej
hi sto rii – pod kre ślił Bań bu ła, dzię ku jąc mu za la ta pra cy. 

Sta no wi sko Ja na Szo ta w ARL za jął Grze gorz Dą brow ski, do tych cza so wy wi -
ce pre zes ARL. (sk)

„To były wspaniałe lata” Profesor Włodzimierz Wójcik odszedł od nas

Niech życie ma sens

Podczas Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Miasto
Sosnowiec otrzymało
Certyfikat w Programie
„Samorząd, który wspiera
MŚP”, a Prezydent Kazimierz
Górski tytuł Prezydent-Lider,
który wspiera MŚP.

Cer ty fi kat w Pro gra mie „Sa mo -
rząd, któ ry wspie ra MŚP” w ka te -
go rii Mia sto So sno wiec otrzy mał
za stwa rza nie ma łym i śred nim
przed się bior stwom wa run ków ko -
rzyst nych do pro wa dze nia dzia łal -
no ści go spo dar czej oraz za szcze -
gól ne za słu gi we wspie ra niu roz -
wo ju sek to ra MŚP.

Ty tuł Pre zy dent – Li der, któ ry
wspie ra MŚP przy zna ła Ka zi mie -
rzo wi Gór skie mu Ka pi tu ła Pro gra -
mu Sa mo rząd, któ ry wspie ra MŚP.
Prze wod ni czył jej Ja nusz Ste in hoff.

Pro gram „Sa mo rząd, któ ry
wspie ra MŚP” to przed się wzię cie
to wa rzy szą ce Eu ro pej skie mu Kon -
gre so wi Ma łych i Śred nich Przed -
się biorstw. Pro gram skie ro wa ny
jest do jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go szcze bla wo je wódz kie -
go, po wia to we go i lo kal ne go. Ce -
lem pro gra mu by ło wy ło nie nie
i pro mo cja sa mo rzą dów, któ re
stwa rza ją przed się bior stwom sek -
to ra MŚP do god ne wa run ki
do pro wa dze nia dzia łal no ści go -
spo dar czej oraz w szcze gól ny spo -
sób wspie ra ją roz wój te go sek to ra.

Zna le zie nie się w gro nie Lau re -
atów Pro gra mu to nie tyl ko
wzmoc nie nie wi ze run ku Urzę du
w oto cze niu, ale tak że po twier dze -
nie szcze gól nej dba ło ści o roz wój
sek to ra MŚP. Otrzy ma nie tak pre -
sti żo we go ty tu łu z rąk śro do wisk
biz ne so wych jest wy raź nym sy -
gna łem na to, iż po dej mo wa ne
dzia ła nia w za kre sie wspie ra nia
MŚP są  sku tecz ne i ma ją cha rak -
ter trwa ły.

W wy ni ku ana li zy wnio sków
i an kiet na de sła nych przez uczest -
ni ków Pro gra mu,  Ka pi tu ła wy ło -
ni ła Lau re atów, któ rzy otrzy ma li
cer ty fi ka ty oraz ty tuł i lo go pro mo -
cyj ne „SA MO RZĄD, KTÓ RY
WSPIE RA MŚP” z po da niem ro -
ku edy cji, z peł nym pra wem je go
użyt ko wa nia we wszel kich dzia ła -
niach in for ma cyj nych, pro mo cyj -
nych i mar ke tin go wych. KP

Sosnowiec –Miasto,
które wspiera 
Małe iŚrednie
Przedsiębiorstwa
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Parowóz oficjalnie przekazany
i zaprezentowany
Pa ro wóz Ty 51 -133 jest da rem
PKP Car go S.A. dla So snow ca.
W cza sach swej mło do ści pra co -
wał na ko lei pia sko wej w na szym
mie ście. Lo ko mo ty wa zo sta ła
sym bo licz nie za pre zen to wa -
na i prze ka za na So snow co wi
w cza sie te go rocz nej Pa ro wo zja dy
w Cha bów ce. 5 wrze śnia do tarł
do na sze go mia sta z Cha bów ki.
Pod czas bli sko czte ro go dzin nej
„ope ra cji” zo stał usta wio ny na te -
re nie Ze spo łu Szkół Tech nicz nych
i Li ce al nych, tak aby był wi docz -
ny z pe ro nów Dwor ca Głów ne go.

Ofi cjal ną pre zen ta cję po łą -
czo no ze ślu bo wa niem uczniów
klas pierw szych ZSTiL. Wcze -
śniej z pro gra mem ar ty stycz nym
pre zen tu ją cym hi sto rię mia sta
wy stą pi li ucznio wie szko ły.

– To wy jąt ko wy dzień dla na -
szej szko ły. Po raz ko lej ny mo gli -
śmy się prze ko nać, że ma rze nia
się speł nia ją. Dzię ku ję wszyst -

kim, któ rzy za an ga żo wa li się w to
przed się wzię cie. Bez po mo cy
władz mia sta mi sja ta by ła by nie -
moż li wa. Wiel kie sło wa uzna nia
na le żą się tak że przed sta wi cie lom

ko lei – pod kre ślał dy rek tor szko -
ły Ja cek Gór ski.

W uro czy sto ściach wzię li
udział m.in.: przed sta wi cie le
władz mia sta, z pre zy den tem

Ka zi mie rzem Gór skim, rad ni,
dy rek to rzy szkół i pra cow ni cy
so sno wiec kiej oświa ty, nie za -
bra kło tak że przed sta wi cie li ko -
lei, któ rzy z rąk pre zy den ta ode -

bra li po dzię ko wa nia za wkład
w prze ka za nie pa ro wo zu. W tym
miej scu na le ży pod kre ślić
przede wszyst kim świet ną
współ pra cę z dy rek to rem Ja ro -
sła wem Ba gniew skim (PKP
Car go – za kład ślą sko -dą brow -
ski), jak i dyr. Da nie lem Dy gu -
da jem (PKP PLK So sno wiec),
któ rych nie mo gło za brak nąć
pod czas uro czy sto ści.

– Przed la ty wal czy li śmy
o to, aby szko ły za wo do we,
kształ cą ce za wo dow ców w da nej
bran ży nie znik nę ły z ma py na -
sze go mia sta. W wie lu przy pad -
kach uda ło nam się to, cze go do -
wo dem jest szko ła, w któ rej dziś
się znaj du je my, a któ ra kształ ci
za wo dow ców m.in. w bran ży ko -
le jo wej. No wym uczniom, któ -
rzy roz po czy na ją przy go dę z tą
szko łą ży czę wszyst kie go do bre -
go – mó wił pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski, któ ry dzię ko wał wszyst -

kim za an ga żo wa nym w spro wa -
dze nie pa ro wo zu do na sze go
mia sta. – Po dzię ko wa nia na le żą
się za rów no dy rek cji szko ły, jak
i wszyst kim pra cow ni kom urzę -
du w to za an ga żo wa nym oraz
oczy wi ście przed sta wi cie lom
ko lei, bez któ rych te go przed się -
wzię cia by nie by ło – do dał.

War to w tym miej scu nad -
mie nić, że spół ka PKP PLK chce
po zy ski wać w So snow cu tech ni -
ków trans por tu, spe cja li stów
od au to ma ty ki i pro wa dze nia ru -
chu po cią gów. – Co dla nas waż -
ne, jest zgo da, by sys te mem sty -
pen diów ob jąć od ra zu uczniów
klas dru gich i star szych – mó wi
dy rek tor szko ły. – Najam bit niej -
szy m ucz niom fir ma za pew ni
na wet stu dia wyż sze na ko le jar -
skich kie run kach i do brą ścież kę
ka rie ry – mó wi Da niel Dy gu daj,
szef so sno wiec kie go za kła du
PLK. KP

To było wyjątkowe wydarzenie w historii sosnowieckiego Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. 25 września uroczyście i oficjalnie przekazano oraz zaprezentowano najcięższy polski parowóz 
Ty51-133, który od 5 września znajduje się na terenie szkoły.

Rad ne go Ja na Bo sa ka po parł twar -
do Zbi gniew Ja skier nia, a do nich do łą -
czy li Ewa Szo ta, To masz Mę drzak,
Zbi gniew Dzie wa now ski i Jan Ła kom -
ski, któ rzy ne ga tyw nie za opi nio wa li
pro jekt in ten cyj ny do ty czą cy za mknię -
cia fi lii. 

Rad ny To masz Mę drzak po twier dza,
że ta de cy zja nie mia ła wła ści wie żad ne -
go uza sad nie nia. – To by ło je dy nie dal -
sze umac nia nie sy tu acji, z któ rą ma my
do czy nie nia, czy li z So snow cem dwóch
pręd ko ści, gdzie część mia sta się roz wi -
ja, a dru ga umie ra. Efekt oszczęd no ścio -
wy za mknię cia tej pla ców ki był by mi zer -
ny. Obec nie war to zwró cić się do Wspól -
no ty Grun to wej o ob ni że nie staw ki naj mu,
co ob ni ży kosz ty funk cjo no wa nia pla ców -
ki – do da je. 

Rad ni przy ję li więc wnio sek o po -
now ne prze ana li zo wa nie pla nu li kwi da cji
fi lii w Po rąb ce oraz o wy stą pie nie
do Wspól no ty Grun to wej w ce lu  ob ni że -
nia czyn szu za po miesz cze nie wy naj mo -
wa ne przez bi blio te kę. 

Za mknię cie dwóch fi lii bi blio tek
ozna cza do pie ro po czą tek cięć i szu ka -
nia oszczęd no ści w sfe rze kul tu ry i sztu -
ki. – Przy szło rocz ny bu dżet, prze wi dzia -
ny na fi nan so wa nie kul tu ry i sztu ki, to
oko ło trzech i pół mi lio na mniej niż
w tym ro ku. Na kul tu rze oszczę dza się

co ro ku, ale nie ma już na czym oszczę -
dzać. Tym cza sem już dziś wie my, że
KZK GOP żą da od gmin ko lej nych ba -
joń skich sum. Wła dze związ ku w pierw -
szej ko lej no ści po win ny ra cjo na li zo wać
wy dat ki, a po tem się gać do bu dże tów
gmin, któ re mu szą na każ dym kor ku
ciąć wy dat ki – mó wi rad ny To masz Mę -
drzak. 

Na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu -
ki, Pa weł Du sza, po twier dza. – Sy tu acja
fi nan so wa gmi ny jest trud na i na le ży
spo dzie wać się cięć nie tyl ko w sfe rze
kul tu ry i sztu ki. Praw do po dob nie bę -
dzie my mu sie li się zmie rzyć z 15-pro -
cen to wym cię ciem na szych fi nan sów
w ska li ro ku, prze zna czo nych na kul tu rę
i sztu kę, czy li su mą oko ło trzech i pół
mi lio na zło tych – mó wi Pa weł Du sza.
Obec nie wszyst kie in sty tu cje kul tu ry, fi -
nan so wa ne z bu dże tu mia sta, zo sta ły po -
in for mo wa ne o ko niecz no ści cięć i szu -
ka nia w swo ich bu dże tach oszczęd no ści
na po zio mie 15 pro cent. Te go rocz ny bu -
dżet na pro wa dze nie in sty tu cji kul tu ral -
nych wy niósł oko ło 23 mln zł. Te raz na -
le ży li czyć się, że na ich funk cjo no wa nie
nie znaj dzie się wię cej niż 19 mln 500
tys. zł. 

Ale już dziś wia do mo, że w przy pad -
ku nie któ rych ośrod ków szu ka nie
oszczęd no ści to mi sja nie moż li wa. 

– Naj trud niej pro gra mu je się fi nan se
Te atru Za głę bia, któ ry dzia ła se zo no wo,
od wrze śnia do czerwca. Mo że oka zać
się, że te atr za pla nu je wy sta wie nie sztuk
na kwie cień czy czer wiec, a brak nie
środ ków. Do brze by ło by gdy by uda ło się
utrzy mać do ta cję na funk cjo no wa nie te -
atru na po zio mie oko ło 4 mln 250 tys. zł,
czy li ta kim sa mym, jak do tej po ry – mó -
wi Du sza. Te atr zwró cił się o zwięk sze -
nie tej do ta cji, w obec nej sy tu acji fi nan -
so wej speł nie nie tej proś by jest nie moż li -
we. 

Re al ne cię cia do tkną przede wszyst -
kim Miej ską Bi blio te kę Pu blicz ną, któ ra
za trud nia oko ło 150 osób i li czy po -
nad 20 fi lii. Bu dżet pla ców ki jest sza co -
wa ny na su mę ok. 9 mln zł, a ko niecz ne
cię cia na po zio mie 15-pro cent to aż pół -
to rej mi lio na zło tych mniej na jej dzia łal -
ność. Stąd de cy zja o li kwi da cji dwóch fi -
lii przy ul. Naf to wej i Ostro gór skiej,
przede wszyst kim ze wzglę du na bli -
skość tych bi blio tek od sie dzi by głów nej.
Li kwi da cja fi lii nie ozna cza, że pra cę
stra cą jej pra cow ni cy, ale plan re struk tu -
ry za cji bi blio te ki za kła da, że z utra tą pra -
cy lub re duk cją eta tów mu si li czyć się
oko ło 20 osób. Wstęp nie wła dze bi blio -
te ki już za de kla ro wa ły moż li wość wy ge -
ne ro wa nia oko ło mi lio na zło tych. Resz tę
środ ków, po dob nie jak in ne in sty tu cje

kul tu ry, trze ba bę dzie za osz czę dzić
na zmniej sze niu ofer ty kul tu ral nej,
mniej szej ilo ści za jęć, warsz ta tów i im -
prez. 

– W sa mym Wy dzia le Kul tu ry i Sztu -
ki przy go to wu je my bu dżet niż szy o oko -
ło 30 pro cent w po rów na niu do ubie gło -
rocz ne go. Naj więk sze cię cia bę dą do ty -
czyć or ga ni za cji im prez, do ta cji dla or ga -
ni za cji, sto wa rzy szeń, sty pen diów ar ty -
stycz nych i na re no wa cję za byt ków – mó -
wi Pa weł Du sza. – Kul tu ra się za wsze
obro ni, na wet bez fi nan so wa nia, ale jest
to trud ne. Wszyst kie dzia ła nia bę dą po -
dej mo wa ne, ale w skrom niej szym wy -
mia rze. Uwa żam, że na le ży dbać o po -
ten cjał nie ma te rial ny mia sta – stwier dził
na czel nik. 

Pro mo wa niu kul tu ry nie sprzy ja tak -
że 23-pro cen to wy po da tek, wpro wa dzo ny
od dzia łal no ści ar ty stycz nej, bo ozna cza,
że do każ dej su my, pier wot nie prze zna -
czo nej na kon cert, na le ży do li czyć so bie
jesz cze po da tek. Gwiaz da na ple ne ro wej
im pre zie, któ ra do tej po ry za gra ła za 30
tys., te raz za gra za tę sa mą kwo tę, ale po -
więk szo ną o po da tek VAT. 

Je dy ną pew ną po zy cją jest su ma 164,5
tys. zł, za pi sa na w wie lo let niej pro gno zie
fi nan so wej i przez to nie mo że ulec ob ni -
że niu, prze zna czo na na pra ce zwią za ne
z po wsta niem mo no gra fii So snow ca. (sk)

Likwidacja dwóch filii bibliotek to dopiero początek oszczędności w kulturze i sztuce 

Kultura się obroni, ale za 
jaką cenę?
Radni z Komisji Kultury i Sztuki wstępnie nie wyrazili zgody na likwidację filii biblioteki w Porąbce przy ul. Zagórskiej. Czytelnicy najprawdopodobniej od stycznia
nie będą mogli jednak korzystać z filii bibliotek przy ul. Ostrogórskiej oraz Naftowej, które zostaną zlikwidowane. Małą filię w Porąbce „ocalono” dzięki Janowi
Bosakowi. – Rozeznałem sytuację i doszedłem do wniosku, że likwidacja tej filii nie jest najlepszym pomysłem – mówi radny Jan Bosak. – Nie przekonało mnie
ani uzasadnienie ekonomiczne ani społeczne. Zwłaszcza że oszczędności w wysokości około 14 tys. złotych to koszt najmu pomieszczeń biblioteki, który
można negocjować. Utrata takiego miejsca dla lokalnej społeczności byłaby wielką stratą – dodaje. 

Parowóz oficjalnie został powitany w Sosnowcu, m.in. przez prezydenta miasta Kazimierza
Górskiego

Mariusz Binkiewicz

Miejsc w żłobkach
przybywa 
221 naj młod szych so sno wi czan mo że li -
czyć na miej sce w czte rech od dzia łach
Żłob ka Miej skie go, a 65 dzie ci w  żłob -
kach  pry wat nych. Do dat ko wo od stycz -
nia w pią tej fi lii Żłob ka Miej skie go po -
wsta nie ko lej nych 25 miejsc. W mie ście
funk cjo nu ją tak że dwa za re je stro wa ne
nie pu blicz ne żłob ki, któ re są w sta nie
przy jąć łącz nie 65 dzie ci. Ko lej ne trzy
pry wat ne żłob ki są w trak cie za ła twia nia
for mal no ści oraz prac re mon to wych,
któ re po zwo lą im na przy ję cie ko lej nych
oko ło 80 dzie ci. - Dą ży my do te go, że by
w cią gu naj bliż sze go ro ku za pew nić od -
po wied nią licz bę miejsc w żłob kach, tak
że by wszyst kie ocze ku ją ce na miej sce
dzie ci, zo sta ły przy ję te do żłob ka – mó -
wi Zbi gniew Sza le niec, za stęp ca pre zy -
den ta So snow ca. Ta kich ma łych dzie ci
ocze ku ją cych jest obec nie po nad 100. 

Ma to umoż li wić mię dzy in ny mi
uchwa ła Ra dy Miej skiej, któ ra zo sta ła
pod ję ta w lu tym te go ro ku. Wów czas
rad ni okre śli li wy so kość i za sa dy do ta cji
ce lo wej dla pod mio tów, któ re pro wa dzą
żłob ki i klu by dzie cię ce na te re nie mia -
sta. Obec nie do 15 paź dzier ni ka pod -
mio ty pry wat ne mo gą skła dać jesz cze
wnio ski o do ta cje. Pod miot pry wat ny
mo że li czyć na do ta cję w wy so ko ści
oko ło 400 zł dla jed ne go ma lu cha. Koszt
po by tu dziec ka, nie za leż nie, czy cho dzi
do żłob ka miej skie go czy pry wat ne go
jest po dob ny i wy no si od 800 do 1200 zł
mie sięcz nie. 

Z tym, że rodzice w żłobku miejskim
za pobyt dziecka płacą maksymalnie
około 220 zł, a w żłobku prywatnym mogą
liczyć na 400 zł bonifikaty, ale muszą
pokryć pozostałą sumę z rozliczenia
opłaty za pobyt dziecka, która, w
zależności od liczby godzin spędzonych w
żłobku i tak może wynieść kilkaset
złotych. (sk)
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Kil ka lat te mu nad pol skim nie bem roz bły sły sa mo rzą -
do we gwiaz dy pre zy den tów kil ku naj więk szych miast.
Me dia zza chwy tem opi sy wa ły „suk ce sy” spraw dzo nych
go spo da rzy – Maj chrow skie go, Ada mo wi cza, Gro bel ne -
go czy Dut kie wi cza. Za chwy ce ni wy bor cy bez wa ha nia
po wie rza li im los swo ich miast na ko lej ne ka den cje. Te -
raz oka zu je się, że bra li udział w swo istej fi nan so wej pi -
ra mi dzie, za któ rą przyj dzie im sło no za pła cić. Kon se -
kwen cje roz bu cha nych wy dat ków i prze in we sto wa nia
wi dać obec nie już nie tyl ko w Kra ko wie, ale i w in nych
du żych mia stach ba lan su ją cych napro gu do pusz czal ne -
go za dłu że nia. Oka za ło się, że na sze gwiaz dy po tra fi ły
zmie niać rze czy wi stość, ty le że zapo ży czo ne pie nią dze.

Sy tu acja fi nan so wa So snow ca jest tro chę in na. Co nie
zna czy, że lep sza. Ra dy kal na re duk cja pla nów in we sty -
cyj nych mia sta, któ ra na stą pi ła w po cząt kach 2010 ro ku
za po bie gła prze kro cze niu gra ni cy za dłu że nia (60% do -
cho dów). Uda ło się rów nież zna czą co ogra ni czyć dy na -
mi kę wzro stu wy dat ków bie żą cych. Ale to ko niec do -
brych wia do mo ści. No we za sa dy okre śla nia do pusz czal -
nej wy so ko ści dłu gu, któ re wcho dzą wży cie od2014 ro -
ku są dla nas zde cy do wa nie bar dziej nie ko rzyst ne, co
wprak ty ce za blo ku je po waż niej sze in we sty cje. Odkil ku
lat wzrost do cho dów mia sta nie prze kra cza wskaź ni ka in -
fla cji. Wy ni ki pierw sze go pół ro cza wska zu ją, że dy na -
mi ka wzro stu wy dat ków bie żą cych zno wu przy spie szy -
ła. A na do da tek za po wia da ne od mie się cy go spo dar cze
spo wol nie nie wkoń cu na de szło.

Kry zys go spo dar czy to zja wi sko glo bal ne. Je że li
ktoś twier dzi, że mo gli śmy go unik nąć, to nie wie co mó -
wi. Ale moż na się do nie go przy go to wać, tym bar dziej
że w prze ci wień stwie do ro ku 2008, obec ne za ła ma nie
nie jest za sko cze niem. Że by to zro bić trze ba po sia dać
umie jęt ność per spek ty wi stycz ne go my śle nia i dłu go fa -
lo we go pla no wa nia fi nan so we go oraz zdol ność dopo li -
tycz nej i spo łecz nej aser tyw no ści. Bez te go każ de go -
spo dar cze wah nię cie mo że mieć nie obli czal ne kon se -
kwen cje.

Wie lo let nie pla no wa nie fi nan so we nie jest rze czą ła -
twą. Po dob nie jak wprzy pad ku pro gno zo wa nia po go dy,

ilość zmien nych jest tak wiel ka, że czę sto przy po mi na to
wró że nie zfu sów. Pa ra dok sal nie spra wę jesz cze bar dziej
skom pli ko wa ło wstą pie nie na sze go kra ju doUE. Fun du -
sze unij ne da ją ogrom ne moż li wo ści. Ale do każ dej in -
we sty cji po trzeb ny jest wkład wła sny. Sta ra jąc się ośrod -
ki unij ne, naj czę ściej trze ba mieć go to wy pro jekt,
a w przy pad ku więk szych przed się wzięć rów nież stu -
dium wy ko nal no ści. Wy ma ga to za an ga żo wa nia nie ma -
łych środ ków, któ re w przy pad ku nie otrzy ma nia wspar -
cia naj czę ściej prze pa da ją. Sa me za sa dy roz strzy ga nia
kon kur sów nie jed no krot nie wzbu dza ją wąt pli wo ści.
Apo dział środ ków, któ re nie zo sta ły wy ko rzy sta ne to już
czy sta ame ry kan ka, wktó rej trud no do pa trzeć się ja kich -
kol wiek re guł.

Te wszyst kie ze wnętrz ne uwa run ko wa nia nie zwal -
nia ją jed nak władz sa mo rzą do wych odod po wie dzial no -
ści. Tym cza sem wy da je się, że w wie lu przy pad kach
wło da rze pol skich miast po boż ne ży cze nia przyj mo wa li
za re al ną rze czy wi stość. Nie ina czej by ło też w So snow -
cu. Cię cia wy dat ków prak tycz nie we wszyst kich dzie dzi -
nach ja kie cze ka ją nas wnaj bliż szych la tach – trze ba być
bar dzo na iw nym wie rząc, że to tyl ko pro blem ro -
ku2013 – moż naby ło prze wi dzieć wie le mie się cy wcze -
śniej. Imoż nasię by ło donich przy go to wać wpro wa dza -
jąc pro gram oszczęd no ścio wy. Tym cza sem ob ser wu je -
my ner wo we ru chy, któ re jak się oka zu je nie za wsze zo -
sta ły do koń ca prze my śla ne, cze go przy kła dem jest po -
zba wio nazna czą cych fi nan so wych ko rzy ści pró ba li kwi -
da cji fi lii Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej naPo rąb ce. Nikt
też nie ana li zu je fi nan so wych kon se kwen cji dla na sze go
bu dże tu re ali zo wa nych obec nie in we sty cji w dzie dzi nie
kul tu ry (MU ZA, Sa la Kon cer to wa) czy ko mu ni ka cji
(ŚKUP, prze bu do wa li nii nr15). Bra ku je od waż nych de -
cy zji wspra wie spół ek spor to wych iSzpi ta la Miej skie go.
Za sa da ja koś to bę dzie i ape le Pre zy den ta ouni ka nie ka -
ta stro fal nych wi zji już wkrót ce zde rzą się z twar dą fi nan -
so wą rze czy wi sto ścią. A wte dy po cie sza nie się, że in ni
ma ją jesz cze go rzej, mo że miesz kań com na sze go mia sta
nie wy star czyć. 

Ka rol Wi niar ski 

Wrze sień jest tym mie sią cem, wktó rym sa mo rzą dow -
cy po chy la ją się nad in for ma cją na te mat prze bie gu
wy ko na nia bu dże tu ikształ to wa nia się wie lo let niej pro -
gno zy fi nan so wej w pierw szym pół ro czu 2012 przed -
sta wio nej przez Pre zy den ta Mia sta. Ma te ria ły te sta no -
wią cie ka wą lek tu rę ob ra zu ją cą wszyst ko to, co wkwe -
stii do cho dów i wy dat ków bu dże to wych mia sta do ko -
na ło się wpierw szym pół ro czu, przy tym sta ją się pod -
sta wą dofor mu ło wa nia pro gnoz naca ły rok. Za bar wie -
niem dys ku sji na ten te mat sta je się obec na trud na, kry -
zy so wa sy tu acja w kra ju, ostrze że nia ze stro ny na sze -
go rzą du, oraz me dial ne prze ka zy wktó rych prze ka zy -
wa ne są opi nie rze czo znaw ców wtej ma te rii i to tak ze
stro ny opo zy cji jak i rzą do wej. Sku pię się jed nak
na tym wszyst kim co do ty czy So snow ca. Otóż ana li -
zu jąc stro nę do cho do wą bu dże tu w pierw szym pół ro -
czu i za pi sa ne w dzia łach i roz dzia łach wspo mnia nej
in for ma cji, na le ży po zy tyw nie oce nić do cho dy bu dże -
to we w tym cza sie, o czym świad czą uwy pu klo ne
w ma te ria łach fak ty. Za pla no wa ne w bu dże cie na bie -
żą cy rok do cho dy napo zio mie700 mln zł zre ali zo wa -
ne zo sta ły w 50,6% co jest wy ni kiem po zy tyw nym,
anawy nik ten zło ży ło się wie le sprzy ja ją cych uwa run -
ko wań. Przy kła do wo, ścią gal ność po dat ków od nie ru -
cho mo ści czy wie czy ste go użyt ko wa nia, a tak że udzia -
ły mia sta w po dat kach od osób praw nych i fi zycz nych
od pro wa dza nych do bu dże tu pań stwa, któ re sta no wią
je den z pod sta wo wych skład ni ków do cho dów bu dże -
to wych w mie ście za pla no wa nych na po zio mie 217,5
mln zł azre ali zo wa nych wbli sko43%. Wszcze gól no -
ści, cho ciaż jest to zja wi sko bar dzo po zy tyw ne, za sta -
na wia pro cen to wo wy so ka w sto sun ku do pla nu re ali -
za cja udzia łów w po dat kach od osób praw nych zre ali -
zo wa na na po zio mie po wy żej 60%. 

Bę dąc przy tym te ma cie wy pa da za uwa żyć, że
pro pa go wa ny jest oby wa tel ski pro jekt pod któ rym
pod pi sa ło się oko ło 120 ty się cy oby wa te li skie ro wa -
ny pod ad re sem rzą du pro po nu ją cy zwięk sze nie
udzia łu sa mo rzą dów w do cho dach PIT. We dług tej
pro po zy cji, któ rą po parł w swo im sta no wi sku sa mo -

rząd so sno wiec ki na sku tek prze su nięć środ ków
z bu dże tu pań stwa do sa mo rzą dów, te ostat nie uzy -
ska ły by oko ło 8 mld zł. Te kwo ty bu dzą sza cu nek
i da ją szan sę zła pa nia od de chu sa mo rzą dom, w tym
rów nież sa mo rzą do wi so sno wiec kie mu. Trud no wy -
ro ko wać, ja ki bę dzie sku tek tej ak cji, jed no jest pew -
ne je śli nie na stą pią zmia ny sys te mu fi nan so wa nia
sa mo rzą dów, to ich sy tu acja fi nan so wa w ko lej nych
la tach ule gać bę dzie sys te ma tycz ne mu po gor sze niu.
Mó wiąc o po zy tyw nym wy ni ku stro ny do cho do wej
bu dże tu trud no nie po ka zać przy naj mniej jesz cze
dwóch przy kła dów. Pierw szy to wpły wy z „Fun du -
szu Spój no ści” na re ali za cję „Go spo dar ki Ście ko -
wej” w So snow cu i jest to zna czą ca kwo ta bo oko -
ło 5,5 mln zł. Dru gim przy kła dem to wpły wy z R. P.
O -W. S. L. w ra mach do fi nan so wa nia za dań w ob -
sza rze „Go spo dar czej Bra my Ślą ska” i jest to kwo ta
oko ło 18 mln zł, co sta no wi 175% pla no wa nej kwo -
ty. Po zy tyw nych przy kła dów moż na by ło by po dać
znacz nie wię cej ży czy ło by się aby, te po zy tyw ne
ten den cje mia ły miej sce na ko niec ro ku. W fe lie to -
nie tym sku piam się nie mal wy łącz nie na stro nie do -
cho do wej bu dże tu po nie waż do brze re ali zo wa ne do -
cho dy de cy du ją o moż li wo ściach wy dat ko wych
i pla no wym zre ali zo wa niu rocz nych za dań w tym za -
kre sie. 
Dla po rząd ku krót ka in for ma cja na te mat wy dat ków
w pierw szym pół ro czu br., któ re za pla no wa ne zo sta -
ły na po zio mie 768 mln zł i zre ali zo wa ne w 44,8%.
Do brze re ali zo wa ne są wy dat ki bie żą ce ma ją ce
wpływ na funk cjo no wa nie mia sta na co dzień, nie co
go rzej z wy dat ka mi in we sty cyj ny mi za pla no wa ny mi
na po zio mie 150 mln a zre ali zo wa ny mi na po zio -
mie 23%. Jest jed nak pew ne, że czym in nym jest wy -
dat ko wa nie fi nan so we na in we sty cje w pierw szym
pół ro czu któ re nie idzie w pa rze z re ali za cją in we sty -
cji któ re de fac to roz li cza ne są nako niec ro ku, tak więc
my ślę, że na ko niec ro ku z in we sty cja mi bę dzie nie
naj go rzej.

To masz Bań bu ła

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

Spadające gwiazdy

Z głosem opozycji nikt się, niestety, nie liczy, uważa radna Alicja Skarbińska-Poznańska 

Racjonalna polityka?
Rozmowa z Alicją Skarbińską-Poznańską, radną klubu PiS 

Jest Pa ni prze wod ni czą cą MOZ NSZZ
„So li dar nośc” Pra cow ni ków Ochro ny
Zdro wia w So snow cu, więc pro ble my
służ by zdro wia, pra cow ni ków i pa -
cjen tów są Pa ni do brze zna ne. Czy sy -
tu ację w Szpi ta lu Miej skim uda się
uzdro wić? 
Uwa żam, że pro ble my Szpi ta la
Miej skie go są bar dzo po waż ne.
Wy ni ka ją mię dzy in ny mi z te go, iż
kon trakt zNa ro do wym Fun du szem
Zdro wia jest zbyt ni ski, ale per spek -
tyw do dal sze go roz wo ju tak że wi -
dzę nie wie le. Do te go do cho dzi
ogrom ny prze rost ad mi ni stra cji,
dość spryt nie zresz tą ukry tej wróż -
nych dzia łach szpi ta la. Uwa żam, że
jest zbyt wie lu kie row ni ków róż -
nych dzia łów, czte rech wi ce dy rek -
to rów szpi ta la, któ rych pen sje są
dość wy so kie. Moż na so bie za dać
py ta nie, czy szpi tal na to stać? Przy -
mie rza my się do re struk tu ry za cji
i re or ga ni za cji szpi ta la, któ ra jest
nie unik nio na. 

Czy no wy dy rek tor da ra dę?
To się do pie ro oka że. Bę dzie my się
bacz nie przy glą dać je go dzia ła -
niom. 

Szpi ta lem kie ro wa ło już kil ku dy rek to -
rów. Któ re go pra cę oce nia Pa ni naj -
wy żej?

Uwa żam, że naj lep szym dy rek to -
rem był Ma rek Stęp niak. Z te go
wzglę du, iż dy rek tor zo sta wił szpi -
tal bez dłu gów. Ja ko związ ko wiec
mu szę zcięż kim ser cem stwier dzić,
że od by ło się to kosz tem pra cow ni -
ków, któ rzy po nad to otrzy my wa li
naj niż sze w mie ście wy na gro dze -
nia. Kie dy po łą czo no szpi ta le, za -
czę ło się źle dziać w szpi ta lu. 

Co raz czę ściej mó wi się w ku lu arach,
że le ka rze, któ rzy pra cu ją w szpi ta lu,
za ra bia ją zbyt du żo, je śli wziąć
pod uwa gę kon dy cję szpi ta la…
Le karz mu si za swo ją pra cę do stać
od po wied nie wy na gro dze nie. Po -
za tym kon trakt wy ma ga za trud nie -
nia okre ślo nej licz by le ka rzy spe cja -
li stów, więc je śli nie zo sta ną speł -
nio ne te wy ma ga nia, nie otrzy ma -
my kon trak tu. 

Jest Pa ni rad ną po raz pierw szy. Jak
Pa ni oce na dzia ła nia władz mia sta?
Ge ne ral nie wo la ła bym się nie wy -
po wia dać na ten te mat. Moż na jed -
nak zwró cić uwa gę naróż ne aspek -
ty tej spra wy. Kie dy szpi tal, „dwój -
ka”, znaj do wa ła się w bu dyn ku,
w któ rym te raz mie ści się Urząd
Miej ski, to bu dy nek szpi ta la był
brud ny, znisz czo ny i wy ma gał ge -
ne ral ne go re mon tu. Urząd Miej ski

jest te raz wy re mon to wa ny ipięk ny.
Jest mi tro chę przy kro z te go po wo -
du, że pre zy dent bar dziej dba
o urzęd ni ków niż pa cjen tów i pra -
cow ni ków szpi ta la.

Na le ży Pa ni do klu bu PiS, czy li klu bu
opo zy cyj ne go. Czy Wasz głos od gry wa
ja kie kol wiek zna cze nie w Ra dzie Miej -
skiej? 
Tak, je ste śmy w opo zy cji, ale tak
na praw dę nikt się nie li czy z na -
szym gło sem. Jest koalicja rad nych
SLD – PO, li czą ca21 rad nych, któ -
ra da je mi pew ną prze wa gę, więc
nikt nie mu si słu chać te go, co ma -
my dopo wie dze nia. Mó wiąc żar to -
bli wie, na wet gdy by śmy pro te sto -
wa li, wy cho dzi li z sa li ob rad, by li
prze ciw, to w ogó le rad ni ko ali cji
nie zwra ca ją na nas uwa gi. Co jed -
nak nie zna czy, że nie war to mieć
swo je go zda nia. Bo war to je mieć
iwal czyć osłusz ne ra cje ido bre de -
cy zje. 

Z ja ki mi spra wa mi naj czę ściej zwra ca -
ją się do Pa ni ja ko rad nej miesz kań cy? 
Na gmin nie po ja wia ją się ta kie te -
ma ty jak: pra ca, miesz ka nie, dłu gi
miesz ka nio we. W tych kwe stiach
ja ko rad ni nie wie le mo że my po -
móc. In for mu ję omoż li wo ści otrzy -
ma nia róż ne go ro dza ju za sił ków,

jak cho ciaż by miesz ka nio we go, za -
sił ków z po mo cy spo łecz nej, do -
star czam dru ki, in for mu ję, jak
starać się o miesz ka nie gmin ne czy
so cjal ne, wy ja śniam, gdzie i w ja -
kim ce lu moż na zło żyć do ku men -
ty. Miesz kań cy nie zda ją so bie spra -
wy z form po mo cy, ja ka im przy -
słu gu je, czę sto są nie za rad ni ży cio -
wo. Po za tym zwra ca ją się z ty po -
wy mi proś ba mi o re mon ty dróg,

ulic, chod ni ków, kła dek, bu dyn ków
czy na pra wę oświe tle nia. 

Co Pa nią ucie szy ło, zdzi wi ło, a mo że
na wet i zbul wer so wa ło pod czas spra -
wo wa nia man da tu rad nej? 
Du żo kon tro wer sji wzbu dza pro -
blem do to wa nia spół ek spor to -
wych. Ge ne ral nie za zwy czaj wklu -
bach pa nu je dys cy pli na i wszy scy
rad ni w da nej spra wie gło su ją tak
sa mo. Tym ra zem po pro si łam o to,
by za gło so wać ina czej niż po zo sta li
człon ko wie klu bu i ta ką zgo dę
otrzy ma łam, z cze go by łam za do -
wo lo na. Cho ciaż rad ni mo je go klu -
bu by ły prze ciw ni prze ka zy wa niu
dal szych środ ków na dwa klu by
spor to we, to ja jed nak po par łam tę
uchwa łę. Bar dzo lu bię pił kę noż ną,
a mój syn grał w Za głę biu, więc
mam spo ry sen ty ment iuwa żam, że
na le ży dać klu bom jesz cze jed ną
szan sę na wyj ście z dłu gów. 
Mia łam tak że in ną pro po zy cję do -
ty czą cą od płat no ści za ko lej ną go -
dzi nę w przed szko lu po godz.
13.00, bo do go dzi ny 13.00 za po -
byt wprzed szko lu są bez płat ne. Za -
pro po no wa łam 50 gro szy za każ dą
go dzi nę. Rad ni uchwa li li kil ku krot -
nie wyż szą staw kę. I co się oka za -
ło? Ro dzi ce za bie ra ją dzie ci o 13
i fak tycz nie gmi na te raz na tym tra -

ci. Chy try cza sem tra ci dwa ra zy,
jak mó wi przy sło wie. 
Nie ro zu miem tak że de cy zji li kwi -
da cji Ze spo łu Szkół nr1 przyul. Te -
atral nej i prze nie sie nia uczniów
do in nych pla có wek, któ ra ma na -
stą pić w przy szłym ro ku. Szko ła
mie ści się w cen trum mia sta, speł -
nia wszel kie stan dar dy. Szko da mi
dzie ci po krzyw dzo nych przez los,
któ rym trze ba szcze gól nie po ma -
gać, oto czyć wła ści wą opie ką,
aktó re jesz cze te raz do dat ko wo bę -
dą mu sia ły zmie nić szko łę. Cza sa -
mi na le ży wziąć poduwa gę nie tyl -
ko aspek ty eko no micz ne. 
Ostat nio otrzy ma li śmy tak że ma te -
ria ły do ty czą ce po li ty ki za trud nie -
nia w Urzę dzie. Zbul wer so wa ło
mnie to, że słup ki osób za trud nio -
nych, za miast iść w dół, czy po zo -
sta wać na tym sa mym po zio mie, to
cią gle idą do gó ry. Za trud nie nie
urzęd ni ków wzra sta. Wmie ście za -
my ka się szko ły, re struk tu ry zu je
szpi tal, aurzęd ni ków jest co raz wię -
cej. Nie wiem, czy pro wa dze nie ta -
kiej po li ty ki jest ra cjo nal ne oraz
eko no micz nie i spo łecz nie uza sad -
nio ne. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Dobrze realizowany budżet



Za sa dy za wie sza nia i zmniej sza nia
świad czeń eme ry tal no -ren to wych do ty -
czą ren ci stów oraz eme ry tów, któ rzy nie
ukoń czy li po wszech ne go wie ku eme ry -
tal ne go (60 lat ko bie ta i 65 lat męż czy -
zna). 

Nie zmniej sza się ani nie za wie sza
w ra zie osią ga nia przy cho du:
• rent in wa li dy wo jen ne go i rent ro dzin -

nych po tym in wa li dzie,
• rent in wa li dy woj sko we go, któ re go nie -

zdol ność do pra cy po wsta ła w związ ku
ze służ bą woj sko wą i rent ro dzin nych
po tym in wa li dzie. 

Na za wie sze nie lub zmniej sze nie
eme ry tur i rent wpły wa przy chód pod -
le ga ją cy obo wiąz ko wi ubez pie cze nia
spo łecz ne go uzy ska ny m.in. z ty tu łu
za trud nie nia w ra mach sto sun ku pra cy,

z ty tu łu pra cy w rol ni czej spół dziel ni
pro duk cyj nej, umo wy o pra cę na kład -
czą, agen cyj ną, zle ce nia czy pro wa dze -
nia po za rol ni czej dzia łal no ści go spo -
dar czej. 

Po nie waż prze cięt ne wy na gro dze nie
w dru gim kwar ta le ule gło ob ni że niu
i wy nio sło 3.496,82 zł, od 1 wrze -
śnia 2012 r. ob ni żo ne zo sta ły rów nież
kwo ty przy cho du i wy no szą od po wied -
nio:
• 2.447,80 zł; kwo ta przy cho du rów na 70

% prze cięt ne go wy na gro dze nia,
• 4.545,90 zł; kwo ta przy cho du rów -

na 130% prze cięt ne go wy na gro dze nia.
Gdy przy chód prze kro czy 70%

prze cięt ne go wy na gro dze nia i nie bę -
dzie wyż szy niż 130% prze cięt ne go
wy na gro dze nia – eme ry tu ra, ren ta z ty -

tu łu nie zdol no ści do pra cy oraz ren ta
ro dzin na dla jed nej oso by, ule gną
zmniej sze niu o kwo tę prze kro cze nia,
nie wię cej jed nak niż o kwo tę mak sy -
mal ne go zmniej sze nia (usta lo ną
przy ko lej nych wa lo ry za cjach). Za wie -
sze niu ule ga ją eme ry tu ry i ren ty osób,
któ re osią gnę ły przy chód prze kra cza ją -
cy 130% prze cięt ne go wy na gro dze nia.
Ta kie li mi ty bę dą obo wią zy wa ły do 30
li sto pa da. 
Od 1 mar ca 2012 r. kwo ta mak sy mal ne -
go zmniej sze nia wy no si:
• 528,00 zł – dla eme ry tur i rent z ty tu łu

cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy, 
• 396,03 zł – dla rent z ty tu łu czę ścio wej

nie zdol no ści do pra cy, 
• 448,83 zł – dla ren ty ro dzin nej, do któ -

rej upraw nio na jest jed na oso ba.

porady
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Pierwsze Dni Ubezpieczonego

Niższe zarobki, niższe limity

           reklama

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

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ad res lo ka lu

Racławicka 1

Robotnicza 1

3 – go Maja 11

Dęblińska 7

Sobieskiego 3D

Komandosów 5

Saperów 7

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 99 I piętro

pok. 112 - 113

Dobrzańskiego 99  I piętro

pok. 114 - 115

Zapały 10

Orląt Lwowskich 18

Wojska Polskiego 102

Wrzosowa 8

Wrzosowa 8 

Warszawska 3/5

Wspólna 1/1 

Modrzejowska 32a

Wspólna 12

Wspólna 12 

ADM 

2

2

3

4

4

5

5

5

5

5

7

8

8

8

8

9

9

9

9

9

Pow. użytk. 

w m2

22,50

26,50

268,13

36,26

149,40

165,4

4,14-5,60

od 4,14 do 5,60

pok. 112 – 17,79

pok. 113 – 12,50

pok. 114 - 12,92

pok. 115 – 11,80

86,03

18,00

48,15

46,42

54,93

32,84

24,24

55,13

41,60

13,10

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, 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, c.o., wc – (wspólne na korytarzu)

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

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

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

klimatyzacja

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc na strychu 

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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.

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

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

3 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.

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 na parterze od strony frontowej budynku.  

Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM.

Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

Lokal usytuowany w oficynie na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

Stawka

minimalna

8,00

10,00

10,00

15,00

10,00

6,00

8,00

5,00

10,00

10,00

15,00

8,00

10,00

15,00

13,00

35,00

20,00

27,00

8,00

8,00

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: 

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

Od 8 do 12 paź dzier ni ka, w go dzi nach
urzę do wa nia sal ob słu gi klien tów Od dzia -
łu, bę dą się od by wa ły Dni Ubez pie czo ne -
go w ZUS. 

Jest to ogól no pol ska ak cja in for ma cyj -
na ad re so wa na do wszyst kich ubez pie czo -
nych (pra cow ni ków, zle ce nio bior ców, osób
wy bie ra ją cych się za gra ni cę). W pla ców -
kach ZUS nate re nie ca łe go kra ju wdru gim
ty go dniu paź dzier ni ka bę dą na nich cze kać

eks per ci, któ rzy od po wie dzą na py ta nia
i wy ja śnią wszyst kie wąt pli wo ści. Spe cjal -
nie na to wy da rze nie zo sta ły przy go to wa ne
ma te ria ły in for ma cyj ne – ulot ki ipo rad ni ki.

Bę dzie moż na za po znać się z za sa da mi
pod le ga nia ubez pie cze niom spo łecz nym,
opła ca niem skła dek czy ko rzy ścia mi wy ni -
ka ją cy mi z by cia oso bą ubez pie czo ną. Bę -
dzie się moż na tak że do wie dzieć, w któ rym
pań stwie po win nabyć zgło szo nadoubez pie -
czeń spo łecz nych oso ba wy ko nu ją ca pra cę
w kra jach Unii Eu ro pej skiej, Eu ro pej skie go
Ob sza ru Go spo dar cze go iwSzwaj ca rii. 

Pod czas Dni Ubez pie czo ne go po ka -
za ne zo sta ną tak że moż li wo ści, ja kie da -
je Plat for ma Usług Elek tro nicz nych
(PUE). W ra mach pre zen ta cji bę dzie
moż na za po znać się z pro fi lem ubez pie -
czo ne go, na któ rym moż na m.in. spraw -

dzić swo je da ne iden ty fi ka cyj ne i ad re so -
we oraz in for ma cje o wy so ko ści skła dek,
któ re od pro wa dza pra co daw ca. Po nad to
do dat ko wo tak że przy go to wa no ulot ki, co
za sy gna li zo wa łam na wstę pie. Do ty czą
one spraw osób ubez pie czo nych, m.in. za -
sad opła ca nia skła dek od osób bę dą cych
pra cow ni ka mi czy zle ce nio bior ca mi,
moż li wo ści pod le ga nia ubez pie cze niom
przez nia nie, czy praw i obo wiąz ków
zwią za nych z człon ko stwem w OFE. 

Dla osób, któ re nie bę dą mo gły oso bi -
ście od wie dzić pla ców ki ZUS prze wi -
dzia no dy żu ry te le fo nicz ne spe cja li stów
ZUS oraz cza ty z eks per ta mi. Wszyst kie
ma te ria ły in for ma cyj ne oraz szcze gó ło -
wy har mo no gram Dni Ubez pie czo ne go
bę dą do stęp ne na stro nie in ter ne to wej
www.zus.pl

Nie jed na oso ba, któ ra po bie ra no wą eme -
ry tu rę, czy li ob li czo ną we dług zre for mo -
wa ne go sy te mu, chcia ła by że by prze li -
czo no jej to świad cze nie. Po wsta je py ta -
nie: w ja kiej sy tu acji ma do te go pra wo?

Otóż wy so kość no wej eme ry tu ry ule -
ga po now ne mu usta le niu, je że li po przy -
zna niu eme ry tu ry eme ryt pod le gał ubez -
pie cze niom eme ry tal nym i ren to wym,
czy li na przy kład był za trud nio ny
na pod sta wie umo wy o pra cę i z te go ty -
tu łu by ły opła ca ne skład ki. Po now ne ob -
li cze nie wy so ko ści po le ga na:

– usta le niu kwo ty skła dek na ubez pie -
cze nie eme ry tal ne, za ewi den cjo no wa -
nych na kon cie ubez pie czo ne go po dniu
usta le nia pra wa do eme ry tu ry z uwzględ -
nie niem wa lo ry za cji tych skła dek,

– po dzie le niu kwo ty skła dek przez
śred nie dal sze trwa nie ży cia, usta lo ne dla
wie ku ubez pie czo ne go, w dniu zło że nia
wnio sku o prze li cze nie. 

Pod sta wę usta le nia eme ry tu ry w no -
wej wy so ko ści sta no wi kwo ta skła dek
ze wi den cjo no wa nych od mie sią ca,
od któ re go zo sta ła pod ję ta wy pła ta eme -
ry tu ry po raz pierw szy, do mie sią ca po -
prze dza ją ce go mie siąc zgło sze nia wnio -
sku o po now ne usta le nie eme ry tu ry.
Po usta le niu tej kwo ty do da je się ją
do kwo ty już wy pła ca nej eme ry tu ry. Za -
sa dę tę sto su je się od po wied nio do ko lej -
nych wnio sków o usta le nie eme ry tu ry
w no wej wy so ko ści.

Po now ne usta le nie wy so ko ści eme -
ry tu ry na stę pu je na wnio sek ubez pie czo -
ne go zgło szo ny nie wcze śniej, niż
po upły wie ro ku ka len da rzo we go, a je -
że li ubez pie cze nie usta nie w trak cie ro -
ku ka len da rzo we go – po usta niu ubez -
pie czeń eme ry tal ne go i ren to wych. 

Po now ne mu usta le niu świad cze nia
pod le ga ją rów nież eme ry tu ry mie sza ne,
czy li usta la ne czę ścio wo we dług no wych,
a czę ścio wo we dług sta rych prze pi sów. 

Wy so kość eme ry tu ry usta la nej we -
dług mie sza nych za sad pod le ga po now -
ne mu usta le niu w spo sób po wy żej wy -
mie nio ny, a tak że w ra zie:

– przed ło że nia no wych do wo dów do -
ty czą cych do tych czas nie uwzględ nio -
nych okre sów skład ko wych lub nie skład -
ko wych, prze by tych przed dniem przy -
zna nia eme ry tu ry,

– przed ło że nia no wych do wo dów
do ty czą cych wy na gro dze nia lub do cho -
du, pod le ga ją cych wli cze niu do pod sta -
wy wy mia ru skła dek na ubez pie cze nie
spo łecz ne, np. za świad cze nia pra co -
daw cy o na gro dzie wy pła co nej pra cow -
ni ko wi,

– zgło sze nia wnio sku o prze li cze -
nie ka pi ta łu po cząt ko we go, np. po -
przez zmia nę 20 lat ka len da rzo wych
wy bra nych z ca łe go okre su ubez pie -
cze nia, przy pa da ją ce go przed 1999 r.,
na okres 10 ko lej nych lat ka len da rzo -
wych przy pa da ją cych przed 1999 r. lub
zmia nę okre su 10 ko lej nych lat ka len -
da rzo wych przy pa da ją cych w la -
tach 1980-1998 na okres 10 ko lej nych
lat ka len da rzo wych przy pa da ją cych
w ca ło ści lub w czę ści przed 1 stycz -
nia 1980 r., czy przy ję cie – za miast
pod sta wy wy mia ru ren ty – wy na gro -
dze nia z okre su 10 ko lej nych lat ka len -
da rzo wych przed 1999 r. – sko ry go wa -
nia przez płat ni ka skła dek do ku men tów
ubez pie cze nio wych – cho dzi o ko rek tę
w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 paź dzier -
ni ka 1998 r. o sys te mie ubez pie czeń spo -
łecz nych.

Po now ne usta la nie eme ry tu ry
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Za sa dy pro gra mu są bar dzo przej -
rzy ste. Moż na od pra co wać mak -
sy mal nie 10 tys. zł za le gło ści
za czynsz. „Pen sja” za „od pra co -
wa nie”, w wy so ko ści naj niż szej
śred niej kra jo wej, czy li 1500 zł
brut to mie sięcz nie przy słu gu je
za prze pra co wa nie oko ło 160 go -
dzin i nie tra fia na kon ta za dłu żo -
nych lo ka to rów, ale jest od ra zu
na li cza na na po czet dłu gu. Dłuż -
ni cy wy ko nu ją naj prost sze pra ce
ta kie jak sprzą ta nie, gra bie nie, po -
rząd ko wa nie piw nic lub stry chów,
al bo wy ma ga ją ce okre ślo nych
kom pe ten cji lub umie jęt no ści, ta -
kie jak pra ce bu dow la ne czy kon -
ser wa tor skie. Te ostat nie są nie co
le piej płat ne, zgod nie ze śred ni mi
obo wią zu ją cy mi na ryn ku staw -
ka mi za te go ro dza ju pra ce. – Jest
moż li wość od pra co wa nia dłu gu
po po łu dnia mi lub wie czo ra mi,
a co waż niej sze, pra cy nie mu si
pod jąć się fak tycz ny dłuż nik – na -
jem ca miesz ka nia, ale mo że to
być oso ba, pro wa dzą ca z nim
wspól ne go spo dar stwo do mo we
lub po pro stu oso ba trze cia, któ ra
nie ja ko zga dza się pra co wać
za dłuż ni ka – wy ja śnia Jo an na Se -
ku ła, dy rek tor ka Miej skie go Za -

kła du Za so bów Lo ka lo wych w
So snow cu. 

Za nim jed nak na jem ca zde cy -
du je się przy stą pić do pro gra mu,
oso by, któ re nie pła cą czyn szu,
są za pra sza ne na me dia cje, pod -
czas któ rych pra cow ni cy po szcze -
gól nych ad mi ni stra cji ra zem z
dłuż ni ka mi pró bu ją opra co wać
wspól nie kom plek so wy pro jekt
wyj ścia z za dłu że nia. Nie mu si to
być ko niecz nie „pra ca za czynsz”,
bo MZZL pro po nu je tak że in ne
roz wią za nia, ta kie jak pro gram
dla osób za gro żo nych eks mi sją,
za mia na miesz ka nia, któ re go
użyt ko wa nie wią za ło by się z niż -
szy mi opła ta mi, czy w koń cu
moż li wość ubie ga nia się o do da -
tek miesz ka nio wy. Oso by, któ re
de cy du ją się przy stą pić do pro gra -
mu, pod pi su ją umo wy o od pra co -
wa nie (a nie tra dy cyj ne umo wy
o pra cę czy o dzie ło), w któ rych
de kla ru ją się, ja kie pra ce wy ko na -
ją i ile one fak tycz nie zaj mą go -
dzin. Czy pra ca zo sta ła do brze
wy ko na na, spraw dza ją pra cow ni -
cy MZZL, któ rzy tak że w każ dej
ad mi ni stra cji udzie la ją szcze gó ło -
wych in for ma cji o moż li wo ści
przy stą pie nia do pro gra mu. (sk) 

Nie masz 
na czynsz? 
Odpracuj!

Wprze tar gu wzię ły udział naj więk -
sze fir my na ryn ku. Swo je ofer ty
zło ży ły Enea, Ener ga – Ob rót, Ide -
on, PKP Ener ge ty ka oraz Tau ron
Sprze daż GZE SA. Naj droż sza
ofer ta za do star cze nie po nad 191
GWh / gi ga wa to go dzin / ener gii zo -
sta ła osza co wa nana60,22 mln zło -
tych. Naj tań szą ofer tę przed sta wi ła
spół ka Tau ron – 57,47 mln zło tych
brut to. Wszyst kie fir my uczest ni -
czą ce w prze tar gu za re zer wo wa ły
w swo ich bu dże tach na ten cel po -
nad 74,3 mln zło tych. 

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni
z wy ni ków prze tar gu. Oszczęd no -
ści ja kie uzy ska li śmy są spo re i są

do wo dem, że ra zem mo że my
osią gnąć wię cej – mó wi prze wod -
ni czą cy GZM Da wid Ko stemp ski.
Zgod nie ze zło żo ną ofer tą spół ka
Tau ron za 191 gi ga wa to go dzin
ener gii za pła ci ca łej gru pie nie -
speł na 57,5 mln zło tych. Tym cza -
sem wszyst kie pod mio ty two rzą ce
gru pę za ku po wą za re zer wo wa ły
na ten cel pra wie 74,4 mln zło tych.
Jed nak re al ne oszczęd no ści li czo -
ne w sto sun ku do cen pła co nych
przez gmi ny w tym ro ku wy no szą
nie speł na 8 mln zło tych, czy li 14
pro cent. Śred nią staw kę za jed ną
me ga wa to go dzi nę ener gii elek -
trycz nej uda ło się w wy ni ku prze -

tar gu ob ni żyć o 35, 14 zł, do
244,53 zło tych. Do tej po ry mia sta
Me tro po lii „Si le sia” za 1 MWh /
me ga wa to go dzi nę / ener gii pła ci -
ły śred nio 273, 47 zło tych, bez
opła ty za dys try bu cję. Z ana li zy
prze pro wa dzo nej je sie nią ubie głe -
go ro ku, na zle ce nie Gór no ślą -
skie go Związ ku Me tro po li tal ne go
wy ni ka ło, że mia sta mo gły by uzy -
skać w prze tar gu ce nę na po zio -
mie po ni żej 260 zło tych za
1 MWh. Tym cza sem naj niż sza
zło żo na ofer ta za kła da, że jesz cze
w tym ro ku za 1 MWh ener gii zu -
ży tej na oświe tle nie lo ka li i obiek -
tów sa mo rzą dy mia ły by za pła -

cić 252,3 zło te, a za oświe tle nie
ulic – nie co po nad 235 zło tych.
W ro ku na stęp nym obie staw ki
wzra sta ją śred nio o 50 gro szy.
Prze targ na gru po wy za kup ener -
gii dla ślą skich i za głę biow skich
sa mo rzą dów zo stał ogło szo ny
w sierp niu br. W imie niu wszyst -
kich pod mio tów two rzą cych gru -
pę za ku po wą ca łą pro ce du rę prze -
tar go wą prze pro wa dza ła gmi -
na Świę to chło wi ce. Ini cja to rem
ca łe go przed się wzię cia był jed nak
Gór no ślą ski Zwią zek Me tro po li -
tal ny. To on wziął na sie bie cię żar
or ga ni za cji wszyst kich spo tkań,
roz mów i zbie ra nia po trzeb nych
da nych. Pra cę nad or ga ni za cją
gru po we go prze tar gu na za kup
ener gii elek trycz nej roz po czę ły się
w czerw cu ubie głe go ro ku. Prze -
targ obej mu je oko ło 4,5 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 w Pol sce. Po ro zu mie nie
w tej spra wie pod pi sa ło 20 miast,
ta kich jak 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 i za wier -
ciań ski i oczy wi ście gmi na So -
sno wiec. (sk)

Na razie bez dofinansowania
Wnio sek gmi ny So sno wiec o do -
fi nan so wa nie pro jek tu „Go spo dar -
ka ście ko wa w So snow cu – etap
II” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko
zo stał skla sy fi ko wa ny na 5 miej -
scu li sty pro jek tów re zer wo wych.
Wła dze mia sta nie tra cą jed nak
na dziei na to, że pro jekt zo sta nie
do fi nan so wa ny. - Pły ną do nas nie -
ofi cjal ne in for ma cje ze stro ny rzą -
du, że wszyst kie pro jek ty, któ re
zna la zły się na li ście re zer wo wej,
ma ją szan sę na do fi nan so wa nie –
wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski,
za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Pro jekt do ty czy bu do wy ka -
na li za cji sa ni tar nej na Mo drze jo -
wie, Ję zo rze, Niw ce, Kli mo no -
wie i Bo rze, któ ry ma kosz to wać
w su mie po nad 65 mln zł.  Li czo -
no na do fi nan so wa nie ze wnętrz -
ne w wy so ko ści pra wie 32 mln zł.
- Bez wzglę du na to, czy środ ki
ze wnętrz ne otrzy ma my lub nie,
pro jekt mu si zo stać zre ali zo wa ny.
Fak tycz nie, brak de cy zji o do fi -
nan so wa niu wstrzy mał pro wa -
dze nie in we sty cji w tym ro ku.
Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny od
przy szłe go ro ku – za pew nił Chę -
ciń ski. (sk) 

Praw do po dob nie do koń ca ro ku uda się wy ciąć to po le, któ re ro sną
przy so sno wiec kich Sta wi kach. Je że li po go da bę dzie sprzy jać, pra -
ce zwią za ne z wy cin ką drzew, ru szą la da dzień. – Pla no wa li śmy to
zro bić już daw no, ale mam na dzie ję, że w koń cu się uda. Trze ba usu -
nąć kil ka dzie siąt sta rych to po li. W ich miej sce zo sta ną na sa dzo ne
no we drze wa. Ma my zgo dę i za bez pie czo ne środ ki w bu dże cie – za -
po wia da Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Usu nię cie to po li po zwo li przede wszyst kim na po pra wę ob li cza
i funk cjo nal no ści pla ży, któ rą uda się po więk szyć. Ko lej ne pla ny obej -
mu ją upo rząd ko wa nie nad brze ża i oczysz cze nia dna akwe nu. Pla ny
Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji do ty czą tak że roz bu do wa nia
za ple cza so cjal no -tech nicz ne go. Nie wy klu czo ne, że miesz kań cy, któ -
rzy przy ja dą nad Sta wi ki spę dzić wol ny czas, bę dą mie li szan sę za grać
na bo isku do siat ków ki czy sko rzy stać w otwar tej dla wszyst kich
miesz kań ców si łow ni pod chmur ką. (sk)

– Je stem prze ciw ni kiem pod no -
sze nia po dat ków, a tak że ich two -
rze nia – mó wi To masz Mę drzak,
rad ny klu bu PiS. Wy star czy, że
ma ją być wpro wa dzo ne opła ty
za par ko wa nie w cen trum mia sta.
Ma my już uchwa lo ne staw ki
mak sy mal ne, na ło żo ne na nie ru -
cho mo ści. W cięż kich cza sach
kry zy su, kie dy po win ni śmy
wspie rać przed się bior ców, mó wię
„nie” ko lej nym prze ja wom fi ska -
li zmu. Zwłasz cza że opła ta za psa
jest trud na do wy eg ze kwo wa nia,
a efekt fi nan so wy tak że mógł by
być da le ki od ocze ki wań – do da -
je. 

In ny po mysł, bar dziej prze -
wrot ny, przed sta wia ją po zo sta li
rad ni. – Je stem za tym, że by

zwol nić z po dat ku za psa oso by,
któ re wy ka żą do brą wo lę i zde cy -
du ją się oczi po wać zwie rzę – mó -
wi rad ny Pa weł Woj tu siak z klu bu
„Nie za leż ni”. Po pie ra go mię dzy
in ny mi rad ny Ste fan Woj now ski
z klu bu PiS. – To do bra pro po zy -
cja, ale trze ba ją wła ści wie przy -
go to wać – stwier dza. 

Wła ści cie le psów, któ rzy nie
zde cy du ją się na oczi po wa nie,
mu szą li czyć się z tym, że za pła -
cą opła tę za pu pi la. Po dob nie, jak
w in nych mia stach, praw do po -
dob nie bę dzie to po nad 100 zł
rocz nie. 

Ka rol Wi niar ski, rad ny klu bu
PO, po twier dza. – Po ja wi ła się
kon cep cja, by wpro wa dzić opła tę
ja ko śro dek mo ty wu ją cy do oczi -

po wa nia psów. Gdy wła ści ciel
zde cy du je się na oczi po wa nie psa,
bę dzie zwol nio ny z opła ty. Po zo -
sta li mu sie li by po no sić opła ty.

Po zo sta je jed nak sze reg kwe -
stii do usta le nia. 

Rad ny Ma ciej Ada miec, a tak -
że pre zes Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „Hut nik” przy zna je, że po -
mysł na ło że nia ko lej nej opła ty
miał by sens, ale:

– Po pierw sze, gdy by opo dat -
ko wa nie by ło re al ne, a nie sta ło
się pa to lo gią. Po dru gie, gdy by te
środ ki mo gły być prze zna cza -
na na roz wią za nie wa łę sa ją cych
się bez pań skich zwie rząt, nie tyl -
ko psów, ale i ko tów. Bez pań skie
zwie rzę ta ozna cza ją sze reg pro -
ble mów sa ni tar nych, a cho re

zwie rzę ta nie bez pie czeń stwo dla
lu dzi – wy li cza rad ny. – Po trze cie
bra ku je ogro dzo nych pla ców za -
baw, wy bie gów dla psów, środ -
ków na ste ry li za cję ko tów, któ re
są dla nie któ rych miesz kań ców
praw dzi wą pla gą, po nie waż prze -
by wa ją w ich piw ni cach, prze no -
szą cho ro by, za pa chy czy
pchły – do da je. I po stu lu je: – Mia -
stu przede wszyst kim po trzeb ny
jest kom plek so wy pro gram roz -
wią za nia pro ble mu bez pań skich
zwie rząt i za wią za nie współ pra cy
z za rząd ca mi nie ru cho mo ści,
a nie ko lej ny po da tek, za któ rym
nie pój dą re al ne roz wią za nia.
W prze ciw nym ra zie bę dzie to
po pro stu wy cią ga nie pie nię dzy
od... zwie rząt – stwier dził. (sk)

Radni planują wprowadzić opłatę za posiadanie psa, jeśli właściciele nie zdecydują się oczipować pupila 

Będzie podatek od psów? 
Tak, ale… brzmi najczęściej odpowiedź radnych na pytanie, czy należy wprowadzić opłatę za posiadanie psa. Niewykluczone, że
radni w najbliższym czasie przymierzą się do realizacji tego pomysłu. Choć część z nich wyraża zdecydowany sprzeciw. 

Zaoszczędzimy 
na prądzie!
Pięć spółek złożyło oferty w przetargu na grupowy zakup energii dla 20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 41
samorządowych spółek i instytucji. Sosnowiec był jednym z pierwszych miast, który zdecydował się na grupowy zakup prądu, już
w 2011 i 2012 r., co dało około miliona złotych oszczędności rocznie, dlatego przetarg przyniesie gminie tylko pięć procent
oszczędności. Grupowy zakup energii ma przynieść gminom około 8 mln zł oszczędności, a w przypadku Piekar Śląskich czy Zabrza to
aż 42 procent oszczędności. Przetarg wygrał Euron, który przedstawił najtańszą ofertę. 

Rusza wycinka topoli

Coraz więcej osób zgłasza się do udziału w programie 
„Praca za czynsz”, który już od lipca prowadzi Miejski Zakład
Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. Umożliwia on 
„odpracowanie” zaległego czynszu za mieszkanie, należące
do gminnych zasobów. Pierwsze umorzenia czynszu z tytułu
umów o odpracowanie długu zostały już podpisane. 



październik 2012 nr 98

Wywiad

Pa nie Pro fe so rze, w ja kim kie run -
ku zmie rza Unia Eu ro pej ska? Nie
tak daw no sły sze li śmy o unii
dwóch pręd ko ści, te raz zma ga my
się z kry zy sem fi nan so wym we -
wnątrz Unii. Do kąd za tem Eu ro pa
zmie rza?
To jest bar dzo do bre i trud ne za ra -
zem py ta nie. W rze czy wi sto ści
już ma my do czy nie nia z Eu ro pą
dwóch pręd ko ści. Od sa me go po -
cząt ku tak by ło. Nie uda waj my, że
jest ina czej. No we pań stwa, któ re
we szły do UE by ły za póź nio ne
w roz wo ju. Bu du je my wspól ny
ry nek po to, by wy rów nać, na za -
sa dzie so li dar no ści, dys pro por cje
po mię dzy pań stwa mi. Ta kie by ło
za ło że nie.

Te kil ka dzie siąt lat te mu.
Kil ka dzie siąt, ale dla nas za le d -
wie kil ka lat te mu. Pol ska i no we
kra je dla państw tej tzw. sta rej
Eu ro py, sta ły się no wy mi ryn ka -
mi, o bar dzo du żym po ten cja le.
W za mian za to do sta li śmy środ -
ki na roz wój. Ale jak wi dać, ten
efekt był kil ku let ni, choć by
w po sta ci wzro stu PKB w Wiel -
kiej Bry ta nii, czy Fran cji. Czy li
je śli ktoś mó wi, że przy stą pi li -
śmy tyl ko po to, by czer pać, to
nie jest to praw da. No we ryn ki,
ja kie Unia otrzy ma ła, kto wie
czy nie by ły war te wię cej, niż po -
moc, któ ra na pły nę ła. Fak tem
jest, że kry zys spo wo do wał po li -
tycz ny roz dź więk. Dzie li się Eu -
ro pę na te dwie. Tym cza sem
Bar ro so (José Ma nu el Bar ro -
so – Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Eu ro pej skiej, przyp. red.) po wie -
dział o Eu ro pie, ja ko o fe de ra cji
państw. I ona ta ką wła śnie jest.
Z jed nej stro ny za tem ma my
wspól ny ry nek, z dru giej zaś np.
w rol nic twie ma my kwo ty pro -
duk cjyj ne. W efek cie ko rzy ści
w naj więk szym stop niu czer pią
kra je naj bar dziej roz wi nię te. Ma -
my prze pływ ka pi ta łu, to wa rów,
usług i lu dzi, w efek cie cze go
z Pol ski wy je cha ło ok. 2 mln lu -
dzi.

Mło dych lu dzi.
Tak jest. I to da ło tej wła dzy
w kra ju odro bi nę spo ko ju. Nie
ma z ich stro ny bo wiem na po ru
na two rze nie miejsc pra cy w Pol -
sce dla pa ru mi lio nów lu dzi. Ale
ten efekt bę dzie krót ko trwa ły.
Za tem wspól ny ry nek tak, ale
każ de pań stwo sfe rę so cjal ną or -
ga ni zu je so bie sam. Na przy kła -
dzie Pol ski wi dać, że je ste śmy
głów nie ryn kiem zby tu, rąk
do pra cy. W tej chwi li za le ży my

to tal nie od go spo dar ki nie miec -
kiej. 

Część eko no mi stów już mó wi o wy -
raź nym spo wol nie niu w go spo dar ce
nie miec kiej. Co bę dzie mieć nie ba -
ga tel ny wpływ na na szą sy tu ację.
Je ste śmy, wra ca jąc do pierw sze -
go py ta nia, fe de ra cją państw, a nie
spo łe czeństw. Gdy by śmy chcie li
wpro wa dzić fe de ra cję spo łe -
czeństw – za rob ki, świad cze nia
eme ry tal ne, kosz ty spo łecz ne, to
wszyst ko mu sia ło by być na po -
dob nym po zio mie, we wszyst kich
kra jach Unii. A tak prze cież nie
jest. 

Nie bez ko ze ry o to za py ta łem, Pa -
nie Pro fe so rze, bo mam przed so bą
wy po wiedź pre zy den ta Czech Vac la -
va Klau sa, któ ry wy raź nie mó wi, że
jest zde cy do wa nym prze ciw ni kiem
su per pań stwa, ja kie lan su je choć by
Bar ro so.
Bar ro so dą ży do te go, po nie waż
nie ma in nych kon cep cji, w tym
eko no micz nych, roz wo ju UE.
Unia do szła do gra ni cy roz wo ju
we wnętrz ne go, te wspo mnia ne
ryn ki są już na sy co ne. Po li ty cy
z bra ku roz wią zań ucie ka ją w po -
my sły czy sto po li tycz ne. 

Nie je ste śmy Sta na mi Zjed no czo -
ny mi.
Nie. Po 1933 ro ku fun dusz fe de -
ral ny w USA wy no sił po nad 20
pro cent. Je śli za tem w UE każ de
pań stwo prze ka zy wa ło by choć by
te 20 proc. do wspól ne go bu dże -
tu, to był by to ol brzy mi im puls dla
roz wo ju. Ale ta kiej wo li nie ma.
Są in ne po my sły, np. do ty czą ce
zie lo ne go prze my słu. Kło pot
w tym, że stwo rze nie jed ne go
miej sca pra cy w prze my śle eko lo -
gicz nym, mo że za brać kil ka
miejsc pra cy gdzie in dziej. 

Pa nie Pro fe so rze, z cze go wziął się
od mie nia ny przez wszyst kie przy -
pad ki kry zys fi nan so wy. Z bra ku
kon tro li ryn ków, spe ku la cji, na szej
za chłan no ści?
Też się nad tym za sta na wiam. To
jest te mat, któ ry jest wsty dli wie
omi ja ny. Na rzu ce nie przez WTO
(Świa to wą Or ga ni za cję Han dlu,
przyp. red.) wol ne go han dlu, ale
nie zrów no wa żo ne go, by ło złe.
W efek cie wiel kie, bez pań stwo we
kor po ra cje prze no szą pro duk cję
tam, gdzie ta niej. Obec nie głów -
nie do Chin. Po dob nie by ło z na -
szym kra jem. Prze mysł w Pol sce
zmie cio no, np. Hu ta Ba il don, któ -
ra zo sta ła zmo der ni zo wa na, mia -
ła za mó wie nia, a gdy zgło si ła się

do ban ku po kre dyt ob ro to wy, do -
sta ła od mo wę. Ban ki już by ły
prze ję te przez in ne gru py in te re -
sów. 

Za bra kło de cy zji po stro nie rzą du?
Tak. Po peł nio no błąd, po zby wa -
jąc się ban ków, po zba wio no się
za tem wpły wu na ży cie go spo dar -
cze. Uwa żam, że tak dłu go, jak
bę dzie funk cjo no wać do gmat
wol ne go niezrów no wa żo ne go
han dlu, tak dłu go bę dzie nie do -
brze. My cią gle bę dzie my się za -
dłu żać. Chi ny sta ły się wiel ką fa -
bry ką świa ta. O dzi wo, do pie ro
te raz nie któ re pań stwa za czy na ją
so bie zda wać spra wę z te go, ja kie
to nie sie efek ty dla ich go spo da -
rki, z te go, co ozna cza de lo ka li za -
cja prze my słu. Po zba wia my się
re al nych wpły wów do bu dże tu.
U nas to, co po ko le nia przez la ta
bu do wa ły, stra co no w kil ka lat,
po trans for ma cji. WTO, Fun dusz
Wa lu to wy, to są two ry za rzą dza -
ne przez Ame ry ka nów, funk cjo -
nu ją na za sa dach wy god nych dla
USA. Sta ny ma ją wa lu tę re zer wo -
wą – do la ra, eu ro jest kon ku ren -
cją, któ rą trze ba znisz czyć, stąd
co raz wię cej za draż nień w ob sza -
rach go spo dar ki na li nii UE -USA.

Dla cze go UE tak bar dzo na ci ska
na ochro nę śro do wi ska, po przez re -
duk cję emi sji CO2? Czy UE nie strze -
la so bie tym sa mym w ko la no,
zwłasz cza, że ani USA, ani Ja po nia,
ani Chi ny, czy kra je Ame ry ki Po łu -
dnio wej nic so bie z tych ogra ni czeń
nie ro bią?
Nie, to my, Pol ska, so bie strze la -
my w ko la no. Fran cja, Niem cy,

Szwe cja, Bel gia, Da nia chcą się
unie za leż nić w im por cie ener gii
od Ro sji.

Z tym, że zie lo na ener gia jest bar -
dzo dro ga.
Tak, tyl ko że np. Szwe dzi ma ją
bar dzo du żo ener gii z wo dy. Te
nie wiel kie ogra ni cze nia nie spo -
wo du ją ogra ni czeń w ich go spo -
dar kach. U nas – ogrom ne. Je śli
pój dzie my w tym kie run ku, pol -
skie PKB w per spek ty wie kil ku -
na stu lat spad nie. Kie dy Mi ni ster
Śro do wi ska Mar cin Ko ro lec kon -
sul to wał się z eu ro de pu to wa ny mi
od no śnie pro jek tu tzw. Ma py dro -
go wej 2050, py ta jąc, co ma ro bić,
wprost po wie dzia łem: we to wać te
roz wią za nia. I za we to wa li śmy.

Pa nie Pro fe so rze, ale mi ni ster po wi -
nien o to py tać pre mie ra Tu ska. To
po win na być po li ty ka rzą du. 
Błąd po peł nił pre mier Tusk, pod -
pi su jąc Pa kiet Kli ma tycz no -Ener -
ge tycz ny, wpraw dzie z pew ny mi
de ro ga cja mi, ale już obec nie wi -
dać, że de cy den ci unij ni nie chcą
ich re spek to wać. Kto na ci ska, kto
lob bu je za ta ki mi roz wią za nia mi?
Kra je skan dy naw skie, Bel gia,
Ho lan dia, Fran cja, Niem cy. To
kra je, gdzie jest du żo ener gii, ta -
niej ener gii. No we pań stwa ich nie
ob cho dzą. Czę sto pa trzą na nas,
jak na in tru zów. Su ge ro wa łem
mi ni stro wi, by wpro wa dzić no we
te ma ty na wo kan dę zwią za ne
z ochro ną śro do wi ska. Już te raz
jest ja sne, że za miast wy da wać
pie nią dze na pro jek ty, któ re pod -
ję to przy bra ku prze ko ny wu ją -
cych na uko wych do wo dów, jak

w przy pad ku CO2, być mo że po -
win ni śmy wy da wać środ ki np.
na in sta la cje hy dro tech nicz ne. Już
w tym ro ku wi dać, że w Pol sce
ma my su sze, a za chwi lę bę dzie -
my mieć po wo dzie. 

Chciał bym jesz cze wró cić do te ma -
tu przy szło ści UE. Czy Unia jest przy -
go to wa na na kry zys?
Po dob nie, jak w Pol sce, nie ma
po my słu na od dłu że nie, tyl ko
na to, jak trwać. Na ra zie jest do -
brze, bo wiem Niem cy ma ją
ogrom ne za pa sy, li czo ne na ok.
2 bi lio ny Eu ro. Ich go spo dar ka
wciąż jest sil na. U nas nie jest już
tak do brze, pa trząc choć by
na ujem ne sal do w wy mia nie
z Ro sją. Wciąż po ży cza my pie -
nią dze, by im por to wać su row ce.

Przy tej oka zji chcę za py tać o pol -
ską po li ty kę mię dzy na ro do wą. Pa -
mię tam, gdy Ja ro sław Ka czyń ski był
pre mie rem, za rzu ca no mu kiep skie
sto sun ki z są sia da mi – Niem ca mi,
Fe de ra cją Ro syj ską. An ti do tum miał
być rząd Do nal da Tu ska. Ale prze -
cież te sto sun ki wy ra ża ją się w go -
spo dar ce przede wszyst kim. I tu tej
po pra wy chy ba nie wi dać?
Go spo dar ka to jest pod sta wa. UE
sta ra się tę współ pra cę opty ma li -
zo wać. Niem cy chcą ła go dzić za -
tar gi z Ro sją zwią za ne z pra wa mi
czło wie ka.

Prag ma tyzm?
Do kład nie. I na po cząt ku rzą du
Tu ska wy da wa ło się, że bę dzie so -
bie z tym le piej ra dzić. My cią gle
ży je my re sen ty men ta mi, ale też
tym, że chce my Ro sji na rzu cać

roz wią za nia do ty czą ce praw czło -
wie ka. Oni od po wia da ją np. tak:
dla cze go wy nie kry ty ku je cie
USA za Gu an ta na mo, ka rę śmier -
ci, za to, że Hi la ry Clin ton wy cho -
dzi na mów ni cę i mó wi: – trze ba
za bić Ka daf fie go. I w do dat ku
chce cie dać na gro dę Sa cha ro wa
dla Pus sy Riot? Po waż nie. Ta po -
li ty ka po win na być zhar mo ni zo -
wa na z nie miec ką „ost po li tik”.
O tym mó wił mi by ły nie miec ki
kanc lerz Hel mut Schmidt. Dla -
cze go omi ja ją nas ru ro cią gi? Cze -
mu pro wa dzi my tak głu pią po li ty -
kę? Ro sja jest wiel kim kra jem.
Nikt się nie za sta na wia, jak wiel -
kim, zróż ni co wa nym kra jem jest
Ro sja. Jak nim rzą dzić. 

Za chod nia de mo kra cja nie spraw -
dza się w in nych re gio nach świa ta,
wy star czy przy po mnieć so bie Irak.
Tak, Eu ro pa ostat nio „pysz czy ła”
o Afry ce Pół noc nej, o Li bii, i jak
to się skoń czy ło? Gdy by tak po -
dejść do Ro sji, skut ki by ły by nie -
wy obra żal ne. 

Czy za tem mo że my ro bić wię cej
w dzie dzi nie współ pra cy z Ro sją,
Niem ca mi, ale też Cze cha mi, Ukra -
iną czy Bia ło ru sią? Czy nie na tym
po win ni śmy się sku pić?
Je ste śmy skon cen tro wa ni we -
wnątrz kra ju na spo rach. Brak
nam to tal nie wi zji. Brak in we sty -
cji w roz wój. In fra struk tu ra, no we
dro gi, to nie jest in we sty cja
w miej sca pra cy na la ta. Naj bliż -
sze pie nią dze, któ re do sta nie my
z Unii, po win ny iść na roz wój
trwa ły, któ ry da je miej sca pra cy.

Nie bra ku je Pa nu ta kie go okrą głe go
sto łu do ty czą ce go wi zji przy szło ści
Pol ski? Mo że być kwa dra to wy ten
stół, by le by śmy się do ga da li. 
Uwa żam, że w ogó le po win no się
roz po cząć ogól no na ro do wą dys -
ku sję na te mat wi zji Pol ski. Dla -
te go mnie ucie szy ła ta in for ma cja
o tym, że PiS za czy na me ry to -
rycz ną dys ku sję. Mu si my dys ku -
to wać o po dat kach, przy szło ści
ma łych i śred nich przed się -
biorstw, o du żych fir mach, ale
pol skich, o spo so bie ścią ga nia po -
dat ków od skle pów wiel ko po -
wierzch nio wych. Jed nym sło wem
bra ku je nie tyl ko okrą głe go sto łu,
ale w ogó le roz mo wy z ludź mi
na te mat przy szło ści Pol ski. I to
te raz, w do bie kry zy su. Lu dzie
nie są głu pi, trze ba ich słu chać.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: Ja ro sław Adam ski

Rozmowa z prof. Adamem Gierkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, należącym do Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE

Rada dla władzy - ludzie
nie są głupi, trzeba ich
słuchać
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Miesz kań cy sta li się cza sow ni ka -
mi, czy li żoł nie rza mi cza so we go
re ago wa nia, któ rzy mie li po ko nać
dok to ra Gre sa. – Spraw dza my
umie jęt no ści ochot ni ków. By po -
ko nać sza lo ne go dok to ra, po trzeb -
na jest nam po moc miesz kań ców,
bo sa mi dys po nu je my zbyt ma ły -
mi si ła mi – ape lo wał ukry wa ją cy
się pod pseu do ni mem Ka zi mierz
Czer nia kow ski, sta ły współ pra -
cow nik do wód cy Ba ta lio nów
Cza so we go Re ago wa nia. – Przy -
wi ta li śmy od dział na szych dziel -
nych współ pra cow ni ków, a na Sta -
dio nie Miej skim prze pro wa dzi li -
śmy ćwi cze nia, gdzie spraw dza li -
śmy ich tę ży znę fi zycz ną, wy trzy -
ma łość, od por ność i si łę. Po tem
przy szła po ra na ak cję o kryp to ni -
mie „Kie pu ra” i ko lej ne za da nia.
Dzi siaj na si dziel ni cza sow ni cy

mu szą wcie lić się w ro lę taj nych
agen tów i roz po znać zna ne po sta -
ci, znaj du ją ce się w okre ślo nych
miej scach So snow ca. Mu szą to
jed nak cza sow ni cy zro bić dys kret -
nie. Nie wol no im pod cho dzić
zbyt bli sko i nie mo gą zo stać za -
uwa że ni – wy ja śniał uczest ni kom
Ka zi mierz Czer nia kow ski z De -
par ta men tu Gier, spół ki, któ ra zor -
ga ni zo wa ła grę miej ską. 

Za da nie nie by ło trud ne, bo cza -
sow ni cy mu sie li od na leźć za chwy -
ca ją cą Po lę Ne gri, uta len to wa ne go
Wła dy sła wa Szpil ma na, po pu lar ne -
go Edwar da Gier ka, sza no wa ne go
Hen ry ka Die tla czy nie za po mnia -
ne go Ja na Ci szew skie go. Daw ni
bo ha te rzy znaj do wa li się ookre ślo -
nych go dzi nach m.in. na ul. Ma ła -
chow skie go, Mo drze jow skiej, Kie -
pu ry czy pl. Ćwier ka. Cza sow ni cy

mu sie li za ob ser wo wać, co ro bią
daw ni bo ha te ro wie, zro bić no tat ki
inie po zwo lić się… zde ma sko wać.

W grze miej skiej wzię ła
udział Ane ta So kół z sy nem Da -
wi dem, któ re go do udzia łu w za -
ba wie na mó wi li Oska r Bąk i Ma -
rek Dziu ba. – Bio rę udział pierw -
szy raz w tej za ba wie, ale uwa -
żam, że to bar dzo faj ny po mysł
na spę dze nie wol ne go cza su.
Dzie ci ba wi ły się bar dzo do -
brze – stwier dzi ła Ane ta So kół.
Ma rek Dziu ba po sta no wił wal -
czyć w grze po raz ko lej ny,
zwłasz cza iż w ubie głym ro ku
zdo był na gro dę w wy so ko -
ści 1.500 zł. – To był szczę śli wy
los. Ku pi łem so bie no wy kom pu -
ter i kon so lę – stwier dził Ma rek. 

Or ga ni za to rzy te go rocz nej gry
przy go to wa li nie tyl ko ła twe za da -

nia dla uczest ni ków. Ak cja
pod kryp to ni mem „Kie pu ra” nie
dla wszyst kich by ła jak buł ka zma -
słem. 

– Mu sie li śmy mię dzy in ny mi
sa mo dziel nie ze słu chu za grać
na pia ni nie frag ment utwo ru „Je -
dzie my na łów, na łów, to wa rzy szu
mój”, co dla kom plet nych la ików
by ło pra wie nie wy ko nal ne, ale
otrzy ma li śmy pięć punk tów
na dzie sięć moż li wych – śmie je
się Ewe li na Sta sik, któ ra ra zem
z sy nem Nor ber tem oraz Ka ta rzy -
ną Wy rwą i Se ba stia nem Gąsz -
cza kiem sta li się cza sow ni ka mi.
Uczest ni cy tak że mu sie li prze -
chwy cić list, któ ry mógł zruj no -
wać ka rie rę Kie pu ry, śpie wać
i roz po zna wać je go pio sen ki czy
de szy fro wać wia do mo ści. – Trud -
na by ła za gad ka miej ska, kie dy

mu sie li śmy w cen trum mia sta od -
na leźć po przy kle ja ne w róż nych
miej scach ma łe znacz ki, o wiel ko -
ści 5 na 5 cm i spi sać znaj du ją ce
się na nich ko dy. Obe szli śmy tra sę
trzy ra zy, a zna leź li śmy 10 znacz -
ków na 12 ukry tych – przy zna je
Nor bert Sta sik. – Dla mnie waż ne
jest jed nak to, że moż na po znać
hi sto rię mia sta i do wie dzieć się
cze goś cie ka we go – do da je. 

Cza sow ni cy mu sie li wy ka zać
się nie tyl ko od wa gą, ale tak że in -
te li gen cją, spry tem i upo rem, by
po ko nać dok to ra Gre sa. W Zam -
ku Sie lec kim wcie lili się w ro lę
ar chi tek tów mia sta i zmie rzy li się
z tru dem bu do wy i roz wo ju sto li -
cy Za głę bia. Mo gli ku po wać
i sprze da wać dział ki, bu do wać ha -
le, fa bry ki czy ko pal nie, a tak że
mu sie li ochro nić Pa łac Die tla

przed ter ro ry sta mi i roz bro ić
bom bę. 

W su mie te go rocz na gra skła -
da ła się z sze ściu wy da rzeń, któ -
re sta no wi ły po je dyn cze gry
miej skie. Uczest ni cy w trak cie
tych wy da rzeń mu sie li re ali zo -
wać za da nia, za któ re otrzy my -
wa li punk ty. Za udział w jed nym
wy da rze niu moż na by ło zdo być
mak sy mal nie 100 punk tów,
a za wy ko na ne za da nia mak sy -
mal nie 25 punk tów. Gra cze mu -
sie li grać in dy wi du al nie, choć
w przy pad ku nie któ rych roz gry -
wek mo gli two rzyć dru ży nę.
Uczest ni cy gra li przede wszyst -
kim dla sa mej za ba wy i przy jem -
no ści, a przy oka zji mo gli zdo być
atrak cyj ne na gro dy.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Kosman

Czasownicy pokonali podstępnego i okrutnego doktora Gresa! 

Co to była za gra! 
Szalony doktor Remigiusz Gres, który zapowiedział zniszczenie Sosnowca i zaczął konsekwentnie realizować swój plan, został powstrzymany! Nazywany Najwyższym Radcą, Słońcem Pokoju i Bohaterem
i Duchowym Przywódcą Ziemi Sosnowieckiej, zamierzał m.in. przenieść mieszkańców bloków w inne rejony Zagłębia, a cały teren byłego miasta wyburzyć i przekształcić w wysokowydajne
gospodarstwo produkujące ziemniaki oraz pszenicę. W realizacji jego niecnych planów dotyczących manipulacji czasem i historią, przeszkodzili mu dzielni czasownicy, którzy wzięli udział w IV edycji gry
miejskiej, jaka przez dwa weekendy września rozgrywała się w Sosnowcu. 

Sebastian Gąszczak, Norbert z mamą, Eweliną Stasik
i Katarzyną Wyrwą bawili się świetnie Czasownicy mieli trudne zadania do wykonania

Aneta Sokół z synem Dawidem oraz Oskar Bąk i Marek
Dziuba rązwiązywali zadania

Pro jek ty do mów, naj now sze
tren dy w wy po sa że niu wnętrz
oraz naj now sze ar chi tek to nicz ne
roz wią za nia – wszyst ko to zna -
leźć moż na by ło na ostat nich tar -
gach bu dow nic twa iwy po sa że nia
wnętrz SI BEX, któ re mia ły miej -
sce w So snow cu w ha li wy sta -
wien ni czo -tar go wej Expo Si le sia
w dniach 15 – 16 wrze śnia. W tej
bran żo wej im pre zie udział wzię -
ło po nad 128 wy staw ców, a bo -
ga ta ofer ta tar gów ob fi tu ją ca tak -
że w licz ne se mi na ria, po ka zy
i po ra dy eks per tów przy cią gnę ła
po nad 4,5 tys. zwie dza ją cych.

Te go rocz na ofer ta tar gów
Si bex by ła wy jąt ko wo bo ga ta,
obej mo wa ła m.in. nie tyl ko wy -
po sa że nie wnętrz oraz ry nek
miesz ka nio wy, czy pro jek to wa -
nie do mów, ale tak że sys te my
grzew cze i in sta la cyj ne, sto lar -
kę otwo ro wą czy ogro do we
aran ża cje. Nie za bra kło bez -
płat nych po rad ar chi tek tów, po -
ka zów sztu ki de kar skiej czy
par kie ciar skiej. Du żym za in te -
re so wa niem cie szy ły się se mi na -
ria pt. „Stra te gia Bez piecz nej Pra -
cy w Bu dow nic twie” i „Dzień
Aka de mii Do brze Miesz kaj”. 

– Te tar gi to ide al ne miej sce
dla każ de go kto w pla nach ma
bu do wę do mu, aran ża cję ogro -
du, czy cho ciaż by re mont lub
zmia nę wy po sa że nia wnętrz. Sa -
mi ma my ta kie pla ny i wła śnie
tu taj zna leź li śmy od po wie dzi
na wszyst kie py ta nia zwią za ne
z tym te ma tem, licz ni pro fe sjo -
na li ści zbran ży, po ra dzi li, po mo -
gli oraz roz wia li na sze wszyst kie
wąt pli wo ści zwią za ne z trwa ją cą
wła śnie bu do wą na sze go pierw -
sze go do mu – mó wią Iwo -

na iSta ni sław Ko tlar scy zDą bro -
wy Gór ni czej.

W tym ro ku już po raz dru gi
tar gom SI BEX Je sień to wa rzy -
szył Sa lon Obiek tów Za byt ko -
wych i Sa kral nych RE NO VA -
TIO pod pa tro na tem księ dza
Grze go rza Ka sza ka, bi sku pa
Die ce zji So sno wiec kiej. Tar go -
wą ofer tę uzu peł ni li pro du cen ci
bram, ro let i ogro dzeń zgru po -
wa ni w czę ści pod na zwą Sa lon
BRA Me xpo.

Tekst i foto: MK

Park Miej ski im. Jac ka Ku ro nia
w Ka zi mie rzu był miej scem spo tka -
nia uczest ni ków II Ro dzin ne go Fe -
sty nu Eko lo gicz ne go „Po wrót bo -
bra nad Bry ni cę i Prze mszę”, któ ry
od był się w dniach 29 – 30 wrze -
śnia. Or ga ni za to rem im pre zy by ła
Ofi cy na Wy daw ni cza Re gio ny oraz
Zwią zek Za głę biow ski.

W trak cie fe sty nu od by ła się
zbiór ka su row ców wtór nych wpo sta -
ci ma ku la tu ry, bu te lek PET, pu szek
alu mi nio wych, opa ko wań szkla nych
oraz sprzę tu elek tro nicz ne go, za któ -
re uczest ni cy otrzy ma ją sa dzon ki
igla ków oraz in ne upo min ki. Pod czas
fe sty nu zor ga ni zo wa no  kon kur sy
m.in. na pla kat bo bra i pla kat eko lo -
gicz ny. Naj lep si otrzy ma li na gro -
dy. My ślą prze wod nią fe sty nów jest

zbiór ka su row ców wtór nych i ich wy -
mia na bar te ro wa, z uczest ni ka mi,
na upo min ki otrzy ma ne od Nad le -
śnic twa Sie wierz oraz in nych spon so -
rów (wg ta ry fi ka to ra: od 4 kg ma ku -
la tu ry, 10 szt. bu te lek PET, 6 szt.
szkła – sło iki, bu tel ki, 5 szt. pu szek,
zu ży ty sprzęt elek tro nicz ny). Od biór
su row ców wtór nych za pew ni ła so -
sno wiec ka fir ma RE MON DIS, bę dą -
ca part ne rem ca łe go przed się wzię cia. 

Pod ję te dzia ła nia ma ją za chę cić
miesz kań ców re gio nu do se gre ga cji
śmie ci, a tak że  zwięk szyć świa do -
mość spo łecz ną, iż wie le „pro du ko -
wa nych” przez nas „śmie ci” to su -
row ce wtór ne, któ re pood po wied niej
ob rób ce na da ją się doko lej ne go uży -
cia, co po zwa la na znacz ne zmniej -
sze nie de gra da cji śro do wi ska. Ko lej -

nym prio ry te to wym za da niem, ja kie
na ło ży li na sie bie or ga ni za to rzy, jest
„po więk sza nie zie lo nych płuc
miast”, w któ rych or ga ni zo wa ne bę -
dą fe sty ny. Po przez wy żej wspo mnia -
ną wy mia nę – su row ce wtór ne
za upo min ki, kam pa nia przy czy ni ła
się do po lep sze nia czy sto ści na sze go
mia sta. Ofi cy naWy daw ni cza Re gio -
ny wraz z part ne rem pod ję ło się ko -
lej ne go edu ka cyj ne go wy mia ru or -
ga ni zo wa ne go przed się wzię cia, po -
le ga ją ce go na zwró ce nie uwa gi spo -
łe czeń stwa na za nie czysz cze nie lo -
kal nych rzek po przez sym bo licz ny
po wrót bo brów do głów nych za głę -
biow skich rzek – Bry ni cy i Prze -
mszy. Ten nie gdyś po spo li ty i li czeb -
ny, po strze ga ny ja ko szkod nik – gry -
zoń, obec nie na te re nie ca łej Pol ski
jest ga tun kiem chro nio nym. 

Fe styn oprócz wy mia ru edu ka -
cyj ne go, po łą czo ny był tak że z kier -
ma szem, pre zen ta cja mi i eks po zy cja -
mi oraz opra wą ar ty stycz ną w po sta -
ci wy stę pów i po ka zów sce nicz nych. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą
ob jął pre zy dent mia sta Ka zi mierz
Gór ski, a pa tro nat me dial ny za pew -
ni ły re dak cje: TVP Od dział Ka to -
wi ce, „Ku rier Miej ski” i „No we Za -
głę bie”. (Koc)

Bóbr był u Kuronia Budujące targi
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Festyn przyciągnął tłumy rodziców ze swoimi pociechami

Nowoczesny dom to także ciekawe projekty,
przyciągające wzrokiem przyszłych inwestorów
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Uro dził się 22 ma ja 1930 r.
w So snow cu, był sy nem Cze sła -
wa, dzia ła cza spor to we go Klu bu
Mo to cy klo we go Za głę bia Dą -
brow skie go i Ja ni ny z So zań -
skich. Po ukoń cze niu szko ły pod -
sta wo wej uczęsz czał m.in.
do Gim na zjum Han dlo we go
w So snow cu. Ma tu rę zdał ja ko
eks tern w Eko no micz nym Tech -
ni kum Ener ge tycz nym dla Pra cu -
ją cych w 1970 r. W la tach 1946-
1948 upra wiał jaz dę na żuż lu,
choć po prze by tej w cza sie oku -
pa cji kon tu zji nie był w peł ni
spraw ny fi zycz nie (krót sza no -
ga). Pod czas za wo dów żuż lo -
wych (1948-1952) uczył się
spra woz daw czo ści spor to wej.
W 1952 r. za trud nio ny zo stał
w roz gło śni Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach, gdzie pod opie ką
Wi tol da Do bro wol skie go roz wi -
nął się je go ta lent. Za de biu to wał
ja ko spra woz daw ca fut bo lo wy
pod czas me czu „Unia” Cho -
rzów – „Bu dow la ni” Gdańsk
w czerw cu 1952 r. W ma ju 1953

r. ko men to wał po raz pierw szy
mię dzy na ro do wy mecz pił kar ski
(Pol ska – Cze cho sło wa cja we
Wro cła wiu). Od 1966 r. pra co -
wał w Re dak cji Spor to wej
Ośrod ka TV w Ka to wi cach,
a od koń ca 1974 r. w Na czel nej
Re dak cji Spor tu i Tu ry sty ki TVP
w War sza wie – w la -
tach 1980 – 1982, ja ko za stęp ca
re dak to ra na czel ne go. Na le żał
do naj po pu lar niej szych spra woz -
daw ców spor to wych Pol ski. Re -
la cjo no wał m.in. szer mier cze
mi strzo stwa świa ta w 1953 r.,
fut bo lo we mi strzo stwa świa ta
(1966, 1974, 1978, 1982), kil ka -
krot nie mi strzo stwa świa ta w ho -
ke ju na lo dzie, za wo dy let nich
igrzysk olim pij skich, mi strzo -
stwa świa ta na żuż lu w 1979
i 1980 r. Zmarł w War sza wie 12
grud nia 1982 ro ku. 

Od 1983 r. od by wa ją się za wo -
dy żuż lo we o Me mo riał J. Ci -
szew skie go, a je go imię no si so -
sno wiec ki sta dion przy Alei Mi -
rec kie go.

CISZEWSKI Jan
(1930 – 1982) sprawozdawca sportowy

ZAHORSKI Karol
(1879 – 1970), lekarz, społecznik

Po nad 45 lat te mu – 16 wrze -
śnia 1967 r. od sło nię to Po mnik
Czy nu Re wo lu cyj ne go w so sno -
wiec kim Par ku Sie lec kim. Da tę tę
wy bra no nie przy pad ko wo – w
1967 r. przy pa da ła bo wiem 50.
rocz ni ca re wo lu cji paź dzier ni ko -
wej i 25. rocz ni ca utwo rze nia Pol -
skiej Par tii Ro bot ni czej. W uro -
czy sto ści tej udział wzię li człon -
ko wie naj wyż szych władz par tyj -
nych i pań stwo wych, m.in. I se -
kre tarz Ko mi te tu Cen tral ne go
Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro -
bot ni czej Wła dy sław Go muł ka,
I se kre tarz Ko mi te tu Wo je wódz -
kie go Pol skiej Zjed no czo nej Par -
tii Ro bot ni czej w Ka to wi cach
Edward Gie rek, prze wod ni czą cy
Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy
Na ro do wej w Ka to wi cach Je rzy
Zię tek, wła dze So snow ca, dzia ła -
cze i we te ra ni ru chu ro bot ni cze -
go. Po mnik od sło nił W. Go muł ka,
któ ry po nad to ude ko ro wał Or de -
rem Sztan da ru Pra cy I kla sy
sztan dar miej ski. Ów cze sny I se -
kre tarz KC PZPR tak prze ma wiał
pod czas wi zy ty w So snow cu
do zgro ma dzo nych: „Po mnik ten
wy ra ża naj wyż szą cześć i uzna nie
dla czy nu re wo lu cyj ne go, dla
ofiar no ści i bo ha ter stwa ca łych
po ko leń ro bot ni ków Za głę bia
i Ślą ska, któ re to czy ły nie ustan ne
bo je o pra wa lu du pra cu ją ce go,
o nie pod le głość Pol ski, o so cja -

lizm”. Przed wznie sio nym z ini -
cja ty wy władz ko mu ni stycz nych
Po mni kiem Czy nu Re wo lu cyj ne -
go od by wa ły się ma ni fe sta cje
i róż ne uro czy sto ści ob cho dzo ne
w okre sie Pol skiej Rzecz po spo li -

tej Lu do wej, tak jak 1 Ma ja, 22
Lip ca i in ne. Obiekt za pro jek to -
wa li wy bit ni twór cy tam tych cza -
sów: ar chi tekt prof. Wi told Cęc -
kie wicz (pro jek to wał m.in. ho tel
„Cra co via” i ki no „Ki jów”
w Kra ko wie, był au to rem za ło żeń
po mni ko wych na Po lach Grun -
wal du i w Obo zie Stra ceń w Pła -
szo wie) oraz ar ty ści pla sty cy He -
le na i Ro man Hu sar scy, ucznio -
wie i dłu go let ni współ pra cow ni -
cy Xa we re go Du ni kow skie go.
Po mnik skła dał się z dwóch ele -
men tów: bry ły o nie re gu lar nych
kształ tach i sta lo we go obe li sku
wy so ko ści 56 me trów, zbu do wa -
ne go z rur. Bry ła wy ko na na zo sta -
ła z przed bo row skie go sje ni tu, za -
li cza ne go do naj trwal szych i naj -
szla chet niej szych mi ne ra łów.
Wy ku to w niej 8 mo nu men tal -
nych pła sko rzeźb, przed sta wia ją -
cych po sta cie ludz kie w róż nych
po zach. Był więc gór nik ze świ -
drem i hut nik z łyż ką, trzy oso by
dzier żą ce mło ty, po sta cie z dłoń -
mi unie sio ny mi w gó rę, po sta cie
uzbro jo ne, z któ rych dwie sta ły
a trze cia trwa ła w przy klę ku,
męż czy zna oraz ko bie ta
pod sztan da ra mi i trans pa ren ta -
mi, ro bot ni cy trzy ma ją cy na rzę -
dzia, ro bot ni cy z trum ną na ra -
mio nach. Wy mo wa po mni ka by -
ła wie lo znacz na – wy obra że nia
na pła sko rzeź bach mo gły być
róż nie in ter pre to wa ne. We dług
jed nej z wer sji dwie czo ło we pła -
sko rzeź by przed sta wia ły war ty
ro bot ni cze, któ re w stycz niu 1945
r. za bez pie cza ły mie nie na ro do -
we, a po zo sta łe na wią zy wa ły
do dzie jów walk ro bot ni czych
po cząw szy od re wo lu cji 1905 r.
Nie ży ją cy Jan Pierz cha ła, au tor

„Le gen dy Za głę bia” do pa trzył
się m.in. sce ny po grze bu
ofiar I po wsta nia ślą skie go, któ ry
od był się w So snow cu 23 sierp -
nia 1919 r. oraz ma ni fe sta cji so li -
dar no ścio wej ro bot ni ków za głę -
biow skich z ro bot ni ka mi ślą skim
po prze ję ciu przez Pol skę,
w czerw cu 1922 r., Gór ne go Ślą -
ska. Nie jest sze ro ko zna ny fakt,
że pro jekt po mni ka zgło szo ny zo -
stał pier wot nie do kon kur su
na Po mnik Po wstań ców Ślą skich
w Ka to wi cach, w któ rym za jął
dru gie miej sce i de cy zją E. Gier -
ka i J. Zięt ka wy bu do wa ny zo stał
w So snow cu. Swo je wi zy ty zło -
ży li u stóp po mni ka przy wód cy
ów cze snych państw ko mu ni -
stycz nych – Le onid Breż niew
(Zwią zek So cja li stycz nych Re -
pu blik So wiec kich – 1974) i Fi -
del Ca stro (Ku ba – 1972) oraz
pol ski ko smo nau ta Mi ro sław
Her ma szew ski. Bli sko 22 la ta
te mu – 26 paź dzier ni ka 1990 r.
Ra da Miej ska So snow ca pod ję -
ła uchwa łę o de mon ta żu po mni -
ka, ja ko ko mu ni stycz ne go re lik -
tu. Treść uchwa ły Ra dy Mia sta
brzmia ła na stę pu ją co: „Ist nie je
ko niecz ność za dość uczy nie nia
miesz kań com So snow ca za na -
rzu co ną mia stu ro lę Sto li cy
Czer wo ne go Za głę bia. Uzna jąc,
że po win na odejść w nie pa mięć
tak że sym bo li ka okre su oraz
fakt, że funk cja na rzę dzia in dok -
try na cji i sym bo lu aro gan cji wła -
dzy ja ką peł nił jest sprzecz -
na z ideą wy stą pień ro bot ni ków
z 1905 r. Ra da Miej ska uchwa la,
że po mnik zo sta nie zde mon to wa -
ny”.

Kolumnę opracował: Michał Węcel

Pomnik, który
zdemontowano

Uro dził się 5 li sto pa da 1879 r.
w Puł tu sku, był sy nem Wła dy -
sła wa, na uczy cie la i Fe li cji z d.
Ar nold. Gim na zjum ukoń czył
w Czę sto cho wie w 1899 r., dy -
plom le kar ski uzy skał w 1904
ro ku, na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. Od 1904 r. miesz kał
i pra co wał w So snow cu. Był or -
dy na to rem od dzia łów we -
wnętrz nych so sno wiec kich szpi -
ta li: „na Le pian kach” (Po goń),
To wa rzy stwa Gór ni czo – Hut ni -
cze go „Hra bia Re nard”, Szpi ta la
Miej skie go nr 2 (1935 – 1960).
W la tach 1960 – 1970 kie ro wał
Po rad nią Scho rzeń Je li to wych.
Dzia łał spo łecz nie – uczest ni czył
w or ga ni zo wa niu służ by zdro wia
i opie ki spo łecz nej w So snow cu,
a tak że pla có wek kul tu ral nych
i oświa to wych. Po dej mo wał pró -
by sa ni tar ne go upo rząd ko wa nia
mia sta (1905 – 1906), or ga ni zo -
wał kur sy dla anal fa be tów, pro -
wa dził po pu lar ne wy kła dy z hi -
gie ny i me dy cy ny spo łecz nej.
W cza sie pierw szej woj ny świa -
to wej czło nek Ko mi te tu Zdro wia
Pu blicz ne go i Ra dy Miej sco wej
Opie kuń czej, współ or ga ni za tor
„Kro pli Mle ka”, ini cja tor utwo -

rze nia sie ro ciń ca w So snow cu.
Po od zy ska niu nie pod le gło ści peł -
nił funk cję prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej miasta So snow ca (1919 –
1925) W la tach 1919 – 1921 spra -
wo wał opie kę nad ran ny mi po -
wstań ca mi ślą ski mi. Był człon -
kiem Ko mi te tu Głów ne go Po -
mo cy Ślą za kom w So snow cu
(1919). 

W 1922 r. zor ga ni zo wał Szpi -
tal dla Dzie ci Za głę bia Dą brow -
skie go prze mia no wa ny po tem
na Szpi tal Miej ski (na Pe ki nie).
Czło nek za rzą dów PCK w So -
snow cu i Od dzia łu So sno wiec kie -
go War szaw skie go To wa rzy stwa
Hi gie nicz ne go. W 1929 r. dok to -
ry zo wał się na Uni wer sy te cie Po -
znań skim. Pu bli ko wał ar ty ku ły
na uko we w cza so pi smach me -
dycz nych. Był wie lo let nim
człon kiem za rzą du i pre ze sem
To wa rzy stwa Le kar skie go Za głę -
bia Dą brow skie go oraz je go ho -
no ro wym człon kiem. Zmarł 28
paź dzier ni ka 1970 ro ku w So -
snow cu, po cho wa ny zo stał
w War sza wie na Po wąz kach. Imię
Ka ro la Za hor skie go no sił do nie -
daw na Szpi tal Miej ski nr 2 w So -
snow cu.
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„Po la Ne gri. Gwiaz da świa to we go
ki na”. Pod ta kim ty tu łem od by ła
się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja
na uko wa w Mu zeum w So snow -
cu, któ rej to wa rzy szy ło otwar cie
wy sta wy „Po la Ne gri. Le gen da ki -
na”. Kon fe ren cję po prze dził wy -
stęp Dzie cię ce go Ze spo łu Man do -
li stów Zia rin ka z Ne slu sy w Sło -
wa cji, z miej sco wo ści, w któ rej
po cho dził Ju raj Cha lu pec, oj ciec
Po li Ne gri. W kon fe ren cji wziął
udział m. in. Ma rian Cho va nak,
bur mistrz Ne slu sy i prof. Jó zef
Cią gwa, prze wod ni czą cy Za rzą du
Głów ne go To wa rzy stwa Sło wa -
ków w Pol sce. 

– Cie szę się, że So sno wiec
po raz ko lej ny pro mu je wiel kie
gwiaz dy i wiel kie po sta ci. Po stać
Po li Ne gri nie do koń ca jest jed -
no znacz na i wie le szcze gó łów
z jej ży cia jest owia nych ta jem ni -
cą. W jej ży ciu by ło wszyst -
ko – pięk no, ka rie ra, suk ces, sła -

wa, mi łość i cier pie nie. Przy go to -
wa na wy sta wa na pew no od kry je
wie le szcze gó łów z jej ży cia
i przy bli ży nam jej oso bę – mó wi -
ła Agniesz ka Cze chow ska -Ko -
peć, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Kon sul Ge ne ral ny Re pu bli ki
Sło wac kiej w Kra ko wie, Ma rek
Li san sky, nie ukry wał za do wo le -
nia, że po raz ko lej ny ma oka zję
go ścić w Mu zeum w So snow cu. 

– Cie szę się, że Mu zeum,
współ pra cu jąc od wie lu lat  z kon -
su la tem, przy go to wu je dla nas
fan ta stycz ne wy sta wy i za wsze
ma my oka zję po ka zać w Pol sce
coś cie ka we go – stwier dził. 

Uczest ni cy kon fe ren cji mo gli
po słu chać wy kła dów Pio tra Ku le -
szy z Mu zeum Ki ne ma to gra fii
w Ło dzi, Do ro ty Łań cuc kiej, bur -
mi strza mia sta Lip na, Vi lia ma Ja -
blo nick’ego z Bra ty sła wy, Ve ro -
ni ki Pau ko vejz Ky suc kie Mu zeum
w Cad cy, dr Ja na Le wan dow skie -

go z Re gio nal ne go Ośrod ka Kul -
tu ry w Ka to wi cach. Za pre zen to -
wa no tak że film do ku men tal ny,
„Ży cie jest snem w ki nie”, w re -
ży se rii Ma riu sza Ko tow skie go. 

Wy sta wa bio gra ficz na Po li
Ne gri, któ rą moż na oglą dać w
Mu zeum do 25 li sto pa da, uka zu -
je dro gę ży cio wą i ar ty stycz ną ak -
tor ki. Na eks po zy cji moż na zo ba -

czy m.in. uni ka to wy zbiór pocz tó -
wek, zdjęć, fo to sów, pro gra mów
fil mo wych i płyt z jej na gra nia mi,
a tak że zbiór pla ka tów i afi szów
wy da nych na świe cie do fil mów z
jej udzia łem.

Po la Ne gri, a wła ści wie Bar -
ba ra Apo lo nia Cha łu piec, uro dzi -
ła się 3 stycz nia 1897 ro ku w Lip -
nie. W ro ku 1908 za de biu to wa ła
ja ko tan cer ka na sce nie Te atru
Wiel kie go w War sza wie nie wiel -
ką ro lą w „Je zio rze ła bę dzim”
Pio tra Czaj kow skie go, ale cho ro -
ba płuc unie moż li wi ła jej ka rie rę
tan cer ki ba le to wej. Jej ka rie ra po -
to czy ła się bły ska wicz nie. Kie dy
mia ła 17 lat, Po la by ła już zna ną
ak tor ką te atrów war szaw skich, a
jej pierw sza ro la fil mo wa mia ła
miej sce w „Nie wol ni cy zmy słów”
w 1914 r.  W Pol sce zre ali zo wa ła
osiem fil mów, w Niem czech
dwa dzie ścia trzy. Do Hol ly wo od
przy by ła w 1923 ro ku już ja ko

gwiaz da, a do ro ku 1928 na krę ci -
ła 21 fil mów. Zo sta ła gwiaz dą ki -
na nie me go i sym bo lem sek su, do
cze go przy czy ni ły się gło śne ro -
man se z Char lie Cha pli nem i Ru -
dol fem Va len ti no. 

Nie od nio sła suk ce sów w fil -
mach dźwię ko wych, co skło ni ło
ją do wy jaz du do Nie miec. Po
wy bu chu II woj ny świa to wej
wró ci ła do USA, gdzie za gra ła
tyl ko w dwóch fil mach. W su mie
wy stą pi ła w 63 fil mach fa bu lar -
nych. 

Eks po zy cja zo sta ła przy go to -
wa na przez Mu zeum Ki ne ma to -
gra fii w Ło dzi we współ pra cy z
Fil mo te ką Na ro do wą w War sza -
wie oraz In sty tu tem Pol skim w
Düssel dor fie, przy wspar ciu fi nan -
so wym Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go, a tak że Pol -
skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej. 

Tekst i foto: Sylwia Kosman

Po trze bu je do bre go opie ku na, któ -
ry ma czas ichęt nie cho dził by znim
na spa ce ry. Ta kie go, któ ry ma
po pro stu do bre ser ce, bo Le on Lu -
zik nie po trze bu je szcze gól nej opie -
ki – prze ko nu je Bo że naBiel ska, na -
uczy ciel ka Szko ły Pod sta wo wej
nr 10 w So snow cu, któ rej ca ła ro -
dzi naodkil ku mie się cy zaj mu je się
psem Le onem Lu zi kiem. Lo sy Le -
ona są nie zwy kłe i smut ne, bo pies
mu si się po ru szać na… wóz ku in -
wa lidz kim. Zwie rzę zo sta ło za bra -
ne wprost z uli cy. Le żał w bło cie
po śnie go wym, ran ny i po rzu co ny.
Aż w lu tym za bra li go z uli cy mąż
i cór ka pa ni Bo że ny. – We te ry narz
udzie lił pierw szej po mo cy i stwier -
dził zła ma ną mied ni cę – opo wia da
pa ni Bo że na. – Za pew niał, że zakil -
ka ty go dni pies od zy ska si ły ibę dzie
śmi gał. Tak się jed nak nie sta ło. Le -
on mo że i śmi gał, ale jak focz ka.
Pierw sze sil ne łap ki cią gnę ły resz -
tę. Pod czas ko lej nej dia gno zy oka -
za ło się, że pies ma cho ry krę go słup
i nic wię cej nie da się zro bić – mó -
wi pa ni Bo że na. Pań stwo Biel scy
zo sta wi li by psa u sie bie, gdy by nie
to, że to był by to już pią ty pies wich
do mu. Wszyst kie wcze śniej sze zo -
sta ły ze bra ne zuli cy. Naj star sza sta -

żem Zu zia, któ ra mia ła dwie zła ma -
ne ła py, zo sta ła zna le zio na przy ul.
Zu zan ny wSo snow cu. To la zo sta ła
oca lo na z wor ka, bo ktoś po sta no -
wił ją uto pić. Ne gra zo sta ła za bra -
na z uli cy, wy chu dzo na z grzy bi cą
na uszach, a Agli zna le zio no w le -
sie. 

– Ta ka ilość pod opiecz nych
oraz kot bar dzo an ga żu ją na sze si -
ły i środ ki, zwłasz cza że pra cu je my
za wo do wo, dla te go po trzeb ny jest
no wy dom dla Lu zi ka. Szu ka my
ko goś, kto weź mie go na ko la na,
opa trzy otar cia na łap kach, po rzu -
ca pi łecz ką, przy pnie wó ze czek
umoż li wia ją cy mu spraw ne po ru -
sza nie się – mó wi pa ni Bo że na. 

Fun da cja Sto wa rzy sze nie Bra ci
Mniej szych z Żyw ca i dziew czy ny
z Do go ma nii po mo gły Lu zi ko wi.
Lu zik otrzy mał wó zek in wa lidz ki
iwraz znim moż li wość spa cer ków,
za bie gi re ha bi li ta cyj ne, kar mę,
sma ko ły ki, le kar stwa, a resz ta ro -
dzi ny wspar cie psy chicz ne i ra dy,
jak opie ko wać się ta kim psem. 

Oso by, któ re chcia ły by przy -
gar nąć Lu zi ka i stwo rzyć mu no wy
dom, mo gą się kon tak to wać z Bo -
że ną Biel ską pod nr tel. 502 234
292. (sk)

Jak zachwycała Pola Negri 
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Leon Luzik szuka domu Na razie bez dopłat 

Pro po zy cji zwięk sze nia do ta cji
gmin na trans port pu blicz ny sprze -
ci wi ło się pię ciu człon ków zgro -
ma dze nia KZK GOP. W przy pad -
ku So snow ca mia ło to być oko -
łodwóch mi lio nów zło tych wię cej,
któ re trze ba do pła cić do miej skiej
ko mu ni ka cji. Za rząd KZK GOP
sza cu je nie do stat ki w ka sie w su -
mie na... 17 mln zł, któ re ma ją po -
kryć gmi ny na le żą ce do KZK
GOP. Ale to nie sprze ciw zde cy do -
wał onie przy ję ciu uchwa ły, ale ni -
ska fre kwen cja pod czas gło so wa -
nia. Tyl ko 13 człon ków zgro ma -
dze nia gło so wa ło za zwięk sze -
niem do ta cji, 5 by ło prze ciw, a 4
wstrzy ma ło się od gło su. Tym cza -
sem doprzy ję cia uchwa ły po trzeb -
ne jest co naj mniej 19 gło sów
na 36 człon ków zgro ma dze nia.
Prze ciw ni przy ję ciu uchwa ły by li
tak że so sno wiec cy rad ni, czy li
Woj ciech Ku la wiak iWie sław Su -
wal ski. Pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski z po wo du prze dłu ża ją cych się
ob rad człon ków zgro ma dze nia
spóź nił się napo sie dze nie ostat niej
se sji Ra dy Miej skiej. – Ob ra dy by -
ły bar dzo burz li we i na ra zie nie
przy nio sły roz strzy gnię cia – re la -
cjo no wał. Sam pre zy dent pod czas
zgro ma dze nia ostro wy ra ził swo je
sta no wi sko, ście ra jąc się zPio trem
Uszo kiem, pre zy den tem Ka to wic,
na te mat nie spra wie dli we go po -
dzia łu kosz tów trans por tu po mię -
dzy So snow cem a Ka to wi ca -
mi. – Zda wa li śmy so bie wszy scy

spra wę, że kosz ty funk cjo no wa nia
ko mu ni ka cji bę dą wyż sze niż pier -
wot nie za kła da no. Wpływ na to
ma ją m.in. in fla cja, przez któ rą
znacz nie po dro ża ło pa li wo, pro wa -
dzo ne przez KZK GOP in we sty cje
oraz spa dek wpły wów ze sprze da -
ży bi le tów – mó wił pre zy -
dent. – Jed nak nikt nie po tra fił nam
wy ja śnić, ja ką przy ję to me to do lo -
gię wy li czeń kosz tów i na ja kiej
pod sta wie zde cy do wa no o wy so -
ko ści do płat dla po szcze gól nych
gmin. Po mi mo szcze gó ło wych
py tań o za sto so wa ny wzór ob li -
czeń, nikt nie po tra fił wy ja śnić,
w ja ki spo sób zo stał wy pro wa dzo -
ny – stwier dził. 

Wąt pli wo ści wzbu dził m.in.
czas, na ja ki na li czo no do pła tę, bo
nie wia do mo, czy obej mu je okres
za ca ły bie żą cy rok czy za trzy
kwar ta ły. Z przed sta wio nych da -
nych wy ni ka, że so sno wiec kie
tram wa je po ko na ły opo nad33 tys.
wo zo ki lo me trów wię cej niż rok te -
mu, ale wła dze So snow ca nie wno -
si ły o zwięk sze nie wo zo ki lo me -
trów, ani nie wy ra zi ły na to zgo dy. 

Ko lej ne nie ja sno ści zwią za ne
są z roz li cze niem kosz tów na kła -
dów na in we sty cje i za sto so wa nie
no wych wskaź ni ków na peł nień
po jaz dów. 

Pre zy den to wi nie po do ba się
rów nież uwzględ nie nie wprzed sta -
wio nym roz li cze niu kosz tów na kła -
dów na pro gra my in we sty cyj ne
oraz za sto so wa nie no wych wskaź -
ni ków na peł nień po jaz dów, któ re
zda niem pre zy den ta po win ny być
uwzględ nio ne w skład ce na przy -
szły rok. Naj praw do po dob niej osta -
tecz nie przed sta wi cie le So snow ca
w zgro ma dze niu KZK GOP po prą
pro jekt do ty czą cy do płat, choć ich
wy so kość nie jest jesz cze prze są -
dzo na, bo wła ści wie nie ma in ne go
wyj ścia. – Za nim po dej mie my sto -
sow ną uchwa łę, chciał bym mieć ja -
sność co do wszyst kich wy li czeń.
Ocze ku ję rze czo wych wy ja śnień,
za nim wy da my ko lej ne mi lio ny
zło tych – za de kla ro wał pod czas se -
sji pre zy dent. (sk)
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W lip cu wła dze „Hut ni ka” pod pi -
sa ły umo wę przed wstęp ną na bu -
do wę bu dyn ku miesz kal ne go
wie lo ro dzin ne go. In we sty cja ma
zo stać zre ali zo wa na z wy ko rzy -
sta niem ist nie ją cych fun da men -
tów, a ge ne ral nym wy ko naw cą
jest fir ma AGEA Star z Tar now -
skich Gór. 35 no wych miesz kań
ma zo stać od da nych do użyt ku
w lip cu 2014. Do tej po ry spół -
dziel ni uda ło się sprze dać 12
miesz kań, a kil ka ko lej nych jest
za re zer wo wa nych. 

– Jest bar dzo du że za in te re so -
wa nie kup nem miesz kań, choć
ba rie rą za po ro wą w wie lu przy -
pad kach jest brak moż li wo ści
otrzy ma nia kre dy tu hi po tecz ne -
go. Naj czę ściej kon tak tu ją się
z na mi lu dzie, któ rzy do pie ro za -
czy na ją do ro słe ży cie oraz mło de
mał żeń stwa. Miesz ka nia są sto -
sun ko wo ta nie, ale ban ki czę sto
od ma wia ją udzie la nia kre dy -
tów – mó wi Ma ciej Ada miec,
pre zes Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej „Hut nik”. 

To pierw sza od wie lu lat bu do -
wa no wych miesz kań przez spół -

dziel nię „Hut nik”. W tym miej -
scu by ły już po sta wio ne fun da -
men ty, któ re te raz zo sta ną za go -
spo da ro wa ne. Osie dle zy ska no we
ob li cze, a spół dziel nia środ ki ze
sprze da ży miesz kań, któ re za mie -
rza prze zna czyć na re mon ty swo -
ich za so bów. 

W nie da le kim są siedz twie
ist nie ją ce go już osie dla znaj du je
się Gór ka Śro dul ska  z tra sa mi
ro we ro wy mi i wy cią giem nar -
ciar skim oraz po ło żo ny w Dą -
bro wie Gór ni czej  Aqua Park
„Ne mo”. Na osie dlu znaj du je się
du że przed szko le z pla cem za -
baw, ap te ka i skle py. Naj bliż -
sza szko ła pod sta wo wa z no wo -
cze snym pla cem za baw znaj du je
się przy ul. Za pa ły, od da lo nym
oko ło pół ki lo me tra. Naj bliż -
sze gim na zjum usy tu owa ne jest
przy ul. Ka la gi w od le gło ści
ok. 1,4 km. 

Bu do wa ny bu dy nek bę dzie
po dzie lo ny na 3 od ręb ne kon -
struk cyj nie seg men ty A, B i C.
Do każ de go z seg men tu pro wa -
dzić bę dzie od ręb ne wej ście.
W dwóch seg men tach bę dzie

mie ścić się po 12 miesz kań,
a w trze cim je de na ście. Po -
wierzch nia użyt ko wa miesz kań
wy no si m.in. ok. 35, 52, 62, 65,
70 czy 76 me trów kwa dra to wych.
Po wierzch nia za bu do wy wy no si
653,64 m2, a po wierzch nia użyt -
ko wa 2 467,60 me trów kwa dra to -
wych, w tym piw ni ca o po -
wierzch ni 445,02 me trów kwa -
dra to wych. 

Osie dle znaj du je się nie da le -
ko Dro gi Kra jo wej – 94 oraz tra -
sy S86, co spra wia, iż jest do -
brze sko mu ni ko wa ne za rów -
no z cen trum So snow ca (ok. 6
km), cen trum Dą bro wy Gór ni -
czej (ok. 3,5 km) oraz cen trum
z Ka to wic (ok. 18 km). Nie opo -
dal miesz czą się skle py wiel ko -
po wierzch nio we – Ma kro Cash
and Car ry, Cen trum Han dlo we
Au chan, Cen trum Han dlo we
Ple ja da oraz skle py bu dow la -
no – de ko ra cyj ne Le roy Mer lin
i Ca sto ra ma. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy -
skać pod nr tel. 363 45 25 lub
na stro nie in ter ne to wej: www.bu -
do wa na stan czy ka.pl. (sk)

W dniach 14-16 wrze śnia Gmi -
na So sno wiec wzię ła udział w 19.
edy cji ak cji „Sprzą ta nie Świa -
ta – Pol ska 2012”, or ga ni zo wa nej
przez Fun da cję Na sza Zie mia
i Fun da cję „Sprzą ta nie Świa -
ta – Pol ska”. Te go rocz na ak cja
upły nę ła pod ha słem: „Ko cham,
lu bię, sza nu ję... nie śmie cę”.

Na te re nie So snow ca w ak cji
wzię ło udział 66 pla có wek oświa -
to wych w tym: 19 przed szko li, 20

szkół pod sta wo wych,3 szko ły spe -
cjal ne, 24 szkoły po nad pod sta wo -
we. Pod czas ak cji dzie ci imło dzież
sprzą ta ły te re ny wo kół swo ich pla -
có wek – Park „Śro du la”, Park im.
J. Ku ro nia, plac im. Bra ci Ko żu -
chów, Ogró dek Ry cer ski, Park Har -
cer ski, Park Scho ena, Park Sie lec -
ki, Po tok Za gór ski, las przy zbior -
ni ku wod nym „Ba la ton”.

W cza sie ak cji wy ko rzy sta -
no 5,5 tys. wor ków na śmie ci. Ze -

bra ne od pa dy zo sta ły ode bra ne
przez Miej ski Za kład Skła do wa -
nia Od pa dów Sp. z o.o. w So -
snow cu. Na miej skim skła do wi -
sku od pa dów zde po no wa no 6,52
ton ze bra nych od pa dów. Ak cja
przy go to wa na zo sta ła przy współ -
pra cy Wy dzia łu Go spo dar ki Ko -
mu nal nej  i Miesz ka nio wej, Wy -
dzia łu Edu ka cji, Stra ży Miej skiej
oraz MZSO Sp. z o.o. w So snow -
cu. KP

„Kocham, lubię, szanuję... 
nie śmiecę”

W akcji wzięli udział także najmłodsi sosnowiczanie

Nowe mieszkania
„Hutnika” 
35 nowych mieszkań buduje obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” przy ul. Stańczyka,
w sąsiedztwie ul. Sikorskiego. Cena za metr kwadratowy wynosi 3300 zł brutto. 

Kon fe ren cji ad re so wa na jest do: le -
ka rzy, psy cho lo gów, na uczy cie li,
pe da go gów, pra cow ni ków pla có -
wek wy cho waw czo-opie kuń czych,
in sty tu cji świad czą cych po moc ro -
dzi nie, po ru szo ne zo sta ną m.in. za -
gad nie nia do ty czą ce uszko dze nia
pło du wy wo ła ne spo ży wa niem al -
ko ho lu przez cię żar ne ko bie -
ty – głów ne ob ja wy al ko ho lo we go
ze spo łu pło do we go (FAS) i wy ni -
ka ją ce z te go kon se kwen cje dla
ukła du ner wo we go dziec ka.

Kon fe ren cja bę dzie pro wa dzo -
na w for mie wy kła do wej i roz -

pocz nie się 29 paź dzier ni ka
o godz. 8.30 i po tra wa do godz.
15.00. Or ga ni za to rem Kon fe ren -
cji jest sosnowiecki Urząd Miej -
ski, a współ or ga ni za to rem Wyż -
sza Szko ła Hu ma ni tas w So -
snow cu.

Pa tro nat nad przed się wzię -
ciem spra wu je Pre zy dent Mia sta
So snow ca, Ślą ska Izba Le kar ska
w Ka to wi cach i Pań stwo wa
Agen cja Roz wią zy wa nia Pro ble -
mów Al ko ho lo wych w War sza -
wie. Za in te re so wa ni uczest nic -
twem w Kon fe ren cji pro sze ni są

o zgła sza nie swo je go udzia łu
do dnia 15.10.2012 r. na e -ma il:
kro kus@um.so sno wiec.pl.  Licz -
ba miejsc na Kon fe ren cji jest
ogra ni czo na.

Kon fe ren cja po sia da akre dy ta -
cję Ślą skiej Izby Le kar skiej w Ka -
to wi cach. Za udział w kon fe ren cji
le ka rzom przy słu gu je 5,5 punk tu
edu ka cyj ne go (zgod nie z Roz po -
rzą dze niem MZ z dnia 6 paź -
dzier ni ka 2006 r. w spra wie spo -
so bów do peł nia nia obo wiąz ku
do sko na le nia za wo do we go le ka -
rzy i le ka rzy den ty stów). KP

Od paź dzier ni ka do grud nia po raz ko lej ny prze pro -
wa dzo na zo sta nie, pod pa tro na tem Pre zy den ta Mia -
sta So snow ca, bez płat na ak cja zbiór ki zu ży te go
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go dla wszyst -
kich miesz kań ców mia sta w wy zna czo nych punk -
tach.

Zbie ra ne bę dą tak że in ne od pa dy nie bez piecz ne
po cho dzą ce z go spo darstw do mo wych tj. zu ży te ba -
te rie, świe tlów ki oraz ter mo me try rtę cio we. Zbiór -
kę prze pro wa dzą spe cja li stycz ne fir my: Re cy kler
z sie dzi bą w Ka to wi cach oraz Bio sys tem S.A.
z Kra ko wa.

Pierw sza zbiór ka prze pro wa dzo na przez fir mę
Re cy kler od bę dzie się 13 paź dzier ni ka w godz. 10-
15 w ni żej po da nych punk tach:
• ul. Nie pod le gło ści 10 par king przed bu dyn kiem
• ul. Hal le ra 16a par king
• ul. Bę dziń ska 8 -12 par king przed bu dyn kiem
• ul. Sta ro po goń ska 57 par king przed bu dyn kiem
• ul. Ba czyń skie go obok ha li spor to wej
• ul. Wy so ka/Pa wia – par king na prze ciw ko Pa wia 1-3
• ul. Dmow skie go 28 par king
• ul. Pięk na 1,3 par king po mię dzy bu dyn ka mi lub

plac tar go wi ska

• ul. Gosz czyń skie go/Pru sa par king na prze ciw ko
Gosz czyń skie go 1-8
• ul. Łom żyń ska 2-4 par king przed bu dyn kiem
• ul. Gwiezd na 8-12 – par king na prze ciw ko bu dyn ku
• ul. Hu ba la -Do brzań skie go 122 – par king na prze -

ciw ko szko ły Eu ro lin gua
• ul. Le gio nów 6 przed bu dyn kiem
• ul. Zam ko wa 5/Na ru to wi cza 50d te ren mię dzy bu -

dyn ka mi
• ul. Sien kie wi cza 3 – par king przed cen trum han dlo -
wym Eu ro pa

Z ko lei fir ma Bio sys tem w paź dzier ni ku bę dzie
zbie rać elek tro śmie ci w na stę pu ją cych ter mi nach:
• 10 paź dzier ni ka – ul. Ka li no wa 5-7 te ren po mię dzy

blo ka mi oraz ul. Spa do chro nia rzy 3 par king
przed bu dyn kiem

• 17 paź dzier ni ka – zbieg ulic Czer pa ko wa/Le -
śna – na prze ciw ko bu dyn ku Le śna 3

• 24 paź dzier ni ka – ul. Kon sty tu cji 47-53a par king
mię dzy bu dyn ka mi.

Zbiór ka pro wa dzo nabę dzie wgodz.16.30 – 19.30.
Każ da oso ba, któ ra odda sprzęt wiel ko ga ba ry to wy
otrzy ma tor bę eko lo gicz ną. Po zo sta łe oso by otrzy ma -
ją drob ne upo min ki. KP

Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zaprasza na konferencję 
„Trzeźwa matka – zdrowe dziecko”, która odbędzie się 29 października 
w Auli Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

Trzeźwa matka – zdrowe dziecko

ar
c
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W zma ga niach dzie ci zwy cię żył
Fi lip Ja na sik przed Ju lią Gaj dzik.
W ża kach zwy cię żył Prze mek
Młot kie wicz przed Ka ro lem Ski -
bą i Na ta lią Grzy wacz (wszy scy
Imie lin). W ko lej nym wy ści gu ry -
wa li zo wa li mło dzi cy i ju nio rzy
młod szy. W mło dzi kach naj lep -
szy był Fa bian Mar cel z Gli wic
przed Bar to szem Świer blew skim
z Czę sto cho wy i Se ba stia nem
Gra bi sem z GK Za głę bie So sno -
wiec, pią ty w tym wy ści gu był ko -
lej ny re pre zen tant So snow ca Bar -
tosz Flor kie wicz. Adam Bę be nek
zdo mi no wał ry wa li za cje ju nio rów
młod szych, dru gi był Piotr No -
wak z Gli wic a trze ci Bar tło miej
Muś z Ryb ni ka. 

W ju nior kach młod szych
zwy cię ży ła Ju sty na Kacz kow ska

z Ja wo rza. W ostat nim wy ści gu
wy star to wa li ju nio rzy, eli ta, ma -
ster si oraz eli ta pań. W ju nio rach

wy ścig zdo mi no wa li go spo da -
rze – Ma te usz Gra bis z Mar ci nem
Bi ja kiem – osta tecz nie ten pierw -

szy był gó rą, na trze cim miej scu
za wo dy za koń czył Mi chał Pru -
ciak z Pie kar Ślą skich, ko lej ny ju -
nior z Za głę bia So sno wiec Mi -
chał Ku cia – po de fek cie – za jął 5
miej sce. W ma ster sach wy grał
Piotr Gaj dzik Ha des Te am So mir
Mi ko łów przed Da riu szem Cze -
chow skim i Ra fa łem Ka pu ściń -
skim (obaj z So snow ca). Eli ta
męż czyzn to po pis jaz dy Ma riu -
sza Ko za ka z RMF te am Kra ków,
dru gi był To mek Dy gacz Si le sia
Ryb nik a trze ci Mi chał Cą pa ła
z Gli wic. W Eli cie pań na pierw -
szym miej scu za mel do wa ła się
Sła wo mi ra Gaj dzik (Mi ko łów)
przed Sa bi ną Ty bur czy z Ry duł -
tów. 

Or ga ni za to ra mi by li GK Za -
głę bie So sno wiec oraz MO SiR. KP

W wal kach pu cha ro wych Cios
nie da ła już szans swo im ry wal -
kom. Ostat nie jej wal ki oka za ły
się praw dzi wą woj ną ner wów, bo
przy sta nie 14:14, gdzie o zwy -
cię stwie de cy du je jed no tra fie -
nie, to Ania zdo by wa ła punk ty.
W fi na le spo tka ła się ze swo ją
ko le żan ką klu bo wą Ka ro li ną
Cie ślar. – Ka ro li na, po do brej fa -
zie gru po wej, w wal kach pu cha -
ro wych po raz ko lej ny udo wod ni -
ła, że jest si łą, z któ rą trze ba się
li czyć. Zwłasz cza w wal ce
o ćwierć fi nał, prze gry wa jąc już
wy so ko z do świad czo ną za wod -
nicz ką ze sto łecz ne go AZS,
zmo bi li zo wa ła się i po ko na ła Ka -
ro li nę Ka le tę. W naj lep szej
ósem ce tur nie ju zna la zła się jesz -
cze Jo an na Wą tor, któ rej na dro -
dze do stre fy me da lo wej sta nę ła
ko le żan ka klu bo wa – po wie dział
tre ner Da wid Ada mow ski.

Z ko lei Wal czak w pierw szej
fa zie nie ule gła ani jed nej ry wal -
ce, w ko lej nej jed nym tra fie niem
prze gra ła z za wod nicz ką ze sto -
łecz ne go AZS AWF i to był jej je -
dy ny słab szy mo ment w tych za -
wo dach. – Dla Ka ro li ny dra bin ka

uło ży ła się w nad wy raz dziw ny
spo sób, bo ko lej ne czte ry wal ki
sto czy ła z ko le żan ka mi klu bo wy -
mi. Do pie ro w ści słym fi na le jej
ry wal ką by ła za wod nicz ka z War -
sza wy. Pro wa dząc już 14:11 po -
zwo li ła so bie na chwi lę roz ko ja -
rze nia i do pro wa dzi ła do sta -
nu 14:14. Na szczę ście po tra fi ła
się zmo bi li zo wać i ostat nie tra fie -
nie za da ła zde cy do wa nym na tar -
ciem – re la cjo no wał Da wid Ada -
mow ski, tre ner w TMS Za głę bie.

Ko lej ną za wod nicz ką z So -
snow ca, któ ra bar dzo do brze za -
pre zen to wa ła się, by ła mło da
jesz cze, ale zdo by wa ją ca do -
świad cze nie Ka ro li na Cie ślar.
Ule gła do pie ro Wal czak w swo jej
wal ce pół fi na ło wej i osta tecz nie
zdo by ła 3 miej sce. W naj lep szej
ósem ce tur nie ju zna la zły się jesz -
cze An ge li ka Wą tor, któ ra by ła
pią ta oraz siód ma Kin ga Dróżdż.
Po zo sta łe za wod nicz ki TMS za -
ję ły na stę pu ją ce lo ka ty: 9 by ła Pa -
me la War szaw ska, 11 Jo an -
na Wą tor, 12 Syl wia Bi jak, 17
An na Cios, 20 Nad ia Kró li kow -
ska, 27 Na ta lia Ubow ska, 32 Ju -
lia Do biń ska. KP

Udana inauguracja
szablistów

Na Górce Środulskiej o Puchar
Prezydenta
Blisko 60 zawodników przystąpiło w niedzielę 30 września do rywalizacji o Puchar Prezydenta Sosnowca w Kolarstwie Górskim.
Zawody odbyły się na Górce Środulskiej.

Takie podium chcielibyśmy widzieć zawsze. Na najwyższych
stopniach reprezentanci sosnowieckiego klubu

Fe sti wal, nad któ rym Ho no ro wy
Pa tro nat ob jął pre zy dent So snow -
ca, od był się w dniach 14-16
wrze śnia w ha li MO SiR-u
przy ul. Że rom skie go. Do ry wa li -
za cji przy stą pi ły 32 ze spo ły z Pol -
ski, Sło wa cji, Włoch i Ło twy.
W su mie w trzech ka te go riach
wie ko wych ro ze gra no 80 spo -
tkań, któ re trwa ły łącz nie po -
nad 53 go dzi ny!

Ze spo ły ry wa li zo wa ły w trzech
ka te go riach wie ko wych – rocz -
nik 1998,1999 i 2000. Go spo dy nie
tur nie ju: ko szy kar ki, za wod nicz ki
JAS -FBG So sno wiec zdo by ły ko -

lej no trzy me da le, w tym z naj cen -
niej sze go krusz cu wy wal czo ny
przez eki pę z rocz ni ka 1999. Przy -
po mnij my, że ten wła śnie ze spół to
ak tu al ne zło te me da list ki Mi -
strzostw Pol ski. W fi na ło wym bo -
ju so sno wi czan ki po ko na ły MUKS
Byd goszcz 53:48. Na trze ciej po -
zy cji za wo dy ukoń czy ła eki pa
z So ko ło wa.

W ry wa li za cji dziew cząt
z rocz ni ka 1998 trium fo wa ła eki -
pa ze sło wac kich Ko szyc, któ ra
w fi na le po ko na ła 52:49 dru ży nę
z So snow ca. Na pu dle zna la zła się
tak że eki pa z No we go Są cza.

Wśród naj młod szych dziew -
cząt bio rą cych udział w Fe sti wa lu
gó rą był te am z Wro cła wia, któ ry
w me czu o zło to po ko nał Boch -
nię 34:23. Brąz przy padł w udzia -
le so sno wi czan kom, któ re wy gra -
ły 47:34 star cie o trze cie miej sce
z ze spo łem z Byd gosz czy.

– To by ły trzy dni za cię tej,
wspa nia łej ry wa li za cji mło dych
ko szy ka rek z Pol ski, a tak że in -
nych kra jów, któ ry nam przy niósł
wie le po wo dów do ra do ści. Trzy
na sze dru ży ny, w każ dej ka te go rii
wie ko wej zna la zły się na po dium,
a ze spół z rocz ni ka 1999 po twier -

dził, że nie przy pad ko wo jest mi -
strzem Pol ski. War to tak że zwró -
cić uwa gę, że ze spół z rocz ni -
ka 1998 uległ w fi na le Sło wacz -
kom tyl ko róż ni cą trzech punk tów.
Dziew czę ta i ich tre ne rzy za słu ży li
na wiel kie bra wa i sło wa uzna nia.
To tyl ko po twier dza, że wy bra li -
śmy do brą dro gę pra cy z mło dzie -
żą. Or ga ni za cyj nie tak że nie ma -
my się cze go wsty dzić. To by ło
wiel kie ko szy kar skie świę to. Już
te raz za pra szam na siód mą edy cję
fe sti wa lu, któ rą pla nu je my zor ga -
ni zo wać w przy szłym ro ku – po -
wie dział Ma rek Sa ła ta, dy rek tor
klu bu, któ ry wraz z Urzę dem
Miej skim i MO SiR -em był or ga ni -
za to rem szó stej edy cji fe sti wa lu.

Kil ka na ście dni po trium fie
w So snow cu dziew czę ta z rocz ni -
ka 1999 od nio sły ko lej ny suk ces.
Tym ra zem eki pa JAS -FBG trium -
fo wa ła w tur nie ju o Pu char Gor -
ców, któ ry od był się w No wym
Tar gu. Wzma ga niach uczest ni czy -
ło osiem dru żyn. So sno wi czan ki
po ko na ły ko lej no Ikar Nie po ło mi -
ce 104:34, Żak No wy Sącz 68:27,
Gor ce IINo wy Targ79:16 iwfi na -
le Gor ce I No wy Targ 71:31. 

Tym cza sem pierw szy ze spół
JAS -FBG po tym jak na par kie cie
prze grał wal kę o awans do I li gi
w naj bliż szym se zo nie jed nak
w niej za gra. W związ ku z wy co -
fa niem się z li gi cen tral nej kil ku
dru żyn so sno wi czan ki zo sta ły za -
pro szo ne do gry w I li dze i z tzw.
dzi ką kar tą  we zmą udział w roz -
gryw kach, któ re ru sza ją 12 paź -
dzier ni ka. Ce lem ze spo łu, któ ry
po pro wa dzi Ja cek Dy ja, bę dzie
wal ka o utrzy ma nie w li dze.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Sosnowiecka dominacja
koszykarek JAS-FBG
Wielkim sukcesem sosnowieckich koszykarek zakończył się VI Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Dziewcząt „Sosnowiec Cup 2012”.
Zawodniczki JAS-FBG triumfowały w rywalizacji rocznika 1999 oraz sięgnęły po srebro (rocznik 1998) i brąz (rocznik 2000 i młodsze).
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Zawodniczki JAS-FBG z rocznika 1999 sięgnęły po złoty medal podczas rozegranego
w Sosnowcu VI Festiwalu Koszykówki Dziewcząt

Gra ba ra pra cę z pierw szą dru ży -
ną AKS -u roz po czął 12 lip ca. Po -
pro wa dził ze spół w dzie wię ciu
me czach, z któ rych czte ry za koń -
czy ły się wy gra ną niw czan,
w jed nym padł re mis, a czte ry to
po raż ki so sno wiec kie go klu bu.

Przed prze ję ciem pierw sze go
ze spo łu Gra ba ra, w prze szło ści
pił karz te go klu bu, był tre ne rem
ko or dy na to rem w AKS. Na tre -
ner skiej ław ce ze spo łu gra ją ce go
w „okrę gów ce” za stą pił Zdzi sła -

wa Ko wal skie go, któ ry z ko lei zo -
stał w miej sce Gra ba ry ko or dy na -
to rem.

Do mo men tu zna le zie nia no -
we go szko le niow ca ze spół po pro -
wa dzi pre zes Mar cin La tos.

Naj po waż niej szym kan dy da -
tem do ob ję cia sche dy po Gra -
ba rze jest Mi chał No wak, któ ry
w po ło wie wrze śnia po że gnał
się z po sa dą tre ne ra w IV -li go -
wym Za głę bia ku Dą bro wa Gór -
ni cza. KP

Grabara
zrezygnował

Ma riusz Kie ca nie jest już tre ne rem ho ke istów Za głę bia. Pre zes klu bu
Zbi gniew Drąż kie wicz, po wie rzył obo wiąz ki pierw sze go tre ne ra
Krzysz to fo wi Pod sia dło, któ ry do tej po ry po ma gał Kie cy.

– Jed no cze śnie ocze ku ję od za wod ni ków na tych mia sto wej zmia ny po -
sta wy spor to wej i za an ga żo wa nia w me czach i tre nin gach – na pi sał w spe -
cjal nym oświad cze niu pre zes so sno wi czan. W bie żą cym se zo nie pod wo -
dzą Kie cy so sno wi cza nie ro ze gra li 10 spo tkań, w któ rych zdo by li pięć
punk tów. KP

Podsiadło za Kiecę

Na początku września zainaugurowali sezon sosnowieccy
szermierze. Na pierwszy ogień poszli kadeci TMS Zagłębie,
którzy rywalizowali w Katowicach i jak zwykle
zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Na najwyższym
miejscu na podium stanęła Anna Cios, która w całym turnieju
przegrała tylko jedną walkę w fazie grupowej. Tydzień
później na ogólnopolskim turnieju w Warszawie także jej
starsza koleżanka Karolina Walczak nie dała żadnych szans
rywalkom. 

Jerzy Grabara nie jest już trenerem AKS Niwka. Po porażce
z Wartą Zawiercie, która miała miejsce 29 września
dotychczasowy szkoleniowiec z powodów osobistych podjął
decyzję o zakończeniu współpracy z klubem z południowej
dzielnicy Sosnowca.
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WAŻNE TELEFONY

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

KINO

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych w pra wym
dol nym ro gu da dzą roz wią za nie, któ re pro si my prze -
słać pod ad re sem re dak cji do 21 października 2012 r.
Wśród au to rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię -
tym ku po nem „Krzy żów ka nr 9”) 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 – mlecz ny, kru chy lub cią gli wy, cu kie -
rek, 5 – le czy się go sy ro pem, 8 – „sy pial nia” niedź -
wie dzia, 9 – ma lo wa nie ob ra zów w te re nie, 10 – czart
lub… tru ją cy grzyb, 11 – sta tek wo jen ny, 12 – mgli sta
sto li ca, 14 – ko lej na wer sja te go sa me go fil -
mu, 16 – „Na buc co” lub „Car men”, 17 – bu rza na mo -
rzu, 19 – mia sto w Hisz pa nii, 21 – da le ko od Rzy -
mu, 22 – bo żysz cze, ulu bie niec, 25 – stro ni od my dła
i wo dy, 28 – na niej ma larz mie sza ko lo ry, 29 – czę sta
przy czy na zgo nu, 30 – mę drzec, 32 – już się w ży ciu
dość na pra co wał, 34 – umie jęt ność ra dze nia so bie
w każ dej sy tu acji, 35 – ty tuł mo nar chy, 36 – pół noc no -
ame ry kań ski je leń, 37 – w po cią gu tyl ko pierw sza
i dru ga, 38 – czar ny ląd, 39 – król Ar ka dii, zgi nął z rę -
ki Achil le sa.

Pio no wo: 1 – bor sa li no, pa na ma lub som bre ro, 2 – pier -
wia stek che micz ny, 3 – wy kształ co ny rol nik, 4 – czte -
ro oso bo wy ze spół, 5 – eu nuch, 6 – skurcz, 7 – ry cerz
kró la Ar tu ra, 13 – u nie go pod pi su je się ak ty wła sno -
ści, 15 – wia tro mierz, 18 – uła twia za - i wy ła du nek to -
wa ru, 20 – za wsze na wierzch wy pły wa, 23 – szcze gó -
ło we oglę dzi ny le kar skie, 24 – dwu garb ny wiel -
błąd, 26 – nie jed na na cho in ce, 27 – trzy mie sią -
ce, 28 – wie lo ryb błę kit ny, 31 – ta ra pa ty, 33 – ptak z ro -
dzi ny ko li brów. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 8/2012: DIANE DUCRET – „KOBIETY DYKTATORÓW”
Nagrody otrzymują: Anna Szczepanek i Tadeusz Jagoda.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  9

KI NO HE LIOS, ul. Mo drze jow ska32b,
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

05.10.2012– 11.10.2012 r.
NOC NY MA RA TON FIL MO WY: „MA RA TON
KA PI TA NA BOM BY vol. 2” WY ŁĄCZ NIE W PIĄ -
TEK – 5 PAŹ DZIER NI KA od 18 lat, Pol ska, 480
min. GODZ. 23.00
KI NO KO NE SE RA: „WRONG” WY ŁĄCZ NIE W
PO NIE DZIA ŁEK – 8 PAŹ DZIER NI KA ko me dio -
dra mat, od 15 lat, USA, 94 min. GODZ. 18.00
PRE MIE RY: „UPRO WA DZO NA 2” 10.30*, 14.30,
17.15, 19.30, 21.30. ak cja, od 15 lat, Fran cja, 98 min.
PRO MO CJA! W SO BO TĘ I NIE DZIE LĘ BI LE TY
NA TEN FILM W CE NIE 14 ZŁ/OS. „ŻÓŁ WIK
SAM MY 2” 9.00*, 13.00. ani ma cja, b/o, Bel gia, 92
min. „ŻÓŁ WIK SAM MY 2” 3D 11.00, 15.00. ani ma -
cja, b/o, Bel gia, 92 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: „SA VA GES: PO NAD
BEZ PRA WIEM” 14.30**, 15.15***, 18.00, 20.30.

thril ler, od 15 lat, USA, 131 min. „JE STEŚ BO GIEM”
10.15*, 12.45, 15.15, 17.45*****, 18.00****, 20.15,
22.30. bio gra ficz ny, od 15 lat, Pol ska, 123 min. „RE -
SI DENT EVIL: RE TRY BU CJA” 3D 21.00. ak cja, od
15 lat, Niem cy/USA, 117 min.
FIL MY DLA DZIE CI: „NA TRO PIE MAR SU PI -
LA MI” 10.45*, 12.15**, 13.00***, 16.30, 18.45.
przy go do wy, od 7 lat, Fran cja, 105 min.„FE LIX, NET
I NI KA” 12.30. przy go do wy, od 7 lat, Pol ska, 99 min.
* - wy łącz nie w so bo tę i nie dzie lę, ** - wy łącz nie w
śro dę, *** - z wy jąt kiem śro dy, **** - wy łącz nie w
po nie dzia łek, ***** - z wy jąt kiem po nie dział ku

W TYM TY GO DNIU RE PER TU ARO WYM FIL -
MA MI ZA STRZE ŻO NY MI SĄ:  „ŻÓŁ WIK SAM -
MY 2” 3D - „RE SI DENT EVIL: RE TRY BU CJA” 3D

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków ma my dowy -
gra nia14 po je dyn czych bi le tów doki 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” Nr9.

10 października godz. 17.30 – Energetyczne
Centrum Kultury (aula), ul. Będzińska 65 -, 
wspólny Koncert Artystów z Casablanki
(Maroko) – miasta partnerskiego Sosnowca
oraz zespołów Miejskiego Klubu im. J. Kiepury,
„I to się ceni”, sekcji tańca współczesnego
„Skandal”, par tańca towarzyskiego oraz
uczniów ze Szkoły Muzycznej w Sosnowcu.
Wstęp wolny.

12 października godz. 17.00 – Sosnowieckie
Centrum Kultury-Zamek Sielecki – wernisaż
wystawy retrospektywnej prof. Romana
Kalarusa pt. „KALARUS I JUŻ”. Minirecital,
oprawa muzyczna HIPNOZA JUST DUET:
Mariusz Orzełowski – gitara i Dominik
Mietła – trąbka, flugehorn. Kurator wystawy:
Małgorzata Malinowska-Klimek. Organizacja
części muzycznej: Tomasz Pełka. Wystawa
trwa do 4 listopada. 
Na wernisaż wstęp wolny. Wstęp
na wystawę 3 zł. W poniedziałki wstęp wolny.

14 października godz. 10.00 – Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Braci
Mieroszewskich 91 – Sosnowiec Dance
Cup – Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych.
Turniej uświetni pokaz taneczny w wykonaniu
gwiazd Anny Głogowskiej i Jana Klimenta.
Bilety w cenie: 25 zł normalny na cały dzień
oraz 20 zł ulgowy na cały dzień.

15 października godz. 18.00 – Miejski Klub
im. J. Kiepury, ul. Będzińska 65 – recital EDYTY
GEPPERT. Koncert na rzecz budowy hospicjum
stacjonarnego zorganizowany z okazji 15-lecia
Hospicjum Domowego im. św. Tomasza
w Sosnowcu. Cegiełka charytatywna
w cenie 45 zł do nabycia wMiejskim Klubie im.
Jana Kiepury – Energetycznym Centrum
Kultury lub w siedzibie Hospicjum przy ul. 3
Maja 1 (tel. 32/293 -23-13). (U)

Da vid Fo en ki nos 

De li kat ność
Tłu ma cze nie: Ja cek Gisz czak 
Bro szu ro wa ze skrzy deł ka mi
Wyd. ZNAK

Pięk na hi sto ria przy pad ko we go po ca łun ku 
Mi lion sprze da nych eg zem pla rzy we Fran cji.
Gdy François za cze pił Na tha lie na uli cy, od ra zu wie -
dział, że ma przed so bą ko bie tę swo je go ży cia. A kie -
dy ona za mó wi ła w ka wiar ni sok brzo skwi nio wy, po -
sta no wił, że się z nią oże ni. Ich mi łość by ła ide al na.
Żad nych kłót ni ani roz bi tych ta le rzy. Ale pew ne go
dnia szczę ście zo sta ło prze rwa ne. François zgi nął
w wy pad ku, a Na tha lie roz pa cza ła. Ucie ka ła w sa mot -
ność, po tem w pra cę. Aż na gle na mięt nie po ca ło wa ła
Mar ku sa. 

Hi sto ria te go przy pad ko we go po ca łun ku to pięk na
opo wieść o trud nej mi ło ści, tę sk no cie za szczę ściem
i... de li kat no ści. 

co? gdzie? kiedy?
Małgorzata Braunek, Artur Cieślar 

Jabłoń w ogrodzie, 
morze jest blisko. 
Małgorzata Braunek w rozmowie o życiu 
z Arturem Cieślarem
Wyd. ZNAK

Mał go rza ta Brau nek – we wszyst kich od sło nach... 
Iko na pol skie go ki na u szczy tu sła wy, roz cza ro wa na do -
tych cza so wym ży ciem, tak że so bą, wy ru sza do In dii
i Ty be tu, gdzie spo ty ka Da laj la mę. Od kry wa świat bud -
dy zmu i sa mą sie bie. Py ta nie „kim je stem?” po wra ca
do niej ob se syj nie. Dla te go wy trwa le kro czy dro gą zen. 
W koń cu sa ma zo sta je na uczy ciel ką bud dy zmu – pro -
wa dzi me dy ta cje. Po la tach nie ocze ki wa nie wra ca
na ekra ny. Dla cze go i czy wbrew so bie? 
O swo ich wąt pli wo ści, wy bo rach ży cio wych i ro dzą cej
się świa do mo ści te go, kim na praw dę jest... o fa scy nu ją -
cym i ko lo ro wym ży ciu, z dy stan sem i po czu ciem hu -
mo ru roz ma wia z Ar tu rem Cie śla rem.

           reklama
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BARAN (21.03. – 19.04.) – Wkońcu
zrealizujesz wszystko, co wcześniej
zaplanowałeś. Będzie Cię rozpierać
energia i nie zabraknie łutu szczęścia.
Wuczuciach masz szczere intencje,
jednak nie uszczęśliwiaj partnera
na siłę.
ByK (20.04. – 20.05.)– W realizacji
zamierzonych planów możesz
napotkać na trudności, ale nie
poddawaj się. Uważaj na nowe
znajomości. Możesz ulec komuś, kto
szybko Cię oczaruje, ale może mieć
niewiele do zaoferowania.
BlIŹNIĘTA
(21.05. – 21.06.) – Będziesz raz
nawozie raz podwozem, ale dzięki
przyjaznym planetom szczęście Cię nie
opuści. Zdecydowanie popraw relacje
z partnerem. Masz sprzyjającą aurę,
aby wyjaśnić wszelkie niedomówienia.
RAK (22.06. – 22.07.)– Nadszedł
najlepszy czas na szukanie lepszej
posady, wejście w spółkę lub
negocjowanie podwyżki. Przed Tobą
także wzruszające przeżycia u boku
ukochanego. Może romantyczna
podróż? 
leW (23.07. – 22.08.) – Nowe
pomysły, jeśli nawet wydają Ci się
genialne, odłóż nawyższą półkę.
Nadszedł czas na nadrabianie
zaległości. Jesień sprzyja sprawom
sercowym. Możesz spokojnie powrócić
do radosnego klimatu pierwszych
spotkań.
PANNA (23.08. – 22.09.)– Sprawa,
która spędzała Ci do tej pory sen
z powiek, wyjaśni się na Twoją korzyść,
a to poprawi Ci humor. Nie złość się
na partnera, że publicznie nie okazuje
Ci czułości. Są ludzie, którzy tego
po prostu nie lubią.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Uważaj
nawspółpracowników. Trochę
nieufności nie zaszkodzi Waszej
współpracy. Jeżeli ktoś Ci powie
o nielojalności Twojego partnera, to nie
wpadaj od razu wpanikę. To mogą być
jedynie oszczerstwa.
SKoRPIoN
(23.10. – 21.11.) – Szybkość
wdziałaniu, kreatywność i rozwaga
pozwolą Ci osiągnąć doskonałe efekty
iwysoką ocenę Twojej pracy. Twoje
relacje z partnerem poprawią się, o ile
złośliwe docinki znikną z Twojego
repertuaru. 
STRZeleC (22.11. – 20.12.) – Możesz
liczyć na szeroki uśmiech fortuny. Jest
szansa na drugi etat, korzystną fuchę
iwiększe pieniądze. W skomplikowanej
sprawie rodzinnej znajdziesz się między
młotem a kowadłem. Potrzebna będzie
dyplomacja.
KoZIoRoŻeC
(21.12. – 20.01.) – Dzięki zmianom
w firmie zyskasz poczucie
bezpieczeństwa. Poproszony
o pomoc nie wykręcaj się brakiem
czasu. Potrzebę nawiązywania
kontaktów możesz zaspokoić
spotykając się z rodziną lub
przyjaciółmi.
WoDNIK (21.01. – 20.02.)– Nowy
projekt przyniesie imponujące zyski.
Ktoś Ci podpowie jak zainwestować
zarobione pieniądze. Angażując się
wnową znajomość możesz nie tylko
narazić się na rozczarowanie, ale też
urazić partnera.
RyBy (21.02. – 20.03.) – Jeżeli
chcesz poszerzyć swoje umiejętności,
nadszedł dobry czas na naukę. Wpływ
planet doda Ci wytrwałości i zapału.
Zaskocz partnera czymś nowym:
oryginalną potrawą lub pięknym
strojem. VENA

Z „Ku rie rem” po mie ście

08.09. - w  Muzeum otwarto wystawę, która przedstawia twórczość dwóch
niezwykłych indywidualności sztuki polskiej: Stanisława Witkiewicza (1851-1915),
malarza, ilustratora, krytyka sztuki, twórcy stylu zakopiańskiego - i jego syna,
Stanisława Ignacego, zwanego Witkacym. Wystawa potrwa do 4 listopada. 
08.09. -  w programie telewizyjnym pt. „Zwykły Bohater - historie prawdziwe” na kanale
Religia.tv. gościem był sosnowiczanin Łukasz Nyk, pracownik straży miejskiej, który
systematycznie dostarcza aktów odwagi.
09.09. – w Muzeum odbyło się IV Zagłębiowskie Miodobranie zorganizowane przy
udziale Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w Czeladzi. Patronat nad imprezą objął
Prezydent Kazimierz Górski oraz Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach –
Zbigniew Binko.
11.09. – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, w 70. rocznicę
śmierci Janusza Korczaka, otwarto wystawę poświęconą jego życiu i twórczości pt.
„Nie wolno zostawiać świata, takim jakim jest”. 
15.09. - w Niemczech odbyły się międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders „VIII Elite
Beach Cup”. Zaprezentowało się prawie 1200 Europejek, a wśród nich nasze
„Skandalistki”. Skandal, średnia grupa, nazwana przez organizatorów junior Skandal w
swojej kategorii zajęła 2 miejsce, starsza grupa w kategorii group dance również zajęła
2 miejsce. To bardzo dobre rozpoczęcie sezonu artystycznego i 20 roku działalności.
17.09. – w koncercie inaugurującym rok kulturalny 2012/2013 w Miejskim Klubie im. J.
Kiepury wystąpił Adam Makowicz.
18.09. – w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki otwarto wystawę
Sosnowieckie Sacrum – JUDAIZM. Ekspozycji towarzyszyły wykłady Bartosza Wencla i
Grzegorza Onyszki. Wystawa potrwa do 18 listopada.
22.09. – to coroczny Dzień bez Samochodu. Tego dnia każdy, kto podróżował
komunikacją miejską z dowodem rejestracyjnym swojego samochodu, mógł robić to za
darmo. 
24.09. -  w Miejskim Klubie im. J. Kiepury przy ul. Będzińskiej 6 odbył się  recital Artura
Gotza pt. „Jeszcze zdążę wam zaśpiewać”.
24.09. - konkurs fotograficzny „Sosnowiec w detalu” pod patronatem Wydziału
Kultury i Sztuki UM doczekał się finału. Celem konkursu – jak podkreślają
organizatorki  Anna Jankowska i Tamara Białas – było upamiętnienie 110. rocznicy
nadania praw miejskich Sosnowcowi oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań
historią „Małej ojczyzny”.Nagrodzone i wyróżnione prace uczniów sosnowieckich
szkół podstawowych i gimnazjalnych można oglądać w Urzędzie Miejskim. 27
września podczas sesji Rady Miejskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i
dyplomów uczestnikom i ich opiekunom. I miejsce zajęła Marta Ševeček z SP nr 19,
II miejsce – Elwira Cika z SP nr 6 oraz III miejsce – Julia Łukasiewicz i Michał
Korżak z Gimnazjum nr 2. Na konkurs zorganizowany przez SP nr 18 wpłynęło
ponad 500 prac. 
26.09. - Urząd Miejski oraz Firma Business Service w ramach II Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowali w Sosnowieckim Parku
Naukowo-Technologicznym Konferencję „Innowacyjne strategie. Jak stać się
organizacją inteligentną - alternatywa czy konieczność?”. (U)

7.10. godz. 18.00 Plotka 
9.10. godz. 10.00 Śluby panieńskie
10.10. godz. 18.00 Między nami dobrze jest
11.10. godz.10.00 Szewczyk Dratewka
12.10. godz. 19.00 Łysa Śpiewaczka
13.10. godz. 18.00 Łysa Śpiewaczka
14.10. DZIEŃ NAUCZYCIELA
godz. 17.30 Koncert.
godz. 19.00 Prywatna klinika
16.10. godz. 12.00 Tango

17.10. godz. 10.00 Tango 
19.10. godz. 19.00 Korzeniec 
20.10. godz. 18.00 Korzeniec 
21.10. godz. 18.00 Być jak Kazimierz
Deyna – Teatr im. A. Mickiewicza w
Częstochowie
24.10. godz. 10.00 Szewczyk Dratewka
27.10. godz. 17.00 Korzeniec – XII
Festiwal „Rzeczywistość przedstawiona”
28.10. godz. 18.00 Między nami dobrze jest  

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/266-04-94, TEATR
DlA NASZyCh CZyTelNIKóW MAMy Do WyGRANIA:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Łysa śpiewaczka” w dniu 12.10.

o godz. 19.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Być jak Kazimierz Deyna” 

(gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie) w dniu 21.10. o godz. 19.00.

Naj więk szy ka so wy suk ces w hi sto rii Broad -
way’u oraz sen sa cja te atral na w ska li świa to wej!
Gru pa gra ją ca na wszyst kim - od za pal ni czek
Zip po aż po ko sze na śmie ci - wie le lat te mu za -
wład nę ła ser ca mi pu blicz no ści i po dziś dzień
cie szy się nie słab ną cą po pu lar no ścią. Ar ty ści
zna ni z im pro wi za cji i od waż nych eks pe ry men -
tów mu zycz nych two rzą je dy ne w swo im ro dza -
ju wi do wi sko, któ re ba wi, śmie szy i in spi ru je.
Nie dzi wi więc fakt, że ka len darz ze spo łu wy -
peł nio ny jest wy stę pa mi w ka żym za kąt ku glo -
bu, na kon cie gru py po ja wia ją się ko lej ne na gro -
dy, a pra sa nie szczę dzi im po chwał, na zy wa jąc
pro jekt STOMP „hi tem wszech cza sów”. W li -
sto pa dzie, po 3 la tach prze rwy, ze spół po now -
nie za wi ta do Pol ski – ich sza lo ne po pi sy bę dzie -
my mo gli po dzi wiać w Byd gosz czy, War sza -
wie, Za brzu i Ło dzi. Za pra sza my!  (U)

„Ko rze niec” Zbi gnie wa Bia ła sa, książ ka o So -
snow cu z po cząt ku XX wie ku, wy grał ple bi scyt
czy tel ni ków Bi blio te ki Ślą skiej na Książ kę Ro -
ku 2011. W Ka to wi cach od by ło się uro czy ste
wrę cze nie na gro dy w kon kur sie Ślą ski Waw -
rzyn Li te rac ki.

Po cho dzą cy z So snow ca au tor „Ko rzeń ca”
Zbi gniew Bia łas jest an gli stą, pro fe so rem na uk
hu ma ni stycz nych, pro za ikiem i tłu ma czem. Je go
za wie ra ją ca wą tek sen sa cyj ny po wieść zy ska ła
du żą po pu lar ność w re gio nie. So sno wiec ki Te atr
Za głę bia przy go to wał sce nicz ną ada pta§ cję po -
wie ści. Osa dzo na w re aliach So snow ca sprzed
bli sko stu lat po wieść hi sto rycz no -oby cza jo wa
„Ko rze niec” jest w za my śle au to ra pierw szym to -
mem kro nik so sno wiec kich – pierw sza jej część

obej mu je la ta 1913-1914, a jed nym z jej bo ha te -
rów jest Aloj zy Ko rze niec. W przy go to wa niu jest
już dru ga część kro nik. Bę dzie roz gry wać się
rów nież w cią gu jed ne go ro ku, tym ra zem od 11
li sto pa da 1918 ro ku do da ty ślu bu ak tor ki Po li
Ne gri z hra bią Eu ge niu szem Dąmb skim z So -
snow ca. Ślub od był się 5 li sto pa da 1919 ro ku.
Mał żeń stwo prze trwa ło rok. 

Ślą ski Waw rzyn Li te rac ki to ini cja ty wa
dzia ła ją ce go przy Bi blio te ce Ślą skiej Klu bu
Do brej Książ ki – gru py mi ło śni ków współ cze -
snej li te ra tu ry. Kry ty cy li te rac cy, au to rzy, wy -
daw cy, ale rów nież mło dzież ko rzy sta ją ca ze
zbio rów ślą skiej książ ni cy raz w mie sią cu dys -
ku tu ją o no mi no wa nych książ kach. Zwy cięz cę
wy bie ra ją w ple bi scy cie wszy scy czy tel ni cy. KP

Tan go Pa sión od 1993 ro ku jest re gu lar nie wy sta -
wia ne na de skach Broad way‘u, a no wo jor ska pu -
blicz ność, uzna wa na za naj bar dziej wy ma ga ją cą
na świe cie, za wsze okla sku je ich na sto ją co!
W cią gu de ka dy w sa mym tyl ko Théârte des
Champs -Elysées wPa ry żu show wy sta wio no122
ra zy iobej rza ło go po nad150 tys. wi dzów! Pol scy
wi dzo wie bę dą mie li moż li wość obej rzeć ten
wspa nia ły spek takl w War sza wie, Gdy ni, Ło dzi
i Za brzu!

Tan go Pa sión – to ze spół skła da ją cy się
z czo ło wych tan ce rzy, wy se lek cjo no wa nych
z naj lep szych ar gen tyń skich szkół tań ca. To re -
we la cyj na cho re ogra fia Hec to ra Za ra spe, któ ry
za osią gnię cia w 2004 ro ku zo stał mia no wa ny
Am ba sa do rem Kul tu ry Bu enos Aires. To ge -
nial na mu zy ka na ży wo w wy ko na niu or kie stry
Se xte to May or, któ rzy są zdo byw ca mi La tin
Gram my Award.

Gru pa Tan go Pa sión wy stę po wa ła na 5 kon -
ty nen tach, okla ski wa na przez set ki ty się cy wi -
dzów. (U)

Śląski Wawrzyn Literacki dla Korzeńca

Fantasy 
Park

Hector Zaraspe presenta:

„TANGO PASIÓN“
De Buenos Aires Tango Show

13 października Fantasy
Park Sosnowiec
zaprasza na Ladies
Night. Jest to impreza
przygotowana w każdym
celu z myślą o najbardziej
wymagających Paniach,
z której pozytywne
doznania czerpać można
garściami.
W Fantasy Parku Panie
poczują prawdziwy smak
nocnej rozrywki….
Tego wieczoru wystąpi
seksowny striptizer.
Imprezę rozkręci DJ
Savio.
Startujemy o godzinie
21.00.
Wstęp Panie 10 zł.

STOMP znowu w Polsce

Dla naszych Czytelników mamy zaproszenie
na spektakl 11 – 12 listopada do Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu.  Serdecznie zapraszamy.

Dla na szych Czy tel ni ków ma my za pro sze nie
na spek takl 8 li sto pa da do Do mu Mu zy ki
i Tań ca w Za brzu. Ser decz nie za pra sza my. Dla na szych Czy tel ni ków ma my za pro sze nie do kręgielni.

Pierwsze osoby, która przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 9 do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul.3 Maja, pokój nr9), podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 
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           reklama

Ry wa li za cja u męż czyzn by ła nie -
zwy kle dy na micz na i mia ła dra -
ma tycz ny fi nisz. Na po cząt ku od -
je cha li R. Ba nach (HP -Sfe ris),
Krzy wy (Cor ra tec Te am) i Drożdż
(JBG -2), któ rzy mie li na 25 ki lo -
me trze 3 mi nu ty prze wa gi. To jed -
nak nie po zwo li ło im na wie le,
gdyż za ich ple ca mi ru szy ły moc -
ne ata ki fa wo ry tów. Osta tecz nie
ufor mo wa ła się du ża grup ka, zktó -
rej od je cha li Woj ciech Ha le jak
(HP -Sfe ris), Da riusz Ba tek (CCC
Pol sat Po lko wi ce) i Piotr Brzóz ka
(JBG -2). Ten ostat ni od padł jed nak

na ostat nich ki lo me trach i wal kę
o zło to sto czył du et Ba tek -Ha le jak. 

Z dłu gie go fi ni szu ata ko wać
pró bo wał Ha le jak. Do jeż dża jąc
do ostre go za krę tu po we wnętrz nej
wci snąć pró bo wał się Ba tek. To
spo wo do wało szcze pie nie się ko la -
rzy i upa dek Ha le ja ka. Ba tek do je -
chał ja ko zwy cięz ca, ale na me cie
na wet nie uniósł rąk do gó ry w ge -
ście trium fu. 

– To nie jest zwy cię stwo wsty lu
ja kim chciał bym wy grać. Nie ste ty
do szło doupad ku Wojt ka. Ta ka wy -
gra na mnie nie sa tys fak cjo nu je. Co
do tra sy to mu szę przy znać, że by ło
du żo ne ga tyw nych ko men ta rzy
przed star tem, ale to co zo ba czy li -
śmy na miej scu by ło świet ne. Nie
bra ko wa ło ni cze go, ao jej trud no ści
niech choć by świad czy fakt, w ja -
kich od stę pach name tę przy jeż dża -
ją za wod ni cy – po wie dział Ba tek.
Pochwi li do je chał Ha le jak zgry ma -
sem bó lu wy ma lo wa nym natwa rzy.

Fi nisz o trze cie miej sce wy grał
uczest nik Igrzysk Pa ra olim pij -
skich Ar tur Korc (Al gi da Cen -
trum Ro we ro we Olsz tyn), któ ry
w Lon dy nie zdo był srebr ny me -
dal, pro wa dząc w tan de mie
Krzysz to fa Ko si kow skie go. 

Uko biet wal ka ome dal roz strzy -
gnę ła się na ostat nich me trach.

Wsprin ter skim po je dyn ku naj lep sza
oka za łą się Alek san dra Da wi do wicz
(CCC Po lko wi ce), po ko nu jąc swo ją
klu bo wą ko le żan kę An nę Sza fra niec
i Ka ta rzy nę So lus -Miś ko wicz
(MKS Cyc lo Ko ro na Kiel ce). 

W mło dzie żow cach wy grał
Piotr Kur czab (KTM Ra cing Te -
am Zło ty Stok) przed Bar tło mie -
jem Wa wa kiem (JBG -2) i Ma riu -
szem Ko za kiem (RMF FM Ad re -
na li ne). 

Na dy stan sie Grand Fon do, któ -
ry li czył 108 ki lo me trów ro ze gra no
w 8 ka te go riach Ama tor skie Mi -
strzo stwa Pol ski wMa ra to nie MTB,
w któ rych udział wzię ło bli sko 100
uczest ni ków. Przy po mnij my, że na -
sza Re dak cja ob ję ła Mi strzo stwa pa -
tro na tem me dial nym. RED

Mistrzostwa Polski
XCM: Dublet
zawodników CCC   
Aleksandra Dawidowicz i Dariusz Batek zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski w Maratonie MTB,
które odbyły się w Dąbrowie Górniczej. Oboje reprezentują barwy polkowickiego klubu CCC.
W młodzieżowcach triumfował Piotr Kurczab z KTM Racing Złoty Stok. 

Medaliści Mistrzostw
Polski w Maratonie MTB

Kobiety elita:
1. Aleksandra Dawidowicz 
2. Anna Szafraniec 
3. Katarzyna Solus-Miśkowicz
Młodzieżowcy:
1. Piotr Kurczab 
2. Bartłomiej Wawak 
3. Mariusz Kozak 
Mężczyźni elita: 
1. Dariusz Batek 
2. Wojciech Halejak 
3. Artur Korc

Amatorscy Mistrzowie
Polski w Maratonie MTB
dystans Grand Fondo:

M1 - Patryk Szymański
M2 - Arkadiusz Krzesiński 
M3 - Zbigniew Górski 
M4 - Bogusław Ostrowski 
M5 - Dariusz Zakrzewski
M6 - Kazimierz Maląg
K2 - Wioleta Piątek  
K3 - Anna Tkocz 
K4 - Krystyna Pawlik

Aleksandra Dawidowicz z CCC Polkowice pewnie zdobyła
tytuł MP

Wśród zawodników znalazła
się także Joanna Jabłczyńska,
znana z serialu TVN 
„Na Wspólnej”

MZ

MZ

Świę to wa nie roz po czę ło się już
w go dzi nach ran nych od tur nie jów
dla dzie ci i mło dzie ży. Na stęp nie
mi ło śni cy fut bo lu w re gio nie by li
świad ka mi tur nie ju old bo jów,
w któ rym udział wzię ły dru ży ny
AKS Niw ka So sno wiec, Za głę bie
So sno wiec, War ta Za wier cie oraz
Dru ży na Klu bu 100. Po tur nie ju
wha li spor to wej od by ło się uro czy -
ste spo tka nie ju bi le uszo we, pod czas
któ re go wrę czo ne zo sta ły od zna -
cze nia ho no ro we Ślą skie go Związ -
ku Pił ki Noż nej oraz od zna cze nia
przy zna ne przez  klub. – Dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy przez la ta re pre -
zen to wa li ten klub, roz sła wia li go
iprzy czy nia li się dona szych suk ce -
sów. La ta mi ja ją, a my trwa my,
szko li my mło dzież, sta ra my się aby

ta len ty z na szej dziel ni cy zo sta ły
wy ło wio ne – mó wił pod czas uro -
czy sto ści pre zes klu bu Mar cin La -
tos. Do bre hu mo ry po psu li tyl ko
pił ka rze War ty Za wier cie, któ rzy
w me czu li gi okrę go wej, bę dą cym
uko ro no wa niem ob cho dów 95-le -
cia po ko na li AKS Niw ka 2:1.

Awszyst ko za czę ło się1917 ro -
ku, awza sa dzie dwa la ta wcze śniej,
kie dy to wNiw ce po wsta ła z ini cja -
ty wy inż. Bo le sła wa Kru piń skie go
Szko ła Re al na, któ rej ucznio wie
szyb ko za in te re so wa li się no wym
spor tem za ja ki w tam tym okre sie
uwa ża no pił kę noż ną.

W 1917 r. do cho dzi do za ło że -
nia woku po wa nej przez Au stria ków
Niw ce klu bu „Ni we czan ka”.
W okre sie mię dzy wo jen nym
w1932 ro ku, gdy dru ży napił kar ska
roz po czy na roz gryw ki w kla sie C
no si już na zwę Ama tor ski Klub
Spor to wy Niw ka. We dług in nych
źró deł na zwa „Ni we czan ka” utrzy -
ma najest jesz cze pod czas oku pa cji.

Naj więk szym suk ce sem AKS
by ła gra w dru giej li dze, gdzie so -
sno wi cza nie wy stę po wa li przez
sześć se zo nów wla tach1971-1976
i w se zo nie 1984/1985. Hi sto rycz -
ne stro je ze spo łu by ły czar no -bia łe.
Pił ka rze gra li w czar nych ko szu -
lach, w ta kich sa mych, ja kie do sta -
wa li do pra cy w ko pal ni, i bia łych
spoden kach, któ re szy li z prze ście -
ra deł.

Zie lo ne stro je pierw szy raz
przy wdzia li do pie ro w 1944 ro ku.
Do naj lep szych pił ka rzy, któ rzy
bro ni li barw ni wec kie go klu bu na -
le że li: Woj ciech Tyc, Je rzy Mi ko ła -
jów i Je rzy Wi lim. Pił ka noż na za -

wsze by ła naj waż niej sza choć trze -
ba za zna czyć, że od po cząt ku dzia -
łal no ści klu bu w Niw ce tre no wa li
przed sta wi cie le róż nych dys cy plin
m.in.: siat ka rze, pił ka rze ręcz ni,
ping pon gi ści, ho ke iści czy ko la rze.

Dziś po sia da dru ży nę pił kar -
ską w kla sie okrę go wej, gru py
mło dzie żo we i sek cję kick -bo xin -
gu, któ rej naj wy bit niej szą po sta cią
był sze ścio krot ny mistrz świa ta,
Ce za ry Pod ra za. To wła śnie
w Niw ce w 1989 ro ku od był się
za ło ży ciel ski zjazd Pol skie go
Związ ku Kick Bo xin gu. Przez la -
ta je go wi ce pre ze sem był Ja nusz
Za jącz kow ski, by ły pre zes AKS
Niw ka, obec nie wi ce pre zes za rzą -
du, a za ra zem Ho no ro wy Pre zes
ni wec kie go klu bu.

War to tak że pa mię tać, że pił ka -
rzem AKS Niw ka był ge ne rał Ma -
rian Ry ba, póź niej szy pre zes PZPN,
któ ry po cho dzi zJę zo ra, in nej dziel -
ni cy So snow ca.

Co cie ka we jed nym z naj wier -
niej szych ki bi ców AKS -uby ła zna -
ko mi ta pol ska skrzy pacz ka Wan da
Wił ko mir ska, któ ra pierw szy raz
usły sza ła o klu bie pod czas to -
urnée w Au stra lii, gdy dzien ni karz
po lo nij nej ga ze ty opi sy wał, jak to
do brze ra dzą so bie pił ka rze AKS,
któ rzy rok po ro ku awan so wa li
z czwar tej do dru giej li gi. – Gdzie
le ży ta Niw ka? Czy to nie ko ło
Kra ko wa? – mia ła wów czas spy tać
skrzy pacz ka. Na zwę klu bu mu sia -
ła do brze za pa mię tać, bo gdy kon -
cer to wa ła w Kra ko wie, wpa dła
na po mysł, że by zo ba czyć mecz
AKS. – Klu bo wi dzia ła cze wy sła li
po nią czar ną Woł gę na lot ni sko
w Py rzo wi cach.

Wił ko mir ska by ła wi ta nawSo -
snow cu z wiel ki mi ho no ra mi, gdy
na gle krzyk nę ła: „A gdzie jest mój
stra di va rius?!”. Na szczę ście
skrzyp ce zna la zły się na lot ni sku.

Po tem Wił ko mir ska jesz cze kil -
ka ra zy od wie dza ła sta dion wNiw -
ce – wspo mi na ją obec ni dzia ła cze
klu bu, któ rzy już nie mo gą się do -
cze kać 100-le cia AKS.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

AKS Niw ka ma już 95 lat!
29 września AKS Niwka świętował 95-lecie. Z tej okazji w odremontowanym budynku MOSiR-u,
w którym mieści się siedziba klubu, odbyła się uroczysta gala, podczas której podsumowano
wieloletnią działalność oraz nagrodzono tych, którzy przez lata pracowali na dobre imię klubu
z południowej dzielnicy Sosnowca.

Szatnie nie do poznania

Zakończył się remont obiektu
sportowego przy ulicy Orląt
Lwowskich 70. Dzięki przebudowie
obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu, który na co
dzień służy m.in.: zawodnikom AKS
Niwka zyskał nowoczesną bazę
szatniowo-sanitarną.
Przebudowana została strefa
wejściowa i fragment klatki
schodowej, nowe szatnie (ich ilość
wzrosła z 4 do 7) i węzły sanitarne
wyposażone w system wentylacji
mechanicznej, a także nowe
pomieszczenie sauny oraz wyjście
z poziomu piwnicy od strony boisk.
Przebudowa niweckiej hali trwała
niewiele ponad trzy miesiące, koszt
to blisko 1,1 mln zł.

Wręczono Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego
za wybitne osiągnięcia sportowe w 2011 roku

Na gro dy przy zna ne zo sta ły
za wy ni ki osią gnię te w ro ku ubie -
głym w dys cy pli nach olim pij -
skich i pa ra olim pij skich. Wśród
na gro dzo nych nie za bra kło
Krzysz to fa Brzo zow skie go – Mi -

strza Eu ro py ju nio rów, ku lo mio -
ta, re pre zen tu ją ce go MKS -MOS
Pło mień So sno wiec. 

– Chciał bym Wam po dzię ko -
wać za emo cje, któ rych nam do -
star cza cie. Te wy ni ki osią ga cie
dzię ki swo jej ogrom nej pra cy, ale
i dzię ki wspar ciu Wa szych ro -
dzin, tre ne rów i dzia ła czy. Dziś,
w imie niu wszyst kich miesz kań -
ców na sze go wo je wódz twa, ser -
decz nie Wam za to dzię ku ję – po -
wie dział Ma riusz Klesz czew -
ski,wi ce mar sza łek Wo je wódz twa
Ślą skie go.

Wy róż nio nych zo sta ło61 spor -
tow ców. Su ma na gród wy nio -
sła120 tys. zł. Oprócz spor tow ców
uho no ro wa ni zo sta li tak że ich tre -

ne rzy, któ rzy otrzy ma li pa miąt ko -
we wy daw nic twa.

Pa miąt ko wą sta tu et kę otrzy -
ma ła Ka ro li na Sta niu cha – za wod -
nicz ka Olim piad Spe cjal nych, któ -
ra w ubie głym ro ku zdo by wa ła
me da le pod czas XII Świa to wych
Let nich Igrzysk Olim piad Spe cjal -
nych w Ate nach.

Na gro dy Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ślą skie go zawy bit ne osią gnię -
cia spor to we wrę czo no w tym ro ku
poraz czwar ty. Wnio ski oprzy zna -
nie na gro dy skła da ły m.in. sto wa -
rzy sze nia kul tu ry fi zycz nej, jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go,
związ ki spor to we, uczel nie wyż sze
oraz śro do wi ska spor to we z te re nu
wo je wódz twa ślą skie go. RED

BP
 T

o m
as

z 
Ża

k

Sympatycy i pracownicy klubu podczas jubileuszowego
spotkania


