
Uchwa łę w spra wie prze kształ ce -
nia Szpi ta la Miej skie go w spół kę
z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią ze stu pro cen to wym udzia łem
gmi ny, pod ję li rad ni pod czas
ostat niej se sji. Uchwa ła, na ra zie
in ten cyj na, nie wzbu dzi ła żad nej
pu blicz nej dys ku sji i zo sta ła przy -
ję ta nie mal jed no gło śnie. Rad ni,
nie za leż nie od opcji, pod kre śla ją
zgod nie, że szpi ta lo wi na le ży dać
szan sę od dłu że nia i wyj ścia
na pro stą, a sa ma uchwa ła jesz cze
ni cze go nie prze są dza i ni cze go
nie zmie nia w struk tu rze wła ści -
ciel skiej. Bo szpi tal sta nie się stu -
pro cen to wą spół ką gmin ną. Cho -
ciaż pu blicz nej dys ku sji na se sji
nie by ło, to rad ni, nie tyl ko pod -
czas prac ko mi sji, ale i w ku lu -
arach, ście ra li się na ar gu men -
ty. – To trud na de cy zja – nie ukry -
wa To masz Bań bu ła, prze wod ni -
czą cy klu bu SLD. – Ze wzglę du
na to, że uchwa ła jest in ten cyj na,
bę dzie my na bie żą co mo ni to ro -
wać spra wę szpi ta la. Zo sta łem
prze ko na ny i otrzy ma łem za pew -
nie nie, że sta tu to wa dzia łal ność
się nie zmie ni, bo szpi tal bę dzie
spół ką ze stu pro cen to wym udzia -
łem gmi ny. A po nad to dzię ki tej
zmia nie jest szan sa po zy ska nia

kil ku na stu mi lio nów zło tych, co
w ob li czu dłu gów szpi ta la, któ re
wy no szą oko ło 50 mi lio nów, nie
jest bez zna cze nia – do da je.

To wła śnie szan sa na od dłu że -
nie szpi ta la i po zy ska nie środ ków
z bu dże tu pań stwa prze ko na ły
rad nych do pod ję cia uchwa ły. 

– Je śli fak tycz nie jest moż li -
wość po zy ska nia 12 mi lio nów
zło tych z mi ni ster stwa, to gra jest
war ta świecz ki – uwa ża To masz
Nie dzie la, rad ny klu bu SLD. 

Choć na Szpi tal Miej ski czy ha -
ją in ne nie bez pie czeń stwa. – Nie
trak to wał bym Na ro do we go Fun -
du szu Zdro wia ja ko pew ne go płat -
ni ka. Po za tym nie wia do mo,
na ja kim po zio mie ukształ tu je się
kon trakt z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia, czy uda się od zy -
skać pie nią dze za nad wy ko na nia,
więc wszyst kie wy sił ki zmie rza ją -
ce do re struk tu ry za cji i prze kształ -
ce nia szpi ta la mo gą pójść na mar -
ne – za strze ga rad ny.

Wła dze mia sta na ra zie opty mi -
stycz nie pa trzą w przy szłość, choć
wie dzą, że dość żmud ny pro ces
prze kształ ce nia szpi ta la w spół kę
nie tyl ko po trwa kil ka mie się cy, ale
na do da tek wy ma ga na kła du
ogrom nej pra cy i... do kład no ści

w do peł nie niu wszyst kich pro ce -
dur. Obec nie na le ży prze pro wa dzić
in wen ta ry za cję, by wy ce nić ma ją -
tek szpi ta la, na któ ry skła da ją sie
ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz
ure gu lo wać wszyst kie kwe stie,
zwią za ne z wła sno ścią szpi ta la.
W naj bliż szym cza sie zo sta nie
ogło szo ny prze targ, w któ rym zo -
sta nie wy ło nio na fir ma, ja ka bę -
dzie się zaj mo wać prze pro wa dze -
niem in wen ta ry za cji i wy ce ną ma -
jąt ku. Na pod sta wie ze bra nych
i kom plet nych da nych, na stą pić
mo że naj wcze śniej zakil ka mie się -
cy re je stra cja spół ki. Ca ła ta „ope -
ra cja” ma wy pro wa dzić szpi tal
na pro stą. – Po pierw sze prze -
kształ ce nie szpi ta la po win no do -
pro wa dzić do uspraw nie nia fun kj -
co no wa nia pla ców ki i i jej lep sze go

za rzą dza nia, a tak że wy dat ko wa nia
pie nię dzy. Każ dy pre zes, kie ru ją cy
szpi ta lem, bę dzie od po wia dał
zawy ni ki spół ki. Podru gie, szpi tal
już ja ko spół ka, mo że sta rać się
o pie nią dze z bu dże tu pań stwa.
W na szym przy pad ku mo że my
uzy skać oko ło 12 mi lio nów zło -
tych – prze ko nu je Zbi gniew Sza le -
niec, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

– Je że li do tej su my mia sto do -
ło ży dru gie ty le i umo rzy miej skie
po życz ki, to w 2014 ro ku szpi tal
bę dzie bez dłu gów. Po za tym
mia sto w dal szym cią gu za mie rza
fi nan so wać mo der ni za cję szpi ta -
la – do da je. 

Jed nak kon cep cja prze kształ -
ce nia szpi ta la w spół kę nie prze -
ko na ła wszyst kich rad nych. Prze -
ciw ko uchwa le za gło so wa ła m.in.

Ali cja Skar biń ska -Po znań ska,
rad na klu bu PiS i prze wod ni czą ca
MOZ NSZ „So li dar ność”. – Nie
ma żad nej gwa ran cji, że prze -
kształ ce nie szpi ta la do pro wa dzi
do zmia ny sy tu acji fak tycz nej i fi -
nan so wej. Spół ka nie mo że się za -
dłu żać, po win na przy no sić zy ski,
a nie stra ty. Moż na więc za kła dać

wa riant pe sy mi stycz ny, że kie dy
do po ło wy ro ku zo sta ną wy ko rzy -
sta ne środ ki z kon trak tu na przy -
kład na Od dzia le We wnętrz nym,
to spół ka prze sta nie przyj mo wać
pa cjen tów. A je śli bę dzie da lej le -
czyć, to bę dzie ge ne ro wać stra -
ty – uwa ża Skar biń ska -Po znań -
ska. – Gdy bym mia ła pew ność, że
szpi tal po zo sta nie gmin ną spół ką
i otrzy ma pie nią dze z mi ni ster -
stwa, moż na pod jąć ry zy ko prze -
kształ ce nia, ale je śli stra ty bę dą
się po głę biać z mie siąca na mie -
siąc, to mo że do pro wa dzić do ko -
niecz no ści pry wa ty za cji szpi ta la.
A trze ba pa mię tać, że mia sto za -
in we sto wa ło w szpi tal dzie siąt ki
mi lio nów zło tych. I ca ły ten ma -
ją tek mo że tra fić w pry wat ne rę ce
ko goś, kto i tak zre zy gnu je z za -
pew nie nia kom plek so wej opie ki
me dycz nej i sku pi się na usłu -
gach, któ re przy nio są mu pew ny
zysk – pod su mo wa ła rad na. 

Pra wie wszy scy rad ni (z wy jąt -
kiem trzech) uzna li jed nak, że
prze kształ ce nie szpi ta la w gmin ną
spół kę to osta ta nia szan sa na ko -
niecz ną re struk tu ry za cję, wyj ście
z dłu gów i uciecz kę przed pry wa -
ty za cją tej pla ców ki. (sk)

Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie przekształcenia szpitala w gminną spółkę 

Szpital będzie spółką

MIEJSKI

Czasopismo Samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne styczeń 2013 Nr 1 (375) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl                            NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395

           reklama

           reklama

Szpital działający na rzecz sosnowiczan od lat korzysta z pomocy miasta...
... teraz, jako spółka będzie mieć większe możliwości
rozwoju

Został opracowany i jest
wdrażany w życie plan
restrukturyzacji szpitala, który
przewiduje, że za miniony rok
strata szpitala wyniesie ok. 4,5
miliona złotych, w tym roku
około 2 miliony złotych,
a w 2014 roku powinniśmy być
na plusie – mówi w wywiadzie
dla KM zastępca prezydenta
Zbigniew Szaleniec,
odpowiedzialny m.in. za służbę
zdrowia
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Koncert w Expo Silesia, który zaplanowano na
1 lutego, będzie głównym punktem
obchodów 150. rocznicy Powstania
Styczniowego w Sosnowcu, ale nie jedynym.
Władze miasta i lokalne oraz regionalne
stowarzyszenia, miłośnicy historii oraz
uczniowie włączyli się w organizację szeregu
wydarzeń, wystaw, konferencji i prelekcji. 

Około 600 kart uprawniających
do korzystania z ulg, zniżek i
rabatów na atrakcje sportowe,
rekreacyjne, zajęcia kulturalne,
produkty i usługi, wydali już urzędnicy osobom, które
zdecydowały się uczestniczyć w miejskim programie
„Miej więcej”. W sumie ulgi zaproponowały
już 33 podmioty z terenu naszego miasta. 4 8

Już w najbliższą niedzielę także sosnowiczanie
będą mieli okazję wziąć udział w XXI finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza
odbędzie się w naszym mieście m.in. 
w C.H. Plejada. Start już od godziny 10.30. 
Bawić się będziemy do godziny 21.00. 
Śpiewający początek zapewni Ewa Farna wraz
z częścią ekipy z programu „Bitwa na głosy”

Kurier
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W paź dzier ni ku wnio sek o re fun da cję in vi tro zo -
stał wnie sio ny pod ob ra dy Ko mi sji Zdro wia.
Po burz li wej dys ku sji uda ło się go prze gło so wać.
Sied miu sa mo rzą dow ców po par ło wnio sek, czte -
rech wstrzy ma ło się, a je den był prze ciw ko. To do -
pie ro po czą tek dłu giej dro gi, zwłasz cza że w klu -
bach, przy naj mniej ofi cjal nie, ma pa no wać wol -
ność świa to po glą do wa i każ dy ma gło so wać zgod -
nie ze swo im su mie niem.

Dys cy pli nę klu bo wą w tej kwe stii wy klu cza
prze wod ni czą cy klu bu „Nie za leż nych”, Ma ciej
Ada miec.  – Oso bi ście po pie ram tę ini cja ty wę.Bez -
płod no ść jest bar dzo po waż nym pro ble mem i wie -
le mał żeństw cier pi z te go po wo du, że nie mo gą
mieć dzie ci – ar gu men tu je Ma ciej Ada miec. 

Ze wstęp nych sza cun ków wy ni ka, że pro blem
w So snow cu do ty ka od sie dem do ośmiu ty się cy
mał żeństw. Dla cze go nie udzie lić im fi nan so we go
wspar cia?

Ar gu men ty, głów nie praw ne, prze ciw ko wy da -
wa niu gmin nych środ ków na fi nan so wa nie tej me -
to dy, po ja wia ją się naj czę ściej, oprócz tych naj bar -
dziej go rą cych, etycz nych powodów. 

– Jesz cze kil ka dni te mu by łem za tym, by sa mo -
rząd zaj mo wał się tym te ma tem. Ze wzglę du jed nak
na to, iż sy tu acja dia me tral nie się zmie ni ła, apre mier
za de kla ro wał do fi nan so wa nie me to dy in vi tro z bu -
dże tu pań stwa, uwa żam, że sa mo rząd nie po wi nien
się zaj mo wać tym te ma tem. Sze reg pro ble mów wy -
ma ga roz wią za nia wsłuż bie zdro wia i ty mi rzeczami
zaj mie my się w pierw szej ko lej no ści – uwa ża Ar ka -
diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

To sta no wi sko po pie ra za rów no rad ny Jan Bo -
sak (klub PO), jak i To masz Mę drzak (PiS). 

– Po mi ja jąc kwe stie ak sjo lo gicz ne, nie ma prze -
pi sów praw nych, któ re po zwo li ły by sa mo rzą dom fi -
nan so wać ten pro gram. Po nad to z punk tu wi dze -
nia fi nan so we go, wy da wa nie środ ków na pro -
gram nie by ło by uza sad nio ne. Otwie ra nie no we -
go po la fi nan so we go w tym mo men cie jest ab sur -
dal ne, z własz cza kie dy za my ka my szko ły, bi blio te -
ki, za dłu ża my szpi tal i nie stać nas na le cze nie cho -
rych – mó wi To masz Mę drzak. 

Le wi co wi rad ni po pie ra ją gmin ny pro gram re -
fun da cji in vi tro, po mi mo za po wie dzi pre mie ra. 

– Sko ro pań stwo te go nie ro bi, to mu si to zro -
bić sa mo rząd. De kla ra cje pre mie ra są nie wia ry god -
ne, dla te go nie na le ży cze kać, aż pre mier speł -
ni swo je obiet ni ce. Na wet je śli fak tycz nie pro -
gram ru szy, nic nie stoi na prze szko dzie, by pa -
ry, któ re bo ry ka ją się z tym pro ble mem, mia ły jesz -
cze do dat ko wo wspar cie sa mo rzą du – prze ko nu -
je Woj ciech Ni twin ko, radny SLD. W koń -
cu im wię cej dzie ci się uro dzi, tym le piej dla wszyst -
kich – mówi. 

Wspie ra go m.in., rad ny klu bu SLD, To -
masz Nie dzie la. – Zde cy do wa nie tak dla re fun da -
cji in vi tro ze środ ków gmi ny. Trze ba mo ty wo -
wać na sze go pre mie ra. Wi dać, że sa mo rzą dow -
cy z Czę sto cho wy by li naj więk szą mo ty wa -
cją dla pre mie ra Tu ska, któ ry czu je, że te mat no -
śny i waż ny spo łecz nie wy my ka mu się z rąk. Ini -
cja ty wa rad nych sta ła się im pul sem dla ospa łe -
go pre mie ra, któ ry od pię ciu lat pró bu je ten te -
mat za ła twić – prze ko nu je To masz Nie dzie la. – Za -
po wie dzi pre mie ra sły szę od kil ku lat, ale nie uwie -
rzę, do pó ki nie zo ba czę. Za chwi lę te mat ten zo sta -
nie roz my ty. Więc my rób my swo je, bo je śli fak -

tycz nie rzą do wy pro gram zo sta nie uchwa lo -
ny, to wów czas mo że my wy co fać się z re ali za -
cji wła sne go pro jek tu. My to jed nak zro bi -
my. Oni po pro stu w mo jej opi nii te go nie zro -
bią – prze ko nu je Nie dzie la. 

Emo cje stu dzi za stęp ca pre zy den ta mia -
sta, od po wie dzial ny m.in. za ochro nę zdro -
wia, Zbi gniew Sza le niec. – Mam na dzie -
ję, że wła ści wa usta wa roz wią że w pierw szej ko -
lej no ści pro ble my praw ne. Mu si my po cze kać, ja -
kie bę dą roz strzy gnię cia rzą do we, za nim przy stą -
pi my na grun cie sa mo rzą du do ja kich kol -
wiek dzia łań. Je śli pro gram ma być fi nan so wa -
ny z bu dże tu NFZ, to uwa żam, że po moc sa mo -
rzą du nie by ła by po trzeb na. Mu si my jed nak po -
cze kać na osta tecz ne roz strzy gnię cia – stwier -
dził Sza le niec. 

Naj bar dziej go rą ca dys ku sja i tak nie bę -
dzie do ty czyć prze ka za nia i wy so ko ści środ ków fi -
nan so wych, ale wo kół wol no ści su mie nia i kwe -
stii etycz nych. Jesz cze we wrze śniu do skrzy -
nek rad nych tra fił list Ak cji Ka to lic kiej, któ re -
go au to rzy na wo łu ją do za prze sta nia ak cji: „Ape -
lu je my o nie wdra ża nie pro ce du ry for mal ne -
go upra wo moc nie nia po stu lo wa nych (…) przed -
się wzięć, bądź też o jed no znacz ne jej od rzu ce -
nie. Ewen tu al ne do fi nan so wa nie ze środ ków sa -
mo rzą do wych me to dy in vi tro (…) by ło by wspar -
ciem za bie gów mo ral nie nie go dzi wych (już choć -
by przez wkal ku lo wa ną w tę pro ce du -
rę śmierć wie lu ist nień po czę tych), za bie gów sta -
ty stycz nie ma ło sku tecz nych i nie bez piecz -
nych nie tyl ko dla ko biet, ale tak że dla po czę -
tych w ten spo sób dzie ci”. sk

Darmowy
internet
w sosnowieckich
autobusach

Rad ni wstęp nie po par li wnio sek o re fun da cję me to dy in vi tro z bu dże tu gmi ny

Cze ka ją na rząd

–Bu dżet jest zrów no wa żo ny. Nie bu dzi
za strze że nia po ziom za dłu że nia, co po -
twier dzi ła tak że Re gio nal na Izba Ob ra -
chun ko wa. Ten bu dżet stwa rza szan sę
na za pew nie nie od po wied nich wa run -
ków po trzeb nych do spo koj ne go wy ko -
ny wa nia na szych za dań i dla miesz kań -
ców So snow ca – prze ko ny wał pod czas
świą tecz nej se sji pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski, przed sta wia jąc plan te go rocz ne -
go bu dże tu i Wie lo let nią Pro gno zę Fi -
nan so wą dla mia sta. 

Te go rocz ne do cho dy są pro gno zo -
wa ne na su mę po nad 720 mln zło tych,
a wy dat ki oko ło 704 mln zł. Nad wyż ka
bu dże to wa w wy so ko ści po nad 15 mln
zł ma zo stać prze zna czo na na wy kup
emi to wa nych pa pie rów war to ścio wych
oraz spła tę po ży czek. Tra dy cyj nie naj -
wię cej trze ba wy dać naoświa tę iwy cho -
wa nie, czy li oko ło 290 mln zł, co sta no -
wi po nad 41 pro cent bu dże tu. Opie ka
spo łecz na po chło nie ko lej no 99 mln zł
(14,7 pro cent bu dże tu), trans port i łącz -
ność oko ło 56 mln zł (8 pro cent), a ad -
mi ni stra cja pu blicz na oko ło 48 mln zł
(6,9 pro cent bu dże tu). Do cho dy wła sne
gmi ny kształ tu ją się na po zio mie oko -
ło 443 mln zł, a naj więk sze wpły wy
do bu dże ty przy no szą: po da tek do cho -
do wy (222 mln zł), po da tek od nie ru -
cho mo ści (115 mln zł), in ne po dat ki lo -
kal ne (po nad20 mln zł). 

Za rów no rad ni klu bu PO, jak i SLD,
za gło so wa li za przy ję ciem bu dże tu.
Zde cy do wa ne „nie” wy ra zi li rad ni klu -

bów PiS i „Nie za leż nych”. W su mie 19
rad nych po par ło uchwa łę bu dże to wą,
sprze ciw wy ra zi ło 5 rad nych, a je den
rad ny wstrzy mał się odgło su. 

Rad ny Ka rol Wi niar ski (PO) i To -
masz Bań bu ła (SLD) wy raź nie wska zy -
wa li, że uważ nie trze ba śle dzić wy ko ny -
wa nie bu dże tu. – Mu si my do kład nie
mo ni to ro wać wy ko na nie bu dże tu, bo
w nie któ rych ob sza rach bu dżet znaj du -
je się nagra ni cy, acię cia naśle popo wo -
du ją ne ga tyw ne kon se kwen cje – prze -
strze gał Ka rol Wi niar ski, szef Ko mi sji
Bu dże to wej. 

– Bę dzie my bar dziej oszczęd nie go -
spo da ro wać wy dat ka mi bie żą cy mi. Mu -
si my za ak cep to wać fakt, że wro ku2013
iko lej nych bę dzie my mie li dodys po zy -
cji co raz mniej środ ków unij nych
iowiel kich in we sty cjach prak tycz nie nie
ma mo wy. Obec ny jed nak po ziom wy -
dat ków ma jąt ko wych, wgra ni cach oko -
ło64 mln zło tych, jest dość wy so ki, więc
no wy rok nie bę dzie jesz cze ubo gi
podką tem in we sty cji. Wszyst kie bu dże -
to we po zy cje mu si my kon se kwent nie re -
ali zo wać i na bie żą co mo ni to ro wać, bo
sy tu acja mo że się ra dy kal nie zmie -
nić – prze ko ny wał To masz Bań bu ła. 

Kry tycz nie bu dżet oce ni ł To masz
Mę drzak, prze wod ni czą cy klu bu
PiS. – Oba wiam się, że osią gnię cie za pla -
no wa nych wpły wów zpo dat ku do cho do -
we go jest ma ło re al ne, wró żo ne z fu sów,
co wynika z prze wi dy wań mi ni stra Ro -
stow skie go, któ ry twier dzi, że wzrost

PKB wy nie sie oko ło2,2 pro cent. Nie po -
win ni śmy więc otwie rać no wych ob sza -
rów wy dat ko wa nia pie nię dzy –wska zy -
wał To masz Mę drzak, wy li cza jąc pro ble -
my, z któ ry mi trze ba bę dzie się zmie -
rzyć. – Ofer ta kul tu ral naispor to wa zo sta -
ła ob cię ta, więc in sty tu cje kul tu ry bę dą
we ge to wać. Sy pie się kon cep cja fi nan so -
wa ła spół ek spor to wych, usta wa śmie cio -
wa ob cią ży bu dże ty miesz kań ców,
awkwe stii do kła da nia doKZK GOP do -
szli śmy już dościa ny – stwier dził. 

Jesz cze bar dziej bez li to sny był Pa weł
Woj tu siak, rad ny klu bu „Nie za leż -
nych”. – No wy bu dżet do pro wa dził mię -
dzy in ny mi dote go, iż mu si my zre zy gno -
wać z fi nan so wa nia ma łych klu bów
spor to wych. Sko ro jed nak po tra fi my
zna leźć trzy mi lio ny zło tych dla dwóch
spół ek spor to wych, to dla cze go nie moż -
na prze zna czyć sto ty się cy zło tych dla

ma łych klu bów spor to wych? Po za tym
pro wa dzi my kul tu rę na rów nię po chy łą,
nie uda ło się po zy skać środ ków na re -
mon ty dróg, w spra wie bu do wy ka na li -
za cji tak że nie wie le się dzie je, awsto sun -
ku do KZK GOP wła dze mia sta są zbyt
spo le gli wi. Pła czą ipła cą. Kre dyt za ufa -
nia na sze go klu bu się skoń czył. Czas
spła cać od set ki – pod su mo wał rad ny
Woj tu siak, uza sad nia jąc sprze ciw.

Pod czas se sji rad ni prze gło so wa li
tak że dwie in ne klu czo we uchwa ły. Wy -
ra zi li zgo dę na prze kształ ce nie Szpi ta la
Miej skie go w spół kę z ogra ni czo ną od -
po wie dzial no ścią oraz okre śli li staw kę
opła ty zago spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi nate re nie mia sta, oczym pi -
sze my nała mach te go nu me ru „Ku rie ra
Miej skie go”.

Tekst i foto: Sylwia Kosman

32. se sja Ra dy Miej skiej

Tak dla budżetu

Władze miasta pogratulowały pracownikom socjalnym
otrzymania Medali Złotych przyznanych przez Prezydenta RP 
za długoletnią służbę

Prezydent Arkadiusz Chęciński jest
orędownikiem nowych tablic

Na przełomie stycznia i lutego w 30 autobusach
PKM Sosnowiec będzie można korzystać
z darmowego internetu. Będzie on dostępny
na najbardziej uczęszczanych liniach.

Wi -Fi w au to bu sach ko mu ni ka cji miej skiej nie jest żad ną
no wo ścią. Bez płat ny do stęp do in ter ne tu pod czas po dró ży
au to bu sem ma ją już od pew ne go cza su m.in. pa sa że ro wie
PKM Ja worz no i MZK Ty chy. Te raz przy szła ko lej
na PKM So sno wiec.
Koszt za ło że nia ro ute rów to oko ło 20 ty się cy zło tych,
a abo na ment na je den au to bus to 30 zło tych mie sięcz -
nie. – Ma my XXI wiek i in ter net w au to bu sach po wi nien
być. Je stem prze ko na ny, że ta in no wa cja bę dzie suk ce sem.
Gdy te sto wa li śmy ta ki in ter net wraz z ING, za in te re so wa -
nie by ło ogrom ne. Mło dzi lu dzie czę sto wy bie ra li te au to -
bu sy, w któ rych ta ka usłu ga by ła do stęp na – pod kre śla pre -
zes PKM, Ma rek Pi ku ła. KP

Propozycja radnego klubu SLD, Zygmunta Witkowskiego, by refundować metodę in vitro z budżetu gminy, która jeszcze w czasie wakacji
wydawała się wirtualna, nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów. Wzorem Częstochowy, wstępnie sosnowieccy samorządowcy popierają
pomysł finansowania in vitro z gminnych środków. Choć częstochowscy radni finalizują już prace nad programem, a premier Donald Tusk
w międzyczasie zapowiedział uruchomienie w przyszłym roku specjalnego programu, który umożliwiałby częściowe finansowe metody in vitro,
radni nie zamierzają odpuścić. 

W za mon to wa niu pierw sze go wi ta cza wziął udział Ar ka -
diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den ta So snow ca. „Ma my
pierw sze ta bli ce, wi ta ją ce w Za głę biu Dą brow skim. To nie
an ta go ni zo wa nie. Sło wo „wi ta my” mó wi sa mo za sie bie.
Chce my przy po mi nać wszyst kim, któ rzy mó wią, że So -
sno wiec, Dą bro wa Gór ni cza, Bę dzin i in ne miej sco wo ści
Za głę bia są Ślą skiem. Ow szem je ste śmy w wo je wódz twie
ślą skim, od lat współ pra cu je my i tak po zo sta nie, ale je ste -
śmy Za głę bia ka mi, ma my swo ją toż sa mość i chce my ją
pokazywać”, na pi sa ł pre zy dent na Fa ce bo oku. (mz)

Zagłębie
Dąbrowskie
wita!
Cztery witacze stanęły na granicy Sosnowca. Znaki
z napisem: „Zagłębie Dąbrowskie. Witamy!” znajdują
się na granicy Sosnowca i Mysłowic, przy ul.
Ostrogórskiej, przy ulicach Sobieskiego i Piłsudskiego
(przy wjeździe z DK86) oraz przy ul. Baczyńskiego. 
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Po nad 400 pod pi sów ze bra li już
człon ko wie i sym pa ty cy Fe de ra cji
Mło dych So cjal de mo kra tów, któ -
rzy dą żą do te go, by rok2013 zo stał
ogło szo ny ro kiem Edwar da Gier ka. 

– W tym ce lu zło ży my w Ra -
dzie Miej skiej wSo snow cu oby wa -
tel ski pro jekt uchwa ły w spra wie
usta no wie nia w So snow cu ro -
ku 2013 ro kiem Edwar da Gier ka.
Do je go pra wi dło we go zgło sze nia
wy ma ga ne jest do łą cze nie pod pi -
sów jed ne go pro centa peł no let nich
miesz kań ców mia sta, czy li oko -
ło 2 ty się cy so sno wi czan – mó wi
Mi chał Wci sło, se kre tarz Fe de ra cji
Mło dych So cjal de mo kra tów wSo -
snow cu. 

Pod pi sy moż na skła dać w sie -
dzi bie Fe de ra cji Mło dych So cjal -

de mo kra tów przy al. Zwy cię -
stwa 17 od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach od 10.00 do 18.00
oraz na spe cjal nie w tym ce lu przy -
go to wa nych sto iskach, któ re roz sta -
wio ne bę dą w róż nych czę ściach
mia sta. – Dotej po ry tyl ko raz zbie -
ra li śmy pod pi sy i cho ciaż po go da
nam niesprzy ja ła, po nie waż pa dał
śnieg, miesz kań cy zdu żą życz li wo -
ścią skła da li swo je pod pi sy – prze -
ko nu je Wci sło. 

Mło dzi so cjal de mo kra ci li czą
na to, że rad ni za gło su ją za pro -
jek tem. – Mam na dzie ję, iż uda
się prze ko nać rad nych róż nych
klubów, zwłasz cza pra wi co wych
klu bów, do te go po my słu. W ubie -
głym ro ku po wsta ło ron do„Żoł nie -
rzy Wy klę tych”, więc my ślę, że na -

sza ini cja ty wa mo że tak że zy skać
uzna nie – do da je. 

Na po par cie ini cja ty wy li czy
… Woj ciech Ni twin ko, rad ny klu -
bu SLD, któ ry pa tro nu je tej ak -
cji. – Uwa żam, iż do ro bek Edwar -
da Gier ka jest ogrom ny, ale jest
obec nie bar dzo de pre cjo no wa ny.
Dzię ki je go sta ra niom w So snow -
cu po wsta ła ol brzy mia in fra struk -
tu ra, na któ rą zło ży ły się przy -
chod nie zdro wia, osie dla, szko ły,
bi blio te ki czy obiek ty spor to we.
Dzi siaj żad ne go sa mo rzą du
w prze cią gu tak krót kie go cza su
nie by ło by stać na ta kie in we sty -
cje. Mam na dzie ję, że rad ni wy ka -
żą zdro wy roz są dek i żad ne
wzglę dy po li tycz ne nie bę dą de -
cy do wa ły – mó wi Ni twin ko. 

Na pew no jed nak nie mo że li -
czyć na głos rad ne go Prze my sła wa
Wy dry. – Je stem prze ciw ny tej
uchwa le, bo uwa żam, że wy wo ła
nie po trzeb ne kon tro wer sje. To był
rok złe go PR dla So snow ca, rok
mat ki Ma dzi i fa szy stów. Po -
za tym uwa żam, że oso ba Edwar -
da Gier ka nie za słu ży ła na ten za -
szczyt – stwier dził Prze my sław
Wy dra. 

W tym ro ku przy pa da set -
na rocz ni ca uro dzin Edwar da Gier -
ka – so sno wi cza ni na i I Se kre ta rza
KC PZPR w la tach 1970 – 1980.
Mło dzi de mo kra ci swo ją ini cja ty -
wę uza sad nia ją na stę pu ją co: „To
w okre sie je go rzą dów w Pol sce
na stą pił zna czą cy roz wój So snow -
ca. Dzię ki pań stwo wym in we sty -

cjom w sto li cy Za głę bia Dą brow -
skie go po wstał m.in. no wo cze sny
układ ko mu ni ka cyj ny, zbu do wa no
licz ne osie dla miesz ka nio we oraz
sze reg obiek tów uży tecz no ści pu -
blicz nej tj. przed szko la, szko ły, bi -
blio te ki, gma chy wyż szych uczel -
ni, przy chod nie zdro wia czy obiek -
ty spor to we. Zna czą ca część tej in -
fra struk tu ry słu ży miesz kań com
na sze go mia sta dodzi siaj. Nie ste ty
do ro bek ten jest przez część śro do -
wisk – szcze gól nie pra wi co -
wych – nie słusz nie pod wa ża ny
i de pre cjo no wa ny”. Wy li cza ją tak -
że in we sty cje, któ re po wsta ły wSo -
snow cu w cza sie rzą dów Gier ka,
a więc m.in. ze spół przy chod ni
spe cja li stycz nych przy ul. Wa -
wel, ha la wi do wi sko wo-spor to wą

przy ul. Że rom skie go, prze nie sio -
no do So snow ca Wy dział Fi lo lo -
gicz ny UŚ,  po wo ła no Wy dział
Tech ni ki UŚ (obec nie Wy dział In -
for ma ty ki i Na uki o Ma te ria -
łach) oraz Wy dział Na uk o Zie mi
UŚ, przy łą czo no doSo snow ca Ka -
zi mierz Gór ni czy, Po rąb kę, Macz -
ki, Kli mon tów oraz Za gó rze, od da -
no do użyt ku ho tel Or bis, od da no
do użyt ku kry tą pły wal nię przy ul.
Że rom skie go, wy ko na no re mont
ge ne ral ny Te atru Za głę bia, otwar to
no wy gmach Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Bo le sła wa Pru -
sa,  zbu do wa no licz ne osie dla
miesz ka nio we, w szcze gól no ści
w ta kich dziel ni cach jak: Śród mie -
ście, Sta ry So sno wiec, Za gó rze,
Śro du la, Po goń i Niw ka. (sk)

Rok temu objął Pan stanowisko zastępcy
prezydenta, któremu podlega m.in. służba
zdrowia, pomoc społeczna i sprawy
obywatelskie. Na szpitalu niejeden już dyrektor
połamał sobie zęby, a rykoszetem i tak dostaje
prezydent, odpowiedzialny za tę sferę. To był
trudny rok? 

Mi mo wie lu pro ble mów oce niam mi nio ny
rok bar dzo po zy tyw nie. 

Fak tycz nie, naj trud niej szym za da niem
by ło upo rząd ko wa nie spraw szpi ta la. Pa -
mię ta my po czą tek 2012 ro ku, du ża oko -
ło10 –mi lio no wa stra ta szpi ta la, na ra sta ją -
cy do nie bez piecz nych gra nic dług tej pla -
ców ki, ni ski kon trakt, za mknię ta izba przy -
jęć ico naj gor sze, brak wi zji wyj ścia z trud -
nej sy tu acji ów cze sne go dy rek to ra szpi ta -
la. Inie skrom nie po wiem, uda ło się wy pro -
wa dzić szpi tal na pro stą, mi mo że na szą
lecz ni cą w mi nio nym ro ku kie ro wa ło aż
czte rech dy rek to rów. 

Ja kie na stą pi ły zmia ny?
Wy bra li śmy wkon kur sie no we go dy rek to -
ra. Uda ło się o kil ka mi lio nów pod nieść
kon trakt szpi ta la. Zo stał opra co wa ny i jest
wdra ża ny w ży cie plan re struk tu ry za cji
szpi ta la, któ ry prze wi du je, że za mi nio ny
rok stra ta szpi ta la wy nie sie ok. 4,5 mi lio na
zło tych, w tym ro ku oko ło 2 mi lio ny zło -
tych, a w 2014 ro ku po win ni śmy być
na plu sie. Cie szę się, że uda ło się wy pra co -
wać con sen sus po li tycz ny w spra wie prze -
kształ ce nia szpi ta la wmiej ską spół kę. Dzię -
ki tej de cy zji nasz szpi tal mo że się ubie gać
o 12 mln zło tych do ta cji rzą do wej na spła tę
zo bo wią zań. Je że li do tej kwo ty mia sto do -
ło ży dru gie ty le i umo rzy miej skie po życz -
ki, to w 2014 ro ku szpi tal bę dzie bez dłu -
gów. W 2012 ro ku ob słu ga dłu gów, kosz ty
są do we iko mor ni cze kosz to wa ły szpi tal po -
nad 2,5 mln zł. Po od dłu że niu te pie nią dze
moż na bę dzie prze zna czyć na pa cjen tów. 

Do dam tak że, że mia sto na dal bę dzie fi -
nan so wa ło mo der ni za cję szpi ta la. Chce my,
że by w cią gu dwóch, trzech lat wszyst kie
od dzia ły wy glą da ły tak jak dzi siaj od dział
po łoż ni czy, or to pe dia czy od da ne do użyt -
ku pod ko niec ro ku no we od dzia ły ge ria trii
i der ma to lo gii. Je stem prze ko na ny, że so -
sno wiec ki szpi tal wkrót ce bę dzie na le żał
do naj lep szych w re gio nie. Je że li do te go
do dać zna ko mi cie funk cjo nu ją ce Cen trum
Pe dia trii, mo der ni zu ją cy się w szyb kim
tem pie Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz -

ny ibo ga tą sieć przy chod ni, to śmia ło moż -
na po wie dzieć, że miesz kań cy So snow ca
ma ją do bre wa run ki do le cze nia. 

Przychodnie zdrowia podzielą los szpitala
i zostaną także przekształcone w gminne
spółki? 
Tak, Ra da Mia sta wy ra zi ła zgo dę na prze -
kształ ce nie w miej skie spół ki tak że dwie
przy chod nie. Jed na to CPiLU, le czą ca uza -
leż nie nia od al ko ho lu, nar ko ty ków i ha zar -
du, a dru ga to przy chod nia w Mi lo wi cach.
Wobu przy pad kach utwo rze nie spół ek po -
zwo li na lep sze wy ko rzy sta nie ba zy i sprzę -
tu tych pla có wek. Doobec nej ofer ty za kon -
trak to wa nych świad czeń bę dzie moż nado -
ło żyć in ne zgod nie z lo kal ny mi po trze ba mi,
a do dat ko we środ ki po zy ska ne z dzia łal no -
ści ko mer cyj nej po zwo lą na mo der ni za cję
iwy po sa że nie wlep szy sprzęt dia gno stycz -
ny, któ ry bę dzie słu żył wszyst kim pa cjen -
tom. 

Wiele kontrowersji wywołał fakt, że usługi
z zakresu nocnej i świątecznej pomocy
wykonują prywatne przychodnie, a nie
szpitale. Czy jest szansa na zmianę? 
Cią gle ubo le wam, że ta for ma po mo cy me -
dycz nej nie jest re ali zo wa nawpla ców kach,
któ re dys po nu ją naj lep szy mi wa run ka mi,

czy li wso sno wiec kich szpi ta lach. Mam na -
dzie ję, że no wy kon kurs, któ ry we dług in -
for ma cji prze ka za nych przez pra cow ni ków
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, ma zo stać
prze pro wa dzo ny wmar cu, po zwo li re ali zo -
wać to świad cze nie w szpi ta lach. Nie mniej
chcę pod kre ślić, że dzię ki na szej ini cja ty -
wie, w prze ci wień stwie do lat ubie głych
miesz kań cy na sze go mia sta ma ją nie jed no,
ale dwa nie źle usy tu owa ne miej sca, gdzie
mo gą zwró cić się o po moc w no cy i w dni
świą tecz ne w drob nych przy pad kach zdro -
wot nych. Na to miast przy po mi nam, że po -
waż niej sze spra wy. jak np. zła ma nia, sta ny
przed za wa ło we itp., ob słu gi wa ne są ca ło do -
bo wo i w każ dy dzień przez SOR i izby
przy jęć so sno wiec kich szpi ta li.

My ślę, że wie lu miesz kań ców ucie szy -
ła też in for ma cja, że daw ny bu dy nek szpi -
ta la nr2 przyul.3 Ma ja jest nie tyl ko sie dzi -
bą MOPS, ale tak że w czę ści, znów bę dzie
słu żył zdro wiu na szych miesz kań ców. Swo -
ją sie dzi bę ma tam już nie tyl ko Wy dział
Zdro wia Urzę du Miej skie go, ale tak że po -
go to wie, któ re z koń cem grud nia prze nio -
sło się do świe żo wy re mon to wa nych przez
mia sto po miesz czeń. Zna ko mi te wa run ki
i bar dzo do bra lo ka li za cja za pew ne po pra -
wią sku tecz ność na sze go po go to wia ra tun -
ko we go.

Dru gą waż ną dzie dzi ną, któ rą Pan za rzą dza,
jest opie ka spo łecz na. Co w tym za kre sie się
zmie ni ło w mi nio nym ro ku?
In for mo wa li śmy już, że w po ło wie ro ku
Miej ski Ośro dek Opie ki Spo łecz nej w ca -
ło ści prze niósł się zul. Mo ścic kie go dono -
wo wy re mon to wa ne go bu dyn ku przy 3
Ma ja. Ta zmia na zde cy do wa nie po pra wi ła
ja kość ob słu gi na szych miesz kań ców.
Wśród prio ry te tów mia sta w za kre sie po li -
ty ki spo łecz nej, zktó rej chcę się wy wią zać,
jest od wró ce nie bar dzo nie ko rzyst nych ten -
den cji de mo gra ficz nych. So sno wiec ma je -
den z naj niż szych wskaź ni ków de mo gra -
ficz nych w Pol sce. Z jed nej stro ny mu si my
za chę cać do po więk sza nia ro dzin, a z dru -
giej stro ny mu si my za dbać o ro sną cą licz bę
se nio rów. Jed nym sło wem mu si my zin ten -
sy fi ko wać na szą po li ty kę pro ro dzin ną.

Ja kie dzia ła nia już pod ję to? 
Stwo rzy li śmy wna szym szpi ta lu zna ko mi -
te wa run ki do na ro dzin. Nasz od dział gi ne -
ko lo gicz no -po łoż ni czy jest jed nym z naj -

lep szych w wo je wódz twie. We szli śmy
dogro namiast, któ re pro mu ją iwspo ma ga -
ją ro dzi ny wie lo dziet ne. Nasz pro gram
o na zwie „Miej wię cej”, któ ry ru szył
odstycz nia te go ro ku, prze wi du je du że ulgi
fi nan so we przy ko rzy sta niu z miej skich
ośrod ków kul tu ry i spor tu, ale tak że ko rzy -
sta nie z róż nych bo ni fi kat ofe ro wa nych
przez wie le skle pów iza kła dów rze mieśl ni -
czych na sze go mia sta. Za chę cam wszyst kie
ro dzi ny, ma ją ce trój kę iwię cej dzie ci dood -
bie ra nia w Wy dzia le Po li ty ki Spo łecz nej
kart upraw nia ją cych do zni żek w ozna ko -
wa nych in sty tu cjach, za kła dach i skle pach.

Waż nym pro ble mem do roz wią za nia
wca łej Pol sce jest za bez pie cze nie dzie ciom
miejsc w żłob kach. Cie szę się że je ste śmy
jed nym znie wie lu amo że je dy nym tej wiel -
ko ści mia stem, któ re pro blem roz wią za ło
nie mal w stu pro cen tach. Ko rzy sta jąc z re -
sor to we go pro gra mu „Ma luch”, po zy ska li -
śmy w2012 r. po nad600 tys. zł, dzię ki cze -
mu stwo rzy li śmy w miej skich żłob kach
pra wie 40 do dat ko wych miejsc. Na to miast
przy ję ty przez Ra dę Mia sta pro gram do pła -
ty z bu dże tu mia sta do cze sne go (400zł
do jed ne go dziec ka) w żłob kach nie pu -
blicz nych, za chę cił do two rze nia no wych
miejsc i co naj waż niej sze, ostan dar dzie za -
twier dzo nym i nad zo ro wa nym przez na sze
służ by. Dzi siaj po trze bu je my oko ło 370
miejsc, ama my350 ipo wsta ną wtym ro ku
ko lej ne miej sca. 

Z za in te re so wa niem przy glą da my się
roz wo jo wi wy da rzeń wza kre sie prze pi sów
pra wa do ty czą cych sto so wa nia me tod le -
cze nia bez płod no ści. Je ste śmy go to wi
wspie rać le cze nie so sno wiec kich ro dzin,
któ re pra gną mieć dzie ci.

Se nio rzy tak że po trze bu ją wspar cia, opie ki,
ale… i roz ryw ki. Na co mo gą li czyć? 
Już dziś, i to wiel ka za słu ga mo ich po przed -
ni ków, ma my świet nie dzia ła ją cą sieć
dzien nych do mów po mo cy dla se nio rów.
Lu dzie star si nie mal wkaż dej dziel ni cy ma -
ją miej sce, gdzie nie od płat nie mo gą się spo -
ty kać, po roz ma wiać przyka wie czy wspól -
nie wy brać się do ki na, te atru.

W Pol sce, jak wy ni ka ze sta ty styk, 97
pro cent lu dzi po65. ro ku ży cia spę dza czas
przed te le wi zo rem czę sto w sa mot no ści.
My ślę, że w So snow cu sy tu acja jest o wie -
le lep sza. Ja w każ dym ra zie za chę cam na -
szych se nio rów: ko rzy staj cie z na szych
dzien nych do mów po mo cy, na pew no dla

każ de go znaj dzie się miej sce, mi łe to wa rzy -
stwo, fa cho wa opie ka i po moc.

Chcie li by śmy tak że za chę cić lu dzi star -
szych do ko rzy sta nia z na szej ofer ty kul tu -
ral nej i spor to wej, dla te go no si my się z za -
mia rem przy go to wa nia wzo rem pro gra mu
„Miej wię cej” kart se nio ra. Chce my na ma -
wiać wła ści cie li ka wiar ni i re stau ra cji
do po no wie nia ak cji „ka wa za zło tów kę”.
Wszyst ko poto, by za chę cać lu dzi star szych
do ak tyw no ści i wy cho dze nia z do mu. 

Dys po nu je my też dwo ma wy so kiej kla -
sy ca ło do bo wy mi Do ma mi Po mo cy Spo -
łecz nej. Tu, nie ste ty, omiej sce nie jest ła two,
ale też koszt utrzy ma nia ta kich pla có wek
jest ogrom ny. My ślę jed nak, że po byt w ta -
kim ośrod ku po wi nien być osta tecz no ścią,
przede wszyst kim wte dy, kie dy star szy
czło wiek nie ma ro dzi ny. Wia do mo, że star -
szy wiek wią że się czę sto z pro ble ma mi
zdro wot ny mi, dla te go w mi nio nym ro ku
otwar li śmy w na szym szpi ta lu je dy ny
w Za głę biu, no wo cze sny od dział ge ria trii,
a tak że po więk sza my ilość łó żek w za kła -
dzie opie kuń czo -lecz ni czym.

Podlega Panu także Wydział Spraw
Obywatelskich. Mieszkańcy są zadowoleni
z jakości obsługi i szybkości załatwiania
swoich spraw?
Mam na dzie ję, że wi docz na jest po pra wa
ob słu gi miesz kań ców. Moc no ak cen tu ję
urzęd ni kom, że na sza pra ca to służ ba. Pa -
trząc na licz bę skarg, a ra czej ich brak, my -
ślę, że nie jest źle, ale wiem, że mo że być
jesz cze le piej. Naj bar dziej cie szę się z te go,
że po wio dły się na sze za bie gi o to, aby
w So snow cu ulo ko wa no za głę biow ski od -
dział pasz por to wy. Od mar ca, a naj da lej
od kwiet nia te go ro ku, na si miesz kań cy
a tak że miesz kań cy ościen nych miast, nie
tyl ko u nas zło żą wnio sek o pasz port, jak
do tej po ry, ale tak że u nas go od bio rą.
Odział bę dzie się mie ścił w bu dyn ku daw -
ne go szpi ta la przy ul. 3 Ma ja. 

Głów ne pla ny na ten rok?
Przede wszyst kim za mie rzam za koń czyć
prze kształ ce nie oraz re struk tu ry za cję szpi -
ta la oraz wspo mnia nych po rad ni i prze pro -
wa dzić to tak, by pa cjen ci od czu li zmia nę
na lep sze.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Szpital Miejski bez długów… Mrzonka czy realna możliwość? Przede wszystkim wielka szansa, przekonuje Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta miasta

Jesteśmy na prostej 

Będzie rok Gierka? 
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Ustawa zmusza do zmian

No we staw ki za wy wóz śmie ci
bę dą obo wią zy wa ły już od 1 lip -
ca. Rad ni na ostat niej se sji przy ję -
li wstęp ne staw ki opłat. Pod wy -
żek nie da się unik nąć ze wzglę du
na wy mo gi zno we li zo wa nej usta -
wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach, któ ra sta no wi
fak tycz ną re wo lu cję w go spo dar -
ce od pa da mi. Opła tę za wy wóz
śmie ci bę dzie się pła cić kwar tal -
nie, a nie jak do tąd mie sięcz nie,
a opła ty bę dą wpły wać na kon to

Urzę du Miej skie go. Wstęp nie
rad ni usta li li, że opła ta za wy wóz
śmie ci nie se lek cjo no wa nych bę -
dzie wy no sić 18 zł mie sięcz nie,
a nie jak pier wot nie za kła da no 21
zło tych. – Staw ka w wy so ko ści 21
zło tych jest bar dzo wy so ka, zbyt
wy so ka, by moż na ją by ło za ak -
cep to wać. Opła ta w wy so ko -
ści 18 zł i tak jest do sta tecz nie wy -
so ka, by zmo ty wo wać miesz kań -
ców do pro wa dze nia se lek tyw nej
zbiór ki od pa dów – mó wi To masz

Bań bu ła, prze wod ni czą cy klu bu
SLD. 

Opła ta dla miesz kań ców, któ -
rzy za de kla ru ją se lek cję od pa dów,
wy nie sie 12 zł mie sięcz nie. 

To i tak znacz nie wię cej niż
obec nie. – Czte ro oso bo wa ro dzi -
na bę dzie mu sia ła za pła cić 48 zł
mie sięcz nie za wy wóz śmie ci. To
znacz ny wy da tek w na szym ro -
dzin nym bu dże cie – uwa ża Be ata
Głów czyk z So snow ca. 

Wy da tek mo że być jesz cze
wyż szy, kie dy oka że się, że po mi -
mo te go, że jed ni lo ka to rzy se lek -
cjo nu ją śmie ci, a in ni nie, to i tak
wszy scy, so li dar nie, za pła cą wyż -
szą opła tę, czy li 72 zło te mie -
sięcz nie. 

Staw ki opłat, któ re za twier dzi -
li rad ni, są wstęp ne. Osta tecz nie,
do pie ro za kil ka mie się cy, po za -
koń cze niu wszyst kich pro ce dur
prze tar go wych, bę dzie wia do mo,
na ja kim po zio mie ukształ tu ją się
opła ty. Za wy wóz śmie ci bę dą
pła cić tak że wła ści cie le nie ru cho -
mo ści, któ rych nie za miesz ku ją,
ale w któ rych po wsta ją od pa dy.
W tym przy pad ku staw ka bę dzie
zróż ni co wa na tak że od te go, czy
od pa dy są se lek cjo no wa ne czy też
nie i od wiel ko ści po jem ni ka
na śmie ci. Sa ma wy so kość opłat

bu dzi tak że kon tro wer sje wśród
rad nych. 

– Staw ki opłat są nie do przy -
ję cia. W in nych mia stach rad ni
uchwa li li staw ki na po zio mie 10
i 15 zł. Po za tym nie ak cep tu ję te -
go, że jed na oso ba nie bę dzie se -
lek cjo no wać śmie ci i wszy scy
bę dą mu sie li za pła cić mak sy -
mal ną staw kę – pod kre ślał pod -
czas se sji Pa weł Woj tu siak z klu -
bu „Nie za leż nych”. Po pie rał go
To masz Mę drzak, prze wod ni -
czą cy klu bu PiS. – Po stu lu ję by
zmniej szyć staw ki, a przy naj -
mniej, by wy so kość za wy wóz
śmie ci se gre go wa nych i nie se -
gre go wa nych by ła do sie bie zbli -
żo na, je śli usta wo daw ca wpro wa -
dził od po wie dzial ność zbio ro -
wą – prze ko ny wał. 

Za stęp ca pre zy den ta mia sta,
Ar ka diusz Chę ciń ski, uspo ka -
jał. – Wy so kość sta wek zo sta ła
wstęp nie usta lo na i nie jest prze -
są dzo ne, że jest osta tecz na. Re -
agu je my i bę dzie my re ago wać
na każ dą zmia ną w usta wie.
Obec nie róż ni cu je my wy so kość
opła ty za śmie ci se gre go wa ne
i nie se gre go wa ne, by zmo ty wo -
wać miesz kań ców do pro wa dze -
nia se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów – stwier dził. (sk)

Oko ło 600 kart, upraw nia ją cych
do ko rzy sta nia z ulg, zni żek i ra -
ba tów na atrak cje spor to we, re kre -
acyj ne, za ję cia kul tu ral ne, pro -
duk ty i usłu gi, wy da li już urzęd -
ni cy oso bom, któ re zde cy do wa ły
się uczest ni czyć w miej skim pro -
gra mie „Miej wię cej”. W su mie
ulgi za pro po no wa ły już 33 pod -
mio ty. Są wśród nich wszyst kie
miej skie pla ców ki, a więc m.in.
MOSiR, Te atr Za głę bia, Mu zeum
Miej skie, Za mek Sie lec ki, ośrod -
ki kul tu ry oraz za kła dy fry zjer -
skie, ser wi sy sa mo cho do we,
agen cje nie ru cho mo ści, re stau ra -
cje, pry wat ny żło bek i przed szko -
le, cen trum fi zjo te ra pii oraz biu ro
ra chun ko we, cu kier nia, pie kar nia,
park wod ny „Ne mo” z Dą bro wy
Gór ni czej oraz sklep spo żyw czy.
Swój ak ces pla nu je tak że jed -
na z nie pu blicz nych przy chod ni
zdro wia. 

– Za in te re so wa nie udzia łem
w pro gra mie jest du że, ale li czy my
na to, że w cią gu naj bliż szych
mie się cy, kie dy pro gram ru szy
na do bre, zgło si się do nas jesz cze
wię cej ro dzin i firm – mó wi in spek -
tor An na Żo łędz ka, in spek tor
w Wy dzia le Po li ty ki Spo łecz nej
wUrzę dzie Miej skim wSo snow cu. 

Pro gram dzia ła za le d wie
od dru gie go stycz nia, ale wcze -
śniej moż na by ło otrzy mać kar ty,
upraw nia ją ce do ko rzy sta nia
z ulg. – Naj więk sze za in te re so wa -
nie wzbu dza ją tań sze za ję cia
spor to we, a tak że miesz kań cy py -
ta ją, czy przy łą czy się do pro gra -
mu wię cej skle pów spo żyw czych,
bo obec nie w pro gra mie bie rze

udział je den sklep spo żyw czy
Stan ley, któ ry ma trzy pla ców ki.
Po ja wia ją się tak że py ta nia o tań -
sze bi le ty do ki na. Mam na dzie ję,
że w naj bliż szym cza sie uda nam
się po zy skać ja kieś ki no – do da je
Żo łędz ka. 

Pro gram „Miej wię cej” jest
skie ro wa ny do ro dzin wie lo dziet -
nych i ro dzin za stęp czych, któ re
miesz ka ją w So snow cu. Ro dzi ny
wie lo dziet ne to ta kie, któ re skła -
da ją się z ro dzi ców bądź jed ne go
ro dzi ca oraz troj ga lub wię cej
dzie ci, któ re po zo sta ją 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 w pro gra mie bez wzglę du
na uzy ski wa ny do chód. Upraw -
nio ny czło nek ro dzi ny otrzy mu je
kar tę imien ną z lo go pro gra mu,
wy da ną przez Urząd Miej ski.
Kar ta, po oka 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 ne rzy.
Z kar ty mo gą ko rzy stać nie za leż -
nie, wszy scy człon ko wie upraw -
nio nej ro dzi ny. Obec nie kar tę
urzęd ni cy wy da ją wła ści wie
od rę ki, za raz po zło że niu wnio -
sku lub moż na ją ode brać w na -
stęp nym dniu po zło że niu wnio -
sku. Wię cej in for ma cji moż -
na zna leźć na stro nie: www.miej -
wie cej.so sno wiec.pl. Fir my, któ re
zde cy du ją się na wzię cie udzia łu
w pro gra mie, mo gą li czyć na bez -
płat ną pro mo cję oraz do kład ny
opis swo jej dzia łal no ści, za miesz -
czo ny na stro nie. sk

Co zro bić, by otrzy mać kar tę?

Na le ży wy peł nić sto sow ny wnio sek. For mu larz wnio sku moż na po brać 
z za kład ki pli ki do po bra nia lub w Urzę dzie Miej skim w So snow cu przy
ul. 3 Ma ja 33 – III pię tro, po kój 405.
Do wnio sku na le ży do łą czyć kse ro ko pie:
– do wo dów oso bi stych ro dzi ców,
– le gi ty ma cji szkol nych, le gi ty ma cji stu denc kich,
– ak tów uro dze nia dzie ci w wie ku do lat 6,
– w przy pad ku ro dzin za stęp czych – po sta no wie nie są du,
– w przy pad ku pla có wek opie kuń czo -wy cho waw czych za świad cze nie.
Wy peł nio ny wnio sek moż na prze słać pocz tą lub do star czyć oso bi ście
na po da ny po wy żej ad res. Przy od bio rze kart na le ży oka zać ory gi na ły 
do ku men tów, któ rych kse ro ko pie zo sta ły wcze śniej do łą czo ne do wnio sku.

Zarówno wielodzietne rodziny, jak firmy, mogą wziąć udział
w miejskim programie

Ruszył program
„Miej więcej”

Uprzej mie in for mu je my, że z dniem 1 stycz nia zmie nił się ad res sie dzi -
by Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu z ul. Mo ścic -
kie go 14 na ul. 3 Ma ja 33. 

W związ ku z po wyż szym pro si my o kie ro wa nie ko re spon den cji
na ad res: Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu, ul. 3 Ma -
ja 33, 41-200 So sno wiec. Jed no cze śnie in for mu je my, iż do tych cza so -
we ad re sy ema il oraz nu me ry te le fo nów po zo sta ją bez zmian.(U)

Zmiana siedziby

Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie go
w So snow cu in for mu je, że z dniem 31 grud -
nia 2012 ro ku upły nął ter min skła da nia wnio -
sków z pro po zy cja mi kan dy da tur do Na gród
Mia sta So snow ca w dzie dzi nie kul tu ry.

W ka te go rii: Na gro da Ar ty stycz na (dzie lą -
ca się na Na gro dę Ar ty stycz ną za ca ło kształt
twór czo ści oraz na Na gro dę Ar ty stycz ną
za naj lep sze osią gnię cia w da nym ro ku) wpły -
nę ły na stę pu ją ce pro po zy cje:

Nagroda artystyczNazacałokształt
twórczości:

• Pan Zbi gniew Bia łas  - zgło szo ny przez Pre -
zy den ta Mia sta So snow ca  - Pa na Ka zi mie rza
Gór skie go oraz przez Dy rek to ra Te atru Za -
głę bia - Pa na Zbi gnie wa Le ra czy ka;

• Pa ni Kry sty na Bor kow ska - zgło szo na przez
Pre ze sa Sto wa rzy sze nia Twór ców Kul tu ry
Za głę bia Dą brow skie go  - Pa nią Te re sę Or -
łow ską;

• Pa ni Zdzi sła wa Gwiaz da  – zgło szo na przez
Dy rek to ra Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Dą bro wie Gór ni czej  - Pa na Paw ła Du ra ja;

• Pa ni Mar ta Kli ma sa ra  - zgło szo na przez Dy -

rek to ra Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry -
Pa na Mi cha ła Gó ra la oraz przez Dy rek to ra
Ze spo łu Szkół Mu zycz nych w So snow cu -
Pa nią Do ro tę Gro lik;

• Pa ni Mi ro sła wa Ko sty ła  - zgło szo na przez
Człon ka Za rzą du Ho spi cjum So sno wiec kie -
go im. św. To ma sza Ap. - Pa nią Be atę Ban -
du rę;

• Pan Je rzy Ła kom ski  - zgło szo ny przez Pre ze -
sa Okrę gu Ślą skie go Pol skich Ar ty stów Fo -
to gra fi ków - Pa nią Ka ta rzy nę Ła tę  - Wro nę;

• Pan Ma rek Przy by ła  - zgło szo ny przez Lau -
re ata Na gro dy Ar ty stycz nej Mia sta So snow -
ca - Pa na Sła wo mi ra Ma tu sza;

• Pan Je rzy Lu cjan Woź niak  – zgło szo ny przez
Lau re ata Na gro dy Ar ty stycz nej Mia sta So -
snow ca  - Pa na Sła wo mi ra Ma tu sza.

Na gro da ar ty stycz Na za Naj lep sze
osią gNię cia w da Nym ro ku:

• Pan Ka rol Ba jo ro wicz  - zgło szo ny przez
Lau re ata Na gro dy Ar ty stycz nej Mia sta So -
snow ca - Pa na Sła wo mi ra Ma tu sza;

• Pan Re mi giusz Brzyk  - zgło szo ny przez Dy -
rek to ra Te atru Za głę bia  - Pa na Zbi gnie wa Le -
ra czy ka;

• Pan Grze gorz Kwas  - zgło szo ny przez Dy -
rek to ra Te atru Za głę bia  - Pa na Zbi gnie wa Le -
ra czy ka.

w kategorii: Nagroda
za upowszechNiaNie kultury
wpłyNęły Następujące 
propozycje:

• Pan Mar cin Bab ko  - zgło szo ny przez Lau re -
ata Na gro dy Mia sta So snow ca za Upo -
wszech nia nie Kul tu ry  - Pa na Mar ka Zie liń -
skie go;

• Pa ni Ka ta rzy na Krzan - zgło szo na przez Sto -
wa rzy sze nie Bę dziń skie Cen trum Biz ne su,
Na uki i Kul tu ry  - Pa na Pio tra Paw li szy na;

• Pa ni Ka ta rzy na Pilch  - zgło szo na przez Pre -
ze sa Fun da cji im. Ja na Kie pu ry w So snow -
cu - Pa nią Jo lan tę Szczu rek;

• Pan Ja ro sław We wió ra  - zgło szo ny przez Se -
kre ta rza To wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk Pięk -
nych z sie dzi bą w So snow cu  - Pa nią Ma rię
Czemp kę - We wió rę;

• Pan Sła wo mir Wit kow ski  - zgło szo ny przez
Dy rek to ra Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 15 w So snow cu  - Pa na To ma sza
Szyj kow skie go. Oprac. KP

Zna my kan dy da tów

W So snow cu jest co raz wię cej
miejsc dla naj młod szych miesz -
kań ców. In we sty cje mia sta spra wi -
ły, że przy by ło 25 miejsc w żłob -
kach. War tość pro jek tu ada pta cji
po miesz czeń po Ogni sku Pra cy
Po zasz kol nej wy nio sła po nad 101
ty się cy, z cze go gmi na po kry ła
pięć dzie siąt pro cent tej su -
my. – Żło bek Miej ski z 4 od dzia ła -
mi za pew nia w su mie opie kę
dla 214 dzie ci w wie ku od 20 ty go -
dnia do 3 lat. Do da jąc do tej licz by

oko ło 50 miejsc w pry wat nych
żłob kach i klu bie, któ re ko rzy sta ją
z gmin nej do ta cji, już pra wie w stu
pro cen tach za pew ni li śmy miej sca
ma lu chom – mó wi Zbi gniew Sza -
le niec, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

W sa mym od dzia le nr 4, znaj -
du ją cym się w Po go ni, do żłob ka
uczęsz cza ło 73 dzie ci. Ada pta cja
po miesz czeń po zwo li ła na przy ję -
cie od stycz nia 25 dzie ci. 

W mie ście dzia ła ją tak że nie -
pu blicz ne żłob ki oraz klub dzie -

cię cy, wpi sa ne do re je stru pro wa -
dzo ne go przez pre zy den ta mia -
sta, któ ry spra wu je nad zór nad ty -
mi pla ców ka mi. – Więk szość
pry wat nych pla có wek jest ob ję ta
do ta cją ce lo wą gmi ny, co wpły wa
na zmniej sze nie kosz tów po kry -
wa nych przez ro dzi ców. Obec nie
na miej sce w pań stwo wym żłob -
ku cze ka jesz cze 14 dzie ci, bo
po mi mo gmin nej do ta cji do pry -
wat nych żłob ków i tak w pań -
stwo wym jest ta niej – wy ja śnia

pre zy dent. Rad ni okre śli li gór ną
staw kę opła ty sta łej, któ ra mo że
być po bie ra na od ro dzi ców przez
żło bek na kwo tę 400 zł oraz przez
klub dzie cię cy na 200 zł, co sta -
no wi znacz ną ulgę dla ro dzi ców,
któ rzy wcze śniej za po byt dziec -
ka w nie pu blicz nej pla ców ce
mu si li za pła cić od 800
do 1100 zł. Obec nie w nie pu -
blicz nych żłob kach i klu bie dzie -
cię cym są jesz cze wol ne miej sca
dla ma lu chów. (mz)

Nowe miejsca w żłobku 

Z początkiem wakacji na dobre wejdą zmiany dotyczące śmieci

Beata Dudek
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Hi sto ria ma gi stra vi tae est – hi sto ria jest na uczy ciel ką
ży cia. To sta re ła ciń skie przy sło wie nie znaj du je wPol -
sce żad ne go za sto so wa nia. Przy kła dem jest praw dzi wa
bie gun ka róż ne go ro dza ju rocz nic świę to wa nych unas
ma so wo każ de go ro ku. Msze, aka de mie ku czci, re kon -
struk cje i pra wie cał ko wi ty brak hi sto rycz nej re flek sji,
kry tycz nej ana li zy czy cho ciaż by pró by obiek tyw nej
oce ny osób czy wy da rzeń. Nie ina czej jest i tym ra zem.
150 lat te mu wy bu chło Po wsta nie Stycz nio we. Wy bu -
chło, gdy poprze gra nej woj nie krym skiej car Alek san -
der II re for mo wał swój kraj, co na zie miach pol skich
ozna cza ło stop nio we przy wra ca nie au to no mii zli kwi -
do wa nej przez je go oj ca postłu mie niu Po wsta nia Li sto -
pa do we go. By li jed nak ta cy, któ rzy po wo do wa ni pa trio -
tycz ną go rącz ką nie chcie li cze kać na dal sze zmia ny.
Po wsta nie, któ re wy wo ła li, nie mia ło naj mniej szych
szans na po wo dze nie. Za koń czy ło się nie ca łe dwa la ta
póź niej i by ło na ro do wą tra ge dią – 30 tys. po le głych
i stra co nych, 40 tys. ze sła nych na Sy bir, po nad 1,5 tys.
skon fi sko wa nych ma jąt ków, li kwi da cja au to no mii Kró -
le stwa Pol skie go, in ten syw na ru sy fi ka cja, za kaz funk -
cjo no wa nia ja kich kol wiek or ga ni za cji spo łecz nych.
Wtym sa mym cza sie Alek san derIIkon ty nu ował re for -
my w Wiel kim Księ stwie Fin landz kim. Uzy ska ną
wów czas au to no mię Fi no wie za cho wa li aż dood zy ska -
nia nie pod le gło ści w1918 ro ku. Ale Fi nom na wet przez
myśl nie przy szło po peł nia nie na ro do we go sa mo bój -
stwa.
Wy da wa ło by się, że oso by od po wie dzial ne zawy buch
Po wsta nia Stycz nio we go sta ną przed są dem hi sto rii
i zo sta ną ob ło żo ne na ro do wą ana te mą. Pew nie wszę -
dzie tak by się sta ło. Wszę dzie, ale nie wPol sce. WPol -
sce bo wiem moż na wy ka zy wać się cał ko wi tą nie od -
po wie dzial no ścią, do pro wa dzić dona ro do wej tra ge dii,
przy czy nić się do śmier ci ty się cy lu dzi, a i tak miej sce
wna ro do wym pan te onie jest za pew nio ne. Dla te go za -
miast chłod nej i kry tycz nej re flek sji bę dzie my wkrót -
ce świad ka mi na ro do wych ce le bra cji, a każ dy kto bę -
dzie pró bo wał pod wa żać sens po wsta nia bę dzie od są -
dza ny od czci i wia ry przez „praw dzi wych” Po la ków. 

Wtym sa mym cza sie kie dy część ro da ków bę dzie glo -
ry fi ko wa ła na ro do wych sza leń ców, in ni bę dą czci li stu -
le cie uro dzin Edwar da Gier ka. No stal gię wie lu star -
szych Po la ków moż na zro zu mieć – to w koń cu cza sy
ich mło do ści, któ re już nie wró cą. Nie zmie nia to jed -
nak hi sto rycz nej praw dy. Edward Gie rek był przy wód -
cą par tii, któ ra zdo by ła w Pol sce wła dzę nie w wy ni ku
de mo kra tycz nych wy bo rów, ale dzię ki mi li tar nej po tę -
dze Sta li na. Pró ba przyspie sze nia roz wo ju Pol ski zapo -
mo cą in we sty cji fi nan so wa nych za gra nicz ny mi kre dy -
ta mi za koń czy ła się go spo dar czą ka ta stro fą, któ rej kon -
se kwen cje po no si li śmy przez na stęp ne la ta. Po par cie
dla Edwar da Gier ka, któ re w1971 ro ku wy no si ło80%
spa dło pod ko niec je go rzą dów do 20% (da ne OBOP-
u). Pró ba obro ny pa mię ci I se kre ta rza po przez po rów -
ny wa nie go z in ny mi ko mu ni stycz ny mi przy wód ca mi,
a sy tu acji go spo dar czej ów cze snej Pol ski zobec ną, jest
cał ko wi cie nie po waż na. Na wet gdy by śmy uzna li, że in -
ni by li gor si, a obec nie nasz kraj jest na skra ju prze pa -
ści, to czy uspra wie dli wia to oso bę Edwar da Gier ka?
Naj bar dziej dzi wi jed nak sta no wi sko SLD. Par tia, któ -
re przez ty le lat sta ra ła się udo wod nić, że nie ma nic
wspól ne go zbra kiem wol no ści ide mo kra cji okre su Pol -
ski Lu do wej, te raz od wo łu je się do czło wie ka, za rzą -
dów któ re go w Kon sty tu cji po ja wi ły się za pi sy o prze -
wod niej ro li PZPR iso ju szu ze Związ kiem Ra dziec kim.
Jesz cze bar dziej ku rio zal nie wy glą da to w So snow cu.
Pró ba ogło sze nia ro ku 2013 ro kiem Edwar da Gier ka
od by wa się jed no cze śnie ze sta ra nia mi o utwo rze nie
wna szym mie ście Mu zeum KOR-u. Nie je stem wsta -
nie zro zu mieć jak przy wód cy so sno wiec kie go SLD
mo gą po go dzić jed no cze sne glo ry fi ko wa nie I se kre ta -
rza PZPR i osób, któ re sta ra jąc się zmie nić pa nu ją cy
w Pol sce sys tem, by ły przez nie go szy ka no wa ne. Ro -
zu miem, że brak po li tycz nych suk ce sów i po my słów
naprzy szłość skła nia doszu ka nia po mo cy wprze szło -
ści. Ale wy bra li ście Pa no wie i Pa nie naj gor sze z moż -
li wych roz wią zań. Nie idź cie tą dro gą. Po li tycz naschi -
zo fre nia nie za pew ni Wam po li tycz ne go po wo dze nia. 

Ka rol Wi niar ski

Przy ję cie bu dże tu So snow ca na2013 rok su ge ro wa ło by,
że naj gor sze po za na mi, że je dy nie przy cho dzi czas
naspo koj ne je go re ali zo wa nie. Praw dą jest, że je go przy -
ję cie na gru dnio wej se sji RM w po rów na niu do wie lu
po przed nich lat od by ło się bez więk szych zgrzy tów,
a na pew no bez żad nych za gro żeń. Chcia ło by się że by
ocze ki wa nia po przy ję ciu bu dże tu, je go spo koj ne re ali -
zo wa nie spraw dzi ło się wprak ty ce. Ajak na le ży oce nić
przy ję te pro po zy cje bu dże to we? Czy rze czy wi ście mo -
że my spo koj nie pa trzeć wper spek ty wę2013 ro ku, pro -
gno zo wa ne go ja ko rok trud ny? Osta tecz ną od po wiedź
otrzy my wać bę dzie my wkaż dym ty go dniu, czy mie sią -
cu wdra ża nia przy ję tych pro po zy cji. Pa trząc na stro nę
do cho do wą, któ ra zde cy du je omoż li wo ści re ali za cyj nej
za pi sa nych wy dat ków, aco się z tym wią że za dań, okre -
ślo ną na po zio mie 720 mln zło tych uwa żam ja ko opty -
mal ną, do brą, po nie waż jest ona o oko ło 30 mln więk -
sza od osią gnię tej w ro ku mi nio nym. Są jed nak pew ne
oba wy, po nie waż za pro po no wa ne w wy mia rze mak sy -
mal nym wwie lu ob sza rach pro po zy cje do cho do we mo -
gą być za gro żo ne w re ali za cji. W nie któ rych przy pad -
kach osią gnię cie am bit nych wskaź ni ków uza leż nio ne
jest nie tyl ko odna szych chę ci, ale tak że, co na le ży pod -
kre ślić, czyn ni ków ze wnętrz nych. Przy kła dów moż -
na po dać kil ka, sku pię jed nak swo ją uwa gę na jed nym
przy kła dzie, ale bar dzo istot nym, mia no wi cie domoż li -
wo ści re ali za cyj nych udzia łu mia sta wpo dat kach od pro -
wa dza nych do skar bu pań stwa, a jest to kwo ta nie ba ga -
tel na 222,5 mln zło tych. Po gar sza ją ca się sy tu acja
na ryn ku pra cy w mie ście, nie zbyt im po nu ją ca kon dy -
cja go spo dar cza so sno wiec kich pod mio tów go spo dar -
czych skła nia do tych ostroż nych re flek sji i zwró ce nia
uwa gi nato, że cho ciaż by wtym przy pad ku ota kich za -
gro że niach po win ni śmy mó wić, a w przy ję tym bu dże -
cie jest ich jesz cze kil ka, cho ciaż mniej szej wa gi. A jak
na le ży oce nić pro po zy cje wy dat ków bu dże to wych?
Przy ję te napo zio mie oko ło705 mln zło tych, awięc nie -
co mniej niż w 2012 ro ku są po twier dze niem te go, że
przy cho dzi czas na oszczęd ne go spo da ro wa nie środ ka -
mi i do ty czy to za rów no wy dat ków in we sty cyj nych, ale

co waż ne i chwa leb ne, tak że wy dat ków bie żą cych.
Oczy wi ście nie ma za gro że nia, aby na co dzień mia sto
spraw nie nie mo gło funk cjo no wać, nie mniej jed nak
ogra ni cza nie środ ków wwie lu ob sza rach funk cjo no wa -
nia mia sta przy kła do wo: sport, kul tu ra, a tak że oświa ta
i wie le in nych są po twier dze niem go spo dar skie go i od -
po wie dzial ne go spoj rze nia wrok2013. Jed no jest pew -
ne: osią gnię cie do bre go wy ni ku w re ali za cji bu dże tu
wro ku2013 wy ma ga sta łe go je go mo ni to ro wa nia ikon -
se kwen cji w je go re ali za cji. Gru dnio wa se sja to nie tyl -
ko bu dżet, to tak że wie le uchwał, zpa kie tu któ rych przy -
naj mniej do dwóch w tym fe lie to nie chcę na wią zać.
Pierw sza to uchwa ła in ten cyj na w spra wie wy ra że nia
zgo dy na prze kształ ce nie Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Szpi ta la Miej skie go wSo snow cu współ kę ze100-proc.
udzia łem ka pi ta łu za kła do we go gmi ny So sno wiec. Ta
uchwa ła stwa rza moż li wo ści uru cho mie nia pro ce du ry
prze kształ ce nio wej tej pla ców ki, a przede wszyst kim
moż li wo ści je go od dłu że nia, wtym uzy ska nia środ ków
rzą do wych naten cel bez uszczerb ku nadzia łal no ści sta -
tu to wej tej pla ców ki. Na pew no ca ły pro ces prze kształ -
ce nio wy bę dzie do kład nie mo ni to ro wa ny przez so sno -
wiec ki sa mo rząd, tym bar dziej, że róż ni ce zdań
przed pod ję ciem tej uchwa ły bar dzo czę sto by ły wy po -
wia da ne. Idru ga uchwa ła lub ca ły pa kiet uchwał sta no -
wią cych pra wo lo kal ne w związ ku z wpro wa dze niem
od1 lip ca2013 ro ku prze pi sów usta wy outrzy ma niu po -
rząd ku i czy sto ści w gmi nach. Ten te mat po ru sza łem
w po przed nich fe lie to nach, ogra ni czę się je dy nie
dostwier dze nia, że ser wo wa ne rów nież prze ze mnie za -
strze że nia w wie lu kwe stiach do ty czą cych te go za gad -
nie nia, w tym tak że okre śle nia kosz tów, któ ry mi ob cią -
żo ne bę dzie spo łe czeń stwo mia sta, przy nio sło mo że mi -
ni mal ny jed nak sku tek wpo sta ci zmniej sze nia wsto sun -
ku dopier wot nej pro po zy cji od płat no ści zaskła do wa nie
od pa dów nie se gre go wa nych. Ak tu al nie w przy ję tych
pro po zy cjach za se gre go wa ne za pła ci my 12 zł, a nie se -
gre go wa ne 18 zł. Pro ces in for ma cyj ny w tym te ma cie
na stą pi nie ba wem. 

To masz Bań bu ła

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

Dwie rocznice Miasto radziło sobie dobrze

Uchodzi Pan za prawdziwego
społecznika. Praca radnego przynosi
chyba sporo satysfakcji?
To praw da, cie szą mnie wszyst kie
spra wy, któ re uda się za ła twić ipro -
ble my, któ re uda ło się roz wią zać.
Rad ny ma na rzę dzia, by do pro wa -
dzić doroz wią za nia spra wy, któ rych
zwy kle nie uda je się za ła twić miesz -
kań com iza jąć się pro ble ma mi, któ -
re są naj bar dziej do kucz li we. 
Sta ram się współ pra co wać z rad ny -
mi, nie pa trząc na przy na leż ność
par tyj ną. Ostat nio wy stą pi łem zpo -
stu la tem, by przy dzie lić więk szą pu -
lę środ ków dla MZUiM. To, co zro -
bi my na uli cach, jest wi docz ne.
Pod mo ją in ter pe la cją pod pi sa ło
się 21 rad nych. Mam za pew nie nie,
że gdy by bra kło środ ków fi nan so -
wych na wy ko ny wa nie za dań, zo -
sta ną przy dzie lo ne podko niec ro ku
bu dże to we go. Mam sa tys fak cję, że
uda ło mi się po ro zu mieć z dy rek to -
rem MZUiM i bar dzo do brze nam
się współ pra cu je. Kie dy zgła szam
ko niecz ność na pra wy chod ni ka czy
uli cy, a nie są to pra ce wy ma ga ją ce
du że go na kła du środ ków czy cza su,
pokil ku go dzi nach spra wa jest za ła -
twio na. 

Pew nie nie za wsze współ pra ca
z urzęd ni ka mi ukła da się tak do brze…
Nie któ rzy urzęd ni cy do brze wy ko -
nu ją swo je obo wiąz ki. In ni zaś idą
natak zwa ną ła twi znę. Doza ła twie -

nia ma ją w cią gu ro ku przy kła do -
wo24 spra wy. Więc tak mu szą roz -
ło żyć si ły, by w każ dym mie sią cu
za ła twić dwie spra wy, ale nie wię -
cej. Bo co ro bi li by przez resz tę ro -
ku? Uda je mi się za ła twić wie le
spraw, ale przy zna ję, że wy ma ga to
wy sił ku. Kie dy przy kła do wo po ja -
wi ła się spra wa przy stan ku tram wa -
jo we go naPo go ni, gdzie miesz kań -
cy skar ży li się, że cięż ko wsiąść
do wy so ko po dło go wych tram wa -
jów iprzy sta nek wy ma ga prze bu do -
wy. Na ko mi sji wszy scy się śmia li,
że kwe stia bu do wy, re mon tu, wia ty
iwy mia naszyn po trwa co naj mniej
dwa la ta. Ale uda ło się to zro bić
wprze cią gu dwóch ty go dni. Cza sa -
mi na praw dę wy star czy tyl ko
chcieć. 

Miesz kań cy są za do wo le ni, dzię ku ją
czy tyl ko pro szą o za ła twie nie ko lej nej
spra wy? 
Za ła twiam dzie siąt ki spraw i cze -
kam na sy gnał zwrot ny od miesz -
kań ców, czy jest zmia na, po pra wa.
Cho ciaż zo sta wiam wi zy tów ki, nu -
mer te le fo nu, nie ma czę sto kon tak -
tu zwrot ne go, bo miesz kań cy za po -
mi na ją, że na le ży dać znać, czy in -
ter wen cja zo sta ła po zy tyw nie za ła -
twio na. Jest nas dwóch ta kich sta -
cha now ców, ja i rad ny Jan Bo sak
i cza sa mi bie ga my po nad nor mę.
Przy cho dzę do urzęd ni ków dwa,
trzy ra zy, w koń cu, że by wresz cie

mieć ze mną spo kój, spra wy są za ła -
twio ne. Przy znam, że dla in nych to
dość upo rczy we, ale przy no si do bre
efek ty. Co mie siąc wy da je tak że
biu le tyn in for ma cyj ny w na kła -
dzie 700 sztuk, któ ry tra fia
do miesz kań ców. Prze ka zu ję in for -
ma cje o pra cy rad ne go, o tym, co
uda ło się zro bić, ja kie zło ży łem
wnio ski i in ter pe la cje. To pod sta wa,
że by roz li czyć mnie z dzia łal no ści
rad ne go. 

W tym roku trzeba będzie zacisnąć
pasa w przypadku budżetu? 
Ma my w bu dże cie za gwa ran to wa -
ne oko ło 700 mi lio nów zło tych
dowy da nia. Pa lą cy stał się pro blem
go spo dar no ści i oszczę dza nia. Pre -
zy dent zło żył wnio sek, by wszyst kie
miej skie in sty tu cje sta ra ły się za osz -
czę dzić w swo ich bu dże tach oko ło
dzie się ciu, pięt na stu pro cent. Wy -
ma ga to du że go wy sił ku. Ale bu dżet
i tak już moc no przy cię ty. Te pięć -
dzie siąt mi lio nów zło tych, któ re zy -
ska li śmy, wy pusz cza jąc ob li ga cje,
są jed nak pew ną for mą po życz ki.
W przy szłym ro ku nie pla nu je my
za cią ga nia żad nej po życz ki, ale
praw do po dob nie, je śli kry zys bę -
dzie się po głę biał, nie wy klu czo ne,
że zno wu bę dzie my w tej sa mej sy -
tu acji i bę dzie my mu sie li po ży czać
pie nią dze. Ra cjo nal ność wy da wa -
nia pie nię dzy przez wła dze mia sta
cza sa mi po zo sta wia spo ro doży cze -

nia. Se sje cza sem są burz li we. Jest
sprze ciw wo bec nie tra fio nych wy -
dat ków, przy naj mniej w ku lu arach,
bo pod czas gło so wa nia i tak za wsze
wy gry wa ko ali cyj na aryt me ty ka.
Do brze, że rad ny Ka rol Wi niar ski
pil nu je spraw bu dże to wych, ale cza -
sa mi chy ba ze wzglę du na przy na -
leż ność klu bo wą, atak jest słusz ny,
ale gło so wa nie idzie wprze ciw nym
kie run ku. Ta kie dzia ła nie nie przy -
no si po żą da nych re zul ta tów. 

Jak Pan ocenia pomysł
restrukturyzacji Szpitala Miejskiego? 
My ślę, że po mysł wzbu dza kon tro -
wer sje. Z ku lu aro wych prze cie ków
wy ni ka, że po trzeb ne bę dą cię cia
pen sji pra cow ni ków i zwol nie nia,
zwłasz cza pra cow ni ków ad mi ni -
stra cyj nych, przyj mo wa nych, nie po -
trzeb nie zwłasz cza w cza sach dy -
rek to ra Swo bo dy. W li sto pa dzie
prze sze dłem ope ra cję w szpi ta lu
i z roz mów z pra cow ni ka mi wy ni -
ka, że oba wia ją się zmian, cięć
w pen sjach i zwol nień. Opie ka me -
dycz naby ła wspa nia ła iby łem zbu -
do wa ny po sta wą per so ne lu. Zmia -
na or ga ni za cyj na w szpi ta lu jest
wska za na, ale pew nych ba rier sys te -
mo wych nie je ste śmy w sta nie po -
ko nać, czy li ni skie go kon trak tu
z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia. Dy rek tor szpi ta la po ka zu je, że
bę dzie miał8 mln stra ty. Nad wy ko -
na nia nie są pła co ne inie bę dą. Mo -

że idzie my w do brym kie run ku, je -
śli zmie ni my spo sób za rzą dza nia
szpi ta lem i otrzy ma my kil ku mi lio -
no we od dłu że nie szpi ta la. Pry wa ty -
za cja nie roz wią że jed nak pro ble -
mów fi nan so wych, chy ba że szpi tal
na sta wi się nawy pra co wa nie zy sku
ibę dzie wy ko ny wać tyl ko te usłu gi,
któ re są do brze płat ne. Jed nak ta kie
roz wią za nie nie za pew ni kom plek -
so wej opie ki zdro wot nej. Szpi tal jest
ca ły czas re mon to wa ny i wi dać
efek ty ol brzy mich na kła dów fi nan -
so wych. Jest no wy dy rek tor, or ga ni -
za tor woj sko wy i pró bu je wpro wa -
dzić ta ki dryl woj sko wy wza ła twia -
niu spraw. Mo że ido brze. Ży czę, że -
by mu się uda ło. 

Naj trud niej sze za da nia, któ re sto ją
przed mia stem…
My ślę, że naj waż niej sze są in we sty -
cje iod bu do wa nie wschod nio -po łu -
dnio wych te re nów mia sta. W mie -
ście po win ny po wstać co naj mniej
trzy du że za kła dy mia sta, je śli choć
wpew nym za kre sie chce my za pew -
nić lu kę po zli kwi do wa nej w przy -
szło ści ko pal ni, a tak że je śli za mie -
rza my utrzy mać tę sa mą licz bę
miesz kań ców i za pew nić wpły wy
dobu dże tu mia sta. Bu do wa wiel ko -
po wierzch nio wych hi per mar ke tów
i sie ci nie przy no si do cho dów, aka -
pi tał jest wy wo żo ny za gra ni cę.
Obec nie po win no nam za le żeć
na utrzy ma niu ostat niej ko pal ni

wmie ście. Pla nu je my obec nie zpo -
słan ką Ewą Ma lik wnie sie nie in ter -
pe la cji w Sej mie w tej spra wie. Po -
kła dy wę gla znaj du ją się obec nie nie
tyl ko wko pal ni wJa worz nie, ale za -
mknię to ko pal nię „Niw kę”, któ ra
ma ol brzy mie po kła dy wę gla. Ko -
pal nia zo sta ła wła ści wie uśmier co -
na, kom plet nie bez naj mniej szych
pod staw, cał ko wi cie bez myśl nie.
De cy zje rzą do we są nie zro zu mia łe
i bul wer su ją ce w tym za kre sie.
Obec nie po ja wi ły się po gło ski, że
spół ka ame ry kań ska roz wa ża moż -
li wość wy do by wa nia po kła dów wę -
gla z daw nej ko pal ni „Niw ka”. So -
sno wiec ma po ten cjał, tyl ko na le ży
dać mia stu szan sę. Ale nara zie tych
szans nie wi dać. 

Cze go ży czy Pan so bie i miesz kań com
w No wym Ro ku? 
Sku tecz no ści dzia ła nia rad nych,
urzęd ni ków i pre zy den ta, bo za le ży
od nas przy szłość mia sta. Miesz -
kań cy, je śli za pew ni im się od po -
wied nie wa run ki i szan se, to je wy -
ko rzy sta ją. Naj pierw na le ży je jed -
nak stwo rzyć. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Staram się współpracować z radnymi, nie patrząc na  przynależność partyjną, zapewnia radny Stefan Wojnowski

Liczy się skuteczność
Rozmowa ze Stefanem Wojnowskim, radnym klubu PiS



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

Emerytura, której wysokość jest niższa od
emerytury najniższej, podlega
podwyższeniu do kwoty najniższego
świadczenia, jednak  muszą być spełnione
określone warunki.

Eme ry tu ra ta ka zo sta nie pod wyż szo na, je że li:
• męż czy zna ukoń czył 65 lat ży cia oraz ma

okres skład ko wy i nie skład ko wy wy no szą cy
co naj mniej 25 lat,

• ko bie ta – ukoń czy ła 60 lat ży cia oraz ma
okres skład ko wy i nie skład ko wy wy no szą cy
co naj mniej 20 lat,

Na le ży pod kre ślić, że okre sy skład ko we przy -
pa da ją ce po dniu 31 grud nia 1998 r. za mie sią -
ce,  w któ rych skład ki  na ubez pie cze nia eme -
ry tal ne i ren to we zo sta ły opła co ne od pod sta -
wy wy mia ru niż szej od kwo ty mi ni mal ne go
wy na gro dze nia pra cow ni ków uwzględ nia się
w czę ści od po wia da ją cej pro por cji do mi ni -

mal ne go wy na gro dze nia pra cow ni ków za da -
ny mie siąc. Na to miast okre sy nie skład ko we
przyj mu je się w wy mia rze nie prze kra cza ją -
cym 1/3 udo wod nio nych okre sów skład ko -
wych. 

Przy ob li cza niu okre sów skład ko wych
uwzględ nia się tak że okres, za któ ry usta lo no
zwięk sze nie z ty tu łu opła ca nia skła dek na
ubez pie cze nie spo łecz ne rol ni ków.

W przy pad ku eme ry tów, któ rzy osią ga ją
przy chód z ty tu łu za trud nie nia, służ by lub
in nej pra cy za rob ko wej al bo pro wa dze nia
po za rol ni czej dzia łal no ści, w tym rów nież
wy ko ny wa nej za gra ni cą, pod wyż sze nie do
kwo ty naj niż sze go świad cze nia nie przy słu -
gu je w tych mie sią cach, w któ rych kwo ta
przy cho du jest wyż sza od usta lo ne go pod -
wyż sze nia.

Pra wo do pod wyż sze nia świad cze nia do
kwo ty naj niż szej eme ry tu ry nie przy słu gu je
tak że w ra zie zbie gu pra wa do eme ry tu ry z
Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych z pra -
wem do eme ry tu ry woj sko wej lub po li cyj nej,
al bo z pra wem do eme ry tu ry rol ni czej okre ślo -
nej w prze pi sach o ubez pie cze niu spo łecz nym
rol ni ków.

W przy pad ku, gdy usta lo ne zo sta nie pra wo
do okre so wej eme ry tu ry ka pi ta ło wej ze środ -
ków zgro ma dzo nych w OFE oraz do no wej
eme ry tu ry i su ma tych eme ry tur jest niż sza od
naj niż szej eme ry tu ry, no wą eme ry tu rę pod -
wyż sza się w ten spo sób, aby su ma obu eme -
ry tur nie by ła niż sza od kwo ty świad cze nia
naj niż sze go.

Mi ni mal na eme ry tu ra, jak rów nież ren ta z
ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy oraz
ren ta ro dzin na wy no si obec nie 799,18 zł.

porady

styczeń 2013 nr 16

Terminy reklamacyjne
towarów
żywnościowych

Podwyższanie nowych
emerytur           

           reklama

Ad rian na Peć, 
Miej ski Rzecz nik Praw Kon su men ta

Konsumenci wiedzą, że istnieje
prawo do reklamacji, nie zawsze
jednak wiedzą jak reklamować
towary żywnościowe, gdyż w tym
wypadku obowiązują inne terminy
reklamacyjne niż w przypadku
towarów przemysłowych, np.
obuwia czy odzieży itp.

Dla re kla mo wa nia pro duk tów spo -
żyw czych usta wo daw ca prze wi dział
krót sze ter mi ny, niż dla in nych to -
wa rów. Zgod nie z roz po rzą dze niem
mi ni stra go spo dar ki, pra cy i po li ty -
ki spo łecz nej z dnia 30 stycz -
nia 2003 r. w spra wie ter mi nów za -

wia do mie nia sprze daw cy o stwier -
dze niu nie zgod no ści to wa ru żyw no -
ścio we go z umo wą (Dz. U. z dnia 24
lu te go 2003 r.):

Ku pu ją cy ma pra wo zło żyć re kla -
ma cję z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru
żyw no ścio we go z umo wą i mu si nie -
zwłocz nie za wia do mić o niej sprze -
daw cę, jed nak nie póź niej niż:
– w ter mi nie 3 dni od dnia otwar cia

opa ko wa nia w przy pad ku to wa ru
pacz ko wa ne go; 

– w ter mi nie 3 dni od dnia sprze da ży
lub otrzy ma nia to wa ru – w przy pad -
ku to wa ru sprze da wa ne go lu zem, od -
mie rza ne go w miej scu za ku pu lub
do star cza ne go do miej sca za miesz -
ka nia. 

Za wia do mie nie o stwier dze niu nie -
zgod no ści z umo wą po win no na stą pić
nie póź niej niż przed upły wem da ty
mi ni mal nej trwa ło ści to wa ru lub ter mi -
nu je go przy dat no ści do spo ży cia. Wa -
ru nek ten nie od no si się do to wa rów,
dla któ rych nie zo sta ła usta lo na da ta
mi ni mal nej trwa ło ści lub ter min przy -
dat no ści do spo ży cia.

Kon su men ci mu szą pa mię tać
o tym, że aby sku tecz nie do cho dzić
swo ich rosz czeń win ni za cho wać pa ra -
gon, gdyż to on po twier dza fakt do ko -
na nia za ku pu. Brak pa ra go nu mo że
znacz nie utrud nić, al bo unie moż li wić
zło że nie re kla ma cji. To ku pu ją cy mu si
udo wod nić, że ku pił to war. 

MIEJSKI ZAKŁAD ZASOBÓW LOKALOWYCH
ZAKŁAD BUDŻETOWY W SOSNOWCU

ul. Partyzantów 10a 41-200 Sosnowiec
tel. 290-18-62 fax 290-18-64

Informujemy, iż dla najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec mających problemy z terminowym
wnoszeniem opłat czynszowych za użytkowanie lokali mieszkalnych zostały stworzone następujące programy
pomocowe:
• Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją,
• Program ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

w formie odpracowania należności na rzecz gminy Sosnowiec,
• Umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu najmu lokali komunalnych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Biurem Windykacyjno – Prawnym 
(budynek C, pokój 34) lub pod nr tel. 290-18-28, 290-18-38.

JEŻELI MASZ PROBLEM Z PŁATNOŚCIAMI NIE CZEKAJ – 
ZGŁOŚ SIĘ DO BIURA WINDYKACYJNO – PRAWNEGO!!!

Miej ski Za kład Ulic i Mo stów
w So snow cu z dniem 1 stycz nia te -
go ro ku zo stał włą czo ny do Miej -
skie go Za kła du Usług Ko mu nal -
nych. Sie dzi bą po łą czo nych jed no -
stek zo sta ła sie dzi ba MZUiM
przy ul. Plo nów 22. Za kres dzia ła -
nia po łą czo nych za kła dów nie
zmie nił się. No wym dy rek to rem
MZUK zo stał Grze gorz Bar czyk,
do tych cza so wy dy rek tor MZUiM,
a je go za stęp cą do spraw tech nicz -
nych, Le onard Po rę ba, tak że re pre -
zen tu ją cy by ły już MZUiM. Do -
tych cza so wy dy rek tor MZUK,
Zbi gniew Maj chrzak, zo stał za -
trud nio ny na sta no wi sku głów ne go
in ży nie ra i peł no moc ni ka do spraw
go spo dar ki ko mu nal nej. mz

MZUiM
i MZUK już
razem 

So sno wiec kie ka ret ki po go to wia
zmie ni ły sie dzi bę. Od kil ku dni
sta cjo nu ją w bu dyn ku daw ne go
Szpi ta la nr 2 od stro ny ul. Bp.
Śmi giel skie go. Z ko lei ca ła ad mi -
ni stra cja po go to wia zo sta ła prze -
nie sio na na ul. Te atral ną 9. Prze -
nie sie nie do bu dyn ku przy ul. Bp.
Śmi giel skie go do ty czy tyl ko ba -
zy sa mo cho do wej. (U)

Karetki w nowym
miejscu
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Na wet po nad 20 mi lio nów ton wę gla
mo że znaj do wać się w po kła dach
po by łej ko pal ni „Jan Kan ty” w Ja -
worz nie, któ re ma ją szan sę na wy do -
by cie przez gór ni ków so sno wiec kiej
ko pal ni „Ka zi mierz Ju liusz”. Mi ni -
ster śro do wi ska wy dał kon ce sję
na roz po zna nie po la po ko pal ni „Jan
Kan ty”. Co to ozna cza dla pra cow ni -
ków so sno wiec kiej ko pal ni, ich ro -
dzin, a tak że dla sa mo rzą du? Szan sę
na to, że ko pal nia, któ rej za mknię cie
jest pla no wa ne na rok 2019, bę dzie
w dal szym cią gu wy do by wać wę -
giel, a tak że że za trud ni no wych pra -
cow ni ków.

– Wstęp nie wia do mo, że w po -
kła dach by łej ko pal ni „Jan Kan ty”
znaj du je się oko ło 20 mln ton wę gla,
bo zło że zo sta ło czę ścio wo roz po -
zna ne. Ta ka wiel kość wę gla po zwo -
li ła by na funk cjo no wa nie na szej ko -
pal ni przez 20, mo że 25 lat, po ro -
ku 2019 – mó wi Ja cek Rącz ka, wi ce -
prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar -
ność” w ko pal ni „Ka zi mierz Ju -
liusz”. 

Zo stał już ogło szo ny prze targ
na wy ko na nie od wier tu, któ ry zo sta -
nie sfi nan so wa ny ze środ ków ko pal -
ni, ale sa me pra ce przy go to waw cze

do wy do by cia wę gla, obej mu ją ce
m.in. wy ko na nie kil ku ki lo me tro -
wych chod ni ków i roz je cha nie pól
wy do byw czych, bę dą kosz to wać
od 400 do 600 mln zło tych, dla te go
wstęp nie roz po czę ły się już po szu ki -
wa nia stra te gicz ne go part ne ra, któ ry
współ fi nan su je kosz tow ną in we sty -
cję. 

Po za koń cze niu roz po zna nia zło -
ża, ko pal nia mu si otrzy mać ko lej ną
kon ce sję, na eks plo ata cję wę gla
i uzy skać zgo dę sa mo rzą du na wy do -
by cie wę gla, w ra mach tzw. de cy zji
śro do wi sko wej. 

W ko pal ni „Ka zi mierz Ju liusz”
po zo sta ło jesz cze do wy do by cia
ok. 3 mln ton wę gla. Za kład za trud -
nia bli sko 1 tys. 100 pra cow ni ków.
Przy wy do by ciu wy łącz nie sys te -
mem pod bier ko wym, a nie ścia no -
wym, ko pal nia ma szan se pra co wać
naj dłu żej do 2019 r. 

– Moż li wość fe dro wa nia wę gla
z po kła dów ko pal ni „Jan Kan ty” nie -
wąt pli wie jest dla nas wiel ką szan są,
któ ra prze dłu ża ży cie na szej ko pal ni,
ale tak że spo wo du je ko niecz ność za -
trud nie nia oko ło 1500 no wych pra -
cow ni ków, no co bar dzo li czy -
my – pod kre ślił Ja cek Rącz ka. sk

Jest szansa na to, że kopalnia Kazimierz Juliusz nie zostanie zamknięta
za siedem lat

Najpierw odwiert,
potem wydobycie?

Jak wdro żyć po mysł do biz ne su, jak
in no wa cyj nie my śleć i jak wy pro mo -
wać swo ją fir mę, czy li jak od nieść
suk ces na ryn ku, bę dzie się moż -
na do wie dzieć pod czas Pik ni ku
Wie dzy, któ ry 17 stycz nia od bę dzie
się w So sno wiec kim Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz nym. 

Uczest ni cy bę dą mie li tak że oka -
zję po znać ta jem ni ce eko no mii, ory -

gi nal ne po my sły na wła sny biz nes,
tech ni ki sku tecz ne go pu blic re la tions,
a na do da tek… zo ba czyć ro bo ty,
kom pu te ry i uczest ni czyć w prze pro -
wa dza nych eks pe ry men tach. 

– Pik nik Wie dzy bę dzie praw dzi -
wą ucztą dla głod nych wie dzy i no -
wych tech no lo gii – za po wia da Mo -
ni ka Za jąc, dy rek tor ka So sno wiec -
kie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -

ne go. – Ucznio wie i stu den ci, któ rzy
pla nu ją otwo rzyć wła sny biz nes, do -
wie dzą się, ja kie kro ki pod jąć, by ich
wy si łek nie po szedł na mar ne. Pra -
cow ni cy na uko wi otrzy ma ją in for -
ma cje, jak mo gą wy ko rzy stać swo ją
cen ną wie dzę i roz wi nąć skrzy dła
przed się bior czo ści. Przed się bior cy
za pre zen tu ją go ściom Pik ni ku Wie -
dzy in no wa cje, któ re po wsta ły w no -
wo cze snych fir mach dzię ki po łą cze -
niu na uki z biz ne sem. Nie za brak nie
też po rad do świad czo nych biz nes -
me nów i eko no mi stów, w tym m.in.
dra hab. Ro ber ta Gwiaz dow skie -
go – wy li cza Mo ni ka Za jąc. 

Du żą atrak cją bę dą tar gi in no wa -
cji i przed się bior czo ści, pod czas któ -
rych zo sta ną prze pro wa dzo ne eks pe -
ry men ty i za pre zen to wa ne do świad -
cze nia na uko we. Człon ko wie Sto wa -
rzy sze nia Mi ło śni ków Za byt ków In -
for ma ty ki przy go tu ją ory gi nal ną

eks po zy cję i po ka żą wy na laz ki tech -
no lo gicz ne sprzed wie lu lat. Bę dzie
nie po wta rzal na oka zja, by zo ba czyć
za byt ko wy kom pu ter Od ra, Com -
mo do re, Ata ri czy Spec trum, sta re
no śni ki opro gra mo wa nia, dru kar ki
czy kal ku la to ry. 

Rów no le gle do czę ści wy sta wo -
wej bę dą się od by wać wy kła dy, pa ne -
le dys ku syj ne i warsz ta ty. Naj bar dziej
in no wa cyj ne przed się bior stwa z re -
gio nu za pre zen tu ją swo je osią gnię cia,
a uczel nie wyż sze po ka żą, że dro ga
odpo my słu dobiz ne su mo że być pro -
sta. Im pre za ma cha rak ter otwar ty.

Pik nik Wie dzy or ga ni zo wa ny jest
w ra mach Pro jek tu „Na uko wy biz -
nes”, współ fi nan so wa ne go ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

Im pre za od bę dzie się w SPNT
przy ul. Woj ska Pol skie go 8 w godz.
od 9.00 do 16.00. (mz)

Piknik Wiedzy
9.15 – 9.25 Powitanie gości – Monika Zając, Dyrektor
Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego
9.25 – 10.10mBiznesplan w praktyce – Paweł Repeta
10.10 –10.30 Anioł Biznesu czyli zastrzyk kapitału
i wiedzy – Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk
Ekonomicznych i Społecznych
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 11.30 Komercjalizacja wiedzy czyli jak wdrożyć pomysł
do biznesu – Katarzyna Papież-Pawełczak
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 12.30 Lekcja przedsiębiorczości według Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości – Mateusz Maik
12.30 – 13.15 Innowacje w myśleniu – otwórz umysł na nowe
sposoby działania – bringMore advertising
13.15 – 13.30 Przerwa
13.30 – 14.15 Jak wypromować swoją firmę i wyróżnić się
na rynku? Przygotowanie strategii Public Relations – Krystian
Dudek, Grupa PRC
14.15 – 14.30 Przerwa
14.30 – 15.30 Samorząd-inicjator biznesu? – panel dyskusyjny
z udziałem Roberta Gwiazdowskiego – Prezydenta Centrum im.
Adama Smitha

Od po ło wy grud nia na ko rzy sta ją -
cych z pły wal ni przy uli cy Że rom -
skie go cze ka ją spo re udo god nie nia.
Wpro wa dzo no uła twia ją cy ob słu gę
użyt kow ni ków no wy sys tem do stę -
pu, z któ rym skon fi gu ro wa no tak że
no we szaf ki w prze bie ral niach.

Za kres prac mo der ni za cyj nych
obej mo wał do sta wę i mon taż elek -
tro nicz ne go sys te mu do stę pu, sza -
fek ba se no wych oraz po miesz cze -
nia ka so we go z dwo ma sta no wi -
ska mi do ob słu gi ko rzy sta ją cych
z obiek tu. Obec nie użyt kow ni cy
w okien ku ka so wym otrzy ma ją
zbli że nio we iden ty fi ka to ry w for -
mie ze gar ka, któ ry mi otwo rzą
m.in. szaf kę, a tak że po słu żą

do roz li cze nia przy w ka sie z cza su
spę dzo ne go na ba se nie.

Mon taż urzą dzeń za pew ni
spraw niej szą ob słu gę użyt kow ni -
ków pły wal ni, któ ra cie szy się spo -
rym za in te re so wa niem. – W li sto pa -
dzie z obiek tu sko rzy sta ło po nad 20
ty się cy osób. Dla za po trze bo wa nia
na ta kim po zio mie do tych cza so wy
sys tem oka zał się nie wy dol ny, dla -
te go udo sko na le nia by ły nie zbęd ne.
Sta ra my się gdzie tyl ko to moż li we
pod no sić ja kość usług, tak aby za -
pew nić jak naj więk szy kom fort na -
szym miesz kań com – pod kre śla Ra -
fał Ły dek, dy rek tor Miej skie go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w So -
snow cu. KP

Pływalnia z nowym systemem i szafkami
– Pod pi sa li śmy umo wy z dwie ma fir ma -
mi, któ re wła śnie tu taj chcą roz wi jać
swo ją in no wa cyj ną dzia łal ność. Mam
na dzie ję, że na si no wi lo ka to rzy szyb ko
się u nas za do mo wią. Dzię ki nim wo kół
par ku two rzy się praw dzi wie kre atyw ny
kli mat, któ ry z pew no ścią ścią gnie
do nas ko lej nych na jem ców i in we sto -
rów. Za in te re so wa nie jest spo re – mó -
wi Mo ni ka Za jąc, dy rek tor ka So sno -
wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech no lo -
gicz ne go. 

Fir ma NTI Sp. z o.o., któ ra zde cy do -
wa ła się ulo ko wać w Par ku, po wsta ła
na ba zie do świad czeń dwóch firm dzia -
ła ją cych na te re nie So snow ca, czy li fir -
my Con stans oraz fir my TEMIDA Sp.
z o.o. W opar ciu o do świad cze nia tych
firm oraz za ple cze in ży nie ryj no -tech -
nicz ne, NTI za mie rza wpro wa dzić
na sze ro ką ska lę in no wa cyj ność i no wą
myśl tech nicz ną, od po wia da ją cą ocze ki -

wa niom ryn ku XXI wie ku. Dzia łal ność
fir my sku piać się bę dzie głów nie na do -
tar ciu na ry nek gór ni czy, hut ni czy oraz
far ma ceu tycz ny. – Ko rzy sta jąc z moż li -
wo ści roz wo ju, któ ry gwa ran tu je nam
obec ność w So sno wiec kim Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz nym, chce my się
sku pić na no wych tech no lo giach oraz
pro jek to wa niu ma szyn i urzą dzeń speł -
nia ją cych po trze by na szych po ten cjal -
nych kon tra hen tów. Chce my za ofe ro wać
swo je usłu gi dla ryn ku eu ro pej skie -
go – mó wi Mi chał Ryń ski, pre zes za rzą -
du fir my NTI. 

Dru ga fir ma, czy li Ca de lan, któ ra
od czte rech lat wdra ża świa to wej kla sy in -
no wa cje na ry nek mo to ry za cyj ny, w tym
mie sią cu prze pro wa dzi się do SPNT. 

– Kon stru uje my pod ze spo ły m.in. dla
BMW, Au di, Mer ce de sa, a na wet Po rsche.
Two rzy my roz wią za nia kon struk cyj ne, do -
bie ra my ma te ria ły i pro jek tu je my wy gląd

po szcze gól nych ele men tów naj now szych
mo de li sa mo cho dów kla sy pre mium. Go to -
we kon cep cje w po sta ci pli ków tra fia ją
do na szych klien tów za za chod nią gra ni cą,
gdzie na bie ra ją kształ tów i wy jeż dża ją
na uli ce – mó wi Bo rys Dzie wior, pre zes fir -
my Ca de lan.

Fir ma po sta no wi ła zmie nić lo ka li za cję
i prze pro wa dzić się do więk sze go biu ra
na te re nie SPNT. 

– Pro wa dze nie dzia łal no ści na te re nie
So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech no -
lo gicz ne go da nam więk sze po le dzia ła nia
i zwięk szy pre stiż wśród klien tów w kra ju
i za gra ni cą – prze ko nu je Bo rys Dzie wior.
– In no wa cyj ne oto cze nie bę dzie sprzy ja ło
też po wsta wa niu no wych, cie kaw szych pro -
jek tów – do dał. 

Obec nie w SPNT pro wa dzo ne są ko lej -
ne ne go cja cje z po ten cjal ny mi fir ma mi, któ -
re chcia ły by ulo ko wać swo ją dzia łal ność
w Par ku. (mz)

Pierwsi najemcy
w Parku 

So sno wiec ki Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny za czy na żyć

NTI, czyli firma zajmująca się automatyką przemysłową i Cadelan, który tworzy rozwiązania dla gigantów niemieckiej
motoryzacji, czyli Audi, BMW, Mercedesa i Porsche to pierwsi najemcy w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. 

ARC
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Kon cert w Expo Si le sia, któ ry za -
pla no wa no na 1 lu te go, bę dzie
głów nym punk tem ob cho dów
150. rocz ni cy Po wsta nia Stycz -
nio we go w So snow cu, ale nie je -
dy nym. Wła dze mia sta i lo kal ne
oraz re gio nal ne sto wa rzy sze nia,
mi ło śni cy hi sto rii oraz ucznio wie
włą czy ły się w or ga ni za cję sze re -
gu wy da rzeń, wy staw, kon fe ren cji
i pre lek cji. 

Rocz ni ca wy bu chu po wsta nia
bę dzie szcze gól nie uro czy ście ob -
cho dzo na w Za głę biu Dą brow -
skim, ze wzglę du na ska lę i roz -
miar walk po wstań czych i za an -
ga żo wa nie ów cze snych Za głę bia -
ków w od zy ska nia nie pod le gło -
ści. 

„Ho no ru jąc pa trio tycz ne od -
da nie i szla chet ne po świę ce nie,
spła ca my dług wo bec wie lu po ko -
leń Po la ków, któ rzy nie wa ha li się
sta nąć do wal ki w obro nie wol no -
ści”, stwier dzi li pol scy se na to rzy,
w pod ję tej przez sie bie uchwa le,
usta na wia jąc rok 2013 Ro kiem
Po wsta nia Stycz nio we go. 

– Za mie rza my uro czy ście ob -
cho dzić 150. rocz ni cę wy bu chu
Po wsta nia Stycz nio we go. Za wią -
zał się nie for mal ny ko mi tet za głę -
biow ski, sku pia ją cy m.in. So sno -
wiec, Dą bro wę Gór ni czą, Sław -
ków, Oj ców, Ol kusz i po wiat za -
wier ciań ski. Na te re nie tych miast
od bę dzie się sze reg wy da rzeń,
upa mięt nia ją cych wy buch Po -

wsta nia Stycz nio we go i wal ki po -
wstań cze. Wy sła li śmy ofi cjal ne
za pro sze nie do uczest nic twa
w ob cho dach pre zy den ta RP,
Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Na
ra zie pan pre zy dent ob jął ho no ro -
wym pa tro na tem kon cert w Expo
Si le sia i li czy my na to, że przy je -
dzie do So snow ca – mó wi Pa weł
Du sza, na czel nik Wy dzia łu Kul -
tu ry i Sztu ki w Urzę dzie Miej -
skim w So snow cu. 

Naj więk szym wy da rze niem
bę dzie kon cert, zor ga ni zo wa ny
z ini cja ty wy sto wa rzy sze nie „Po -
ko le nie”, któ re od bę dzie się w ha -
li Expo Si le sia 1 lu te go
o godz. 12.00. Sto wa rzy sze nie po -
zy ska ło środ ki z Mi ni ster stwa

Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go, Na ro do we go Cen trum Kul tu -
ry oraz Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. Na sce nie po ja wią się
m.in. Ta dek Fir ma So lo, Pięć
Dwa Dę biec, Hemp Gru, DJ
Harm, Bas Taj pan, Lu xtor pe da
oraz Pa weł Ku kiz. Moc ne i wy ra -
zi ste brzmie nie bę dzie nada wał
Ja nusz „Ja ni na” ze swo im ze spo -
łem. – Mu zy cy, prócz utwo rów
z wła sne go re per tu aru za pre zen -
tu ją utwo ry z okre su Po wsta nia
Stycz nio we go, wy ra pu ją re la cję
uczest ni ka ma ni fe sta cji Szy mo -
na Ka tyl li z 1861 r. czy wier sze
Ma rii Ko nop nic kiej. Utwo rom
bę dą to wa rzy szyć przy go to wa ne
wi zu ali za cje, fil my, ani ma cje, fo -

to gra fie i ry ci ny – mó wi Ma ciej
Woj cie chow ski ze sto wa rzy sze nia
„Po ko le nie”. Kon cert bę dzie re -
trans mi to wa ny przez TVP. 

To nie je dy ne wy da rze nie. 
– W Macz kach, przy uli cy Kra -
kow skiej, po uro czy stej mszy
świę tej, 1 lu te go się o godz. 8.30
w pa ra fial nym ko ście le, zo sta nie
od sło nię ta pa miąt ko wa ta bli ca,
z ini cja ty wy To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Ma czek „Gra ni ca”. Po -
nad to 9 lu te go przed dwor cem
ko le jo wym o go dzi nie 17.00 od -
bę dzie się in sce ni za cja hi sto rycz -
na, w któ rej we zmą udział
ucznio wie li ce ów „Sta szi ca”
i „Pla ter”, Ze spo łu Szkół Pro jek -
to wa nia i Sty li za cji Ubio ru, oraz

m.in. tak zwa ni człon ko wie gru -
py „żu awi śmier ci” – mó wi Pa weł
Du sza. „Żu awi śmier ci” to pol -
ski od dział woj sko wy Po wsta nia
Stycz nio we go, sfor mo wa ny w lu -
tym 1863 r. z ochot ni ków w Oj -
co wie. 

Po nad to Mu zeum or ga ni zu -
je 17 stycz nia kon fe ren cję po pu -
lar no -na uko wą godz. 11.00,
a Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na dwa dni wcze śniej, 15 lu te go
o godz. 12.00 wy sta wę. Pod czas
tych dwóch im prez bę dzie po ka -
za ny film do ku men tal ny o Po -
wsta niu Stycz nio wym, na krę co ny
przez człon ków Re gio nal ne go
Sto wa rzy sze nia Fo rum dla Za głę -
bia Dą brow skie go. (sk)

Miesz kań cy bę dą uro czy ście ob cho dzić 150. rocz ni cę wy bu chu Po wsta nia Stycz nio we go

Uczczą pa mięć po wstań ców

Jest Pan człon kiem Ru chu Pa li ko ta już od do -
brych kil ku mie się cy. Czy opusz cze nie sze re -
gów SLD z per spek ty wy cza su by ło do brym
roz wią za niem?
Przy czy ny, któ re za de cy do wa ły o mo im
odej ściu z So ju szu Le wi cy De mo kra tycz -
nej, są na dal ak tu al ne. Zpo dob nych po wo -
dów w grud niu 2012 ro ku SLD opu ścił
Ma rek Si wiec. Dzi siaj pod jął bym iden -
tycz ną de cy zję, gdyż So jusz pod obec nym
kie row nic twem jest par tią nie no wo cze sną
i bez per spek tyw na wy bor czy suk ces. Nie
jest ta jem ni cą, że gło so wa łem naRy szar da
Ka li sza i wi dzia łem w nim prze wod ni czą -
ce go Klu bu Po sel skie go SLD iprze wod ni -
czą ce go par tii, któ ry mógł by moc no ją
zmie nić. Wy gra ła jed nak opcja za cho waw -
cza Lesz ka Mil le ra i Grze go rza Na pie ral -
skie go. Ta kie roz wią za nie po pie rał in ten -
syw nie Ka zi mierz Gór ski. W SLD jest
wie lu war to ścio wych lu dzi wśród sze re go -
wych człon ków, któ rych bar dzo ce nię,
i z któ ry mi chęt nie bę dę współ pra co wał.
Je stem prze ko na ny, że Ruch Pa li ko ta za -
pro si tych lu dzi, aby ra zem z pre zy den tem
Alek san drem Kwa śniew skim, Ry szar dem
Ka li szem i Mar kiem Siw cem two rzyć no -
wo cze sną ja kość na le wi cy wopar ciu ono -
wą pro po zy cję pro gra mo wą i per so nal ną,
ale bez obec ne go kra jo we go i so sno wiec -
kie go kie row nic twa SLD. 

Któ rą z ini cja tyw Ru chu Pa li ko ta uwa ża Pan
za prio ry te to wą i dla cze go?
Wy mie nię kil ka: pa kiet re form go spo dar -
czych 50 mld, zmie nia ją cy spo sób my śle -
nia o go spo dar ce. Dla więk szo ści kon ser -
wa tyw nych po li ty ków w Pol sce ta kie no -
wa tor skie po dej ście jest nie osią gal ne. Pro -
gram ma łych i śred nich przed się biorstw,
sty mu lu ją cy roz wój przed się bior czo ści
i two rze nie no wych miejsc pra cy. Ini cja ty -
wa do ty czą ca do fi nan so wa nia przez sa mo -
rzą dy za bie gów in vi tro, w któ rą tak ak -
tyw nie włą czy ły się na sze struk tu ry lo kal -
ne. Istot ną pro po zy cją by ło wy dzie le nie
czę ści bu dże tów gmin na ini cja ty wy oby -
wa tel skie. Sa mo rzą dy po de szły bar dzo za -
cho waw czo do tych pro po zy cji. Dla te go te
ini cja ty wy bę dą rów nież waż ne w 2013
ro ku. Oso bi ście pra cu ję nad pro gra mem
roz wo ju bu dow nic twa miesz ka nio we go.
Bę dą to pro po zy cje Ru chu Pa li ko ta dla lu -
dzi mło dych, nie ma ją cych wła sne go
miesz ka nia.

Ja ką oce nę wy sta wia Pan pre mie ro wi
za ostat nie la ta rzą dze nia?
Oce niam rząd Do nal da Tu ska na trójkę i to
głów nie dzię ki te mu, że po przed ni był
owie le gor szy. Za je go naj więk szą po raż kę
uwa żam złe prze pro wa dze nie pro ce su in -
we sty cyj ne go na EURO 2012. By ła to ol -
brzy mia szan sa dla pol skich firm, tym cza -
sem wje go wy ni ku spo re pie nią dze za ro bi -
ły głów nie za gra nicz ne. Dla kra jo wych wy -
ko naw ców za an ga żo wa nie się win we sty cje
zwią za ne z EURO naj czę ściej ozna cza ło
ban kruc two. Na le ży rów nież pod kre ślić tra -
gicz ną sy tu ację pod wy ko naw ców. Spo ty ka -
jąc się z pre ze sa mi ta kich firm, sły sza łem
dra ma tycz ne hi sto rie. Wie lo mie sięcz ne
opóź nie nia w wy pła ca niu pen sji by ły bar -
dzo po wszech ne. 
Wskraj nych przy pad kach pre ze si zwła snej
kie sze ni ku po wa li chleb ipasz tet, że by pra -
cow ni cy nie cho dzi li głod ni. 

Opowiada się Pan za finansowaniem in vitro
z budżetu państwa i samorządu, a z drugiej
strony przeciwko uprawie żywności
modyfikowanej genetycznie. Z jednej strony
pewna postępowość i wiara w naukę,
a z drugiej strony lęk przed nowoczesnymi
metodami upraw?
Mo je sta no wi sko w kwe stii in vi tro jak
i GMO nie roz bi ja się o wia rę czy lęk
przed na uką, lecz jest kie ro wa ne po pro -
stu zdro wym roz sąd kiem. W pierw szym

przy pad ku dba nie o przy rost na tu ral ny
jest w głę bo kim in te re sie wszyst kich śro -
do wisk, któ rym na ser cu le ży do bro na -
sze go mia sta i re gio nu. So sno wiec sys te -
ma tycz nie się wy lud nia, opusz cza ją go
głów nie lu dzie mło dzi, dla te go do fi nan -
so wa nie tej me to dy nie jest kwe stią roz te -
rek mo ral nych, lecz prze ja wem prag ma -
tycz ne go my śle nia o przy szło ści na sze go
mia sta. Na to miast mó wie nie o ge ne tycz -
nym mo dy fi ko wa niu żyw no ści ja ko
o prze ja wie no wo cze sno ści jest du żym
nie po ro zu mie niem. W dzi siej szych cza -
sach sto su je się za sa dę ogra ni czo ne go za -
ufa nia w sto sun ku do upraw i żyw no ści
GMO w in sty tu cjach na ca łym świe cie.
Z tro ski o zdro wie oby wa te li Unia Eu ro -
pej ska wy da ła roz po rzą dze nie, za wie ra ją -
ce su ro we nor my zna ko wa nia oraz ety kie -
to wa nia pro duk tów trans ge nicz nych.
W no wo cze snej Eu ro pie co raz czę ściej
od cho dzi się od rol nic twa upra wia ne go
na ska lę prze my sło wą, a co za tym idzie
tak że od GMO. W tym kie run ku zmie rza -
ją po tę gi rol ni cze jak Niem cy czy Fran cja,
któ re cał ko wi cie za ka za ły upraw ge ne -
tycz nie mo dy fi ko wa nych. Do dat ko wo
kwe stia sto so wa nia GMO w Pol sce jest
pro ble mem zło żo nym i nie cho dzi tyl ko
o de ba tę nad skut ka mi dla śro do wi ska
i zdro wia czło wie ka. Pol ska żyw ność sta -
le bu du je re pu ta cję nie tyl ko smacz nej, ale
przede wszyst kim zdro wej, głów nie

w kra jach sta rej unii. Do pusz cze nie upraw
GMO w na szym kra ju prze kre śli ten ko -
rzyst ny dla nas trend, po wo du jąc wie lo mi -
lio no we stra ty dla eks por te rów pol skiej
żyw no ści. To nie do rzecz ne, że wła dze
So snow ca zi gno ro wa ły te ar gu men ty, od -
rzu ca jąc uchwa łę Sej mi ku Wo je wódz kie -
go o usta le niu na sze go wo je wódz twa stre -
fą wol ną od GMO.

An ga żu je się Pan w spra wy spo łecz no ści lo kal -
nej. Któ rą z ostat nich spraw uwa ża Pan
za szcze gól nie bul wer su ją cą?
Zde cy do wa nie jest nim li kwi da cja Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 1 w So snow cu. Mu si
bul wer so wać sy tu acja, w któ rej wzglę dy
eko no micz ne bio rą gó rę nad do brem dzie -
ci. We dług władz So snow ca szko ła przyuli -
cy Te atral nej ma zama łą ilość dzie ci, zadu -
ży bu dy nek iprzy no si stra ty. Dzię ki tym ar -
gu men tom prze nie sie się te dzie ci naobrze -
ża mia sta do o wie le mniej szej szko ły. Zo -
sta ną upchnię te wprze ła do wa nych kla sach,
nie ba cząc na ich do bro, nie za pew nia jąc
jed no cze śnie naj lep szych moż li wo ści dla
ich roz wo ju. We dług władz do pie ro wte dy
mia sto ode tchnie, gdy dzie ci upo śle dzo ne
umy sło wo znik ną z pięk ne go, roz wo jo we -
go cen trum So snow ca. To wła śnie przy ta -
cza ny ja ko ar gu ment za li kwi da cją szko ły
niż de mo gra ficz ny otwie ra moż li wość lep -
szej edu ka cji osób nie peł no spraw nych. Ich
pra wi dło wy roz wój gwa ran tu ją wy spe cja li -
zo wa ne pla ców ki, ta kie jak Ze spó ł Szkół
Spe cjal nych przy ul. Te atral nej. Nie bez
zna cze nia są tu rów nież wzglę dy ko mu ni -
ka cyj ne. Szko ła po ło żo na w cen trum mia -
sta po zwa la ro dzi com oraz dzie ciom na ła -
twy do jazd ipo wrót zza jęć. Dla te go zde cy -
do wa nie sprze ci wiam się li kwi da cji Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych nr1 wSo snow cu. Na -
sze mia sto po win no być przy kła dem po sza -
no wa nia praw osób wy klu czo nych spo łecz -
nie. Nie ste ty, wła dze So snow ca co raz czę -
ściej za po mi na ją ooso bach naj bar dziej po -
trze bu ją cych, sta wia jąc napie de sta le ra chu -
nek eko no micz ny. 

Ja ką ini cja ty wę lub de cy zję so sno wiec kich sa -
mo rzą dow ców oce nia Pan naj bar dziej kry tycz -
nie i dla cze go?
Kry tycz nie na le ży oce nić ogra ni cze nie do -
ta cji na dru ży ny se nior skie z po za tak zwa -
ne go „szcze bla cen tral ne go”. W prak ty ce
mo że to do pro wa dzić dowy co fa nia dru żyn

se nio rów, a na stęp nie na wet do li kwi da cji
ta kich za słu żo nych klu bów pił kar skich jak
AKS Niw ka So sno wiec, ist nie ją cy od95 lat
czy TKKF Zew Ka zi mierz, któ ry w ze -
szłym ro ku ob cho dził 90-le cie ist nie nia.
Spo wo du je to rów nież brak moż li wo ści wy -
star to wa nia odo ta cję nano wy se zon dla po -
zo sta łych klu bów, jak UKS 04 Kli mon tów
czy Gór nik So sno wiec oraz przed sta wi cie li
in nych dys cy plin, ta kich jak: siat ków ka, te -
nis sto ło wy, rug by czy lek ko atle ty ka. Zmia -
ny te przy go to wa ła Pa ni Pre zy dent Agniesz -
ka Cze chow ska-Kopeć. Nie ste ty Pa ni Pre -
zy dent nie skon sul to wa ła te go po my słu
z przed sta wi cie la mi klu bów. De cy zja jest
tym bar dziej za ska ku ją ca, że mia sto stać
na wy da tek 3 mln zł na cen tral ny sport za -
wo do wy, a70 tys. łącz nie napo zo sta łe klu -
by sta no wi po waż ny pro blem dla bu dże tu.
War to pod kre ślić, że lo kal ne klu by dla
miesz kań ców zna czą bar dzo wie le. Po zwa -
la ją nie tyl ko na iden ty fi ko wa nie się z ma łą
oj czy zną ja ką jest dziel ni ca, ale rów nież
stwa rza ją moż li wość roz wo ju mło dzie ży
po przez sport. Nie ste ty bez dru żyn se nior -
skich trud niej bę dzie za chę cić dzie ci doza -
pi sy wa nia się do dru żyn ju nior skich. Mło -
dzież mu si się ogry wać po za koń cze niu
wie ku ju nio ra star sze go, a naj lep sze do te -
go są ze spo ły z niż szych lig. Wy kre śle nie
te go nie ko rzyst ne go no we go za pi su o roz -
gryw kach „szcze bla cen tral ne go”, umoż li -
wi wszyst kim nor mal ną eg zy sten cję z ko -
rzy ścią dla klu bów i lo kal nej spo łecz no ści.

Za wią za nie ko ali cji SLD-PO prze ło ży ło się na ja -
kość rzą dze nia mia stem? 
Głów nym be ne fi cjen tem ko ali cji jest pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski, któ ry ku pił so bie
spo kój wRa dzie Miej skiej. Dru gim Plat for -
ma Oby wa tel ska, któ ra ob sa dzi ła swo imi
kum pla mi więk szość waż nych sta no wisk
w mie ście. Po pra wy ja ko ści rzą dze nia So -
snow cem nie wi dzę. Dla te go na pro gu No -
we go Ro ku ży czę miesz kań com na sze go
mia sta, aby sa mo rzą dow cy trak to wa li ich
pod mio to wo i bar dziej li czy li się z ich zda -
niem. To pod sta wa no wo cze sne go za rzą -
dza nia. Tyl ko wów czas So sno wiec bę dzie
się zmie niał zgod nie z wy obra że nia mi
miesz kań ców.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Nie możemy zapominać o osobach najbardziej potrzebujących, stawiając na piedestale rachunek ekonomiczny, uważa poseł Witold Klepacz

Trójka dla rządu 
Rozmowa z Witoldem Klepaczem, posłem Ruchu Palikota
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– Pięć lat te mu pa trzy łem na ży cie
z zu peł nie in nej per spek ty wy.
Skoń czy łem szko łę, pod ją łem
pra cę i za ra bia łem fu rę pie nię dzy.
Wte dy wy da wa ło mi się, że ży cie
jest pro ste i nic mnie w nim nie
za sko czy… nic bar dziej myl ne go.
Rok póź niej, tuż po za koń cze niu
jed ne go kon trak tu a przed roz po -
czę ciem ko lej ne go, ule głem wy -
pad ko wi ko mu ni ka cyj ne mu. 

Na pierw szy rzut oka by ła to
drob na ko li zja, nie ste ty dra ma tycz -
na w skut kach. Jej efek ty praw do -
po dob nie od czu wać bę dę do koń -
ca ży cia. Uraz ja kie go do zna łem to
zła ma nie krę go słu pa i uszko dze nie
rdze nia krę go we go. Wy rok
brzmiał – wó zek. Czy to zmie ni ło
mo je ży cie? Zde cy do wa nie TAK!
Ale czy na gor sze? Tu od po wiedź
nie jest jed no znacz na. Na pew no
jest ina czej niż przed wy pad kiem.
Jest tro chę trud niej, bar dziej
pod gór kę, ale nie ła mie mnie
to – pod kre śla Ma te usz, któ ry mi -
mo nie szczę ścia na dal po zo stał
tym sa mym uśmiech nię tym czło -
wie kiem, któ ry idzie (je dzie) przez
ży cie z pod nie sio ną gło wą.

– Je stem świa do my, że praw -
do po dob nie ni gdy już nie wsta nę
z wóz ka. Re ha bi li tu ję się, ale nie
jest to mo im prio ry te tem w ży ciu.
Nie mą dre by ło by pod po rząd ko -

wa nie ca łe go ży cia tyl ko i wy -
łącz nie ćwi cze niom, któ re w re -
zul ta cie nie przy no szą znacz nej
po pra wy. Po sta no wi łem żyć nor -
mal nie tj. pod ją łem pra cę, spo ty -
kam się ze zna jo my mi, roz wi jam
swo je spor to we pa sje – do da je.

Jed ną z ta kich pa sji jest uni ho -
kej. – Prze glą da jąc in ter net na tkną -
łem się na stro nę cze skiej li gi uni -
ho ke ja na wóz kach in wa lidz kich.
Zmo ty wo wa ło mnie to iwraz zko le -
ga mi po sta no wi li śmy za ło żyć pierw -
szą wPol sce dru ży nę. Na zy wa my się
WHEEL WOLF.  Zor ga ni zo wa li -
śmy wszyst ko odze ra, na mó wi li śmy
oko ło 12 osób i tre nu je my 2 ra zy

w ty go dniu. Od dwóch se zo nów
gra my wli dze cze skiej, gdzie zme -
czu namecz osią ga my co raz to lep -
sze wy ni ki. Jed nak mo ją praw dzi -
wą pa sję od kry łem do pie ro rok te -
mu, dzię ki mo im do brym ko le gom
z Kra ko wa. Są to wy ści gi na ro we -
rach szo so wych – cho dzi tu o ro wer
ona pę dzie ręcz nym tzw. hand bi ke.
Gdy pierw szy raz prze je cha łem się
na ro we rze te go ty pu, od ra zu po -
czu łem, że to jest TO. Pręd kość,
wol ność i ad re na li na spra wi ły, że
za ko cha łem się w tym spo rcie.
Odra zu chcia łem za cząć tre no wać.
Mi łość tę pró bo wa ła jed nak ostu -
dzić ce na ta kie go ro we ru, któ ra

oscy lu je w oko li cach 18 tys. zło -
tych. Brak tak du żej kwo ty nie
prze kre ślił mo je go za uro cze nia tą
pa sją. Uda ło mi się po ży czyć ro wer
od ko le gów i dzię ki te mu mo głem
wziąć się ostro do pra cy. Dłu gie
i in ten syw ne tre nin gi za owo co wa -
ły tym, że zwy ści gu nawy ścig mo -
ja for ma wzra sta ła i zaj mo wa łem
co raz to lep sze miej sca. Hand bi ke,
któ ry obec nie po ży czam, nie jest to
ja kieś fer ra ri wśród ro we rów. Nie
da się na nim rów nież osią gać
świet nych wy ni ków. Jed nak po ca -
łym se zo nie jeż dże nia wiem, że to
za uro cze nie wy ści ga mi prze kształ -
ci ło się w praw dzi wą mi łość.

Wzią łem udział w po nad 10 pro fe -
sjo nal nych wy ści gach wkra ju i za -
gra ni cą – wy li cza Ma te usz, któ ry
mo że się już po chwa lić pierw szy -
mi suk ce sa mi. – W swo jej gru pie
nie peł no spraw no ści H2 na Mi -
strzo stwach Pol ski 2012 w 3 eta -
pach za ją łem pią te oraz dwu krot nie
czwar te miej sce. 

Wzią łem też nie ofi cjal ny
udział w jed nym z eta pów Pu cha -
ru Pol ski w Szo so wych Ma ra to -
nach Ro we ro wych. Po ko na łem
tam tra sę po nad 100 km w prze cią -
gu 4 go dzin 55 mi nut. Jak do tąd
był to mój naj cięż szy wy ścig. Mo -
im naj więk szym do tych cza so wym
suk ce sem jest po pra wie nie re kor -
du ży cio we go w Ma ra to nie Wro -
cław skim. Za ją łem tam 10 miej sce
z wy ni kiem 1: 22: 50 na nie co in -
nym, rów nież po ży czo nym, ro we -
rze fir my GTM, któ ry jest mo im
ma rze niem. Na wy ści gu tym uda -
ło mi się prze ści gnąć o kil ka se -
kund dwie za wod nicz ki bio rą ce

udział w Pa ra olim pia dzie w Lon -
dy nie. Ja dąc na ro we rze mar ki
GTM BLACKBIRD po czu łem
wy raź ną róż ni cę w jeź dzie, pręd -
ko ści i wy ni kach spor to wych. 

Z te go miej sca zwra cam się
o po moc w zor ga ni zo wa niu fun -
du szy na no wy ro wer mar ki GTM
od po wied nio do mnie do pa so wa -
ny i skon fi gu ro wa ny. Ty le dzie li
mnie od roz wi ja nia pa sji, zwięk -
sza nia for my i „krę ce nia” co raz to
lep szych wy ni ków – do da je Ma -
te usz.

– Je śli chcesz być „Zwy kłym
bo ha te rem” to pro szę o wpła tę
do wol nej su my na kon to In te gra -
cyj ne go Klu bu Spor to we go. Każ -
da zło tów ka przy bli ży mnie
do za ku pu ro we ru i speł nie nia
ma rze nia – mó wi na za koń cze nie.

W za mian Ma te usz chęt nie
umie ści lo go lub na zwę fir my
na spor to wej ko szul ce, w któ rej
bę dzie tre no wał i brał udział
w wy ści gach. KP

Pro sto ze Świe tli ko wej Ka wia ren -
ki do Di sney lan du po je dzie ro dzi -
na pa ni Mar ty Wil czyń skiej. To
wła śnie jej zdję cie wy gra ło
w kon kur sie fo to gra ficz nym pro -
gra mu „Kra ina Świe tli ka”, zor ga -
ni zo wa nym w grud niu w Cen -
trum Han dlo wym Au chan w So -
snow cu. Wil czyń scy w ry wa li za -
cji po ko na li 40 ro dzin.

Pa ni Mar ta i jej ro dzi na na trop
Kra iny Świe tli ków tra fi ła pro sto
z kre atyw nych za jęć w Skrzy dla tej
Ży ra fie, współ or ga ni za to ra „Ka -
wia ren ki Świe tli ka”. – Na pierw -
szym spo tka niu w Ka wia ren ce na -
sza dwu ipół let nia cór ka Li la za -
chwy ci ła się at mos fe rą, po ka zem
ba niek, szta lu ga mi do ma lo wa nia
ikon kur sa mi. Nako lej ne spo tka nia
przy szli śmy już w więk szym gro -

nie, ra zem z dru gą cór ką, pię cio -
mie sięcz ną Nin ką – mó wi Mar ta
Wil czyń ska.

Kon kur so wa se sja fo to gra ficz -
na „Świe tli ko wa Ro dzi na” od by ła
się1 grud nia wCH Au chan. Wzię -
ło wniej udział40 ro dzin. Wgło so -
wa niu na naj lep sze zdję cie uczest -
ni czy ło 2000 in ter nau tów, któ rzy
„po lu bi li” stro nę „Kra iny Świe tli -
ków” na Fa ce bo oku i wska za li ich
zda niem naj lep szą fo to gra fię. 

– W se sji wzię li śmy udział
przy pad ko wo. Aku rat by łam sa ma
z Li lian ką na spo tka niu w Ka wia -
ren ce i zro bi ły śmy so bie zdję cie.
Po de szli śmy do kon kur su na du -
żym lu zie, na za sa dzie: co ma być
to bę dzie. Jed nak ro dzi na, przy ja -
cie le, bli scy idal si zna jo mi, ana wet
nie zna jo mi da li nam ta kie wspar cie

swo imi gło sa mi, że szyb ko oka za -
ło się, że wy su wa my się na pro wa -
dze nie” – opo wia da pa ni Mar -
ta. – Głów na na gro da wy da wa ła
nam się po za za się giem. Zresz tą
na dal wy da je nam się to zu peł nie
nie re al ne. Na sza Li la oczy wi ście
też cie szy się, że po je dzie na wy -
ciecz kę, i że spo tka tam Mysz kę
Mi ki, ale na pew no nie zda je so bie
do koń ca spra wy, jak wiel ka fraj da
ją cze ka. Na pew no bę dzie wszyst -
kim za chwy co na i ocza ro wa -
na – do da je zwy cięż czy ni.

Wy ciecz kę do Di sney lan du
ufun do wa ło biu ro po dró ży Ita ka
w CH Au chan So sno wiec, po zo -
sta łe na gro dy 5.10.15 oraz Wa der.

Wil czyń ska chwa li re ali za cję pro -
gra mu „Kra ina Świe tli ków”. – Dzie ci
po win ny wie dzieć, że ma ją pra wo
doemo cji, mu szą umieć je roz po zna -
wać, na zy wać. To bar dzo przy dat ne,
po moc ne umie jęt no ści, wręcz nie -
zbęd ne w do ro słym ży ciu. Prze moc
wo bec dzie ci to ogrom ny pro blem,
któ re mu na le ży prze ciw dzia łać – za -
zna cza.

„Kra ina Świe tli ków” to pi lo -
ta żo wy pro gram pro fi lak ty ki
prze mo cy wo bec ma łych dzie ci
or ga ni zo wa ny przez Urząd Mia -
sta w So snow cu. Je go ce lem jest
pro fi lak ty ka roz wo ju emo cjo nal -
ne go dziec ka – zwięk sze nie wie -
dzy i świa do mo ści emo cjo nal nej.
Pa tro nat ho no ro wy nad pro jek tem
ob jął Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich. Oprac. KP

Rower dla Mateusza
Sosnowiecki sportowiec Mateusz Witkowski potrzebuje wsparcia. Kilka lat temu Mateusz miał wypadek i porusza się na wózku. Jego prawdziwą pasją są wyścigi na rowerach szosowych,
a marzeniem nowy rower. 

Wpłat można dokonywać

Integracyjny Klub Sportowy: Druga Strona Sportu 
ul. Powstańców 32/11, Kraków 31-422 
KRS 0000401583 NIP 945 216 70 80 REGON 122472925 
Nr konta Getin Bank: 94 1090 2053 0000 0001 1866 0562 
W tytule przelewu proszę wpisać „rower dla Mateusza”. 

Mateusz Witkowski w trakcie treningu

Ze świetlikowej kawiarenki
prosto do Disneylandu

W 1977 ro ku w ów cze snej ko pal -
ni So sno wiec od da no do eks plo -
ata cji no wy po ziom – 450 i zgłę -
bio no no we szy by: „Szcze pan”
i „Osta tek”. Po ziom 450 stał się
nie ja ko in spi ra cją do nada nia na -
zwy ścian ce, któ ra po wsta ła
na zre kul ty wo wa nych przez mia -
sto te re nach po ko pal nia nych,
gdzie swo je miej sce zna la zły no -

we fir my i po wsta ło osie dle
miesz ka nio we. O tym, że kie dyś
by ła tu taj ko pal nia przy po mi -
na bu dy nek nad szy bia wraz
z wie żą szy bo wą „An na”. – Za -
pra sza my wszyst kich, nie za leż nie
od wie ku. Każ dy mo że spró bo -
wać swo ich sił. Ma my tu taj rów -
nież ka wiar nię, ma łą si łow nię
i ga bi net ma sa żu – pod kre śla

Piotr Ba na sik, wła ści ciel cen -
trum.

Bu do wa cen trum wspi nacz ko -
we go o po wierzch ni ok 1300 me -
trów kwa dra to wych na te re nie
po by łej ko pal ni „So sno wiec”
przy ul. Na ru to wi cza trwa ła pół to -
ra ro ku. Pier wot nie mia ło ono zo -
stać od da ne do użyt ku w paź dzier -
ni ku ubie głe go ro ku. – By ły pew ne
per tur ba cje, ale na szczę ście
wszyst ko uda ło się do koń czyć
i w koń cu otwo rzyć dłu go ocze ki -
wa ny obiekt. Mam spo rą sa tys fak -
cję, że wresz cie się uda ło, ale li czę,
że więk szą sa tys fak cję bę dą mie li
ci, któ rzy się u nas zja wią – do da je
Ba na sik.

– Bę dzie moż na wspi nać się
z li ną, bez li ny, nie za brak nie dra -
bi ny ba cha ra, ścian ki sys te mo wej,
czy li każ dy znaj dzie coś dla sie bie.
Oczy wi ście znaj dą się rów nież
wy zwa nia dla po cząt ku ją cych,
a na wet naj młod szych dzie ci, gdyż
tak na praw dę wspi na nie jest dla
wszyst kich, tu taj nie ma zna cze nia
si ła, każ dy mo że się do brze ba wić.
Oprócz te go bę dzie my mie li sa lę
gim na stycz ną o po wierzch ni 200
me trów kwa dra to wych i szat nię
z peł nym za ple czem – wy li cza po -
my sło daw ca ca łe go przed się wzię -
cia.

Obiekt jest otwar ty od po nie -
dział ku do piąt ku od 15 do 22,
a w week en dy od 10 do 22. KP

Centrum wspinaczkowe zaprasza!
Od 18 grudnia Sosnowiec może poszczycić się największym centrum wspinaczkowym w Polsce!
Poziom 450 – bo taką nazwę nosi ośrodek – powstał pod wieżą wyciągową szybu Anna byłej kopalni
Sosnowiec. Nazwa nawiązuje do głębokości zasypanego już szybu.

Nowoczesna ścianka przyciąga wspinaczy
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W minioną sobotę w wieku
80 lat, zmarła Irena Półtorak,
założycielka sekcji piłki nożnej
kobiet w KKS Czarni
Sosnowiec, przewodnicząca
Wydziału Piłki Kobiecej
Śląskiego Związku Piłki
Nożnej
W ro ku 1974, kie dy wszy scy mó -
wi li omi strzo stwach świa ta wRFN
i trze cim miej scu re pre zen ta cji Pol -
ski, mia ło miej sce wy da rze nie
prze ło mo we dla pił kar stwa ko bie -
ce go w Pol sce. Wte dy Ire na Pół to -
rak by ła opie kun ką i za wod nicz ką
sek cji te ni sa sto ło we go Czar nych.
Na ła mach „Wia do mo ści Za głę -
bia” opu bli ko wa no ogło sze nie za -
chę ca ją ce dogry wpił kę noż ną pa -
nie. Na zor ga ni zo wa ne spo tka nie
w spra wie po wo ła nia żeń skiej sek -
cji fut bo lo wej zgło si ły się wów -
czas 84 dziew czy ny. I to wła śnie
klub z So snow ca do dziś jest naj -
bar dziej uty tu ło wa nym w hi sto rii
ko bie cej pił ki noż nej w Pol sce.
Czar ne 12-krot nie się ga ły po ty tuł
mi strza Pol ski, a 11 ra zy zgar nę ły

Pu char Pol ski. Przez17 lat kie row -
nicz ką dru ży ny by ła wła śnie pa ni
Ire na.
W 1981 ro ku pił kar ska re pre zen ta -
cja ko biet Pol ski ro ze gra ła swój
pierw szy mecz, zWłosz ka mi naSy -
cy lii. Ire na Pół to rak zo sta ła kie row -
nicz ką ka dry se nio rek i by ła z nią
zwią za napra wie20 lat! Póź niej pra -
co wa ła z ka dra mi mło dzie żo wy mi,
aostat nio zka drą dolat17. Wła śnie
szy ko wa ła się nako lej ne zgru po wa -
nie i na II run dę eli mi na cji mi -
strzostw Eu ro py dolat17. – Jesz cze
wgrud niu po ma ga ła pod czas zgru -
po wa nia re pre zen ta cji Pol ski
do lat 17. To ogrom na stra ta dla ca -
łej pol skiej pił ki. Bę dzie nam jej bar -
dzo bra ko wa ło – mó wi Jó zef Grzą -
ba, pre zes so sno wiec kie go pod okrę -
gu pił ki noż nej.
W 2009 ro ku ja ko je dy na w Pol sce
ko bie ta ode bra ła naj wyż sze od zna -
cze nie pił kar skiej cen tra li – Dia -
men to wą Od zna kę. W 2011 ro ku
otrzymała na gro dę „Tre ner ka ro -
ku”, przy zna ną przez Ko mi sję
Spor tu Ko biet PKOl, w ka te go rii
„Zaca ło kształt pra cy zko bie ta mi”.
Dla spor tu po świę ci ła 40 lat ży -
cia… KP

Franciszek Raczyński
(1874 – 1941), ksiądz kanonik, działacz
społeczny

Osa da utwo rzo na w pusz czy nad -
przem szań skiej w bli żej nie okre -
ślo nym cza sie. Pierw sze wia do mo -
ści pi sa ne o tej miej sco wo ści po -
cho dzą z1590 ro ku. Wła ści wy roz -
wój osa dy zwią za ny jest zprzy pad -
ko wym od kry ciem w 1814 ro ku
po kła dów wę gla ka mien ne go. Ko -
pal nię od kryw ko wą o na zwie „Fe -
liks” prze kształ co ną w 1823 r.
w głę bi no wą, za zZXxzło żył tu taj
Fe liks hr. Łu bień ski, dzier żaw ca
wsi. W1824 ro ku ule gła ona po ża -

ro wi. Po żar stra wił tak że na stęp ną
ko pal nię, o tej sa mej na zwie, za ło -
żo ną w po bli żu pierw szej, unie ru -
cho mio ną w 1843 ro ku. Oprócz
ko pal ni czyn na by ła w Niem cach
tak że hu ta cyn ku (do 1849 ro ku).
Gór nic two wę glo we za czę ło po -
myśl nie roz wi jać się tu taj po prze -
ję ciu w 1874 ro ku nie czyn nej ko -
pal ni i są sied nich pól gór ni czych
przez War szaw skie To wa rzy stwo
Ko palń Wę gla i Za kła dów Hut ni -
czych. Uru cho mio no i zmo der ni -

zo wa no wów czas ko pal nię „Fe -
liks”, wy drą żo no no we szy by, za ło -
żo no ko pal nię w ko lo nii Ostro wy
i przy siół ku Gra bo cin. War szaw -
skie To wa rzy stwo pro wa dzi ło oży -
wio ną dzia łal ność in we sty cyj ną
na te re nie osa dy. Po wsta ły do my
miesz kal ne dla urzęd ni ków i ro bot -
ni ków, szko ły, ochron ka, go spo da
z sa lą ba lo wą, bi lar do wą i czy tel -
nią, sa la te atral na, bi blio te ka pu -
blicz na, szpi tal, am bu la to rium.
Naj cie kaw szym i naj więk szym

obiek tem te go ze spo łu jest sty lo -
wa go spo da wy bu do wa na w 1903
r., we dług pro jek tu zna nych ar chi -
tek tów war szaw skich, Fran cisz ka
Lil l po pa i Ka zi mie rza Jan kow -
skie go. W po dob nym za ko piań -
skim sty lu wy bu do wa no am bu la -
to rium. Po 1945 ro ku zmie nio no
na zwę osa dy na Ostro wy Gór ni -
cze, któ re w 1967 r. po łą czo no
z Ka zi mie rzem, two rząc mia sto
Ka zi mierz Gór ni czy (od 1975 ro -
ku dziel ni ca So snow ca). MW

NIEMCE

Zmar ła le gen da ko bie cej pił ki noż nej

Uro dził się 3 wrze śnia 1874 r.
w Msz czo no wie w po wie cie błoń -
skim, był sy nem Ja na i Ro za lii
zNo wac kich. Poukoń cze niu szko -
ły śred niej w War sza wie wstą pił
do Se mi na rium Du chow ne go
w Kiel cach. W lu tym 1904 r. wy -
świę co ny zo stał na ka pła na.
Od 1906 r. peł nił funk cję pre fek ta
szkol ne go w Kiel cach. W li sto pa -
dzie 1910 r. ks. Ra czyń ski przy był
doSo snow ca, ob jął obo wiąz ki pre -
fek ta w So sno wiec kiej Szko le Re -
al nej i rek to ra ko ścio ła ko le jo we go
pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je -
zu sa. W szkol nic twie pra co wał
do eme ry tu ry w 1927 ro ku, a ko -
ścio łem ko le jo wym za rzą dzał
do swo jej śmier ci. Od ma ja 1913 r.
był pre ze sem So sno wiec ko – Sie -
lec kie go Chrze ści jań skie go To wa -
rzy stwa Do bro czyn no ści w So -
snow cu. Pra cę tę trak to wał ja ko
pod sta wo we swo je za da nie.
W opar ciu o fun du sze po zy ski wa -
ne m. in. dzię ki swo jej in wen cji pro -
wa dził bar dzo oży wio ną dzia łal -
ność cha ry ta tyw ną. Ma te rial ną
opie ką ota czał ubo gie war stwy
spo łe czeń stwa, or ga ni zo wał ak cje
po mo cy gło du ją cym, stwo rzył za -
kła dy wy cho waw cze dla dziew cząt
i chłop ców przy go to wu ją ce ich
do zdo by cia za wo du, or ga ni zo wał
bur sy dla uboż szej mło dzie ży szkół
śred nich, otwie rał do my opie ki dla

star ców i cho rych, uru cho mił ka sy
po życz ko we dla bied nej lud no ści
itp. Do pro wa dze nia ak cji cha ry ta -
tyw nej za an ga żo wał Zgro ma dze -
nie Za kon ne Sióstr Kar me li ta nek
Dzie ciąt ka Je zus w So snow cu,
a na stęp nie Sio stry Słu żeb nicz ki ze
Sta rej Wsi. Ksiądz Ra czyń ski po -
ło żył du że za słu gi ja ko współ za ło -
ży ciel i za ło ży ciel szkół so sno -
wiec kich: ośmio kla so we go gim -
na zjum mę skie go im. B. Pru sa
(1915), Szko ły Han dlo wej im.
Kró lo wej Ja dwi gi (1917), żeń skiej
szko ły rze mieśl ni czej (1927) – na -
zwa nej póź niej je go imie niem,
żeń skiej szko ły śred niej go spo dar -
stwa do mo we go im. Ja dwi gi Za -
moj skiej. Był pre ze sem To wa rzy -
stwa Szkół Śred nich w So snow cu
(1921) i pre ze sem To wa rzy stwa
Przy ja ciół Szpi ta li dla Dzie ci.
W 1930 r. zo stał mia no wa ny ko mi -
sa rzem Sióstr Kar me li ta nek Dzie -
ciąt ka Je zus w So snow cu. W cza -
sie oku pa cji w róż ny spo sób po -
ma gał miej sco wej lud no ści.
Za wy gło sze nie pa trio tycz ne go ka -
za nia w stycz niu 1941 r. w bru tal -
ny spo sób prze słu chi wa ny był
przez ge sta po. Zmarł w So snow cu
na za wał ser ca 26 stycz nia 1941 ro -
ku. Upa mięt nio ny zo stał ta bli cą,
któ ra znaj du je się na ko ście le pw.
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
(tzw. ko śció łek ko le jo wy). MW

An to ni Na si łow ski 
(1890 – 1978), le karz pe dia tra, spo łecz nik 

Uro dził się15 lu te go wNie cie szy, po wiat So ko łów
Pod la ski; po cho dził z ro dzi ny chłop skiej Sta ni sła -
wa i Ju lii, z do mu Ka lic kiej. Uczęsz czał do Gim -
na zjum Hu ma ni stycz ne go w Sie dl cach, z któ re go
zo stał wy da lo ny za udział w straj kach szkol nych
(1903–1905). Na ukę kon ty nu ował w pry wat nym
gim na zjum pol skim. Od 1912 r. stu dio wał me dy -
cy nę na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim; w lu -
tym1919 r. otrzy mał dy plom le ka rza. Ja ko stu dent
za ło żył na uczel ni ko ło me dy cy ny spo łecz nej
i przez kil ka lat kie ro wał je go dzia łal no ścią. Po za -
koń cze niu stu diów pra co wał w la tach 1919–1921
w cha rak te rze asy sten ta w Kli ni ce Pe dia trycz nej
w Kra ko wie, jed no cze śnie słu żąc w woj sku.
W 1921 r. przy je chał do So snow ca i pod jął pra cę
wizbie cho rych wKo sza rach im. Ro mu al da Trau -
gut ta, zor ga ni zo wa nych dla po wstań ców ślą skich
przyul. No wej (obec nie H. Or do nów ny). Poza koń -
cze niu po wsta nia po świę cił się pe dia trii, w któ rej
spe cja li zo wał się w 1922 r. W la tach 1922–1923
peł nił funk cję or dy na to ra Od dzia łu We wnętrz ne go
Szpi ta la Dzie cię ce go wSo snow cu, apoje go li kwi -
da cji pra co wał ja ko pe dia tra wUbez pie czal ni Spo -
łecz nej. Za an ga żo wał się wruch narzecz przy wró -
ce nia w So snow cu szpi ta la dla dzie ci. W po wo ła -
nym, m.in. z je go ini cja ty wy, To wa rzy stwie Bu do -
wy Szpi ta la Dzie cię ce go peł nił funk cje se kre ta rza.
Do bro dzie ci by ło je go szcze gól ną tro ską. Brał
udział w ak cji „Kro pla mle ka”, któ rej ce lem by ło
do ży wia nie naj młod szych i opie ka nad mat ką
idziec kiem. Jed no cze śnie ak tyw nie dzia łał wPol -
skim To wa rzy stwie Pe dia trycz nym iTo wa rzy stwie
Le kar skim Za głę bia Dą brow skie go. Na fo rum
TLZD pre zen to wał głów nie przy pad ki cho rób
dzie ci i ma te ria ły do ty czą ce or ga ni za cji pe dia trii.
In te re so wa ły go rów nież spra wy hi gie ny i oświa ty
sa ni tar nej – był jed nym znaj ak tyw niej szych człon -
ków so sno wiec kie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy -

stwa Hi gie nicz ne go. W okre sie mię dzy wo jen nym
na le żał do PPS-u. Pod czas oku pa cji hi tle row skiej
dzia łał wru chu opo ru. Ja ko le karz Ar mii Kra jo wej
ob wo du so sno wiec kie go udzie lał po mo cy cho rym
iran nym par ty zan tom. PoIIwoj nie świa to wej pra -
co wał po cząt ko wo wam bu la to ryj nym lecz nic twie
pe dia trycz nym. W la tach 1952–1962 peł nił obo -
wiąz ki or dy na to ra Od dzia łu No wo rod ków Szpi ta -
la w Dą bro wie Gór ni czej oraz nad zo ro wał pra cę
Od dzia łu No wo rod ków w Szpi ta lu Miej skim nr 2
w So snow cu. Pod ko niec ka rie ry za wo do wej za -
trud nio ny był w szko le ja ko le karz hi gie ni sta. Pra -
cu jąc za wo do wo, dzia łał jed no cze śnie spo łecz nie
w śro do wi sku lekar skim, a tak że uczest ni czył
w ży ciu kul tu ral nym mia sta. Brał ak tyw ny udział
wpo sie dze niach So sno wiec kie go Ko ła Pol skie go
To wa rzy stwa Le kar skie go i zjaz dach pol skich pe -
dia trów. W fa cho wych wy daw nic twach za miesz -
czał ar ty ku ły na uko we z dzie dzi ny pe dia trii i me -
dy cy ny spo łecz nej (w la tach 1932–1957 ogło sił
dru kiem19 prac). Był wiel kim mi ło śni kiem książ -
ki – swo je za in te re so wa nia re ali zo wał w Klu bie
Li te rac kim, któ ry po wstał wSo snow cu naprze ło -
mie lat 1945–1946. Na le żał do gro na je go współ -
za ło ży cie li i dzia ła czy. Or ga ni zo wał spo tka nia
z au to ra mi ksią żek (m. in. z Adol fem Dy ga siń -
skim), uczest ni czył wdys ku sjach opro ble mach li -
te ra tu ry, sztu ki i kul tu ry. Udzie lał się rów nież
wpra cach ama tor skie go te atru eks pre sji naosie dlu
Zam ko wym. Był żo na ty z Ma rią, z do mu Grze -
szak. Miał dwóch sy nów: Wie sła wa (1920–
1982) – chi rur ga, prof. In sty tu tu He ma to lo gii
w War sza wie, au to ra ksią żek po dróż ni czych, oraz
Wła dy sła wa – prof. Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej.
Zmarł 30 stycz nia 1978 r. w So snow cu. Po cho wa -
ny zo stał namiej sco wym cmen ta rzu ko mu nal nym.
Nie ste ty nie jest pa tro nem żad nej uli cy wSo snow -
cu. MW

Ro man GAŁKOWSKI
(1913 – 2001), 
dzia łacz PTTK

Uro dził się 15 ma ja 1913 r. w So snow cu,
był sy nem Ja na i Ma rii z d. Bia łek.
Do szko ły po wszech nej uczęsz czał w So -
snow cu. Od 1926 ro ku, aż do eme ry tu ry
(1978) pra co wał w so sno wiec kim ma gi -
stra cie, po cząt ko wo ja ko go niec biu ro wy
w Wy dzia le Bu dow nic twa, a na stęp nie
w mia rę pod no sze nia kwa li fi ka cji, na in -
nych, bar dziej od po wie dzial nych sta no wi -
skach. W1951 ro ku ukoń czył szko łę śred -
nią uzy sku jąc ty tuł tech ni ka bu dow la ne go.
Naeme ry tu rę prze szedł ze sta no wi ska za -
stęp cy kie row ni ka dzia łu ds. szkód gór ni -
czych Miej skiej Ra dy Na ro do wej. R. Gał -
kow ski pa sjo no wał się tu ry sty ką. Był
współ za ło ży cie lem Od dzia łu Miej skie go
PTTK w So snow cu i je go pre ze sem przez
czte ry ka den cje (1962 – 1977). Or ga ni zo -
wał im pre zy tu ry stycz ne, ini cjo wał dzia ła -
nia zwią za ne z roz wo jem kra jo znaw stwa
w mie ście. Z je go ini cja ty wy wy ko na no
iumiesz czo no na fron to nie Dwor ca Głów -
ne go PKP ta bli cę pa miąt ko wą po świę co -
ną Alek san dro wi Ja now skie mu, pa tro no -
wi so sno wiec kie go od dzia łu PTTK, jak
rów nież ta bli ce ochro niar skie na za byt ko -
wych obiek tach mia sta. Był za ło ży cie lem
Klu bu Se nio ra Tu ry sty ki i człon kiem Ko -
mi sji Hi sto rii i Tra dy cji wo je wódz twa ka -
to wic kie go, ho no ro wym człon kiem Od -
dzia łu PTTK w So snow cu. Wpi sa ny zo -
stał do Księ gi Za słu żo nych Dzia ła czy
PTTK Wo je wódz twa Ka to wic kie go.
Zmarł 3 paź dzier ni ka 2001 r, a w na szym
mie ście nie zo stał do tych czas uho no ro wa -
ny. MW



styczeń 2013 nr 1

miasto

11

04.12. – w Zespole Szkół
Technicznych świętowano Barbórkę.
Uroczystości połączone były
z ceremonią pasowania uczniów
klasy IGC i II GE na górników.
W formie dziennikarskiego wywiadu
przedstawiono zaproszonym
przedstawicielom wszystkich klas
typowe tradycje górnicze.
Wspomniano patronkę górników św.
Barbarę, barwy, godło i mundur
pracowników kopalni. Po tej części
odbyła się ceremonia pasowania
uczniów na adeptów fachu
górniczego, która połączona była
z tradycyjnym  „skokiem przez
skórę”.
04.12. – w Muzeum otwarto
wystawę „Św. Barbara – patronka
górników”. Najpiękniejsze pieśni
sakralne wykonał Chór Katedralny
„Lutnia” pod dyrekcją Ryszarda
Młyńczaka.
05.12. – w Szkole Podstawowej nr 1
odbyły się uroczystości związane
z Jubileuszem 100-lecia istnienia
placówki. Honorowy patronat
nad obchodami objął prezydent
Kazimierz Górski. Podczas
uroczystości odsłonięto i poświęcono
pamiątkową tablicę.
07.12. – odbył się etap
rejonowy XXI edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK. Uczeń Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich
Grzegorz Marzec zajął
w nim II miejsce w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych. Miejsce
I przypadło uczniowi z Dąbrowy
Górniczej.
08.12. – w Wyższej Szkole
Medycznej (ul. Wojska Polskiego 6)
odbyło się wyjątkowe
„Czepkowanie”. To uroczystość,
podczas której osoby studiujące
pielęgniarstwo otrzymują białe
czepki i symbolicznie dołączają
do grona pielęgniarek. Podczas
uroczystości wykonywany jest m.in.
Hymn Pielęgniarek oraz składane
uroczyste ślubowanie. Do czasu
„Czepkowania” studentki nie
podejmują praktyki zawodowej.
Czepek pielęgniarski stanowi symbol
wykonywanego zawodu, który
dawniej nosiły przyszłe pielęgniarki
podczas zajęć praktycznych.
12.12. – w LO im. Plater odbył
się XIII maraton pisania listów.
W tegorocznym Maratonie Amnesty
International wzięło udział 19 osób.
W tym nie tylko nauczyciele
i uczniowie II LO, ale też absolwenci,
goście z innych szkół oraz po raz

pierwszy w historii „Platerańskich
maratonów” rodzic jednej z uczennic.
Wśród piszących była także dyrektor
Dorota Leszczyńska, która odważnie
zabrała głos w obronie osób, których
podstawowe prawa są łamane przez
ich władze państwowe. Pisano listy
w 10-ciu różnych sprawach i aż 41
z nich napisano w obronie dziewczyn
z punkowego zespołu „Pussy Riot”
skazanych na 2 lata kolonii karnej
za tzw. akt chuligaństwa
motywowany nienawiścią
religijną. W sumie udało się
napisać 150 listów do władz takich
krajów jak: Federacja Rosyjska,
Gwatemala, Białoruś, Tajwan. Każdy
list był  ważnym głosem oddanym
w bardzo konkretnej sprawie.
Organizatorzy Maratonu serdecznie
dziękują wszystkim, którzy wzięli
udział w tym wydarzeniu.  
13.12. – w Muzeum odbyło się
Bożonarodzeniowe Spotkanie
Przyjaciół i Sympatyków Muzeum.
Spotkanie uświetnił koncert kolęd
„Bóg sie rodzi” w wykonaniu Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
15.12. – swoje 101. urodziny
obchodziła mieszkanka Sosnowca
Pani Anna Malesa. Z tej okazji
Szanowna Jubilatka odebrała dyplom
oraz nagrodę jubileuszową
Prezydenta Miasta. Jubilatce
składamy najserdeczniejsze życzenia.
16.12. – w Teatrze  Zagłębia odbyło
się wspólne kolędowanie i kiermasz
świąteczny. Można było kupić anioły
wykonane przez dzieci oraz
niezwykłe bombki, malowane przez
aktorów i znanych artystów
plastyków ze Stowarzyszenia
„Relacje”. Uzyskany dochód pomoże
w budowie sosnowieckiego
hospicjum stacjonarnego.
19.12. – 101. urodziny obchodził
sosnowiczanin Pan Jan Gołacki.
Dyplom oraz nagrodę Jubileuszową
w imieniu Prezydenta Kazimierza
Górskiego wręczyli przedstawiciele
władz miasta. Jubilatowi składamy
serdeczne życzenia.  
21.12. – Dariusz Kmiotek, autor
bestsellerowej książki „Spacerownik
Sosnowiecki” wydał kolejną
publikację o Sosnowcu z okresu
międzywojennego „Sosnowiec Retro
Kryminały”. Książkę można kupić
m. in.: w Centrum Informacji
Miejskiej po promocyjnej cenie 55 zł.
27.12. – w Miejskim Klubie „Maczki”
wystąpił zielonogórski kabaret
SŁUCHAJCIE w składzie: Jarosław
Marek Sobański, Tomasz Łupak
i Janusz Pietruszka. (U)

Z „Ku rie rem” po mie ście

           reklama

W ra mach te go pro gra mu Mi ni ster stwo Ad mi -
ni stra cji i Cy fry za cji wy po sa ży ło pra cow nię
lek cyj ną w naj no wo cze śniej szy sprzęt mul ti -
me dial ny m.in.: ta ble ty dla uczniów i na uczy -
cie li, ta bli cę in te rak tyw ną z rzut ni kiem, lap to -
pem i gło śni ka mi, ka me ry, ska ner, ro uter
oraz 2 AP – dzię ki te mu in ter net bez prze wo -
do wy bę dzie już w ca łej szko le. 

Sprzęt prze zna czo ny jest dla uczniów
klas IV szko ły pod sta wo wej, któ rzy na bie żą co
bę dą sto so wać tech no lo gię mul ti me dial ną
w pro ce sie kształ ce nia. W grud niu w szko le od -
by ły się pierw sze ba da nia so cjo me trycz ne, któ -
re mia ły na ce lu zdia gno zo wa nie uczniów, ro -
dzi ców i na uczy cie li z za sto so wa nia i po trzeb
tech no lo gii in for ma cyj no – ko mu ni ka cyj nych.

– Udział w pro gra mie jest ko lej nym eta pem
kom pu te ry za cji pro ce su edu ka cji w ZSO nr 13.
Pro jekt ba daw czy ma cha rak ter pi lo ta żo wy  –mó -
wi dy rek tor Kry sty naBła żu siak.

Wnio ski z je go re ali za cji po zwo lą Mi ni ster -
stwu Ad mi ni stra cji iCy fry za cji do sto so wać pro -
gram rzą do wy „Cy fro wa Szko ła” do pre fe ren cji
pla có wek edu ka cyj nych. KP

13 grud nia w II LO im. E. Pla ter w So snow cu
od by ła się uro czy stość wrę cze nia uczniom
Sty pen diów Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oraz Mi -
ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Z rąk Dy rek to ra
De le ga tu ry Ślą skie go Ku ra to rium Oświa ty
w Ka to wi cach, Grze go rza Racz ka, Sty pen dia
ode bra ło 67 osób z po wia tów: bę dziń skie go,
dą brow skie go, ja worz nic kie go, my sło wic kie -
go, so sno wiec kie go oraz za wier ciań skie go.
Wśród uczniów szkół so sno wiec kich Sty pen -
dia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej otrzy ma li:
Mi chał Piotr Wci sło – II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Emi lii Pla ter, Mag da le -
na Giec – Nie pu blicz ne Pro fi lo wa ne Li ceum
Po li cyj ne „As”, Ka mil Mi chał Sro ka – Tech -
ni kum nr 8. 

Sty pen dia mi Pre ze sa Ra dy Mi ni strów uho -
no ro wa no 22 uczniów so sno wiec kich pla có -
wek. 

Są to:

• Mał go rza ta An na Żą dło – I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Wa len te go Roź dzień skie go

• An to ni na An na Mu lar czyk – II Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Emi lii Pla ter

• Mo ni ka Da ria Gar ba ciak – III Li ceum Ogól -
no kształ cą ce im. Bo le sła wa Pru sa

• Ju sty na Alek san dra Mo ty ka – IV Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Sta ni sła wa Sta szi ca

• Jo an na Agniesz ka Bu gaj – V Li ceum Ogól -
no kształ cą ce im. Ro ber ta Schu ma na

• Ka ta rzy na Aga ta Ta rza – VI Li ceum Ogól -
no kształ cą ce im. Ja nu sza Kor cza ka

• Mi chał Pa tryk Kuch ciń ski – VII Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Krzysz to fa Ka mi la
Ba czyń skie go

• Do mi ni ka San dra Re wuc ka – Tech ni kum nr 1
• Da ria Ewa Czu ry ło – Tech ni kum nr 2
• Grze gorz Da wid Ma rzec – Tech ni kum nr 3
• Mi chał Piotr Mo cza dło – Tech ni kum nr 6
• Pa try cja Mo ni ka Ka le ta – Tech ni kum nr 7
• Ma te usz Jan Pin del – Tech ni kum nr 8
• Ka ri na Dag ma ra Ko ściań ska – VIII Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Cy pria na Ka mi la Norwida

• Da wid Pa tryk Wa rzy cha – Tech ni kum Nr 4
• Iza be la Mag da le na Klim czak – Ka to lic kie

Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Św. Ja na Bo -
sko przy Pa ra fii Św. To ma sza Apo sto ła 

• Mi chał Bo gu mił Piel ka – Mul ti me dial ne
Nie pu blicz ne Li ceum Ogól no kształ cą ce

• Da ria Ka ro li na Mar ku lis – Nie pu blicz ne Pro -
fi lo wa ne Li ceum Po li cyj ne,, AS”

• Ja cek Jan Kop ciń ski – Pry wat ne Li ceum
Ogól no kształ cą ce Nr 1

• Ewe li na Na ta lia To biasz – Nie pu blicz ne Li -
ceum Ogól no kształ cą ce SMS Pol skie go
Związ ku Pił ki Siat ko wej

• Fi lip Szy mon Sto piń ski – Nie pu blicz ne Li -
ceum Ogól no kształ cą ce SMS Pol skie go
Związ ku Ho ke ja na Lo dzie

• Pau li na Mał go rza ta Ka pa ła – VI Nie pu blicz -
ne Li ceum Ogól no kształ cą ce Przed się bior -
stwa Oświa to we go „Ate na”

Uro czy stość uświet ni ły wy stę py ar ty stycz -
ne mło dzie ży II LO im. E. Pla ter za de dy ko wa -
ne sty pen dy stom. KP, U

Przed Świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia w SP nr 18 w So snow cu
już po raz ko lej ny zor ga ni zo wa no
AKCJĘ „Po dziel się pacz ką”.
Do po mo cy dzie ciom z od dzia łu
on ko lo gii – jak co ro ku – do łą czy -
ły się za przy jaź nio ne pla ców ki:
Gim na zjum nr 16 oraz Przed -
szko le nr 50. Dzie ci zbie ra ły sło -
dy cze dla cięż ko cho rych ró wie -
śni ków.

Ak cja skie ro wa na jest do ma -
łych pa cjen tów cho rych na ra ka
z od dzia łu on ko lo gii i che mio te -
ra pii Gór no ślą skie go Cen trum
Zdro wia Dziec ka z Ka to wic -Li -
go ty. Idea ak cji, któ ra zor ga ni zo -
wa na zo sta ła już po raz 11, ma na -
uczyć uczniów em pa tii oraz po -
ka za nia te go, że war to dać z sie -
bie coś in nym. Zwłasz cza tym,
któ rzy naj bar dziej po trze bu ją po -
mo cy, ma łym pa cjen tom wal czą -

cym przez dłu gie mie sią ce, a cza -
sem la ta z cho ro bą no wo two ro wą,
któ ra za bra ła im bez tro skie dzie -
ciń stwo.

Od dział on ko lo gii dzie cię cej
jest od dzia łem bar dzo smut nym,

mi mo po ma lo wa nych na ko lo ro wo
ścian, to od dział dzie ci ska za nych
na bo le sne ope ra cje, dłu go trwa łe
che mio te ra pie, na świe tla nia.

„Do bra wróż ka”, w któ rej ro lę
od lat wcie la się ko or dy na tor ka

ak cji, Edy ta Uchnast, przy wio zła
dzień przed Wi gi lią na od dział
on ko lo gii dzie cię cej w Ka to wi -
cach -Li go cie. pre zen ty, opłat ki,
świą tecz ne ży cze nia. 

– Każ de spo tka nie z dzie cia -
ka mi cho ry mi na ra ka bar dzo
prze ży wam. Mi mo że by wam
u cho rych dzie ci od wie lu już lat,
to trud no pa trzeć mi na ten ogrom
nie szczę ścia, cier pie nia. Już wie -
le ra zy obie cy wa łam so bie, że
wię cej nie prze kro czę pro gu on -
ko lo gii dzie cię cej, jed nak wiem,
że mu szę od wie dzić te dzie -
ci. I choć bar dzo trud no przy jąć to
do wia do mo ści, wiem, że dla nie -
któ rych z nich są to już nie ste ty
ostat nie świę ta… Sta ram się aby
choć na chwi lę na ich ble dziut -
kich twa rzycz kach po ja wił się
cień uśmie chu – do da je or ga ni za -
tor ka ak cji. (U)

Dobra wróżka
u małych pacjentów 

Stypendia przyznano

„Cyfrowa Szkoła” w ZSO nr 13
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Sosnowcu - Milowicach rozpoczęła się realizacja rządowego programu rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa Szkoła”.
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Miej ski Za kład Za so bów Lo ka -
lo wych w So snow cu otrzy ma do -
fi nan so wa nie na wy re mon to wa -
nie pu sto sta nu, biu row ca hu ty
„Ce dler”, przy uli cy Ni wec -
kiej 22. W ten spo sób mia sto zy -
ska trzy miesz ka nia o po wierzch -
ni ok. 100 m2 oraz trzy na ście lo -

ka li ko mu nal nych o po wierzch -
ni 40 – 50 m2.

Re mont bu dyn ku osza co wa no
na po nad 2,5 mi lio na zło tych.
Dzię ki 40-pro ce to we mu do fi nan -
so wa niu z Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go re mont bę dzie moż li -
wy. Resz tę, oko ło 1,5 mi lio na zło -

tych mu si do ło żyć gmi na. Miesz -
ka nia ma ją być go to we jesz cze
w tym ro ku, praw do po dob nie na
prze ło mie III i IV kwar ta łu.

Wpierw szym kwar ta le te go ro -
ku ma być od da nych doużyt ku tak -
że25 miesz kań so cjal nych przyuli -
cy Hu ba la Do brzań skie go. (U)

styczeń 2013 nr 1

miasto

12

Ni ko la, ma leń ka có recz ka pań -
stwa Na si dłow skich, przy szła
na świat w syl we stra… w win dzie
w blo ku przy ul. 11 li sto pa da, na -
le żą cym do za so bów Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „Hut nik”. Ak cja
po ro do wa na stą pi ła tak nie spo -
dzie wa nie, że nie by ło cza su ani
do je chać do szpi ta la, ani na wet
dojść do cze ka ją cej ko ło blo ku
ka ret ki. Na szczę ście cór ka An ny
i Da riu sza Na si dłow skich przy -
szła na świat zdro wa. 

Ma ma dziew czyn ki wy bra ła
się z ro dzi ną na syl we stra
do ro dzi ców swo je go mę ża
i w ogó le nie przy pusz cza ła, że
jesz cze w sta rym ro ku uro dzi
cór kę. Da tę po ro du mia ła wy -
zna czo ną na 2 stycz nia. Jak tyl -
ko po czu ła ból i zmie rzy ła czę -

sto tli wość skur czy, za dzwo ni ła
po ka ret kę. 

Już w win dzie roz po czę ła się
ak cja po ro do wa. Dwie pie lę -
gniar ki nie mia ły żad nej al ter na -
ty wy. Mu sia ły ode brać po ród
jesz cze w win dzie, bo mło da ma -
ma nie zdą ży ła wyjść z win dy
do za par ko wa nej ka ret ki ani wró -
cić z po wro tem do miesz ka nia,
gdzie cze ka no na na dej ście no -
we go ro ku. 

Dziew czyn ka uro dzi ła się
w do brym sta nie, wa ży ła 2700 g
i mie rzy ła 52 cm. 

Ze wzglę du na to, że uro dzi ła
się w tak nie ty po wych oko licz no -
ściach, już w szpi ta lu otrzy ma ła
wy praw kę od pra cow ni ków Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Hut nik”.
Pre zen ty dla niej i jej star szej, pię -

cio let niej sio stry oraz bu tel kę szam -
pa na ze wzglę du na syl we stro wą
da tę urodzin dziecka wrę czył Ma -
ciej Ada miec, pre zes SM „Hut -
nik”. – To chy ba pierw szy przy pa -
dek na ro dzin dziec ka w win dzie
w Pol sce, o ile nie na świe cie. Ży -
czy my ro dzi com, że by ich có recz -
ka cho wa ła się zdro wo – mó wi Ma -
ciej Ada miec. Choć po ja wi ły się już
pro po zy cje, by ma ła dziew czyn ka
do sta ła odspół dziel ni pre zent wpo -
sta ci miesz ka nia, zwłasz cza że jej
ro dzi ce tak że miesz ka ją w za so -
bach miesz ka nio wych „Hut ni ka”,
to jed nak jest to nie moż li we. – Nie -
ste ty, nie ma ta kiej moż li wo ści. Ani
miesz ka nie, ani na wet, jak żar tu ją
in ni, dar mo we prze jaz dy win dą nie
wcho dzą w grę – przy znał Ma ciej
Ada miec. (sk)

Błyskawiczny poród w...
windzie 

6 grud nia w I Na uczy ciel skim
Ko le gium Ję zy ków Ob cych
w So snow cu od by ła się trze cia
edy cja Fe sti wa lu Ta len tów „Ta lent
Work shops”.  Trzy la ta te mu słu -
cha cze i na uczy cie le I NKJO
po raz pierw szy w ta ki spo sób po -
sta no wi li uczcić tra dy cyj ne „Mi -
ko łaj ki” – i Świę to się przy ję ło.
Ba, z ro ku na rok jest co raz cie -
kaw sze. Im pre za ta ma na ce lu
ujaw nie nie drze mią cych w mło -
dych lu dziach ta len tów, zna nych
cza sem tyl ko naj bliż szej ro dzi nie

czy przy ja cio łom. Tym, co
ogrom nie cie szy or ga ni za to rów
jest fakt, że swój udział w świę cie
ta len tów zgła sza ją za rów no słu -
cha cze Ko le gium, jak i je go pra -
cow ni cy oraz ab sol wen ci, a na wet
oso by stu diu ją ce w in nych pla -
ców kach. Nie za bra kło więc mu -
zy ki: na po trze by fe sti wa lu ukon -
sty tu ował się ze spół świet nie in -
ter pre tu ją cy naj więk sze prze bo je
kla sy ki roc ka, a ich ży wio ło we
wy stę py prze pla ta ne by ły pre zen -
ta cja mi li rycz nych, sil nie od dzia -

łu ją cych na emo cje pie śni w wy -
ko na niu okry tych dzię ki te mu
świę tu so li stów. Czy ta no tak że
wier sze. Mło dzi au to rzy dzie li li
się owo ca mi swo jej po etyc kiej
twór czo ści, na któ rą skła da ły się
na stro jo we wier sze li rycz ne i krót -
kie, nie raz dow cip ne i bły sko tli we
for my po etyc kie, ha iku i ka lam -
bu ry. Obok re ci ta li mu zycz nych
i re cy ta cji waż ny ele ment fe sti wa -
lu sta no wi ły pre zen ta cje prac pla -
stycz nych, fo to gra fii i sztu ki użyt -
ko wej. Choć twór ca mi by li ama -
to rzy, wie le prac cha rak te ry zo wa -
ło się nie złym po zio mem ar ty -
stycz nym i, przede wszyst kim,
du żą ory gi nal no ścią.

Wśród uczest ni ków im pre zy
był gość spe cjal ny, Zbi gniew Pod -
sia dło, ar ty sta fo to graf ma ją cy
na swo im kon cie licz ne na gro dy
i wy róż nie nia. Nie tyl ko za szczy -
cił Ko le gium swo ją obec no ścią
na fe sti wa lu ta len tów, lecz tak że
ze chciał uświet nić wy sta wę
przed sta wia jąc jed ną ze swo ich
prac. Nie zwy kle cie pło wy po wia -
dał się o fe sti wa lu, twór czo ści ko -
le gial nej mło dzie ży i jej za an ga -
żo wa niu w dzia łal ność ar ty stycz -
ną.

By ło więc coś „dla du cha”,
by ło i „dla cia ła”. Ostat ni ak cent
im pre zy to ujaw nie nie ta len tów
ku li nar nych, a ra czej cu kier ni -
czych i de gu sta cja pysz nych ciast
pie czo nych przez uczest ni -
ków. I choć im pre za od by wa ła się
w mroź ny gru dnio wy dzień, to at -
mos fe ra by ła za iste go rą ca! (U)

Dzień Talentów
w Kolegium

M
a riusz To bia siew

cz

W tym nu me rze roz po czy na my cykl, w ra mach któ re -
go bę dzie my pre zen to wać syl wet ki po li cjan tów pierw -
sze go kon tak tu, czy li dziel ni co wych Ko men dy Miej -
skiej Po li cji, pra cu ją cych nate re nie na sze go mia sta. Pre -
zen tu je my dziel ni co wych z I Ko mi sa ria tu Po li cji. Każ -

dy dziel ni co wy po sia da służ bo wy nu mer te le fo nu ko -
mór ko we go, podktó ry moż nadzwo nić. Je śli nie od bie -
ra po łą cze nia, ozna cza, że nie ma go w pra cy.  W ta kiej
sy tu acji  na le ży skon tak to wać się z dy żur nym jed nost -
ki pod nu mer te le fo nu32/ 2691100 lub32/ 2660801. 

Poznaj swojego dzielnicowego

Dzielnica nr 1 – asp. szt. RAfAł GRębosz 
tel. 694-446-501, 32 – 26911 08  

ulice: 3 Maja od 20 do 38 i od 21 do 39; Ks.
Śmigielskiego; Małachowskiego od 1 do 15 i od 2
do 34; Mościckiego; Parkowa, Urbanowicz;
Zwycięstwa.

Dzielnicowy asp. szt. Rafał Grębosz – lat 41
Staż w pracy w Policji – 18 lat
w tym jako dzielnicowy – 14 lat 
żonaty, jedno dziecko – syn Mateusz
hobby: muzyka – gra na perkusji 

Dzielnica nr 2 – st. sierż. MARek JANUsz
tel. 694-446-502, 32 – 2691108 

ulice: 3 Maja od 1 do 19 i od 2 do 18;
Głowackiego; Piłsudskiego od 3 do 7A; 
Plac 100-lecia; Targowa; Warszawska.

Dzielnicowy st. sierż. Marek Janusz lat 34
Staż w pracy w Policji – 4 lata
w tym jako dzielnicowy – od września 2012 r.
absolwent wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej
o kierunku fizjoterapia i edukacja szkolna
żonaty, jedno dziecko córka
hobby – aktywna turystyka, karawaning 

Dzielnica nr 3 – asp. DARiUsz sośNieRz
tel. 694-446-503, 32 – 2691108 

ulice: Dekerta; Kościelna nr 1 i od 2 do 14;
Małachowskiego od 36 do 52 i nr 17;
Modrzejowska; Ostrogórska od 3 do 5;
Sienkiewicza od 16 do 28; Szklarniana;
Wyszyńskiego.

Dzielnicowy asp. Dariusz Sośnierz – lat 35
Staż w pracy w Policji – 15 lat
w tym jako dzielnicowy – 5 lat
żonaty, dwoje dzieci,
hobby – sporty ekstremalne

Dzielnica nr 4 – st. sierż. łUkAsz Polis
tel. 694-446-504, 32 2691 108

ulice: 1Maja od 2 do 26 i od 13 do 17; Biała; Ceglana;
Chłodna; Kruczkowskiego; Ostrogórska od 15 do 43
i od 18 do 30; Radocha od 2 do 10; Rozwojowa;
Sienkiewicza od 17 do 37; Warneńczyka; Żurawia.  

Dzielnicowy st. sierż. Łukasz Polis lat. 35
Staż w pracy w Policji – 6 lat
w tym jako dzielnicowy – 1 rok
absolwent Politechniki Częstochowskiej
na kierunku inżynieria materiałowa 
żonaty, jedno dziecko, urodził się w Sosnowcu
i od lat jest związany ze społecznością miasta.

Dzielnica nr 5 – asp. JAcek sUWARt
tel. 694-446-505, 32 – 2691108

ulice: Jagiellońska; Kościelna od 3 do 13 i od 16
do 60; Radocha od 25 do 27; Sienkiewicza od 3
do 15; Wspólna; Zegadłowicza.

Dzielnicowy asp. Jacek Suwart lat 42
Staż w pracy w Policji – 22 lata
w tym jako dzielnicowy – 7 lat
absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku
socjologia i pedagogika opiekuńcza
żonaty, dwoje dzieci
hobby: muzyka, gra na gitarze

Będą nowe mieszkania
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Sty czeń
•7 stycz nia wHa li Spor to wej Miej -
skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w So snow cu przy ul. Że rom skie go
od był się III tur niej Pu char Pol ski
Ju nio rów do lat 20 w sza bli ko biet
i męż czyzn. Świet ny start za li czy li
na si za wod ni cy, re pre zen tan ci TMS
Za głę bie. Wry wa li za cji ko biet wy -
gra ła Ka ro li na Wal czak, a wśród
męż czyzn trze cią lo ka tę za jął Mi -
chał Ko chan.
• Ma te usz Gra bis za wod nik Gru py
Ko lar skiej Za głę bie So sno wiec wy -
wal czył brą zo wy me dal w roz gry -
wa nych wEł ku Mi strzo stwach Pol -
ski w ko lar stwie prze ła jo wym.
• 26 me da li wy wal czy li lek ko atle ci
MKS-MOS Pło mień So sno wiec
pod czas Ha lo wych Mi strzostw Wo -
je wódz twa Ślą skie go Se nio rów, Ju -
nio rów i Ju nio rów młod szych, któ -
re od by ły się w Brzesz czach i Spa -
le. Na si za wod ni cy zdo by li 12 zło -
tych krąż ków,7 srebr nych i7 brą zo -
wych.
• Zło te Klin gi „Dzien ni ka Łódz kie -
go” dla sza bli stów TMS Za głę bie.
Wśród pań trium fo wa ła Mar ta Pu -
da, wry wa li za cji męż czyzn Ma ciej
Re gu lew ski. – Te go jesz cze nie by -
ło. Zgar nę li śmy dwie klin gi. To
świet ny wy nik na szych mło dych
za wod ni ków – re la cjo no wał tre ner
TMS Za głę bie Le szek Chło sta.

Lu ty
• Pił ka rze Czar nych trium fa to -
rem XVII Ha lo wych Mi strzostw
Za głę bia im. Wło dzi mie rza Ma zu -
ra. W fi na le im pre zy po ko na li
obroń cę tro feum, eki pę Za głę -
bia 5:2. 
• So sno wi cza nin Ar tur Pió ro znów
trium fo wał. Tym ra zem nie naba se -
nie, ale w ple bi scy cie na naj lep sze -
go spor tow ca nie sły szą ce go w Pol -
sce! Nasz zna ko mi ty pły wak za jął
pierw sze miej sce z prze wa gą pra -
wie 2 tys. gło sów nad ko lej nym za -
wod ni kiem.
• Zna ko mi ty wy stęp An ge li ki Wą -
tor, sza blist ki TMS Za głę bie pod -
czas ro ze gra ne go w Bu da pesz cie
Pu cha ru Świa ta ju nio rek. So sno wi -
czan ka upla so wa ła się na6 miej scu.
• Świet ny wy stęp mło dych pił ka rzy
Za głę bia w te go rocz nej edy cji Za -
głę bie Cup. Pod opiecz ni Paw ła Ga -
si ka z rocz ni ka 2003, po dzie le ni
na dwie dru ży ny za ję li pierw sze
idzie wią te miej sce. Naj lep szym pił -
ka rzem tur nie ju został tak że gracz
so sno wi czan Mak sym Nie miec.

Ma rzec
• Ho ke iści Za głę bia za pew ni li so bie
li go wy byt na ko lej ny se zon.
Wsiód mym, de cy du ją cym spo tka -
niu pierw szej run dy play -out so sno -
wi cza nie po ko na li na wła snym lo -
dzie Ne stę Ka ra we li To ruń 5:1.
Osta tecz nie nasz ze spół za koń czył
zma ga nia w PLH na 6 miej scu.
• Dwa me da le zdo by ły za wod nicz -
ki MKS-MOS Pło mień So sno wiec
pod czas ro ze gra nych w Byd gosz -
czy -My ślę cin ku84. Mi strzo stwach
Pol ski Se nio rów w bie gach prze ła -
jo wych. Nadru gim miej scu ry wa li -
za cję w bie gu na 8 km ukoń czy ła
Ur szu la Nęc ka, któ ra ule gła je dy nie

fa wo ryt ce Ka ta rzy nie Ko wal skiej.
Na trze cim miej scu w punk ta cji
klu bo wej skla sy fi ko wa na zo sta ła
na sza dru ży na w skła dzie: Ur szu la
Nęc ka – 2 wbie gu na8km, San dra
Mi cha lak 10 w bie gu na 4 km oraz
An naLem part15 wbie gu na4 km.
• Pił ka rze Za głę bia uda nie roz po -
czę li wio sen ną run dę zma gań.
W pierw szym spo tka niu zre mi so -
wa li nawy jeź dzie zChro brym Gło -
gów1:1. Punkt nabo isku wi ce li de -
ra II li gi (gr. za chod nia) ura to wał
nie za wod ny Ra fał Jan kow ski.
• W Ja strzę biu Zdro ju od by ły się
Mi strzo stwa Ka ra te Ky oku shin
Ma kro re gio nu Ślą skie go. Wza wo -
dach wy star to wa ło 141 za wod ni -
ków z 25 klu bów, w tym przed sta -
wi cie le So sno wiec kie go Klu bu Ka -
ra te. Do ro bek na szych re pre zen tan -
tów to czte ry me da le – zło ty, srebr -
ny i dwa brą zo we.

Kwie cień
• Fan ta stycz nie za pre zen to wa li się
sza bli ści TMS Za głę bie So sno wiec
pod czas Mi strzo stwa Pol ski do lat
23 w szer mier ce. So sno wi cza nie
zdo by li aż 6 me da li, w tym 3 zło te!
W zma ga niach in dy wi du al nych
trium fo wa li Mar ta Pu da i Da mian
Sku bi szew ski.
• W za koń czo nych roz gryw -
kach III Li gi Męż czyzn gru py 1
w te ni sie sto ło wym bez a pe la cyj nie
naj lep szą dru ży ną oka zał się UKS
Hu ra gan So sno wiec. Za wod ni cy
Hu ra ga nu w 22 me czach od nie śli
kom plet zwy cięstw i z prze wa gą
pię ciu punk tów nadAr ma da BTTS
Si le sia Mie cho wi ce II By tom
awan so wa li do ba ra ży o II li gę.
• WŁa zi skach Gór nych roz gry wa -
no Mi strzo stwa Ślą ska Ju nio rów
w Te ni sie Sto ło wym. Za wod nik
UKS Hu ra gan So sno wiec Alek san -
der Szy dło zdo był dwa zło te me da -
le. Ty tu ły mi strzow skie zo sta ły wy -
wal czo ne w grze de blo wej wraz ze
Sta ni sła wem Sój ką (UKS Wo lej
Ru da Slą ska) oraz grze mie sza nej
wraz z Pa try cją Wie chu łą (za wod -
nicz ka nie sto wa rzy szo na).
• W Lę dzi nach od był się dru gi
mecz ba ra żo wy o awans do II li gi
te ni sa sto ło we go po mię dzy Klu -
bem Te ni sa Sto ło we go Lę dzi ny
i Uczniow skim Klu bem Spor to -
wym Hu ra gan So sno wiec. Po wy -
gra nej w So snow cu 6: 4 na wy jeź -
dzie nasz ze spół uległ ry wa lom

w ta kim sa mym sto sun ku i o
wszyst kim de cy do wa ły se ty w po -
szcze gól nych po je dyn kach. Wtych
gó rą by li so sno wi cza nie i dzię ki te -
mu za pew ni li so bie awans do wyż -
szej kla sy roz gryw ko wej.

Maj
• Pod czas Mi strzostw Ślą ska Ka de -
tów wTe ni sie Sto ło wym roz gry wa -
nych wJa strzę biu Zdro ju UKS Hu -
ra gan So sno wiec zde kla so wał ry -
wa li. Jan Szym czyk i Szy mon
Twar dow ski zdo by li zło to wdru ży -
nie bez stra ty par tii, gro miąc ry wa li
we wszyst kich po je dyn kach3:0. In -
dy wi du al nym Mi strzem Ślą ska zo -
stał Jan Szym czyk.
• Ar tur Pió ro, nie sły szą cy pły wak
z So snow ca bi je ko lej ne re kor dy.
Tym ra zem pod czas mi strzostw
Pol ski na ba se nie 50-me tro wym
wOlsz ty nie usta no wił re kord świa -
ta, 2 re kor dy Eu ro py i 4 re kor dy
Pol ski w pły wa niu nie sły szą cych.
• Naplan szach ka to wic kie go Ko le -
ja rza ro ze gra ne zo sta ły Mi strzo stwa
Pol ski w sza bli. Eki pa TMS Za głę -
bia wró ci ła z nich z dwo ma brą zo -
wy mi me da lem wy wal czo ny mi
przez na sze dru ży ny, w przy pad ku
pań był to dru gi ze spół, teo re tycz nie
słab szy, któ ry spra wił tym sa mym
mi łą nie spo dzian kę.
• So sno wi czan ka i jed no cze śnie re -
pre zen tant ka ka dry na ro do wej
wko lar stwie Eu ge nia Bu jak bar dzo
do brze za pre zen to wa ła się pod czas
za wo dów w Ho lan dii. Po lka w do -
bo ro wej staw ce za ję ła 22 miej sce.
• Za koń czył się fi nał kra jo wy pro -
gra mu Ener ga Ba sket Cup – naj -
więk sze go w Pol sce pro gra mu ko -
szy kar skie go dla dzie ci ze szkół
pod sta wo wych. Mi strzy nia mi Pol -
ski zo sta ły dziew czę ta ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 45 im. J. Kor cza ka
z So snow ca.

czer wiec
• Za wod ni cy GK Za głę bie So sno -
wiec wzię li udział wIIIse rii Pu cha -
ru Pol ski w ko lar stwie szo so wym
w Tu ra wie. W kat. mło dzi ków ry -
wa li zo wa no w Mię dzy wo je wódz -
kich Mi strzo stwach Mło dzi ków,
w któ rych 3 miej sce i brą zo wy me -
dal zdo był Se ba stian Gra bis, na 8
po zy cji upla so wał się Piotr Ba ra -
now ski.
• 14 czerw ca dziew czę ta z UKS
Dwój ka przy Gim na zjum nr 2

wSo snow cu,  awan so wa ły doII Li -
gi Ko biet w te ni sie sto ło wym.
• Pod czas Dru ży no we go Wie lo -
bo ju Pły wac kie go Dzie ci 10-11
lat, któ ry od był się w Kra ko wie
za wod ni cy KS Gór nik So sno -
wiec zdo by li 11 me da li. W dru -
ży nie z So snow ca star to wa li:
Wik to ria Ka sprzyk, Wik to ria Ga -
ru la, Oli wia Wi śniew ska, Ju lia
Za bo ro wicz, Oli wia Czech, Kon -
rad Ga ła, Ja kub He risz i Ja kub
Maj.
• 18 czerw ca w wie ku 74 lat zmarł
by ły zna ko mi ty pił karz Za głę bia
So sno wiec Ro man Ba zan. Nie prze -
rwa nie bro nił barw Za głę bia mię -
dzy 1960 a 1973 ro kiem. W tym
cza sie usta no wił re kord na sze go
klu bu, gdyż ro ze grał aż304 spo tka -
nia. ZZa głę biem zdo był trzy wi ce -
mi strzo stwa Pol ski. Z Ba za nem
wskła dzie Za głę bie trzy krot nie zaj -
mo wa ło3 miej sce wIli dze, się gnęli
po dwa Pu cha ry Pol ski i po Pu char
Ame ry ki. W re pre zen ta cji Pol ski
ro ze grał 21 spo tkań, w któ rych
strze lił 2 bram ki.

Li piec
• We fran cu skim Li ber co urt od by ła
się III Olim pia da Miast Part ner -
skich. Z do brej stro ny za pre zen to -
wa ła się w niej re pre zen ta cja So -
snow ca, któ ra wy wal czy ła trze cie
miej sce. Na si re pre zen tan ci wskła -
dzie: Da ria Po lań ska, Do mi ni ka Za -
bie ga ła (pił kar ki Czar nych), Bar -
tosz Gór ski, Pa try cja Lu ty (tre ne rzy
z Czar nych) oraz sza blist ka TMS
Za głę bie Pa me la War szaw ska i ko -
larz GK Za głę bie Mi chał Ku cia
wal czy li w pię ciu kon ku ren cjach.
• Ko lej ny zna ko mi ty start so sno -
wiec kie go pły wa ka Ar tu ra Pió ro,
tym ra zem w Gli wi cach. Pod czas
Mi strzo stwa Ślą ska w pły wa niu
OPEN, oraz mło dzie ży w wie -
ku 14-18 lat nasz nie sły szą cy za -
wod nik czte ro krot nie sta nął na naj -
wyż szym stop niu po dium.
• Ku lo miot Krzysz tof Brzo zow ski
we wspa nia łym sty lu zdo był srebr -
ny me dal mi strzostw świa ta ju nio -
rów pcha jąc ku lę na od le -
głość 21.78 m. Tym sa mym o 64
cm po pra wił wła sny re kord Pol ski.
• 13 lip ca 2012 So sno wiec już
po raz trze ci go ścił ko la rzy re pre -
zen tu ją cych naj wyż szą for mę spor -
to wą na świe cie. Tym ra zem na te -
re nie na sze go Mia sta zo sta ła ro ze -
gra na Lot na Pre mia Spe cjal na im.
Ja naKie pu ry wra mach4. eta pu69.
To ur de Po lo gne UCI World To ur.
• Zna ko mi ty start na szych lek ko -
atle tów pod czas Ogól no pol skiej
Olim pia dy Mło dzie ży. Za wo dy od -
by ły się wKra ko wie. Re pre zen tan -
ci MKS MOS Pło mień So sno wiec
zdo by li wnich sześć me da li, wtym
czte ry zło te.

Sier pień
• Uda ny po czą tek se zo nu dla pił ka -
rzy Za głę bia. Na in au gu ra cję roz -
gry wekII li gi so sno wi cza nie po ko -
na li przed wła sną pu blicz no ścią
Choj ni czan kę Choj ni cę 1:0.
• So sno wi cza nin Da mian Woj ta sik,
wy cho wa nek UKS „Ka zi mierz
Pło mień” So sno wiec, ab sol went

SP32 i Gim na zjum nr 5 w Ka zi -
mie rzu Gór ni czym, wpa rze z Ja ro -
sła wem Le chem zdo był ty tuł mi -
strza Pol ski w siat ków ce pla żo wej.
• Napo sie dze niu za rzą du klu bu kie -
row nic two Czar nych So sno wiec
pod ję ło de cy zję o wy co fa niu z roz -
gry wek IV li gi mę skie go ze spo łu
pił ki noż nej. Czar ni od dłuż sze go
cza su bo ry ka li się z kło po ta mi fi -
nan so wy mi.

wrze Sień
• Pod czas pierw sze go Wo je wódz -
kie go Tur nie ju Kla sy fi ka cyj ne go
wTe ni sie Sto ło wym Ju nio rów, któ -
ry od był się 9 wrze śnia w Za wier -
ciu za wod nik UKS Hu ra gan So -
sno wiec Jan Szym czyk wy wal czył
pierw sze miej sce.
• Krzysz tof Brzo zow ski, ku lo miot,
za wod nik MKS – MOS „Pło mień”
So sno wiec, zo stał no mi no wa ny
w ple bi scy cie Eu ro pe an Ath le tics
do ty tu łu wscho dzą cej gwiaz dy
Kró lo wej Spor tu naSta rym Kon ty -
nen cie!
• Za wod ni cy GK Za głę bie So sno -
wiec wzię li udział w mi nio ną nie -
dzie lę w Mi strzo stwach Pol ski
w Ma ra to nie MTB zor ga ni zo wa -
nych wDą bro wie Gór ni czej. Zbar -
dzo do brej stro ny po ka zał się Ma te -
usz Gra bis, któ ry na dy stan sie
MEDIO 70 km w ka te go rii M1 za -
jął 3 miej sce.
• Wiel kim suk ce sem so sno wiec -
kich ko szy ka rek JAS-FBG za koń -
czył sięVIMię dzy na ro do wy Fe sti -
wal Ko szy ków ki –So sno wiec Cup -
-2012. 32 ze spo ły z Pol ski, Sło wa -
cji, Włoch, Ło twy, 80 ro ze gra nych
spo tkań, po nad 53 go dzi ny za cię tej
ko szy kar skiej wal ki. Tak wlicz bach
przed sta wia się szó sta już edy cja
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Ko -
szy ków ki Dziew cząt – So sno wiec
CUP 2012.
• AKS Niw ka ob cho dził 95-le cie
ist nie nia. Ztej oka zji od by ła się uro -
czy sta ga la, pod czas któ rej na gro -
dzo no wszyst kich, któ rzy przy czy -
ni li się do roz wo ju klu bu.

paź dzier niK
• Do sko na ły start Eu ge nii Bu jak
pod czas To ro wych Mi strzo stw Pol -
ski Eli ty, któ re od by ły się na prusz -
kow skim we lo dro mie. So sno wi -
czan ka zdo by ła pięć me da li, w tym
zło ty w sprin cie olim pij skim.
• Spi rit on Le mon, czy li so sno wiec -
ka dru ży naUl ti ma te Fris bee wra ca
z Wro cła wia ze zło ty mi me da la mi
mi strzostw Pol ski!
• So sno wi czan ka Eu ge nia Bu jak
wraz zko le żan ka mi z re pre zen ta cji
się gnę ła po srebr ny me dal mi -
strzostw Eu ro py w ko lar stwie to ro -
wym.
• W So snow cu od by ła się II se ria
Prze ła jo we go Pu cha ru Pol ski wko -
lar stwie gór skim. Wry wa li za cji za -
wod ni ków U -23 trze cie miej sce za -
jął za wod nik Gru py Ko lar skiej Za -
głę bie Ma te usz Gra bis.
• W ro ze gra nych w Pszo wie XI
Mi strzo stwach Ślą ska Uczniow -
skich Klu bów Spor to wych w te ni -
sie sto ło wym dru gie miej sce wkla -
sy fi ka cji ge ne ral nej wy wal czył Hu -
ra gan So sno wiec.

• W Pu cha rze Pol ski ju nio rów
wKo ni nie bar dzo do brze za pre zen -
to wa ły się za wod nicz ki TMS Za -
głę bie. Tym ra zem zde kla so wa ły
ry wal ki i za ję ły ca łe po dium.
Trium fo wa ła Ka ro li na Wal czak.
• W Szcze cin ku od by ły się XXIII
Mi strzo stwa Pol ski Mło dzie żow -
ców Ka ra te Ky oku shin w wie -
ku 18 – 21 lat. So sno wiec ki Klub
Ka ra te re pre zen to wał Mi ko łaj
Brzo stow ski, któ ry w ku mi te 75 kg
zdo był brą zo wy me dal.

Li Sto pa d
• Mar cel Rudz ki, za wod nik So sno -
wiec kie go Klu bu Ka ra te wy wal -
czył zło ty me dal w ku mi te pod -
czas XXIX Pu cha ru Pol ski Se nio -
rów wKa ra te Ky oku shin wKo sza -
li nie.
• W ostat nim me czu piłkarki I-
ligowych Czarnych po ko na ły 3:1
ze spół zŁasz czo wa ido run dy wio -
sen nej przy stą pią ja ko li der.
• Już po raz dzie wią ty So sno wiec
był go spo da rzem za wo dów Pu cha -
ru Świa ta ju nio rów w sza bli ko biet
i męż czyzn do lat 20. Tra dy cyj nie
już im pre za sta ła na wy so kim po -
zio mie. Dopeł ni szczę ścia za bra kło
suk ce sów spor to wych so sno wiec -
kich sza bli stów.
• Ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych nr 1 w So snow cu Mo ni ka
Do bko oraz Da mian Sło ciń ski zdo -
by li 10 me da li na Mi strzo stwach
Eu ro py w te ni sie sto ło wym.
• Nie uda ło się w Pu cha rze Świa -
ta szermierzy, po wio dło się
w zma ga niach II Pu cha ru Pol ski.
Pod czas za wo dów ro ze gra nych
w Ło dzi fi nał zma gań pań, był we -
wnętrz ną spra wą so sno wi cza nek.
Spo tka ły się w nim Ka ro li na Cie -
ślar i An na Cios. Trium fo wa ła ta
pierw sza.
• Z tre ner ską ław ką Za głę bia So -
sno wiec roz stał się Je rzy Wy ro bek.
Je go na stęp cą bę dzie Mi ro sław
Kmieć.

Gru dzień
• Dwa me da le wy wal czy ły za wod -
nicz ki Bu do wal nych So sno wiec
pod czas ro ze gra nych w Wied niu
mi strzostw świa ta wju -jit su. Pozło -
to się gnę ła Agniesz ka Ber gier, któ -
ra sta nę ła na naj wyż szym stop niu
po dium w kat. 49 kg, na to miast
srebr ny me dal wy wal czy ła Mar ty -
na Bie roń ska w kat. 55 kg.
• Do sko na ły start Mi ko ła ja Brzo -
stow skie go, re pre zen tan ta So sno -
wiec kie go Klu bu Ka ra te pod czas
ro ze gra nych w Ser bii Mi strzostw
Eu ro py ju nio rów w ka ra te ky oku -
shin. Nasz re pre zen tant wy wal czył
brą zo wy me dal w ka te go rii ku mi te
-70 kg.
• 9 grud nia w ha li spor to wej „Niw -
ka” pod pa tro na tem klu bu AKS
Niw ka oraz Ra dy Dziel ni cy „Po łu -
dnie” wSo snow cu od był się IVPił -
kar ski Me mo riał im. Je rze go Klo -
ca. Zwy cię stwo od nio sła pro wa -
dzo na przez Ma cie ja Mi zię dru ży -
na go spo da rzy, któ ra w wiel kim fi -
na le po rzu tach kar nych po ko na ła
Gwa rek Za brze.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

Mi nął rok, czy li naj waż niej sze wy da rze nia
w spo rcie so sno wiec kim 2012
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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 4 lutego 2013 r. Wśród au to rów
po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem
„Krzy żów ka nr 1”) roz lo so wa ne zo sta ną na gro dy, któ re
pro si my od bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Poziomo: 1 – azjatycka świątynia, 5 – straszenie
popełnieniem przestępstwa, 8 – mieszkaniec Podhala, 9
– mówca, 10 – kawa, herbata lub tytoń, 11 – tam kupisz
okulary, 12 – tworzywo na bieżnię, 14 – futerał na
pistolet, 16 – chodzi za pługiem, 17 – rower dla dwojga,
19 – nonsens, niedorzeczność, 21 – panuje w szkole
podczas przerwy, 22 – pies rodzaju żeńskiego, 25 – imię
żeńskie, 28 – koneser, 29 – zwierzę futerkowe, 30 – w
starożytności stolica potężnego państwa na Peloponezie,
32 – w wyposażeniu wędkarza, 34 – opakowanie pasty
do zębów, 35 – zmniejsza je smar, 36 – wiraż, 37 –
Bałtyk lub Adriatyk, 38 – kwiatowa grządka, 39 –
samochodowy wypadek.

Pionowo: 1 – lek na tę chorobę to Prostamol, 2 –
ośmioosobowy zespół, 3 – wykształcony rolnik, 4 –
duży żelazny gwóźdź, 5 – cukier gronowy, 6 – odmiana
agatu, 7 – największy dusiciel, 13 – odnowienie,
restauracja, 15 – większa od poziomki, 18 – przed
widzami w kinie, 20 – latem tam się chłodzimy, 23 –
mieszkanie zakonników, 24 – rodzaj pieczywa, 26 –
klątwa kościelna, 27 – pracuje na cmentarzu, 28 –
bakteria, 31 – słuszność, 33 – płaksa. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 11/2012: „DZISIAJ W BETLEJEM WESOŁA NOWINA”
Nagrody otrzymują: JERZY MROŻEK, MARTA OLSZEWSKA i BARBARA RUSZNIAK.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  1

KI NO HE LIOS, 
ul. Mo drze jow ska 32b,
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Re zer wa cja te le fo nicz na 
032 363 14 14, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl

REPERTUAR PRASOWY
KINA HELIOS SOSNOWIEC
11.01.2013 - 17.01.2013 r.
KINO KONESERA: „BESTIE
ZPOŁUDNIOWYCH KRAIN”
WYŁĄCZNIE
WPONIEDZIAŁEK – 14.01.
dramat, od15 lat, USA,92 min.
GODZ.17.15
PREMIERY:„ŻYCIE PI” 3D 14.00.
przygodowy, od 12 lat, USA, 127
min. LEKTOR, „ŻYCIE PI” 3D
16.30, 19.00, 21.30. przygodowy, od

12 lat, USA, 127 min. NAPISY,
„SĘP” 10.45, 13.30, 18.30, 21.15.
thriller, od 15 lat, Polska, 133 min.
„PRAWIE JAK GLADIATOR”
11.30, 15.30. komedia/animacja,
b/o, Włochy/Francja/Niemcy.
„PRAWIE JAK GLADIATOR”
3D 9.30, 13.30, 17.30.
komedia/animacja, b/o,
Włochy/Francja/Niemcy,
POZOSTAŁE TYTUŁY:
„BEJBI BLUES” 16.15, 19.30,
21.45. dramat, od 15 lat, Polska, 98
min., „HOBBIT: NIEZWYKŁA
PODRÓŻ” 2D 21.30.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, USA,
170min., napisy. „HOBBIT:
NIEZWYKŁA PODRÓŻ” 3D
11.00, 14.30. fantasy/przygodowy,

od 12 lat, USA, 170min., dubbing,
„HOBBIT: NIEZWYKŁA
PODRÓŻ” 3D 18.00.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, USA,
170min., napisy
FILMY DLA DZIECI:
„STRAŻNICY MARZEŃ” 10.00,
12.00. animacja, b/o, USA, 97 min.,.
„STRAŻNICY MARZEŃ”
3D9.00. animacja, b/o, USA, 97
min.
UWAGA! Dla naszych
Czytelników mamy
dowygrania14 pojedynczych
biletów dokina. Zapraszamy
donaszej redakcji (Sosnowiec,
ul. 3 Maja 22, pok. 9)
z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” Nr1.

styczeń w bibliotece będzie miesiącem
szczególnym, a to wszystko za sprawą
głównej bohaterki filmowego
miniprzeglądu – amerykańskiej aktorki,
tancerki, modelki, ikony światowego
kina – Marilyn Monroe! W środowe
wieczory 16 („Jak poślubić milionera”), 23
(„Słomiany wdowiec”) i 30 („Pół żartem, pół
serio”) stycznia serdecznie zapraszamy
na specjalne pokazy jednych
z najsłynniejszych filmów z jedyną
i niepowtarzalnąMM. Seanse odbywać się
będą tradycyjnie w Auli Biblioteki Głównej
przy ul. Kościelnej 11 o godz. 18.00.
Szczegółowy repertuar na plakatach we
wszystkich placówkach MBP na terenie
całego miasta.
21 stycznia godz. 18.00, Klub im. J.
Kiepury, ul. Będzińska 6 – Wieczór
z Kabaretem Umownym pt. „Co Nas
śmieszy?”. Szczepan Dyrka – dyrektor
artystyczny. Obsada: Aleksandra Stępińska,
Natalia Zatorska, Przemek Paleczek,
Mateusz Nowak. Obserwacje codzienności
przekonują nas, że życie samo wciąż
podsuwa tematykę skeczy… stąd program
jest oparty na tym co widać naokoło
każdego z nas… Relacje rodzinne,
zachowania i przyzwyczajenia Polaków,
sceny szkolne, a wszystko podlane sporą
dawką absurdu daje dużo zdrowego
śmiechu. Po występie degustacja
Ociosanowych ciastek. Wstęp wolny.
23 stycznia godz. 18.00, Energetyczne
Centrum Kultury, ul. Będzińska 65 – 
Koncert Noworoczny pt. Muzyczne Życzenia
wwykonaniu pedagogów i uczniów –
laureatów polskich i międzynarodowych
konkursów wokalnych Szkoły
Muzycznej II stopnia im. Jana Kiepury
w Sosnowcu. W programie: pieśni i arie,
kolędy oraz utwory fortepianowe. Wstęp
wolny. (U)

Rachel Joyce

Niezwykła wędrówka Harolda Fry
Przekład Tomasz Macios
Wyd. ZNAK

Dopóki będę szedł, ty będziesz żyła.
Harold Fry wyruszył pewnego dnia z misją. Chciał zmienić czyjeś życie, a
zmienił swoje.
Przyjaciółka z dawnych lat przysłała mu list z pożegnaniem. Umiera na raka.
Harold odpisał, że bardzo mu przykro. Naprawdę się zmartwił, kiedyś wiele
ich łączyło. Chciał wysłać list i po prostu wrócić do domu, ale w drodze na
pocztę odkrył, że to nie wystarczy. Musi osobiście się z nią pożegnać. Dopóki
będzie szedł, ona będzie żyła. 
Podczas trwającego 87 dni marszu spotyka człowieka goryla, słowacką lekarkę, kobietę, która kochała Jane
Austen, bardzo sławnego aktora i wielu innych ludzi, którzy poznają historię jego wędrówki i opowiadają mu
o swoich lękach, miłościach, nieszczęściach i fascynacjach.
Czasem trzeba zostawić wszystko i wyruszyć w drogę, żeby na nowo poukładać sobie życie.
Niezwykła wędrówka Harolda Fry  to wzruszająca, zabawna opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, aby
zmienić swoje życie. Że miłość, przebaczenie i zrozumienie czasami można znaleźć dopiero, kiedy traci się
wszystko. Że kiedy chcesz zmienić czyjeś życie, zmieniasz swoje, a kiedy prosisz o pomoc innych, sam im
pomagasz. Niezwykły debiut, który jeszcze przed wydaniem został sprzedany do 23 krajów!         
Nominowany do prestiżowej nagrody Man Booker Prize. Książka roku 2012 według „The Times”.

co? gdzie? kiedy?

HELIOS SOSNOWIEC  ul. Modrzejowska 32b,  41-219 Sosnowiec
Rezerwacja telefoniczna: 32 363 14 14,  Rezerwacja on – line: www.helios.pl

TANIE WTORKI W NASZYM KINIE!
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Da vid Fo en ki nos

Na sze roz sta nia
Prze ło ży ła Agniesz ka Ra siń ska -Bóbr
Wyd. ZNAK

Mi łość i in ne roz sta nia
Fritz i Ali ce nie mo gą bez sie bie żyć. Ze
so bą tym bar dziej. Scho dzą się i roz cho -
dzą. Choć róż ni ce się przy cią ga ją, brak
po do bieństw wszyst ko kom pli ku je.
W za sa dzie nie po win ni mieć ze so bą
nic wspól ne go, nie po win ni się na wet
spo tkać. 
Da vid Fo en ki nos z czu ło ścią i iro nią
mie sza na mięt ność i wy ra cho wa nie, po -
wa gę i gro te skę, szcze rość i oszu stwo.
Z tych skład ni ków po wsta je je dy na
w swo im ro dza ju słod ko -gorz ka opo -
wieść o mi ło ści.
Da vid Fo en ki nos to Ha ru ki Mu ra ka mi
i Wo ody Al len w jed nej oso bie.

           reklama
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HoroSKop

bARAN (21.03. – 19.04.) – Rok 2013 nie
będzie dużo gorszy od poprzedniego,
a planety nadadzą Twoim planom
wyjątkową siłę przebicia. Ponieważ jesteś
znakiem aktywnym, powinieneś regularnie
uprawiać sport. Pięknie rozwinie się Twoja
intuicja. Wmiłości: stabilnie i bezpiecznie.
bYk (20.04. – 20.05.) – Aura nad Twoją
głową w nowym roku będzie bardzo
zmienna. Przyniesie wiele poważnych
obowiązków dowypełnienia. Żyj według
recepty „co ma być, to będzie”. Planety
przyniosą Ci poprawę losu i Twoje życie
może się potoczyć we właściwym
kierunku. Szykuje się zmiana pracy.
bliŹNiętA (21.05.- 21.06.) –
W rozpoczętym właśnie roku czeka Cię
wiele interesujących wydarzeń.
Najważniejsze to znaleźć się na właściwym
miejscu we właściwym czasie. Naucz się
oddzielać sprawy ważne od drobiazgów.
Jeśli zajdą jakieś zmiany, to wyłącznie
na lepsze.
Możliwe, ze powiększy Ci się rodzina.
RAk (22.06. – 22.07.) –
Wnadchodzącym roku nie będziesz mieć
najmniejszych powodów, by uskarżać się
na swój los. Wkroczysz w niego z pogodną
miną. Szczególnie zdrowie będzie Ci
dopisywać. Także życie rodzinne
i zawodowe będzie dla Ciebie sprzyjające.
Czeka Cię awans i niewielka podwyżka.
leW (23.07. – 22.08.) – Pierwsza połowa
nowego roku przyniesie kilka życiowych
komplikacji, za to druga okaże się
fantastyczna. To, co na początku roku
wydawało się niemożliwe, za kilka
miesięcy będzie wspomnieniem. Unikaj
zmian klimatu, gdyż będzie to miało wpływ
na Twoje samopoczucie.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Bez obaw,
awręcz fantastycznie rozpoczniesz nowy
rok i wkrótce stwierdzisz, że stałeś się
ulubieńcem gwiazd. Pomyślnie
w sprawach rodzinnych, zawodowych
i finansowych. Szykuje się zwyżka formy.
Druga połowa roku potoczy się już tylko
z górki.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Chociaż
pierwsza połowa 2013 roku minie bez
fanfar, druga okaże się wyjątkowo
dynamiczna. Nie przegap uśmiechu losu.
Twój poziom energii zdecydowanie się
podniesie. Cały rok będzie sprzyjał
podróżom i poznawaniu ciekawych ludzi.
Nie zapominaj o rodzinie!
skoRPioN (23.10.-21.11.) – Nic nie trwa
wiecznie. Nawet niepowodzenia muszą się
kiedyś skończyć. A stanie się to
w rozpoczętym właśnie roku. Co prawda
przybędzie Ci obowiązków, jednak sukces
i tak osiągniesz. Usatysfakcjonujesz
wszystkich dookoła. Wakacje zaplanuj
zdecydowanie nadwodą. 
stRzelec (22.11. – 20.12.) – Czeka Cię
wspaniały rok. Planety będą się Tobą
troskliwie opiekowały. Pamiętaj jednak, że
wiele zależy od Ciebie. Wystrzegaj się
nadużywania kawy i alkoholu. Jeżeli
lekkomyślnie wpakujesz się w kłopoty,
sam będziesz sobie winny. Na szczęście
Twoja druga połowa będzie Cię wspierać.
kozioRoŻec (21.12. – 20.01.) –
Zapomnij o wrodzonej ostrożności
i skłonności do pesymizmu. W tym roku te
cechy nie będą Ci potrzebne. Zrobisz coś
szalonego. Będzie to miało związek
z wielką miłością. Nie martw się swoją
metryką. Każdy wiek ma swoje prawa.
Na szczęście nigdy nie jest za późno.
WoDNik (21.01. – 20.02.) – Nadszedł rok
na rozliczenie się z przeszłością i zrobienie
generalnych porządków w życiu osobistym
i zawodowym. Skoncentruj się
na sprawach ważnych. Łapanie kilku srok
za ogon z pewnością się nie opłaci. Uwolnij
się od złych wspomnień. Przyszłość
przed Tobą!
RYbY (21.02 – 20.03.) – Wyjątkowo
odważnie i stanowczo wkroczysz
w nowy rok. Jeżeli masz postawiony
cel, gwiazdy będą Ci sprzyjać. Podarują
Ci pogodny nastrój i odporność
na choroby. Zdecydowanie w tym roku
ogranicz nieprzemyślane wydatki
i rozmach. Po wakacjach odrób
nadmiar zaległości. VeNA

12.01. 18.00 KORZENIEC | Zbigniew Białas / Tomasz
Śpiewak abon. ważny
13.01. 18.00 PRAWDA, Florian Zeller abon. ważny
15.01. 10.00 TANGO, Sławomir Mrożek
16.01. 10.00 TANGO, Sławomir Mrożek 
17.01. 10.00 SZEWCZYK DRATEWKA | Maria
Kownacka Inicjatywy Aktorskie
18.01. 19.00 CYMES! CYMES! | Jan Szurmiej 
19.01. 18.00 PRAWDA, Florian Zeller abon. ważny 
20.01. 16.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW, Lewis
Carroll abon. ważny
23.01. 10.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW, Lewis Carroll 
24.01. 09.30 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA, wg baśni braci
Grimm 

24.01. 18.00 PRYWATNA KLINIKA |J. Chapman, D.
Freeman MDK Kazimierz w Sosnowcu
25.01. 19.00 PIASKOWNICA, Michał Walczak 
26.01. 18.00 PRYWATNA KLINIKA, J. Chapman, D.
Freeman abon.ważny
27.01. 18.00 KORZENIEC, Zbigniew Białas / Tomasz
Śpiewak abon. ważny
29.01. 10.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW, Lewis
Carroll 
30.01. 10.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE Aleksander Fredro
Inicjatywy Aktorskie
31.01. 10.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE Aleksander Fredro
Inicjatywy Aktorskie
31.01. 19.00 SZTUKA KOCHANIA Zbigniew Książek

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

Dla naszych czytelników mamy do wylosowania:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „cymes! cymes!” w dniu

18 stycznia (piątek) o godz. 19.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Prawda” w dniu 19

stycznia (sobota) o godz. 18.00.

Pierwsze osoby, która przyjdą znajnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr1
donaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja, pokój nr9), podadzą swoje imię
inazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie, które będzie doodebrania wkasie
Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne zaproszenie
symbolicznej kwoty 2 zł. 

Gra ży na Ja giel ska

Mi łość z ka mie nia
Ży cie z ko re spon den tem wo jen nym 
Wyd. ZNAK

Od dwu dzie stu lat przy go to wu ję się
na śmierć mo je go mę ża, je stem pra -
wie go to wa.
Pięć dzie siąt trzy woj ny.
Dla nie go peł nia ży cia, przy go da, ad -
re na li na, na gra dza ne na ca łym świe -
cie re por ta że.
Dla niej sa mot ność, nie wy obra żal -
na tę sk no ta, pa nicz ny strach. I kil ku -
mie sięcz ny po byt w kli ni ce stre su bo -
jo we go, cho ciaż ni gdy nie by ła

na woj nie. To je go stres. Za wsze obar -
czał ją wszyst ki mi swo imi pro ble ma -
mi.
Książ ka Gra ży ny Ja giel skiej to opi -
sa ny prze pięk nym ję zy kiem przej -
mu ją cy ob raz związ ku z naj bar -
dziej zna nym pol skim ko re spon -
den tem wo jen nym. Naj waż niej szą
woj nę – woj nę o mi łość, ro dzi nę
i ży cie – mu sie li sto czyć mię dzy
so bą.

Gra ży na Ja giel ska − ur. 1962, z wy -
kształ ce nia dzien ni kar ka, z za mi ło wa -
nia po dróż nicz ka, z za wo du – pi sar ka,
tłu macz ka. Au tor ka po wie ści (Ko re -
spon dent, Fa stry ga, Pła sku da) i prze -
kła dów m.in. J. G. Bal lar da, Fay We -
lon, Jo an ny Trol lo pe, Eli za beth Wurt -
zel, Lo rian He min gway. Mat ka
dwóch sy nów. Jej mąż – Woj ciech Ja -
giel ski – jest pi sa rzem, pu bli cy stą
i ko re spon den tem wo jen nym.

Dla na szych czy tel ni ków ma my za pro sze nia do kręgielni.

Ja ka jest praw da? I czy opła ca się
kła mać? Ta kiej pew no ści nie ma już
Mi chel, czy li głów ny bo ha ter sztu ki
„Praw da”, któ rej pra pre mie ra od by -
ła się w Te atrze Za głę bia w pierw -
szy piąt ko wy wie czór stycz nia.
Sztu kę Flo ria naZel le ra podtym sa -
mym ty tu łem po sta no wił wy ko rzy -
stać Woj ciech Ma laj kat, któ ry za jął
się re ży se rią i opra co wa niem mu -
zycz nym. W ka me ral nym świe cie
za mknął ży cie uczu cio we czwór ki
bo ha te rów: Mi che la (Grze gorz
Kwas), Ali ce (Mał go rza ta Sa dow -
ska), Lau ren ce (Ewa Kop czyń ska)
iPau la (Woj ciech Le śniak). Hi sto ria
jest pro sta i ba nal na. Mi chel za ple -
ca mi swo je go naj lep sze go przy ja -
cie la ro man su je bez wstyd nie z je go
żo ną, prze ko nu jąc ją na mięt nie, że
praw da o ich po ta jem nych schadz -
kach ni gdy nie mo że uj rzeć świa tła
dzien ne go. Ży cie uczu cio we, aprzy -
naj mniej ero tycz ne ca łej czwór ki jest

jed nak o wie le bar dziej skom pli ko -
wa ne. A naj mniej wier ny i jed no -
cze śnie naj bar dziej za baw ny Mi -
chel, któ ry łą czy w so bie gro te skę
zna iw no ścią pię cio lat ka, jest si łą na -
pę do wą ca łej in try gi. Wy raź nie
prze ry so wa na, wręcz ka ry ka tu ral -
nakre acja, chy ba ce lo wo przez re ży -
se ra, jest cen tral ną po sta cią, wo kół
któ rej ogni sku je się ca ła ener gia.
Nie mal nic nie jest w sta nie prze ła -
mać ka mien ne go spo ko ju Lau ren ce
i Mi che la. I choć to Mi chel kła mie
jak z nut, by za chwi lę z ca łą bez -
względ no ścią in nym za rzu cić kłam -
stwo i oczy ścić su mie nie, mio ta się
na sce nie bądź uda je, że jest nie wi -
dzial ny. Apraw da? Le ży pośrod ku.
Al bo jak pi sał Ti sch ner: „Są trzy
praw dy: świen to praw da, tys praw -
da igów no praw da”. 

Spek takl moż naoglą dać nasce -
nie Te atru Za głę bia 13 i 19 stycz nia
ogodz.18.00. (sk)

Prawda utkana z kłamstw

11 grud nia w Gim na zjum nr 16
w So snow cu od był się Mię dzysz -
kol ny Tur niej Ję zy ka Pol skie go
dla uczniów szkół pod sta wo wych.

Wszyst kich przy by łych po wi ta ła
dy rek tor gim na zjum Iwo na Ka -
siń ska, nad ca ło ścią czu wa ły or -
ga ni za tor ki kon kur su: wi ce dy rek -

tor Agniesz ka Ubow ska oraz na -
uczy ciel ka ję zy ka pol skie go Ewa
Ma ty sek. Uczest ni cy zma ga li się
w licz nych ję zy ko wych kon ku -
ren cjach.

I miej sce zdo by ła dru ży na ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 6 w skła -
dzie: Zo fia Za ręb ska, Alek san dra
Ża biń ska, Ka ro li na Ko prow -
ska; II miej sce – ze spół z SP nr 16
w skła dzie: An ge li ka Szym czyk,
Bar tosz Mro czek, Ro bert Da wi -
diw ski oraz III miej sce – dru ży -
na z SP nr 8 w skła dzie: Ka mil
Szo ta, Kac per Wo siń ski, Mi chał
Ka pu ciń ski. Wszyst kim zwy cięz -
com ser decz nie gra tu lu je my. (U)

Turniej Języka Polskiego

Książę idzie na polowanie
10 stycz nia w Mu zeum w So -
snow cu od był się wer ni saż wy -
sta wy pt. „Ksią żę idzie na po lo -
wa nie”. Po cho dzą ca ze zbio rów
Mu zeum Zam ko we go w Pszczy -
nie wy sta wa

po świę co na jest księ ciu Ja no -
wi Hen ry ko wi XI von Hoch -
berg – naj więk sze mu my śli we -
mu spo śród ksią żąt pszczyń -
skich, któ ry od 1855 ro ku zo stał
wła ści cie lem dóbr w Pszczy nie,
Ksią żu i Al pach Sal zbur skich.

Eks po zy cję po dzie lo no
na gru py te ma tycz ne: broń my -
śliw ską (kor de las i strzel by), tro -
fea (gło wę żu bra i ro ga cza, ha ki
ko zic, ro gi mu flo nów, ło pa ty da -
nie li, wień ce je le ni), ar chi wal ne
zdję cia, na któ rych spor tre to wa -
no uczest ni ków po lo wań z ce sa -
rzem Wil hel mem I na cze le,
przed sta wi cie li zna mie ni tych ro -
dów ary sto kra tycz nych Eu ro py
a tak że per so nel ksią żę ce go
urzę du ło wiec kie go. 

Cie ka wost kę sta no wią do ku -

men ty opi su ją ce prze bieg po lo -
wań, m.in. księ ga z lat 1857-
1892 za wie ra ją ca li stę go ści,
licz bę strze lań, spis tro fe ów i re -
la cje pra so we. Ozdo bą wy sta wy
są nie wąt pli wie in stru men ty
i dzie ła sztu ki o te ma ty ce ło -
wiec kiej: dzie więt na sto wiecz ne

por tre ty księ cia, rzeź by przed -
sta wia ją ce scen ki ro dza jo we, li -
to gra fie.

Wer ni saż uświet nił kon cert
„Darz Bór” w wy ko na niu Ze -
spo łu Sy gna li stów My śliw skich
„Echo Pszczy ny”. Wy sta wa po -
trwa do 3 mar ca. (U) 

Maciej Stobierski
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Ro sną ca do pła ta do KZK GOP
za czy na być co raz więk szym ob -
cią że niem dla bu dże tu, zwłasz cza
że sa me wła dze KZK GOP nie są
skłon ne do prze pro wa dze nia
zmian, któ re zra cjo na li zo wa ły by
kosz ty funk cjo no wa nia związ -
ku. – Je ste śmy zbyt spo legli wi
wo bec związ ku, któ ry na rzu ca
wa run ki i je sku tecz nie eg ze kwu -
je. Mo im zda niem z KZK GOP
na le ży wy stą pić jak naj szyb ciej.
Bę dzie to trud ne, ale nie nie moż -
li we. To, jak świet nie ra dzi so bie
nasz PKM udo wad nia, że moż -
na dzia łać efek tyw nie. Te raz au to -
bu sy grzę zną w ba gnie, któ ry na -
zy wa się KZK GOP – stwier dza
Pa weł Woj tu siak, rad ny klu bu
„Nie za leż nych”. Po dob ne sta no -
wi sko wy ra ża To masz Mę drzak,
prze wod ni czą cy klu bu PiS. – Nie
wiem, czy po mysł wyj ścia z KZK
GOP jest re al ny, ale mo że przy -
naj mniej oka zać się ja kąś for mą
na ci sku i skło ni do re flek sji wła -
dze KZK GOP – prze ko nu je Mę -
drzak. – Obec nie nie wi dzę
w KZK GOP na wet pró by pod ję -
cia re flek sji nad tym, że na le ży
zmie nić pro wa dzo ną po li ty kę, do -
ty czą cą cho ciaż by ro sną cych cen
bi le tów. Pod wyż ki po wo du ją od -
pływ pa sa że rów, a uza sad nia nie
ich ro sną cy mi ce na mi ben zy ny
jest fał szy we, bo dy na mi ka wzro -
stu cen ben zy ny nie jest du ża,
a na wet ben zy na jest tań sza niż
przed kil ko ma mie sią ca mi - mówi
Mę drzak. 

– Przed sta wi cie le KZK GOP
zwy czaj nie nas lek ce wa żą, re zy -
gnu jąc z za pro sze nia na ko mi sje
rad nych, pod czas któ rych rad ni
cze ka ją na wy ja śnie nia. Wła dze
związ ku wie dzą, że jak tyl ko
brak nie pie nię dzy, to i tak gmi ny
za pła cą, bo mu szą za pew nić
trans port miesz kań com – do da je. 

Rad ni za rzu ca ją ko mu ni ka -
cyj ne mu związ ko wi znacz nie
wię cej grze chów. Od za chłan no -
ści na gmin ne do ta cje, py chę,
prze ja wia ją cą się w pew no ści, że
żad na z gmin nie opu ści związ ku,
bo nie ma in nej al ter na ty wy, brak
umie jęt no ści za rzą dza nia związ -
kiem, brak wi zji je go roz wo ju,
mar no traw stwo pu blicz nych środ -
ków, nie udol ność i opie sza łość
pro wa dzo nych in we sty cji po...
zwy kłe le ni stwo. – Je że li co 10
mi nut w stro nę dziel ni cy Po goń
od jeż dża ją czte ry au to bu sy, je den
po dru gim, w czę ści tyl ko za peł -
nio ne, a przez ko lej ną go dzi nę,
nie je dzie ża den au to bus, to mo -
że na le ży so bie za dać py ta nie, kto
ukła dał roz kła dy jaz dy i jak czę -
sto są ak tu ali zo wa ne? Nie opra -
co wa no tak ele men tar nych spraw,
jak sen sow nie funk cjo nu ją ce roz -
kła dy jaz dy, więc nie na le ży sie
spo dzie wać po pra cow ni kach

związ ku efek tyw nej pra cy – uwa -
ża To masz Nie dzie la, rad ny SLD. 

Po mysł wyj ścia z KZK GOP
po ja wił się już kil ka lat te mu. Roz -
wa żał go mię dzy in ny mi rad ny
Ma ciej Ada miec, szef klu bu „Nie -
za leż nych” i Ar ka diusz Chę ciń ski,
za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Opusz cze nie związ ku i utwo -
rze nie no we go jest kar ko łom nym
za da niem. – To by ło by bar dzo
trud ne. Obec nie ten po mysł mo że
nam po słu żyć ja ko stra szak
na KZK GOP – mó wi Ma ciej
Ada miec. Więk szych szans
na opusz cze nie związ ku nie wi dzi
też rad ny Nie dzie la. – Ze wzglę -
du na pro wa dzo ne pro jek ty unij -
ne, in we sty cje, wy stą pie nie jest
ma ło re al ne i mi mo wszyst ko ra -
czej nie opła cal ne – uwa ża.

Wyj ście ze Związ ku, za po -
mysł chy bio ny, uwa ża ją za stęp ca
pre zy den ta Ar ka diusz Chę ciń ski
i Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent
mia sta. Choć za stęp ca pre zy den -
ta za zwy czaj nie po zo sta wia su -
chej nit ki na dzia łal no ści KZK
GOP, pi sząc na swo jej stro nie
jesz cze w grud niu m.in. „Prak -
tycz nie wszyst kich cze ka ją
oszczęd no ści, doty czy to rów nież
So snow ca. Ale nie KZK GOP.
Zwią zek za miast dzia łań przy no -
szą cych do dat ko we do cho dy i ob -
ni ża ją cych wy dat ki, się ga
do port fe li miesz kań ców po przez
bu dże ty gmin. Już w tym ro ku
So sno wiec wpła cił do wspól ne go
bu dże tu pra wie 38 mln zł, co by ło
kwo tą o 5 mln zł wyż szą niż w ro -
ku ubie głym, a mi mo to już
w naj bliż szym mie sią cu cze ka
nas do pła ta do dat ko wych pra -
wie 2 mln zł. W ko lej nym ro ku
wpła ta znów ma być o kil ka mi -
lio nów wyż sza. I by ło by wszyst ko
ok, gdy by za te pie nią dze zwią zek
uatrak cyj niał swo ją ofer tę. Ale co
pro po nu je? Ko lej ne pod wyż ki
cen bi le tów jed no ra zo wych.

W za sa dzie po co ro bić wię cej,
sko ro jest doj na kro wa, czy li gmi -
ny, człon ko wie KZK GOP”. 

Arkadiusz Chęciński  mimo
takich słów nie widzi możliwości
wyjścia z KZK GOP.  

Tak sa mo uwa ża rad ny Woj -
ciech Ku la wiak, rad ny klu bu PO,
któ ry za sia da w Zgro ma dze niu
KZK GOP. – To jest nie re al ny po -
mysł. Na le ży dą żyć do te go, by
zwią zek dzia łał co raz le piej, efek -
tyw niej i pro wa dził roz sąd ną po -
li ty kę, zwłasz cza do ty czą cą cen
bi le tów. Człon ko wie zgro ma dze -
nia dys ku tu ją na te mat po li ty ki
ce no wej go dzi na mi, zgła sza ją
pro po zy cje, ana li zu ją bie żą cą sy -
tu ację, ale ostat nie sło wo i tak na -
le ży do za rzą du – mó wi Ku la -
wiak. 

Za pał do re ali za cji te go po my -
słu sku tecz nie ostu dził tak że pre -
zy dent So snow ca, Ka zi mierz Gór -
ski, pod czas se sji Ra dy Mia sta. 
Ma my okre ślo ne zo bo wią za nia,
a po nad to wy da je my ol brzy mie
środ ki na in we sty cje, de fac to
w nasz ma ją tek, stwo rze nie in fra -
struk tu ry, któ ra bę dzie słu żyć na -
szym miesz kań com przez la ta. 
Wy da je my du żo, bo aż oko ło 18
mi lio nów zło tych prze zna czy my
na au to bu sy i ko lej nych 20 mln
na tram wa je. Na ko mu ni ka cję
tram wa jo wą szy ku je się spo ry
grosz we dług wstęp nych za po wie -
dzi, do ty czą cych te go, ja kie pro jek -
ty mo gą li czyć na do fi nan so wa nie.
In we sty cja w na szym mie ście roz -
po czy nasię w2013 r. ibę dzie prze -
bie gać od ul. So bie skie go, przez
ca łe cen trum mia sta aż doZa gó rza. 
Trze ba uczci wie przy znać, że
ma my w mie ście jed ną z naj lep -
szych sie ci ko mu ni ka cyj nych.
Z jed nej stro ny mu si my do pła cać
co raz wię cej, ale za pew nia my
szyb ki trans port do każ dej dziel -
ni cy – stwier dził pre zy dent mia -
sta. (sk)

Nie ma mocnych na KZK GOP? Radni rozważają wyjście miasta ze związku 

KZK GOP na
cenzurowanym
Nie stać nas, by płacić coraz więcej. W tym roku musimy wpłacić do budżetu KZK GOP około 45
milionów złotych. Z roku na rok płacimy o kilka milionów więcej. Nic nie wskazuje na to, by dopłaty
miały się zatrzymać na określonym poziomie – podkreśla Tomasz Bańbuła, szef klubu SLD, który
wystąpił z wnioskiem, by rozpatrzyć możliwość wyjścia Sosnowca z KZK GOP. 

Już w naj bliż szą nie dzie lę so sno wi cza nie bę dą mie li
oka zję wziąć udział w XXI fi na le Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. 

Im pre za od bę dzie się w C.H. Ple ja da. Start już
od go dzi ny 10.30. Ba wić bę dzie my się do go dzi -
ny 21.00. 

Śpie wa ją cy po czą tek za pew ni Ewa Far na wraz
z czę ścią eki py z pro gra my „Bi twa na gło sy”. 

Po za tym na sce nie za pre zen tu ją się: Pri me, Hi -
-HeadMusic, Rock Ro ute, Old Wa ve, Mi rash, Ve -
na Val ley, Ad ro. 

Po nad to w pro gra mie prze wi dzia no po ka zy pa ra -
mi li tar ne, ra tow ni cze oraz po ka zy ta necz ne. 

Im pre zę po pro wa dzi dzien ni karz i pre zen ter Ja -
kub Ol szew ski. 

Zbiór ka fun du szy z te go rocz ne go fi na łu bę dzie
po dzie lo na. Po ło wa zo sta nie wy ko rzy sta na na wspar -
cie te ra pii no wo rod ka i nie mow la ka, po ło wa na wy -

po sa że nie w sprzęt szpi ta li ge ria trycz nych i za kła -
dów opie kuń czo -lecz ni czych. W tym dru gim przy -
pad ku po moc tra fi do kil ku wy bra nych pla có wek
w każ dym wo je wódz twie.

Or kie stra w efek cie 21. Fi na łu pla nu je za ku pić
urzą dze nia ta kie jak: łóż ka o re gu lo wa nej wy so ko ści
z za bez pie cze nia mi, ma te ra ce prze ciw o dle ży no we,
sta ty wy mo bil ne do kro pló wek, ssa ki elek trycz ne
i aku mu la to ro we, pom py in fu zyj ne i pom py ży wie -
nio we, sprzęt re ha bi li ta cyj ny ty pu ro to ry koń czyn
dol nych i gór nych, to ry do na uki cho dze nia, czy ro -
we ry tre nin go we.

Ma my na dzie ję, że 13 stycz nia 2013 r. bę dzie
dniem, w któ rym tro ska o dzie ci i se nio rów bę dzie
na ustach wszyst kich, a na stęp nie – niech nie bę dzie
to tyl ko je den dzień, ale ca ły rok na szych wy trwa -
łych sta rań, aby po lep szyć los wnucz ków oraz ich
dziad ków. MZ

XXI Finał WOŚP dla ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów

Za byt ko wy dwo rzec ko le jo wy wy -
padł ze Szla ku Za byt ków Tech ni ki.
Uchwa ła za rzą du wo je wódz twa ślą -
skie go, pod ję ta jesz cze w ubie głym
ro ku, spo wo do wa ła, że obec nie
na tra sie szla ku nie ma żad ne go za -
byt ku tech ni ki, znaj du ją ce go się
wSo snow cu. Dla cze go? – NaSzla -
ku Za byt ków Tech ni ki nie mo że
znaj do wać się obiekt, któ ry jest nie -
do stęp ny dla zwie dza ją cych, a sam
wła ści ciel nie jest za in te re so wa ny je -
go udo stęp nie niem – wy ja śnia
Adam Haj du ga, za stęp ca dy rek to ra
Wy dzia łu Go spo dar ki, Pro mo cji
i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej
wUrzę dzie Mar szał kow skim wKa -
to wi cach. 

– Dwu krot nie, w 2011 i 2012
ro ku, zo stał prze pro wa dzo ny au -
dyt. Obiekt nie speł nia żad nych, na -
wet mi ni mal nych wa run ków, że by
w dal szym cią gu mógł znaj do wać
się na szla ku. Nie ma żad nej ofer ty
me ry to rycz nej, żad nej eks po zy cji,
apobi blio te ce, któ ra daw niej funk -
cjo no wa ła, nie ma śla du, na wet nie
ma przy sło wio wej klam ki – prze -
ko nu je Haj du ga. 

Wubie głym ro ku, poko lej nym
au dy cie, pra cow ni cy Urzę du Mar -
szał kow skie go wy sła li pi smo
dowładz PKP, iż obiekt zo sta nie ze
szla ku skre ślo ny. Na swo je pi -
smo… nie otrzy ma li żad nej od po -
wie dzi. – Spo tka łem się wów czas
z pre zy dent So snow ca, Agniesz ką
Cze chow ską -Ko peć i Paw łem Du -

szą, na czel ni kiem Wy dzia łu Kul tu -
ry iSztu ki. Roz ma wia li śmy oza ist -
nia łej sy tu acji, bo w prze ci wień -
stwie do PKP, je dy nie wła dzom
mia sta za le ża ło na tym, że by obiekt
zo stał na szla ku. W tym przy pad -
ku, po mi mo na ci sku na wła dze
PKP, któ re by ły nie ugię te, do szli -
śmy do wnio sku, że je ste śmy bez -
sil ni wo bec świę te go pra wa wła -
sno ści in ne go pod mio tu – prze ko -
nu je Adam Haj du ga. 

Obiekt wpraw dzie zo stał skre -
ślo ny, ale wła dze mia sta pro po nu -
ją, by na szla ku zna lazł się szyb
An na. Sa mi wła ści cie le, obec nie
Cen trum Wspi nacz ko we go Po zio -
mu 450, któ ry po wstał na miej scu
daw ne go szy bu, są tak że za in te re -
so wa ni tym, by obiekt zna lazł się
naszla ku. Mu si jed nak speł nić sze -

reg wy mo gów, ta kich jak przy go to -
wa nie ofer ty edu ka cyj nej, pro mo -
cyj nej, tu ry stycz nej, ak tyw ny
udział w wy da rze niach, zwłasz cza
w In du stria dzie. Po speł nie niu wa -
run ków, no wy so sno wiec ki obiekt
mógł by się po ja wić na szla ku, naj -
szyb ciej w przy szłym ro ku. – Wy -
da li śmy już na pro mo cję Szla ku
i or ga ni zo wa ne przed się wzię cia
od 2006 r. po nad 11 mi lio nów zło -
tych pu blicz nych pie nię dzy, dla te -
go nie mo że my pro mo wać obiek -
tów, któ re są za mknię te – mó wi
Haj du ga. 

Na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry
i Sztu ki, Pa weł Du sza, po twier -
dza. – Zro bi li śmy wszyst ko, co
w na szej mo cy, że by jak naj dłu żej
utrzy mać dwo rzec ko le jo wy
na szla ku, ale nie da się ukryć, że
obiekt nie speł nia żad nych wy mo -
gów, by mógł po zo sta wać na li ście
za byt ków tech ni ki. Obec nie przy -
mie rza my się do te go, by szyb An -
na, je śli wła ści cie le wdal szym cią -
gu bę dą po pie rać tę ini cja ty wę, zo -
stał wpi sa ny na li stę – stwier dził Pa -
weł Du sza. 

Ra zem z so sno wiec kim dwor -
cem ze szla ku znik nął tak że dwo rzec
wBiel sku -Bia łej. Te dwa obiek ty zo -
sta ły za stą pio ne przez Park Tra dy cji
Gór nic twa iHut nic twa wSie mia no -
wi cach Ślą skich oraz Bro war Oby -
wa tel ski wTy chach.
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Nie ma już dworca kolejowego na Szlaku Zabytków Techniki. Zastąpi go dawny szyb Anna, a właściwie Poziom 450? 

Był, a jakby go nie było 


