
Kon cert w Expo Si le sia był głów -
nym punk tem ob cho dów150. rocz -
ni cy Po wsta nia Stycz nio we go wSo -
snow cu, któ re od by ły się 1 lu te go.
Ory gi nal ne wi do wi sko mu zycz ne
i nie po wta rzal ną lek cję hi sto rii po -
prze dzi ły uro czy sto ści wMacz kach.
Po mszy świę tej, któ ra od by ła się
ran kiem w pa ra fial nym ko ście le,
przy uli cy Kra kow skiej, zo sta ła od -
sło nię ta pa miąt ko wa ta bli ca zini cja -
ty wy To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Ma czek „Gra ni ca”. 

Naj bar dziej ocze ki wa nym wy -
da rze niem był kon cert w Expo Si -
le sia. Set ki uczniów z ca łe go Za -
głę bia i Ślą ska, Czę sto cho wy,
a na wet Kra ko wa, oraz Jan Li tyń -
ski, któ ry re pre zen to wał Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go, pre zy den ta
RP, przed sta wi cie le władz mia sta,
po sło wie oraz za pro sze ni go ście
uczest ni czy li w tym nie co dzien -
nym wy da rze niu. Za miast tra dy -
cyj ne go kon cer tu, prze mó wień
i ape li, człon ko wie sto wa rzy sze -

nia „Po ko le nie” po ku si li się o zor -
ga ni zo wa nie muzycznego wi do -
wi ska. Na sce nie po ja wi li 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. 

Mu zy cy, oprócz utwo rów
z wła sne go re per tu aru, za pre zen -
to wa li pie śni z okre su Po wsta nia
Stycz nio we go, re la cję uczest ni ka
ma ni fe sta cji Szy mo na Ka tyl li
z 1861 r., czy „Marsz strzel ców”

oraz wier sze Ma rii Ko nop nic kiej.
Utwo rom to wa rzy szy ły przy go to -
wa ne wi zu ali za cje, fil my, ani ma -
cje, ar chi wal ne fo to gra fie i ry ci ny.
Nie przy pad ko wo na miej sce kon -
cer tu wy bra no So sno wiec. – To
wła śnie tu taj od dział po wstań czy
pod do wódz twem Apo li na re go
Ku row skie go od niósł zwy cię stwo
nad si ła mi ro syj ski mi. Przez pra -
wie dwa ty go dnie ten skra wek
Pol ski był wol ny – przy po mi nał
pod czas kon fe ren cji pra so wej po -
prze dza ją cej kon cert, Ar ka diusz
Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den ta
mia sta. Z ko lei pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski pod kre ślał dwa in ne
aspek ty zna cze nia zwy cię skiej bi -
twy. – Po raz pierw szy wy ko rzy -
sta no po ciąg pan cer ny, a pro wa -
dze nie walk by ło moż li we dzię ki
sze ro kie mu wspar ciu fi nan so we -
mu Po la ków. Po wstań cy udo wod -
ni li ca łej Eu ro pie, że nie za mie rza -
ją po zo stać w nie wo li, ale ma ją je -
den waż ny cel – wy bić się na nie -
pod le głość – stwier dził pre zy dent. 

Za ska ku ją ca for mu ła kon cer tu
mia ła przede wszyst kim prze mó -
wić do uczniów, stąd udział ar ty -
stów, gra ją cych m.in. hip -hop i rap. 
– W kli pie o po wsta niu, któ ry na -

krę ci li śmy spe cjal nie na kon cert,
gra ją głów nie lu dzie mło dzi. Dla -
cze go? Bo to wła śnie oni 150 lat
te mu brali udział w wal -
kach – zdra dzał przed kon cer tem
Łu kasz Ko bie la. au tor sce na riu sza
i re ży ser przed sta wie nia. 

Sto wa rzy sze nie „Po ko le 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, któ ry był współ or ga ni za -
to rem kon cer tu. Kon cert, nad któ -
rym ho no ro wy pa tro nat ob jął pre -
zy dent Bro ni sław Ko mo row ski,
ma być re trans mi to wa ny przez
Te le wi zję Pol ską 17 lu te go. (sk)

Mieszkańcy uroczyście obchodzili 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Chwała bohaterom!
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Setki widzów uczciło pamięć powstańców

           reklama

Gmina Sosnowiec po raz
kolejny organizuje
zimowe ferie, które dla
naszej młodzieży
rozpoczną się od 
11 lutego i potrwają 
do 24. W tym czasie m.in.
sosnowiecki MOSiR
zaprasza na środulską
Górkę oraz do swoich
obiektów, w których
będzie można skorzystać
z bogatej oferty 8

4

„Jeszcze raz podkreślam, że jesteśmy
zdeterminowani, by działać oszczędnie
i racjonalnie, licząc jednocześnie na zrozumienie
przy podejmowaniu czasami trudnych decyzji,
podejmowanych teraz, ale z myślą
o przyszłości – mówi Janusz Kaczor, Skarbnik
Miasta, w rozmowie z KM

„Tato, kiedy mnie zapytają,
kim byłeś: komunistą,
socjalistą, to co mam
odpowiedzieć? Odpowiedz, 
że byłem Polakiem, synu”,
opowiadał Adam Gierek
o swoim ojcu, podczas konferencji
„Edward Gierek – Zagłębiak, Polak, Europejczyk” 2 3

Gigantyczne pieniądze, bo aż około 800 mln zł,
będzie kosztował projekt modernizacji
infrastruktury tramwajowej, który w sumie
obejmie sześć miast regionu, w tym Sosnowiec.
W naszym mieście przygotowano w sumie sześć
zadań, m.in. dotyczące ulic 3 Maja,
Małachowskiego i Piłsudskiego
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Za pra sza my!
Wła dze mia sta oraz lo kal ne i 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. 9 lu te go w II Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Emi lii Pla ter od bę dzie
się wer ni saż wy sta wy po świę co nej Po wsta niu Stycz nio we mu, któ re mu to wa -
rzy szyć bę dą wy kła dy m.in. prof. Zyg mun ta Woź nicz ki. W tym sa mym dniu
przed dwor cem ko le jo wym w So snow cu o go dzi nie 17.00 od bę dzie się in sce ni -
za cja hi sto rycz na, upamiętniająca bitwę o dworzec kolejowy, 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 mię dzy in ny mi tak zwa ni człon ko wie gru py „żu awi
śmier ci”. 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. Na zwa żu awi śmier -
ci wy ni ka ła ze skła da nej przy się gi, że ni gdy się nie cof ną ani nie pod da dzą.
Mo gli tyl ko zwy cię żyć al bo zgi nąć. Wy da rze nie za koń czy apel Orę ża Pol skie go.
Po nad to 17 lu te go Mu zeum or ga ni zu je kon fe ren cję po pu lar no -na uko wą
o 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 im prez bę dzie po ka za ny tak że 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)
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W au li so sno wiec kiej uczel ni po -
ja wi ło się pra wie 300 osób.
Wśród go ści zna leź li się m.in.
prof. Adam Gie rek, syn Edwar da
Gier ka i obec nie eu ro de pu to wa -
ny, by ły pre mier Le szek Mil ler,

by ły mi ni ster spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji Krzysz tof
Ja nik, by ły mar sza łek se na tu
prof. Lon gin Pa stu siak, po seł So -
ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej
Zby szek Za bo row ski oraz pre zy -

dent So snow ca, Ka zi mierz Gór -
ski. 

– Dzi siej sze spo tka nie jest
oka zją, by wpro wa dzić pew ne
mo dy fi ka cje i zwe ry fi ko wać do -
tych cza so wą hi sto rię. Chce my

praw dy hi sto rycz nej. Wpraw dzie
jest to hi sto ria świe ża, jesz cze ży -
wa, ale nie ste ty zo sta ła moc no
za kła ma na – mó wił eu ro de pu to -
wa ny, prof. Adam Gie rek. 
– Przed na mi trud ne za da nie –
od kła ma nia tej hi sto rii, cze go do -
ma ga ją się zwłasz cza mło dzi lu -
dzie, któ rzy chcą zro zu mieć:
„Mie li ście pra cę, pie nią dze, choć
nie mie li ście wy kształ ce nia.
Więc jak to się sta ło, że my ma my
wy kształ ce nie, ale pra cy nie ma my
i mu si my emi gro wać”. To słyn ne
py ta nie: „Po mo że cie”? I od po -
wiedź: „Po mo że my”, to był glejt
dla rzą dzą cych i dla po dej mo wa -
nych dzia łań. Za cią ga ne kre dy ty,
któ rych wy so kość obec nie się za -
wy ża i ma ni pu lu je ty mi da ny mi,
umoż li wi ły uciecz kę do przo -
du – prze ko ny wał Adam Gie rek,
któ ry przy po mniał tak że ko le je ka -
rie ry po li tycz nej oj ca. – Od su nię ty,
zdra dzo ny, trak to wa ny przez daw -
nych dzia ła czy jak za dżu mio ny,
był po nad rok in ter no wa ny. Utrzy -

my wał się do koń ca ży cia z ren ty
bel gij skiej i fran cu skiej, bo pol ską
eme ry tu rę mu ode bra no – stwier -
dził Adam Gie rek. 

Le szek Mil ler pod kre ślał: – Je -
ste śmy prze ko na ni, że de ka da
lat 70. by ła do brym okre sem w hi -
sto rii na sze go kra ju, cza sem wiel -
kiej mo der ni za cji i wiel kich osią -
gnięć, nie tyl ko w go spo dar ce
i prze my śle, ale rów nież w pol skiej
kul tu rze. Dla ty się cy Po la ków był to
czas cięż kiej, wy tę żo nej pra cy, bu -
do wy se tek za kła dów pra cy, uczel -
ni, szkół, miesz kań i in nych obiek -
tów. Ci lu dzie cięż kiej pra cy za pi sa -
li się zło ty mi zgło ska mi w na szej
hi sto rii. Nie po win ni być na ra że ni
naszy der stwo – uwa ża Le szek Mil -
ler. – Pol ska mo gła być ta ka ja ka
by ła, al bo w ogó le by jej nie by ło.
My dziś kła nia my się ni sko mi lio -
nom lu dzi, któ rzy bu do wa li zrę by
Pol ski. Ni gdy nie mia łem moż li wo -
ści roz mo wy z Edwar dem Gier -
kiem. Ale mój za kład w Ży rar do -
wie, w któ rym pra co wa łem, dzię ki

po dej mo wa nym wów czas de cy -
zjom, otrzy mał pierw szy za strzyk
tech no lo gii. Na stą pi ła ra dy kal -
na zmia na i to Edward Gie rek wy -
wo łał ten mo der ni za cyj ny im puls.
Moż na śmia ło po wie dzieć,
że III RP zro bi ła na Edwar dzie
Gier ku świet ny in te res – do dał prze -
wod ni czą cy SLD, Le szek Mil ler.  

Pre zy dent So snow ca, Ka zi -
mierz Gór ski, tak że uwa ża, iż bez
wkła du Edwar da Gier ka w bu do -
wę Za głę bia ni gdy by nie do szło
do ta kie go roz wo ju. – La ta sześć -
dzie sią te by ły cza sem stra co nym,
sta gna cji, po czu cia, że nic się nie
dzie je. Już de ka dę póź niej na stro je
się od wró ci ły. Przy szły cza sy eu fo -
rii, two rze nia, po czu cia, że mo że
się uda do go nić Za chód – stwier -
dził pre zy dent. 

W ra mach in au gu ra cji ob cho -
dów 100-le cia uro dzin Edwar da
Gier ka zło żo no kwia ty na je go
gro bie w So snow cu oraz otwar to
wy sta wę „Edward Gie rek – bli żej
praw dy”. (sk)

„Tato, kiedy mnie zapytają, kim byłeś: komunistą, socjalistą, to co mam odpowiedzieć? Odpowiedz, że byłem Polakiem, synu”, opowiadał Adam Gierek o swoim ojcu  

Odkłamać przeszłość

Wnio sek o od wo ła nie Agniesz ki
Cze chow skiej -Ko peć, za stęp cy pre -
zy den ta mia sta, zło żo ny przez klub
rad nych „Nie za leż ni” oraz dys ku sja
hi sto rycz na, któ re po wsta nia na ro do -
we po win ni śmy czcić, zdo mi no wa ły
ostat nią se sję Ra dy Miej skiej. 

Nie za bra kło tak że co rocz nych
spra woz dań m.in. ze stro ny so sno -
wiec kiej po li cji oraz przed sta wie nia
do ko nań ubie głe go ro ku przez Te atr
Za głę bia i je go dy rek to ra Zbi gnie wa
Le ra czy ka. – To był wy jąt ko wo uda -
ny rok dla Te atru Za głę bia, dla je go
pra cow ni ków, dla wi dzów. Wy jąt ko -
wy mię dzy in ny mi dla te go, że to wła -
śnie nasz te atr zo stał wie lo krot nie do -
ce nio ny za swo ją pra cę – mó wił  Zbi -
gniew Le ra czyk. Pod kre śla jąc zna ko -
mi te przy ję cie pre mie ry „Ko rzeń ca”,
ze świet ną ro lą Edy ty Osto jak, i na -
gra dza nym za re ży se rię Re mi giu -
szem Brzy kiem.

Kie dy rad ni prze brnę li przez
więk szość uchwał, do ty czą cych m.in.
zmian w bu dże cie mia sta (ko niecz -
ność wy da nia 6,5 mln zło tych na re -
mont uli cy Bę dziń skiej), wie lo let nie -
go Pla nu roz wo ju i Mo der ni za cji
Urzą dzeń Wo do cią go wych i Ka na li -
za cyj nych RPWiK w So snow cu czy
za twier dze nia pro jek tów kon kur so -
wych, „Pro fe sjo nal na Ka dra II, Roz -
pocz nij z gło wą ka rie rę za wo do wą” ,
za ję li się w pierw szej ko lej no ści
uchwa łą w spra wie upa mięt nie -
nia 150. rocz ni cy Po wsta nia Stycz -
nio we go. Za nim osta tecz nie po wie -
dzie li „tak” (je den głos wstrzy mu ją -
cy się), Ma ciej Or now ski, rad ny klu -
bu SLD, spro wo ko wał dys ku sję o na -
szych na ro do wych klę skach i zwy cię -
stwach. – Co w nas ta kie go tkwi, że
chce my glo ry fi ko wać po wsta nie, któ -

re nam się nie uda ło? Czci my Po -
wsta nie Ko ściusz kow skie, któ re go
upa dek spo wo do wał, że Pol ska
na dłu gie la ta znik nę ła z ma py Eu ro -
py, na stęp nie Po wsta nie Li sto pa do we.
Te raz roz ma wia my o Po wsta niu
Stycz nio wym, któ re do pro wa dzi ło
do wzmo że nia ru sy fi ka cji, emi gra cji,
przy mu so wych wy wó zek na Sy be -
rię – ar gu men to wał rad ny Or now -
ski. – Krew bo ha te rów na le ży czcić,
ale skończ my z tą mar ty ro lo gią i zaj -
mij my się przy szło ścią – ape lo wał. 

Rad ni jed nak wska zy wa li na in ne
aspek ty prze gra nych walk. – Po wsta -
nie Stycz nio we w wy mia rze po li tycz -
nym, mi li tar nym by ło klę ską, nikt te -
mu nie za prze cza. Po zy tyw nym skut -
kiem by ło jed nak uwłasz cze nie chło -
pów, wpro wa dzo ne uka zem car -
skim – stwier dził To masz Mę drzak,
prze wod ni czą cy klu bu PiS. – Czcij -
my po wstań ców. Tych, któ rym się
uda ło, i któ rym się nie uda ło – do dał. 

Z ko lei rad ny PO i jed no cze śnie
na uczy ciel hi sto rii, Ka rol Wi niar ski,
zwra cał uwa gę na zgub ną ro lę, ja ką
od gry wa kul ty wo wa nie pa mię ci
o krwa wych klę skach. – Prze gra ne
po wsta nia są tyl ko po wo dem
do świę to wa nia, a bra ku je po głę bio -
nych roz mów i de bat na te mat te go,
co wy ni ka z klę ski i ja kie na le ży wy -
cią gnąć wnio ski. Kon se kwen cją są
ko lej ne, ska za ne z gó ry na nie po wo -
dze nie, wal ki o wol ność, jak cho ciaż -
by Po wsta nie War szaw skie – pod kre -
ślał rad ny, któ ry ja ko je dy ny wstrzy -
mał się od gło su. 

Głos za brał tak że Ar ka diusz Chę -
ciń ski, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta. – Nie któ rzy twier dzą, że nie po -
win ni śmy czcić cze goś, co się prze -
gry wa. Gdy by jed nak nie te wal ki,

prze gra ne po wsta nia, to czy dzi siaj
mo gli by śmy mó wić w ję zy ku pol skim
i znaj do wać się w tym miej scu, w któ -
rym je ste śmy? To by ła ofia ra dla tej
wol no ści, któ rą dzi siaj ma my – prze -
ko ny wał Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Za bez pro duk tyw ną uzna li rad ni
dys ku sję na te mat wnio sku klu bu rad -
nych „Nie za leż nych”, do ty czą cą od wo -
ła nia za stęp cy pre zy den ta, Agniesz ki
Cze chow skiej -Ko peć, z te go wzglę du,
iż dy mi sja któ re go kol wiek zzastępców
prezydenta to wy łącz na kom pe ten cja
pre zy den ta mia sta. Ma ciej Ada miec,
szef klu bu „Nie za leż ni”, któ ry
podwnio skiem ze brał osiem pod pi sów
(rad ni klu bu „Nie za leż nych”), PiS oraz
dwóch niezrzeszonych przed sta wił po -
wo dy przed sta wia nia wnio sku. 

– Pierw sza spra wa to sport. To,
co się dzie je w spo rcie, brak efek tów
do to wa nia miej skich spół ek spor to -
wych, i do pro wa dze nie do te go, że
ma łe klu by spor to we zna la zły się
na skra ju ban kruc twa, wo ła o po -
mstę do nie ba. Dru ga spra wa to
oświa ta. Li kwi da cja szkół pod sta -
wo wych z pla nem li kwi da cji szko ły
za wo do wej, przy nio sły sku tek w po -
sta ci pla nów prze pro wa dze nia re fe -
ren dum. Je go prze pro wa dze nie się

nie uda ło, ale po ka zu je nie za do wo -
le nie na sze go spo łe czeń stwa z te go,
co się dzia ło. Obec ne pla ny re for mo -
wa nia edu ka cji prze pro wa dza ne są
skan da licz nie. Po prze dza jąc ata ki,
że to za gra nie po li tycz ne, uprze -
dzam że gdy by to by ło te go ro dza ju
za gra nie, nie po wi nie nem nic ro bić,
bo pa ni zastępca pre zy denta ro bi
świet ną ro bo tę opo zy cji – stwier dził
Ada miec. 

Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć
spra wę sko men to wa ła krót ko. – Ro -
zu miem pa na spo sób po strze ga nia
mo jej oso by i mo ich dzia łań. Za zwy -
czaj jest jed nak tak, że kie dy czło -
wiek ma ja kieś pra gnie nie, któ re go
nie mo że osią gnąć, to za czy na się
oce nia nie in nych lu dzi. Jak już znaj -
dzie oso bę, któ rą mo że oce nić, to ro -
bi z sie bie ofia rę. Pod da ję się oce nie
klu bów PiS i klu bu „Nie za leż nych”.
Re ali zu ję mo je za da nia i sza nu ję to,
że wnio sko daw cy ma ją in ne zda nie.
A co wię cej, po wiem, że nie mam
do was żad nych uwag – stwier dzi ła
za stęp ca pre zy den ta. 

Jest wła ści wie wy klu czo ne, że
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski przy -
chy li się do po zy tyw ne go roz pa trze -
nia wnio sku opo zy cji. sk, RED 

33. se sja Ra dy Miej skiej

Krótki kurs historii 
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Konferencją pod hasłem „Edward Gierek - Zagłębiak, Polak, Europejczyk”, działacze m.in. Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy zainaugurowali w auli sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas,
obchody 100. rocznicy urodzin Edwarda Gierka, który w latach 70. był  I sekretarzem KC PZPR, a wcześniej szefem Komitetu Wojewódzkiego partii w Katowicach.

Wła dze mia sta zwró ci ły się do Ge ne ral nej In spek cji Trans -
por tu Dro go we go o prze ję cie urzą dzeń i ad mi ni stra cji
nad masz ta mi. Usta lo no jed nak, że masz ty są za si la ne
z aku mu la to rów, a ta ki ro dzaj za si la nia nie gwa ran tu je peł -
ne go wy ko rzy sta nia w sys te mie au to ma tycz ne go nad zo ru
nad ru chem dro go wym, dla te go GITD od mó wił prze ję cia
i wy ko rzy sta nia urzą dzeń. 

Co nie ozna cza, że mia sto bę dzie stre fą wol ną od fo -
to ra da rów, bo w GIDT ca ły czas trwa ją ana li zy, gdzie
pod sta wić ko lej nych sto urzą dzeń. W naj bliż szych mie -
sią cach jed nak ża den sta cjo nar ny fo to ra dar nie bę dzie
kon tro lo wał pręd ko ści sa mo cho dów w mie ście. Kie -
row cy i tak po win ni zdjąć no gę z ga zu. Bo po li cjan ci
so sno wiec kiej „dro gów ki” sys te ma tycz nie uży wa ją
mo bil nych wi de ore je stra to rów oraz ręcz nych mier ni -
ków pręd ko ści. Co do za sad no ści mon to wa nia sta łych
fo to ra da rów zda nia są po dzie lo ne. – Nie któ rzy pę dzą
w mie ście jak wa ria ci, więc man dat od cza su do cza su
by im nie za szko dził, nie mó wiąc już o tym, że stwa rza -
ją nie bez pie czeń stwo na dro dze. Z dru giej stro ny, jak
tyl ko mi ną fo to ra dar, to zno wu od bi ja ją so bie to, że
przed chwi lą zwol ni li – stwier dził Ja nusz Miś kie wicz
z So snow ca. mz

Nie ma i nie będzie
fotoradarów w mieście
Cztery maszty, przeznaczone na zamontowanie
fotoradarów, które miały być skutecznym strażnikiem
dozwolonej prędkości, zostały zdemontowane, co
oznacza, że w Sosnowcu nie działa już nawet
okresowo żaden fotoradar. I na razie nic nie wskazuje
na to, by jakikolwiek został zamontowany
w najbliższym czasie. 

Jarosław Adamski

W auli WSH otworzono wystawę poświęconą Edwardowi Gierkowi. W otwarciu uczestniczyli
m.in. : Longin Pastusiak, Adam Gierek, Leszek Miller, Krzysztof Gawkowski oraz prezydent
Kazimierz Górski

W trakcie sesji wręczono medale za zasługi dla obronności kraju
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23 mi lio ny zło tych w ska li 10 lat
to su ma ja ką So sno wiec za osz -
czę dzi na zu ży ciu cie pła oraz
ener gii w pla ców kach szkol nych,
przed szko lach oraz żłob kach.
Sto sow ną umo wę z fir mą Sie -
mens pod pi sał 22 stycz nia Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca.

Umo wa z fir mą Sie mens
Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie
na „Za rzą dza nie ener gią w obiek -
tach dy dak tycz no -oświa to wych”
zo sta ła pod pi sa na na okres 10 lat
i obej mie swo im za kre sem 87 bu -
dyn ków. 

– W 2010 ro ku prze pro wa dzi -
li śmy je den du ży prze targ na gru -
po wy za kup ener gii. Kil ka lat
póź niej na szym tro pem po dą żył
GZM. My ślę, że i z te go re wo lu -
cyj ne go roz wią za nia sko rzy sta ją

rów nież in ne mia sta – pod kre ślał
po pod pi sa niu umo wy Ka zi mierz
Gór ski. 

Wy ko naw ca gwa ran tu je ob ni -
że nie zu ży cia cie pła o po nad 30%
oraz ener gii elek trycz nej o po -
nad 25%. W ra mach umo wy Wy -
ko naw ca za in sta lu je urzą dze nia
po zwa la ją ce na ste ro wa nie pra cą
wę złów ciepl nych, in sta la cji cen -
tral ne go ogrze wa nia oraz zdal ny
mo ni to ring sys te mu ener ge tycz -
ne go w bu dyn kach. Mia sto z za -
osz czę dzo nych 23 mln zł za pła ci
wy ko naw cy 17 mln zł w mie -
sięcz nych ra tach za za in sta lo wa -
ne urzą dze nia, tym sa mym
przez 10 lat w bu dże cie mia sta
po zo sta nie do dat ko wo ok. 6 mln
zł oszczęd no ści.

W okre sie od dnia pod pi sa nia
umo wy do 31 wrze śnia bie żą ce -

go ro ku na stą pi mon taż wszyst -
kich urzą dzeń tech nicz nych, au -
to ma ty ki oraz mo ni to ro wa nia

obiek tów za po mo cą sie ci in ter -
ne to wej. Uru cho mie nie sys te mu
na stą pi 1 paź dzier ni ka 2013 r. KP

Po rów nu jąc oko licz no ści uchwa la nia bu dże tu
w la tach po przed nich, moż na po wie dzieć, że
wy jąt ko wo szyb ko i bez więk szych pro ble mów
uchwa lo no bu dżet So snow ca na 2013 rok...
To praw da, mu szę pod kre ślić, że rad ni zdu -
żym zro zu mie niem przy ję li in for ma cję
o cze ka ją cym nas trud niej szym okre sie.
Zresz tą, są prze cież świa do mi ogól nej sy tu -
acji fi nan so wej i go spo dar czej w na szym
kra ju, stąd uchwa lo no bez więk szych za -
strze żeń przed ło żo ny pro jekt bu dże tu, któ -
ry za cho wu je pod sta wo we pryn cy pia, ale
też ogra ni cza wy dat ki w pew nych sfe rach
dzia łal no ści. 

Mi mo uchwa le nia bu dże tu sły chać gło sy nie za -
do wo le nia, mię dzy in ny mi ze wzglę du na to, że
szcze gól nie ogra ni czo no środ ki na kul tu rę
i sport. Cię cia by ły nie unik nio ne?
Po wie dział bym tak, że mi mo iż mia sto So -
sno wiec do bo ga tych nie na le ży, to pa trząc
wstecz, był okres w pew nym sen sie ko -
niunk tu ry go spo dar czej i stąd wyż szych do -
cho dów. Bu dżet, wspar ty do dat ko wo środ -
ka mi unij ny mi i ob li ga cja mi, po zwa lał
wwięk szym stop niu fi nan so wać wszyst kie
dzie dzi ny na szej dzia łal no ści. Wów czas, za -
rów no wy dat ki bie żą ce, jak rów nież in we -
sty cje kul tu ral no –spor to we, moc no za zna -
czy ły się w wy dat kach na sze go bu dże tu. 
Ogra ni czo ny for mat wy wia du nie po zwa la
wy mie nić tych wszyst kich zre ali zo wa nych
przed się wzięć, a jest ich wie le. Obec nie
wkra cza my w trud niej szy okres, wy ma ga -
ją cy pew nych wy rze czeń. Do ty ka to
w mniej szym lub więk szym stop niu
wszyst kich dzie dzin, acz kol wiek są też ta -
kie, któ re mi mo wszyst ko wy ma ga ją
zwięk szo nych na kła dów np. ko mu ni ka cja
lo kal naczy re mon ty dróg. De cy du jąc opo -
dzia le po zo sta łych środ ków, sto imy
przed trud nym wy bo rem, przy czym moż -
na po wie dzieć, że każ dy wy bór w tym
przy pad ku ro dzi nie za do wo lo nych. Trze ba
jed nak wy raź nie pod kre ślić, że nie co mniej -
sze środ ki wbu dże cie nakul tu rę i sport, nie
ozna cza ją ra dy kal ne go ogra ni cze nia funk -
cjo no wa nia in sty tu cji zaj mu ją cych się tą
sfe rą dzia łal no ści. Ocze ku je my na to miast
bar dziej ra cjo nal ne go wy ko rzy sty wa nia
otrzy ma nych do dys po zy cji środ ków. Od -
po wie dzial ne oso by za te dzie dzi ny ży cia
wmie ście, po win ny wswo jej hie rar chii za -

dań wy brać te naj waż niej sze, a szcze gól nie
zwią za ne z bez po śred nim an ga żo wa niem
mło dzie ży w ży cie kul tu ral ne i spor to we.
Nie ko niecz nie trze ba w do tych cza so wej
ilo ści ofe ro wać miesz kań com trze cio rzęd -
nych wy ko naw ców, któ rych me na dże ro wie
na chal nie kur su ją po re gio nie. Nieko niecz -
nie mu si my fi nan so wać kil ka dzie siąt klu -
bów spor to wych wczę ści, któ ra do ty czy re -
kre acyj ne go spę dza nia cza su przez do ro słe
oso by.

Za py tam tro chę prze wrot nie... Po co już te raz
za ci skać pa sa, sko ro ist nie je jesz cze moż li -
wość po zy ska nia kre dy tów, czy wy emi to wa -
nia ob li ga cji, prze cież za dłu że nie mia sta na ko -
niec 2012 ro ku to tyl ko 31 pro cent do cho du
rocz ne go. Wie le miast prze kro czy ło już bez -
piecz ny po ziom 55 pro cent.
Czę ściej spo ty kam się z za rzu tem, że mia -
sto jest już nad mier nie za dłu żo ne, ale po ja -
wia ją się też ta kie gło sy, októ rych pa ni mó -
wi – na szczę ście nie licz ne. W ta kich przy -
pad kach przy ta cza się przy kła dy moc no za -
dłu żo nych miast wo je wódz kich jak:
Gdańsk, War sza wa, Wro cław, a więc
po pierw sze miast bo ga tych, po dru gie za -
si lo nych du ży mi środ ka mi ze wnętrz ny mi,
w związ ku z Eu ro 2012. Grze chem w ich
przy pad ku by ło by te go nie wy ko rzy stać,
na wet ry zy ku jąc pro ble my fi nan so we wko -
lej nych la tach. Po da je się tak że przy kła dy

za dłu żo nych miast napra wach po wia tu, nie
do da jąc, że uczest ni czą one w du żych pro -
jek tach in we sty cyj nych fi nan so wa nych
łącz nie środ ka mi z bu dże tu pań stwa i Unii
Eu ro pej skiej. Po dam przy kład Wło cław ka,
przez któ ry prze cho dzi bu do wa naau to stra -
da DK-1. Środ ki na ten cel prze ka zy wa ne
są dobu dże tu mia sta. To zwięk sza je go do -
cho dy, a w kon se kwen cji za dłu że nie li czo -
ne dodo cho dów, nie sta no wi nada ną chwi -
lę ogra ni cze nia, wręcz za chę ca dodal sze go
kre dy to wa nia wy dat ków. Uwa żam, że
do pew ne go cza su. Już w bie żą cym ro ku
Wło cła wek po ży cza na spła tę za dłu że nia.
In nym ty po wym przy kła dem spo śród miast
mo gą cych się da lej za dłu żać, jest
Płock – też mia sto na pra wach po wia tu, li -
czą ce124 ty się ce miesz kań ców, ma bu dżet
więk szy niż 200–ty sięcz ne go So snow ca.
Tyl ko po da tek od nie ru cho mo ści – jed no
zgłów nych po zy cji do cho do wych sa mo rzą -
du – jest dwu krot nie wyż szy niż wSo snow -
cu. Ta kie mia sto ma re zer wy fi nan so we
wpo sta ci du żej nad wyż ki ope ra cyj nej, mo -
że in we sto wać i za dłu żać się bez obaw
o spła tę. Prze cież za kła dy pe tro che micz ne,
któ re są głów nym do star czy cie lem do cho -
dów te go mia sta, do brze funk cjo nu ją ibę dą
funk cjo no wać jesz cze dłu go. 
Nie ste ty są też mia sta, któ rych przez
grzecz ność nie wy mie nię – któ re wy zna ją
za sa dę „ ja koś to bę dzie”, by le do koń ca ka -

den cji, po nas na wet po top. Z nich nie
chciał bym brać przy kła du.
Jak na tym tle przed sta wia się sy tu acja So -
snow ca? Nie na le ży my do sa mo rzą dów, na
te re nie któ rych są zlo ka li zo wa ne pod mio ty
go spo dar cze przy spa rza ją ce mia stu du żych
do cho dów. Nie ma w So snow cu zlo ka li zo -
wa nych in we sty cji cen tral nych. Ta ką in we -
sty cją mo gła by być np. kon ty nu acja bu do -
wy tra sy śred ni co wej prze bie ga ją cej przez
na sze mia sto, ale pó ki co jej nie ma. Naj -
istot niej sze jest jed nak to, że nie ste ty wy pra -
co wu je my zbyt ma łą nad wyż kę ope ra cyj -
ną, wy ni ka ją cą z róż ni cy mię dzy do cho da -
mi bie żą cy mi, awy dat ka mi bie żą cy mi, któ -
rej wiel kość nie upraw nia do nad mier ne go
in we sto wa nia z wy ko rzy sta niem ko lej nych
kre dy tów. Wbu dże cie2013 ro ku pla no wa -
na nad wyż ka ope ra cyj na wy no si tyl ko 16
mln zł. Dla po rów na nia po dam, że te go -
rocz nara ta spła ty obec ne go za dłu że nia wy -
no si 15 mln zł. Tak więc mu si my tę nad -
wyż kę ko niecz nie po dwo ić wko lej nych la -
tach. Mo że my to uczy nić zwięk sza jąc do -
cho dy – co wprzy pad ku utrzy mu ją ce go się
spo wol nie nia go spo dar cze go w la tach na -
stęp nych, mo że być trud ne. Mo że my ogra -
ni czać wy dat ki, co też nie jest ła twe, ale
w tej sy tu acji ko niecz ne. Dla te go wła śnie
po dej mu je my dzia ła nia m.in. w sfe rze ad -
mi ni stra cji, kul tu ry, spor tu, oświa ty, ukie -
run ko wa ne nabar dziej ra cjo nal ne wy dat ko -
wa nie środ ków pu blicz nych.

Od uchwa le nia bu dże tu mi nął już pe wien czas.
Jak Pan z per spek ty wy po cząt ku ro ku oce nia
re al ność te go bu dże tu, w związ ku z wy raź nie
nad cho dzą cym kry zy sem?
Sy tu acja jest nie zwy kle dy na micz na. Spo -
wol nie nie go spo dar cze, o któ rym się ostat -
nio mó wi, sta je się fak tem od czu wal nym
rów nież przez So sno wiec. Z prze ra że niem
ob ser wo wa łem, jak w ostat nim kwar ta -
le 2012 ro ku, a zwłasz cza w li sto pa dzie
igrud niu, gwał tow nie spa da ły wpły wy zpo -
dat ku do cho do we go. W osta tecz no ści, to
głów ne źró dło na szych do cho dów wzro sło
w sto sun ku do ro ku 2011 tyl ko o 0,6 %,
pod czas gdy Mi ni ster stwo Fi nan sów pla no -
wa ło w So snow cu wzrost 4,5 %. W efekcie
fi nan so wym otrzy ma li śmy zte go ty tu łu niż -
sze do cho dy w bu dże cie o 7,8 mln zł.
Na szczę ście da li śmy ra dę skom pen so wać

ten uby tek in ny mi po nad pla no wy mi do cho -
da mi. Utrzy ma nie tej ten den cji wro ku2013
mo że być groź ne dla bu dże tu, gdyż ogra ni -
cza jąc jesz cze bar dziej na sze pla no wa ne do -
cho dy, utrud ni nam re ali za cję nie któ rych za -
dań za pi sa nych już wbu dże cie. Tym ra zem
kom pen so wa nie utra co nych do cho dów mo -
że być trud niej sze. Ca ła na dzie ja w tym, że
uzy ska my jesz cze do dat ko we do fi nan so wa -
nie ze środ ków unij nych do re ali zo wa nych
już za dań in we sty cyj nych – co jest re al -
ne – oraz że speł nią się za po wie dzi rzą du
igo spo dar ka ru szy wIIpół ro czu. 
Na le ży do dać wtym miej scu, że prze wi du -
jąc poczę ści trud no ści, ja kich moż naocze -
ki wać wnaj bliż szych la tach, pod ję li śmy de -
cy zje oza prze sta niu nape wien czas kre dy -
to wa nia wy dat ków in we sty cyj nych, aby nie
po paść w nad mier ne za dłu że nie, trud ne
do spła ty z po wo dów, o któ rych wcze śniej
mó wi łem. Spo wo do wa ło to, że nie co niż szy
jest wro ku bie żą cym plan in we sty cyj ny bu -
dże tu mia sta, ogra ni czo ny w swo im wy -
mia rze fi nan so wym do wy so ko ści wy go -
spo da ro wa ny w tym ro ku środ ków wła -
snych, a tak że prze cho dzą cych na rok bie -
żą cy nie wy ko rzy sta nych środ ków w ro -
ku2012 oraz otrzy ma ne go do fi nan so wa nia
ze środ ków unij nych. Jed no cze śnie tą de cy -
zją ogra ni cza ją cą dal sze za dłu ża nie się,
stwa rza my w przy szłym roz da niu unij nych
środ ków, moż li wość wy go spo da ro wa nia
więk szych środ ków na tzw. wkład wła sny,
aby w jak naj więk szym stop niu sko rzy stać
zdo fi nan so wa nia fun du szy struk tu ral nych.
Od po wia da jąc wprost na po sta wio ne py ta -
nie: bu dżet 2013 r. jest w za sa dzie re al ny,
ale jak zwy kle ist nie ją pew ne za gro że nia,
na któ re bę dzie my mu sie li na bie żą co re -
ago wać – je że li wy stą pią. Wy ma ga to sta łe -
go mo ni to ro wa nia wy ko na nia bu dże tu
i w sy tu acji ko niecz nej do ko ny wa nia sto -
sow nych ko rekt.
Jesz cze raz pod kre ślam, że je ste śmy zde ter -
mi no wa ni, by dzia łać oszczęd nie i ra cjo nal -
nie, li cząc jed no cze śnie na zro zu mie nie
przy po dej mo wa niu cza sa mi trud nych de -
cy zji, po dej mo wa nych te raz, ale z my ślą
o przy szło ści. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Tegoroczny budżet jest realny, ale jak zwykle, istnieją pewne zagrożenia, na które będziemy musieli na bieżąco reagować, zapowiada Skarbnik Miasta

Oszczędnie i racjonalnie
Rozmowa z Januszem Kaczorem, Skarbnikiem Miasta

Zaoszczędzą na energii
Rada Miejska w Sosnowcu
uchyliła uchwałę o podziale
gminy na cztery sektory
w celu zorganizowania
odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz
wyznaczenia punktów
selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

Wcze śniej, w wy ni ku de cy zji
rad nych, mia sto zo sta ło po dzie lo -
ne na czte ry sek to ry, co mo gło
w efek cie skut ko wać tym, że wię -
cej niż jed na fir ma mo gła zaj mo -
wać się wy wo zem od pa dów.
Na ostat niej se sji rad ni zde cy do -
wa li jed nak, że ko rzyst niej szym
roz wią za niem bę dzie brak po -

dzia łu mia sta na sek to ry. Prze ko -
na ły ich ar gu men ty, iż utwo rze nie
tyl ko jed ne go sek to ra po zwo li
ob ni żyć kosz ty ob słu gi, zo sta nie
za pew nio ny du ży wsad od pa dów
od Gmin ne go Punk tu Se lek tyw -
ne go Zbie ra nia Od pa dów, a tak że
iż współ pra ca gmin ne go skła do -
wi ska z jed ną fir mą wy wo zo wą
za pew ni le gal ny wsad dla skła do -
wi ska w ta kiej ilo ści, któ ra za -
gwa ran tu je mu zysk. Po za tym
rad ni w in nych mia stach tak że za -
de cy do wa li, iż mia sto bę dzie ob -
słu gi wać tyl ko jed na fir ma wy -
wo zo wa. – Uzna li śmy, że jed nak
lep szym roz wią za niem jest utwo -
rze nie jed ne go sek to ra za miast
czte rech. Mo że uda się uzy skać
dzię ki te mu po su nię ciu niż sze
opła ty – stwier dził Ar ka diusz
Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den ta
mia sta. mz

Jeden sektor zamiast czterech

W gmachu UM podpisano umowę dot. zarządzania energią
w obiektach dydaktyczno-oświatowych
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Miliony na Będzińską
i nie tylko

W su mie pro jekt po chło nie
oko ło 17 mln zł. Po nad 50 pro cent
bę dzie mu sia ło się zna leźć
w gmin nym bu dże cie. Wcze śniej,
bo w 2011 r. wy da no oko ło 2 mln
zło tych na re mont od cin ka jezd ni
w kie run ku cen trum. – My ślę, że
w dru gim kwar ta le roz pocz nie my
re ali za cją tej in we sty cji. Oba wiam
się, że mo że się ona prze cią gnąć
do po cząt ku przy szłe go ro ku, bo
za kres prac bę dzie bar dzo sze ro -
ki. Pra ce obej mą mię dzy in ny mi
re mont jezd ni, bu do wę chod ni -
ków i ście żek ro we ro wych oraz
po sta wie nie sy gna li za cji świetl nej
przy uli cach Ryb na -Su cha – mó -
wi Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca
pre zy den ta mia sta. 

Pra ce na od cin ku w kie run ku
Bę dzi na od skrzy żo wa nia z ul. Sta -
ro po goń ską, No wo po goń ską i Or -
lą do gra ni cy z Bę dzi nem po win ny
roz po cząć się wio sną, a prze targ
zo sta nie ogło szo ny w prze cią gu
naj bliż szych ty go dni. Pod czas
ostat niej se sji pa dło py ta nie, czy
za rząd wo je wódz twa nie mógł wy -
brać in ne go, zgło szo ne go przez
mia sto, tań sze go pro jek tu i czy
w tej spra wie nie by ło kon sul ta -
cji. – De cy zje za rzą du wo je wódz -
twa są de cy zja mi su we ren ny mi,
na któ re wła dze mia sta nie ma ją
wpły wu. Naj praw do po dob niej
w tym przy pad ku za de cy do wa ło
to, że roz po czę li śmy już tę in we -
sty cję, część środ ków zo sta ła wy -
da na i te raz bę dzie ona kon ty nu -
owa na – wy ja śnił Ar ka diusz Chę -
ciń ski. 

Tym cza sem już 22 stycz nia
roz po czę ły się ro bo ty zwią za ne
z prze bu do wą wia duk tu na skrzy -
żo wa niu DK-86 z ul. Ma ło bądz ką
w So snow cu – etap I. 

Od 11 lu te go wia dukt ma być
za mknię ty i ta ki stan po trwa do
15 ma ja. Na ten czas wpro wa dzo -
na zo sta nie  no wa or ga ni za cja ru -

chu - na czas pro wa dze nia ro bót
nad dro gą DK-86 – jezd nia w kie -
run ku Ka to wic. Ogra ni cze nia
w ru chu pole gać bę dą na zwę że -
niu jezd ni i ogra ni cze niu pręd ko -
ści do 60 km/h przed i pod re mon -
to wa nym wia duk tem w cią gu ul.
Ma ło bądz kiej w So snow cu.

W tym cza sie ruch od by wać
się bę dzie po wy zna czo nych ob -
jaz dach, a KZK GOP wy zna czy
tra sę dla ko mu ni ka cji miej skiej
i no wy roz kład jaz dy. Ruch pie szy
po zo sta nie utrzy ma ny na obiek cie
przez ca ły okres bu do wy.

To nie ko niec in for ma cji
zwią za nych z dro ga mi w na szym
mie ście. 1,5 km li czy od da -
na z koń cem stycz nia dro ga
na te re nach po ko pal ni pia sku
Macz ki -Bór. No wa jezd nia sko -

mu ni ku je po nad 200 ha go to -
wych te re nów pod in we sty cje.
Dzię ki te mu jest szan sa na no we
miej sca pra cy!

Dzię ki dro dze po wstał atrak -
cyj ny i w peł ni przy go to wa ny ob -
szar dla przed się bior ców chcą -
cych roz wi jać dzia łal ność go spo -
dar czą. Te ren ten wy po sa żo ny
jest w in fra struk tu rę wo do cią go -
wą, ka na li za cję desz czo wą, ka na -
li za cję sa ni tar ną, jak rów nież zo -
stał sko mu ni ko wa ny z sie cią
trans por to wą re gio nu, w wy ni ku
po wsta nia no wej in fra struk tu ry
dro go wej. Jest to naj więk szy
na te re nie So snow ca ob szar prze -
zna czo ny pod in we sty cję. – Mam
na dzie ję, że już wkrót ce po ja wią
się tu no we przed się bior stwa. To
świet na lo ka li za cja, któ ra gwa -

ran tu je fir mom roz wój – mó wił
pre zy dent So snow ca Ka zi mierz
Gór ski.

In we sty cja, któ rej ca ły koszt
za mknął się w kwo cie 15,6 mln zł
by ła w po nad 78% współ fi nan so -
wa na ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2007 – 2013.

Dla nas ta dro ga to świet -
na wia do mość. Chcia łam po -
dzię ko wać mia stu za bar dzo do -
brą współ pra cę i mam na dzie ję,
że wkrót ce bę dę mia ła do bre
wia do mo ści o no wych in we sto -
rach  – pod kre śla ła Ka ta rzy -
na Szczyr ba, dy rek tor od dzia łu
nie ru cho mo ści CTL Macz ki -
-Bór. sk, KP, RED

Gi gan tycz ne pie nią dze, bo aż oko -
ło 800 mln zł, bę dzie kosz to wał
pro jekt mo der ni za cji in fra struk tu -
ry tram wa jo wej, któ ry w su mie
obej mie sześć miast.

Wy ko naw cy wie lo mi lio no -
wych in we sty cji zo sta li już wy -
bra ni przez spół kę Tram wa je Ślą -
skie go. W cią gu naj bliż szych lat
ma ją grun tow nie wy re mon to wać
stra te gicz ne od cin ki to rów m.in.
w Ka to wi cach, Cho rzo wie, Za -
brzu oraz So snow cu. Do koń -
ca 2014 r. ma zo stać wy ko na nych
27 tzw. za dań re mon to wych, któ -
re obej mą w su mie oko ło 46 km
to rów.

Obec nie re ali zo wa ne są czte ry
za da nia, a trwa ko lej nych je de na -
ście pro ce dur prze tar go wych. 

Je den z prze tar gów ob jął już
re mont to ro wi ska w Ka to wi cach
przy Par ku Ślą skim oraz cho rzow -
ski od ci nek ul. Ka to wic kiej, a tak -
że od ci nek od Ron da do Pę tli Sło -
necz nej (kon trakt – Skan ska
za 21,2 mln zł). Dru gi prze targ do -
ty czy wła śnie so sno wiec kich to ro -
wisk, któ re zo sta ną wy re mo no -
twa ne od uli cy 3 Ma ja do Pę tli Za -
gó rze i nie któ rych prze jaz dów
przez to ry (kon trakt ZUE SA
za 32,3 mln zł). Trze cim prze tar -
giem ob ję to ul. 3 Ma ja i krót ki od -

ci nek ul. Wol no ści w Za brzu
(ZUE SA za 20,5 mln zł).

W So snow cu przy go to wa no
w su mie sześć za dań. W stycz niu
w po stę po wa niu, któ re ob ję ło m.in.
re mont to ro wi ska od uli cy 3 Ma ja,
za naj ko rzyst niej szą ofer tę uzna no
pro po zy cję spół ki ZUE za 32,3
mln zł. Prze tar gi, któ re do ty czą
ulic Ma ła chow skie go i Pił sud skie -
go oraz za dań zwią za nych z roz bu -
do wą do dwóch to rów jed no to ro -
we go po łą cze nia So sno wiec -Ka to -
wi ce na ra zie nie ru szy ły.

In we sty cje obej mą nie tyl ko
pra ce zwią za ne z re mon ta mi to ro -
wisk, przy stan ków i sie ci trak cyj -
nej, ale tak że grun tow ną mo der ni -
za cję 75 tram wa jów ty pu 105 N
i za kup 30 no wych po jaz dów.
W wy ni ku roz strzy gnię te go prze -
tar gu w cią gu naj bliż szych dwóch
lat do star czy je fir ma Pe sa z Byd -
gosz czy, a w su mie bę dą kosz to -
wac po nad 200 mi lio nów zło tych. 

Pla no wa na war tość ca łe go unij -
ne go pro jek tu, obej mu ją ca mo der ni -
za cję in fra struk tu ry oraz re mont iza -
kup no wych tram wa jów oraz tro lej -
bu sów w Ty chach wy nie sie pra -
wie 652 mln zł net to (801 mln zł
brut to), a do fi nan so wa nie z pro gra -
mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko to
ok.385 mln zł (59 proc. kosz tów). mz

27 za dań za 800 mi lio nów

Nowa inwestycja w Maczkach to nie tylko odciążenie dla ruchu w dzielnicy, ale i szansa
na rozwój tego obszaru
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Sprze da wa nie to wa rów bez po zwo le nia
i w miej scach nie wy zna czo nych naj -
praw do po dob niej prze sta nie być pro ble -
mem dla zaj mu ją cych się kon tro lą te go
pro ce de ru straż ni ków miej skich.

Nie le gal ny han del na ra zie... znik nął
z so sno wiec kich ulic. To nie wy nik
wzmo żo nych kon tro li straż ni ków, ale in -
for ma cji, że te raz straż nik mo że to war
za re kwi ro wać i prze ka zać na prze cho -
wa nie w spe cjal nym po miesz cze niu. Ta -
kie po miesz cze nie straż już po sia da
od nie speł na dwóch mie się cy. To po -
miesz cze nia spo rej piw ni cy jed ne go
z bu dyn ków szkol nych. Jak na ra zie nie
do szło jesz cze do za ję cia to wa ru, bo
sprze daw cy wo lą nie ry zy ko wać utra tą
to wa ru. – Dys po nu je my moż li wo ścią za -

ję cia to wa ru, co nie ozna cza, że bę dzie -
my w spo sób bez wględ ny ko rzy stać z te -
go upraw nie nia. Każ da oso ba, któ ra nie
ma sto sow ne go po zwo le nia, naj pierw
jest in for mo wa na o gro żą cych jej sank -
cjach z te go ty tu łu i po ucza na – mó wi
Krzysz tof Klus, star szy in spek tor
w Stra ży Miej skiej w So sno wu. 

Na po ucze niu się jed nak skoń czyć nie
mu si. Obec nie straż ni cy miej scy ma ją tak -
że pra wo do za ję cia to wa ru z nie le gal ne go
sto iska. Straż nik za bez pie czy to war, gdy
uzna, że po ucze nie lub man dat mo że być
nie sku tecz ny, a to war mo że być w przy -
szło ści na dal sprze da wa ny lub ukry ty.
Straż Miej ska mo że skie ro wać wnio sek
ouka ra nie han dla rza, aoprze pad ku to wa -
ru bę dzie de cy do wał sąd. mz

Ko niec nie le gal ne go han dlu?

Akcja podatkowa
Zapraszamy do zapoznania się
z informacjami dotyczącymi opłat
z tytułu podatku od nieruchomości,
opłat za wieczyste użytkowanie
i dzierżawę gruntu.
Informujemy, że wpłat z tytułu
podatku od nieruchomości, opłat
za wieczyste użytkowanie i dzierżawę
gruntu (bez ponoszenia żadnych opłat
z tego tytułu) można dokonywać:
1. w KASACH URZĘDU MIEJSKIEGO

w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20
czynnych:
w poniedziałki w godzinach
od 7.30 do 17.00
od wtorku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30

2. w okresie od 01.02.2013r.
do 29.03.2013r. w MIEJSKIM
KLUBIE MACZKI  w Sosnowcu, 
ul. Krakowska 26: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00

3. w placówkach ING Banku
Śląskiego S.A. zlokalizowanych
w Sosnowcu przy: 
– ul. Stanisława Małachowskiego 7
– ul. Henryka Sienkiewicza 3
– ul. Wojska Polskiego 25
– ul. Teofila Lenartowicza 104
– ul. Braci Mieroszewskich 2
– ul. Żytniej 15
– ul. Gospodarczej 32

RACHUNKI BANKOWE GMINY:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI –
rachunek wskazany w decyzjach
w sprawie wymiaru podatku
od nieruchomości 
2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

GRUNTÓW GMINY 66 1050 1142
1000 0008 0000 1281

3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
GRUNTÓW SKARBU
PAŃSTWA? 56 1050 1142 1000 0
022 2000 1339. KP

Zjazd na Czymkolwiek!
Ferie w Sosnowcu zaczynają się od mocnego uderzenia.
Zapraszamy na Zjazd na Czymkolwiek. Zapraszamy
wszystkich do wzięcia udziału w zabawie!
Kosmiczne pojazdy, łodzie podwodne, domki z kartonu,
szafy, lodówki czy pralki – wszystkie pojazdy dozwolone! 
Nietypowe zawody odbędą się w niedzielę
10 lutego na Górce Środulskiej. Na kilka godzin stok stanie
się bazą dla pojazdów wykonanych przez uczestników.
O zwycięstwie zadecyduje nie tylko najlepszy czas, ale
również pomysłowość właściciela lub właścicieli pojazdu
oraz stroje załogi. 
Zgłoszenia do startu będą przyjmowane na Stoku
przed rozpoczęciem zawodów, w godz. 9:30-10:30. 
Uwaga! Osoby niepełnoletnie, które chcą wziąć udział
w zabawie, muszą przedstawić wypełnione przez
prawnego opiekuna oświadczenie. Impreza jest
realizowana kompleksowo przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. RED

Około 7,75 mln zł otrzyma Sosnowiec na przebudowę ul. Będzińskiej wraz z sygnalizacją świetlną. Informacja znalazła się
na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Władze województwa zaznaczyły jednocześnie, 
że projekty, które wybrano do dofinansowania, będą dofinansowane na niższym poziomie. Kwota 7,75 mln zł to około 46 proc.
wartości całego projektu. 
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Mi nął rok od kąd po burz li wych, wie lo go dzin nych
ob ra dach Ra da Miej ska uchwa li ła zmia ny
w struk tu rze so sno wiec kie go szkol nic twa li kwi -
du jąc jed no gim na zjum i prze no sząc kil ka in nych
szkół do no wych sie dzib. Kil ka mie się cy póź niej
z po wo dów for mal nych (nie zgod ność za pro po no -
wa ne go py ta nia z obo wią zu ją cym pra wem) od -
rzu co ny zo stał wnio sek o prze pro wa dze nie re fe -
ren dum w tej spra wie. War to więc oce nić czy za -
ło żo ne ce le zo sta ły zre ali zo wa ne.
Ma te riał przy go to wa ny na po sie dze nie Ko mi sji
Bu dże to wej przez Wy dział Edu ka cji za wie rał ze -
sta wie nie kosz tów po no szo nych w la tach 2011
i 2012 oraz pla no wa nych na rok 2013 we wszyst -
kich pla ców kach, któ re bra ły udział w ubie gło -
rocz nych zmia nach. Wy ni ka z nie go, że łącz ne
wy dat ki oso bo we i rze czo we (bez re mon tów i in -
we sty cji) bę dą w tym ro ku o pra wie 3 mi lio ny
mniej sze niż w ubie głym. Oczy wi ście czę ścio wo
bę dzie to wy nik dzia łań oszczęd no ścio wych po -
dej mo wa nych w ca łej so sno wiec kiej edu ka cji oraz
prze ję cia utrzy ma nia opusz czo nych bu dyn ków
szkol nych przez MZZL (rocz ny koszt to oko -
ło 400 tys. zł), ale i tak są one zna czą ce. 
Po wo dów do ra do ści jed nak nie ma. Na tej sa mej
Ko mi sji Bu dże to wej przed sta wio ne zo sta ły da ne
do ty czą ce sy tu acji fi nan so wej so sno wiec kiej
oświa ty. W ro ku 2012 kosz ty za dań sub wen cjo no -
wa nych (207,85 mln zł) prze kro czy ły o pra wie 49
mln zł otrzy ma ną z bu dże tu pań stwa sub wen cję.
To i tak wy nik o mi lion zł lep szy od uzy ska ne go
rok wcze śniej, ale przy szyb ko po gar sza ją cej się
sy tu acji fi nan so wej mia sta, po tę gu je kło po ty bu -
dże to we So snow ca. Zrzu ca nie ca łej od po wie dzial -
no ści na zbyt ma łą sub wen cję i ruj nu ją ce bu dże ty
sa mo rzą do we pod wyż ki dla na uczy cie li to zbyt
pro ste wy tłu ma cze nie. W la tach 2010-2012 sub -
wen cja wzro sła o pra wie 19 mln zł. W tym sa mym
cza sie łącz ne kosz ty za dań sub wen cjo no wa nych
ule gły zwięk sze niu o 20,5 mln zł, ale kosz ty płac
na uczy ciel skich tyl ko o 14,5 mln zł Róż ni ca wy -
ni ka ze wzro stu wy dat ków na do ta cje dla szkół
nie pu blicz nych, na co wła dze mia sta wpły wu nie
ma ją, ale przede wszyst kim z po wo du pod wyż -
sze nia pen sji dla pra cow ni ków nie pe da go gicz -

nych (zwłasz cza przed wy bo ra mi par la men tar ny -
mi w 2011 ro ku) przy jed no cze snym za nie cha niu
pla no wa nej kil ka lat wcze śniej pa ra me try za cji.
A to już le ży w ge stii Pre zy den ta Mia sta.
Pla ny na rok 2013 na pierw szy rzut oka wy glą da -
ją opty mi stycz nie – po raz pierw szy od lat ogól ne
kosz ty funk cjo no wa nia so sno wiec kiej oświa ty
ma ją się zmniej szyć o po nad 3 mln zł, przy jed no -
cze snym wzro ście wy so ko ści sub wen cji o pra -
wie 4 mln zł. Gdy jed nak bli żej prze ana li zu je my
po wo dy tych oszczęd no ści, en tu zjazm ga śnie. Re -
duk cja kosz tów jest przede wszyst kim wy ni kiem
znacz nie mniej szych środ ków prze zna czo nych
na re mon ty i in we sty cje (w su mie 4,5 mln zł). By -
ło by jesz cze go rzej, gdy by nie prze pro wa dza -
na w koń cu re struk tu ry za cja eta tów nie pe da go -
gicz nych, któ ra ma przy nieść w pla ców kach
szkol nych 2,5 mln zł oszczęd no ści w sto sun ku
do ro ku po przed nie go i to po mi mo wzro stu
o 100 zł pła cy mi ni mal nej. Szko da jed nak, że te
spóź nio ne dzia ła nia są pro wa dzo ne w ma ło trans -
pa rent ny spo sób. 
Przy szłość nie ry su je się ró żo wo. Co ro ku licz ba
uczniów w so sno wiec kich szko łach zmniej sza się
okil ka set osób. Sy tu ację chwi lo wo po pra wi wcho -
dzą cy dopod sta wó wek wyż de mo gra ficz ny sprzed
kil ku lat oraz sze ścio lat ko wie, o ile w koń cu od -
wle ka naod lat de cy zja wej dzie wży cie. Ale bę dzie
to je dy na chwi lo wa po pra wa sy tu acji. Wyż już się
skoń czył, aSo sno wiec co ro ku opusz cza po nad ty -
siąc je go miesz kań ców. To, że w in nych mia stach
na sze go re gio nu nie jest le piej, nie sta no wi więk -
sze go po cie sze nia. Do cho dzi do te go zmniej sze -
nie licz by go dzin lek cyj nych wy ni ka ją ce z re for my
pro gra mo wej, któ ra wła śnie we szła do szkół po -
nad gim na zjal nych oraz kry zys go spo dar czy, któ ry
po tę gu je fi nan so we kło po ty mia sta. To nie ste ty bę -
dzie wy mu sza ło dal sze oszczęd no ści, któ re na si lo -
kal ni po pu li ści bę dą sta ra li się wy ko rzy stać dozbi -
ja nia po li tycz ne go ka pi ta łu. Po win ni śmy jed nak
pa mię tać, że je że li na wet obej mą wła dzę w na -
szym mie ście, sta ną przed ty mi sa my mi pro ble ma -
mi ibę dą mu sie li po dej mo wać ta kie sa me de cy zje.
Z pu ste go na wet Ada miec nie na le je. 

Ka rol Wi niar ski

Co pe wien czas pro ble ma ty ka so sno wiec kie go spor -
tu po ja wia się w me diach, w tym tak że w „Ku rie rze
Miej skim”, cho ciaż oso bi ście tym te ma tem się nie
zaj mo wa łem. Ostat nie wy da rze nia w sa mo rzą dzie so -
sno wiec kim po twier dza ją, że przy cho dzi czas
na udzie le nie so bie od po wie dzi na py ta nie, czy stać
mia sto na wspie ra nie fi nan so we kil ku na stu klu bów
spor to wych dru ży no wych przy obec nej trud nej sy tu -
acji fi nan so wej mia sta. Spró buj my w spo sób upo rząd -
ko wa ny od nieść się do te go pro ble mu, po nie waż
w dys ku sji po mi ja się bar dzo czę sto waż ne kwe stie
zwią za ne z tym wszyst kim, co do ty czy spor tu w So -
snow cu, wy da jąc przy tym osąd, że to wła śnie sa mo -
rząd pró bu je uni ce stwić sport dru ży no wy. Za cznij my
od obiek tów, któ re de fac to są obiek ta mi miej ski mi,
a więc wszyst kie kosz ty in we sty cyj ne czy re mon to we
re ali zo wa ne są ze środ ków miej skich, a za pew niam,
że są one nie ma łe. Uwzględ nia jąc obec ny stan obiek -
tów moż na stwier dzić, że w peł ni za bez pie cza ją moż -
li wo ści tre nin go we, czy or ga ni za cje na nich za wo -
dów. Za zna czyć na le ży i to, że po szcze gól ne klu by
z ra cji ko rzy sta nia z ba zy spor to wej nie po no szą wy -
dat ków, któ re ruj no wa ły by ich klu bo we bu dże ty. Co
więc z te go wy ni ka? A no to, że już na tym eta pie na -
stę pu je zna czą ce wspie ra nie fi nan so we klu bów funk -
cjo nu ją cych w mie ście. Przejdź my więc do klu bów
spor to wych, ich ocze ki wań, am bi cji, przy tym ocze -
ki wań sym pa ty ków tych klu bów. Nie jest żad ną ta -
jem ni cą, że wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom
dzia ła czy, a tak że sym pa ty ków, sa mo rząd zde cy do -
wał się na ob ję cie ak cji w spół kach dwóch klu bów.
Do ty czy to ho ke jo we go Za głę bia So sno wiec (100 %
ak cji) oraz 87 % ak cji w Za głę biu pił kar skim. Z ca łą
od po wie dzial no ścią na le ży tu stwier dzić, że to du że
wy zwa nie dla nie zbyt za sob ne go bu dże tu mia sta,
a zna czą ce ła go dze nie pro ble mów fi nan so wych tych
klu bów. To stwier dze nie do ku men tu ję kon kret ny mi
fak ta mi. Wy star czy wspo mnieć rok 2012, w któ rym
te spół ki otrzy ma ły z bu dże tu mia sta łącz nie 8
mln 300 tys. zł, a na rok 2013 w bu dże cie za bez pie -
czo na jest kwo ta 3 mln zł i nie je stem prze ko na ny
o tym, że mó wi my o kwo cie osta tecz nej. W tym miej -
scu na le ża ło by za dać py ta nie, ile do dat ko wych środ -
ków z re klam czy od spon so rów są w sta nie po zy skać
te klu by by uzu peł nić bra ku ją ce środ ki w klu bo wych

bu dże tach. I dru gie py ta nie: czy osią ga ne wy ni ki
spor to we są ade kwat ne do ocze ki wań, do po no szo -
nych kosz tów. Oso bi ście uwa żam, że nie, cho ciaż
każ dy kto spor tem się in te re su je ma na ten te mat wy -
ro bio ną wła sną opi nię. Ko lej ny roz dział, któ ry
w szcze gól no ści skło nił mnie na ten fe lie ton do ty czy
in nych klu bów spor tów dru ży no wych, któ re na za sa -
dzie ru ty no wych prak tyk, przy zwy cza je nia, ko rzy sta -
ją z miej skiej ba zy spor to wej, a tak że wspar cia fi nan -
so we go mia sta. Te prak ty ki mo gły być re ali zo wa ne
w sy tu acji do brej kon dy cji miej skiej ka sy. Obec na sy -
tu acja fi nan so wa wy mu sza in ne spoj rze nie na ten pro -
blem, a co waż ne, skła nia do do ko na nia ko rekt, któ re
być mo że ni jak się ma ją z ocze ki wa nia mi dzia ła czy
tych klu bów, co po twier dzi ła dys ku sja na ko mi sji ra -
dy. Ow szem, na chwi lę obec ną jest przy zwo le nie
na wspar cie fi nan so we dwóch klu bów ko bie cych,
kon kret nie „Czar nych So sno wiec” w pił ce noż nej
oraz ko szy kar skie go KS „JAS-FBG”. Te pro po zy cje
roz sier dzi ły dzia ła czy klu bów po zo sta łych, w szcze -
gól no ści pił kar skich niż szych klas. I cho ciaż wnio sek
ko mi sji Ra dy Miej skiej stwo rzył moż li wo ści dys ku -
sji o ich wspar ciu fi nan so wym w pierw szym pół ro -
czu, to ich dal szą eg zy sten cję wi dzę w czar nych ko -
lo rach, chy ba że po zy ska ją środ ki z in nych źró deł.
Z te go wi dać, że po wie dze nie „mierz si ły na za mia -
ry” u więk szo ści sa mo rzą dow ców bie rze gó rę. Oba -
wiam się je dy nie o to, że tę trud ną sy tu ację w wie lu
klu bach so sno wiec kich wy ko rzy sty wać bę dą nie któ -
rzy dla osią gnię cia oso bi stych ko rzy ści, w tym tak że
po li tycz nych. A na ko niec z ca łą sta now czo ścią chcę
stwier dzić, że peł nym po par ciem cie szy się wspie ra -
nie fi nan so we szko le nia dzie ci i mło dzie ży, a na to za -
gwa ran to wa na jest kwo ta 1 mln 71 tys. zł. To po twier -
dza, że chęt na do upra wia nia spor tu mło dzież,
uwzględ nia jąc do stęp ną ba zę spor to wą, a tak że do fi -
nan so wa nie, ma stwo rzo ne do bre wa run ki do re ali zo -
wa nia się w spo rcie. Z bra ku moż li wo ści po mi jam
klu by spor tów in dy wi du al nych, któ re osią ga ją bar dzo
do bre wy ni ki na szcze blu kra jo wym i mię dzy na ro do -
wym, a w wie lu przy pad kach prze gry wa ją wy ścig
o od po wied nie wspar cie fi nan so we z klu ba mi dru ży -
no wy mi, przy tym wi dząc pro ble my w mie ście za -
cho wu ją się w spo sób od po wie dzial ny.

To masz Bań bu ła

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

Edukacja a finanse Mierz siły na zamiary

Adam Wol ski nie jest już człon kiem
par tii SLD ani rad nym klu bu SLD. Zre -
zy gno wał tak że z funk cji prze wod ni -
czą ce go Ko mi sji Roz wo ju Mia sta
i Ochro ny Śro do wi ska. Na tym sta no -
wi sku za stą pił go wi ce prze wod ni czą cy,
To masz Nie dzie la z klu bu SLD, a z ko -
lei je go za stęp czy nią zo sta ła rad na klu -
bu PO, Ewa Szo ta. 

Wy stą pie nie rad ne go Adama Wol -
skie go z sze re gów par tii SLD i klu bu
od bi ło się sze ro kim echem. Sam za in -
te re so wa ny nie ukry wa przy czyn swo -
je go odej ścia i otwar cie kry ty ku je swo -
ją by łą już par tię oraz pre zy den ta mia -
sta i jed no cze śnie sze fa SLD w So -
snow cu. 

– Uwa żam, że tak jest uczci wie. Za -
rów no w sto sun ku do sa me go sie bie, bo
nie zga dzam się z tym, co się dzie je
obec nie w so sno wiec kim SLD, a nie
wi dzę naj mniej szych szans prze pro wa -
dze nia po zy tyw nych zmian tej par tii,
któ ra w obec nym kształ cie nie ma żad -
nej przy szło ści. I przede wszyst kim
uczci wie w sto sun ku do wy bor ców,
któ rzy gło so wa li na mnie ja ko przed sta -
wi cie la le wi cy. Obec nie w ra mach SLD
i klu bu rad nych SLD nie ma żad nych
moż li wo ści re ali zo wa nia ocze ki wań le -
wi co we go elek to ra tu. Z bar dzo pro stej
przy czy ny: de cy du ją cy wpływ na po li -
ty kę mia sta ma PO. Pre zy dent So snow -
ca, Ka zi mierz Gór ski, nie ma moż li wo -
ści rzą dze nia mia stem bez zgo dy
i apro ba ty PO. Tyl ko że jest on rów no -

cze śnie prze wod ni czą cym SLD w So -
snow cu i na tym po le ga pro blem tej
par tii, któ ra nie ma nic do po wie dze nia
przy po dej mo wa niu de cy zji – twier -
dzi. – Na wia sem mó wiąc, cza sa mi do -
strze gam wię cej ra cjo nal no ści, sku tecz -
no ści czy wręcz le wi co wo ści w dzia ła -
niach rad nych PO i „Nie za leż nych” niż
sa me go pre zy den ta czy rad nych SLD.
Więc po co być w SLD? Ro zu miem ta -
ką po sta wę i trud ne po ło że nie Ka zi mie -
rza Gór skie go ja ko pre zy den ta mia sta,
któ ry nie ma jąc więk szo ści w Ra dzie
Miej skiej, mu si dla swych de cy zji szu -
kać po par cia i po ro zu mie nia z róż ny mi
si ła mi po li tycz ny mi, ale nie ak cep tu ję,
po dob nie jak wie lu człon ków SLD ta -
kiej je go po sta wy ja ko sze fa SLD. 

Rad ny uwa ża, że obec nie nie ma
naj mniej szych szans na zmia nę tej sy tu -
acji, więc SLD w dal szym cią gu bę dzie
tra ci ła za ufa nie wy bor ców. – W cią gu
naj bliż szych dwóch lat le wi co wy elek -
to rat nie ma co li czyć na SLD, a SLD
nie ma co li czyć na swych daw nych wy -
bor ców, któ rych bez pow rot nie utra ci.
W na szym mie ście od za wsze by ły sil -
ne tra dy cje le wi co we i bar dzo wie lu wy -
bor ców le wi cy. SLD nie speł nia ich
ocze ki wać i nie da je żad nej na dziei
na przy szłość. Ko niecz na jest no wa ja -
kość na le wi cy, no wa pro po zy cja pro -
gra mo wa i per so nal na – do da je. 

Na ra zie Adam Wol ski nie roz wa ża
wstą pie nia do żad nej par tii po li tycz nej
i in ne go klu bu rad nych. sk

Od szedł z par tii i klu bu 

Jest Pa ni rad ną od kil ku mie się cy. Co Pa nią
naj bar dziej za sko czy ło po zy tyw nie i ne ga -
tyw nie pod czas spra wo wa nia tej funk cji?
Naj więk szym ne ga tyw nym za sko cze niem
jest fakt, że wie le waż nych de cy zji po dej -
mo wa nych jest zgod nie z tzw. dys cy pli ną
klu bo wą. We dług mnie od bie ra to rad nym
moż li wość wy ra ża nia wła snych, czę sto od -
mien nych opi nii na da ny te mat, co w kon -
se kwen cji wy pa cza wy nik pod ję tej uchwa -
ły. Uwa żam że w spra wach, któ re bu dzą
wy raź ny spo łecz ny sprze ciw czy nie za do -
wo le nie, uchwa ły po win ny być po dej mo -
wa ne wy łącz nie we dług su biek tyw nej opi -
nii. Je dy na do pusz czal na for ma gło so wa nia
w ta kich spra wach to gło so wa nie zgod nie
ze swo im prze ko na niem i su mie niem. Po -
zy tyw nie za sko czy ło mnie dzia ła nie nie -
któ rych na czel ni ków wy dzia łów i kie row -
ni ków gmin nych jed no stek or ga ni za cyj -
nych, któ rym do pod ję cia szyb kiej i sku -
tecz nej in ter wen cji wy star czy te le fo nicz ne
zgło sze nie pro ble mu przez rad ne go. 

Z ja ki mi pro ble ma mi zgła sza ją się do Pa ni
miesz kań cy i czy w ogó le pro szą o po moc,
bo nie ste ty, czę sto miesz kań cy na wet nie
wie dzą, kto ich re pre zen tu je.
Aby do trzeć do wy bor ców, wy dru ko wa łam
kil ka ty się cy ulo tek z in for ma cją ody żu rach,
któ re peł nię i suk ce syw nie, oso bi ście do star -

czam je miesz kań com. Ta kie dzia ła nie przy -
nio sło ocze ki wa ny efekt, fre kwen cja miesz -
kań ców na dy żu rach jest du ża. Zgła sza ne
pro ble my do ty czą mię dzy in ny mi na pra wy
dróg, scho dów, oświe tle nia, uprząt nię cia te -
re nów, spraw do ty czą cych wspól not miesz -
ka nio wych. Ostat nio wMi lo wi cach zor ga ni -
zo wa łam spo tka nie miesz kań ców z dziel ni -
co wym i Stra żą Miej ską, co po skut ko wa ło
wpro wa dze niem częst szych pa tro li wtym re -
jo nie. Ak tu al nie za bie gam owy bu rze nie nie -
czyn nych zbior ni ków na wo dę na osie dlu
Rud na. Jest to dla mnie spra wa prio ry te to wa,
po nie waż umoż li wi to utwo rze nie kil ku dzie -
się ciu miejsc par kin go wych. 

Ja kie jest Pa ni sta no wi sko do ty czą ce pla -
nów utwo rze nia cen trów, któ re ma ją po łą -
czyć ist nie ją ce szko ły za wo do we?
Na pod sta wie in for ma cji, któ re do tych czas
prze ka zał nam Wy dział Edu ka cji, mo je na sta -
wie nie jest scep tycz ne. W tej chwi li nie do -
strze gam w za pro po no wa nych dzia ła niach
wy mier nych oszczęd no ści fi nan so wych, jak
rów nież po lep sze nia ja ko ści kształ ce nia. 
12 lu te go zwo ła ne zostanie wspól ne po sie dze -
nie Ko mi sji Oświa ty iBu dże to wej, naktó rym
szcze gó ło wo bę dzie oma wia na ta kwe stia. 

Czy wła dze mia sta w dal szym cią gu po win -
ny do to wać miej skie spół ki spor to we?

Uwa żam, że wobec nym fi nan so wa niu spół -
ek spor to wych nie ma okre ślo nych wy raź -
nych re guł prze ka zy wa nia do ta cji dla klu -
bów. Je że li mia sto prze ka zu je spół kom nie -
ma łe prze cież środ ki, to po win no wy raź nie
okre ślić wy ma ga nia, ja kie sta wia przed klu -
ba mi. Tym cza sem na po sie dze niu Ko mi sji
Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji je den z tre ne rów
stwier dził, że ulu bio ne po wie dze nie za wod -
ni ków to: „Nie ma sian ka, nie ma gran ka”.
Ja uwa żam do kład nie od wrot nie. Wśród za -
wod ni ków po win no do mi no wać prze ko na -
nie: „Bę dzie gran ko, bę dzie sian ko”. 

Czy li rad ni po win ni za krę cić ku rek z pie -
niędz mi...
I tu taj po ja wia się ro la rad nych, któ rzy de -
cy du ją o tym, ja kie środ ki i ko mu prze ka -
zu ją. Wy so kość do ta cji win na być współ -
mier na do osią ga nych wy ni ków, a tym sa -
mym pro mo cji mia sta. Ja ko rad ni mu si my
pa mię tać, że nie za rzą dza my swo im pry -
wat nym bu dże tem, tyl ko fi nan sa mi pu -
blicz ny mi, co zo bo wią zu je nas do wy jąt ko -
wej od po wie dzial no ści za po dej mo wa ne
de cy zje. Waż ne jest, aby wy bor cy nie czu li
się roz cza ro wa ni swo im wy bo rem.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Nie za rzą dza my swo im pry wat nym bu dże tem, tyl ko fi nan sa mi pu blicz ny mi, dla te go po win ni śmy 
brać od po wie dzial ność za pod ję te de cy zje, prze ko nu je rad na

Wy bor ca nie po wi nien ża ło wać wy bo ru
Roz mo wa z Ewą Szo tą, rad ną klu bu Plat for my Oby wa tel skiej



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

W stycz niu br. we szła w ży cie abo li cja
dla przed się bior ców do ty czą ca umo rze -
nia na leż no ści z ty tu łu nie opła co nych
skła dek przez oso by pro wa dzą ce po za -
rol ni czą dzia łal ność. Usta wa abo li cyj -
nado ty czą ca umo rze nia nie opła co nych
skła dek na wła sne ubez pie cze nia
wokre sie od1 stycz nia1999 r. do28 lu -
te go 2009 r. 
WNIO SKI MOŻ NA BY ŁO SKŁA -
DAĆ OD 15 STYCZ NIA BR. I BĘ -
DZIE MOŻ NA DO 15 STYCZ -
NIA 2015 R. UPRAW NIO NE SĄ
DO TE GO:
* oso by pod le ga ją ce w okre sie od 1

stycz nia 1999 r. do 28 lu te go 2009 r.
obo wiąz ko wo ubez pie cze niu eme ry -
tal ne mu i ren to wym oraz wy pad ko -
we mu z ty tu łu pro wa dze nia po za rol -
ni czej dzia łal no ści, tj. pro wa dze nia
po za rol ni czej dzia łal no ści go spo dar -
czej na pod sta wie prze pi sów o dzia -
łal no ści go spo dar czej lub in nych
prze pi sów szcze gól nych, dzia łal no -
ści twór czej lub ar ty stycz nej, bądź

dzia łal no ści w za kre sie wol ne go za -
wo du, al bo ja ko wspól nik jed no oso -
bo wej spół ki zogra ni czo ną od po wie -
dzial no ścią lub wspól nik spół ki jaw -
nej, ko man dy to wej, part ner skiej.

* spad ko bier cy i oso by trze cie, wo bec
któ rych ZUS wy dał de cy zje o prze -
nie sie niu od po wie dzial no ści za zo -
bo wią za nia płat ni ka z ty tu łu nie opła -
co nych przez nie go skła dek na je go
wła sne ubez pie cze nia za okres od 1
stycz nia 1999 r. do 28 lu te go 2009 r.

UMO RZE NIU POD LE GA JĄ:
* skład ki na ubez pie cze nia eme ry tal ne

i ren to we oraz wy pad ko we, za okres
od 1 stycz nia 1999 r. do 28 lu te -
go 2009 r. za oso by obo wiąz ko wo
pod le ga ją ce ubez pie cze niom z ty tu -
łu pro wa dzo nej dzia łal no ści,

* skład ki na ubez pie cze nie zdro wot ne
iFun dusz pra cy zaokres, zaktó ry zo -
sta ną umo rzo ne skład ki na ubez pie -
cze nia spo łecz ne,

* od set ki za zwło kę na li czo ne od skła -
dek pod le ga ją cych umo rze niu,

* opła ta pro lon ga cyj na, opła ta do dat ko -
wa, kosz ty upo mnie nia oraz kosz ty
eg ze ku cyj ne na li czo ne odna leż no ści
pod le ga ją cych umo rze niu. 

Wa run ki, ja kie na le ży speł nić, to:
* nie po sia da nie nadzień wy da nia de cy -

zji oumo rze niu na leż no ści nie pod le -
ga ją cych umo rze niu za wy jąt kiem
na leż no ści z ty tu łu skła dek za okres
do 31 grud nia 1998 r., bądź też

* spła ta na leż no ści nie pod le ga ją cych
umo rze niu w ter mi nie 12 mie się cy
oddnia upra wo moc nie nia się de cy zji
okre śla ją cej wa run ki umo rze nia lub
w ter mi nie wy ni ka ją cym z za war tej

umo wy o roz ło że niu za dłu że nia
na ra ty.
Oso by upraw nio ne mo gą zło żyć

wnio sek oumo rze nie na leż no ści w ter -
mi nie24 mie się cy oddnia wej ścia wży -
cie usta wy. Na to miast oso by, któ rym
ZUS po dniu wej ścia w ży cie usta wy
wy da de cy zję o:
* pod le ga niu obo wiąz ko wym ubez pie -

cze niom spo łecz nym,
* wy so ko ści za dłu że nia z ty tu łu skła dek

naobo wiąz ko we ubez pie cze nia spo -
łecz ne za okres od 1 stycz nia 1999 r.
do 28 lu te go 2009 r.,

* prze nie sie niu od po wie dzial no ści
na spad ko bier cę lub oso bę trze cią

bę dą mo gły zło żyć ta ki wnio sek w ter -
mi nie 12 mie się cy od dnia upra wo -
moc nie nia się de cy zji, chy ba że ter -
min 24 mie się cy jest dłuż szy. 

Wnio ski ta kie są do stęp ne na stro nie
www.zus.pl lub na Sa li Ob słu gi
Klien tów w każ dej jed no st ce ZUS.

W okre sie od dnia zło że nia wnio sku
oumo rze nie na leż no ści dodnia upra -
wo moc nie nia się de cy zji o umo rze -
niu za wie sze niu ule ga:

*po stę po wa nie eg ze ku cyj ne pro wa dzo -
ne przez dy rek to ra od dzia łu ZUS,
na czel ni ka urzę du skar bo we go lub
ko mor ni ka są do we go,

* bieg ter mi nu przedaw nie nia na leż no -
ści, za rów no pod le ga ją cych jak inie -
pod le ga ją cych umo rze niu.

Umo rze nie na leż no ści z ty tu łu skła -
dek spo wo du je, że okres za ja ki skład -
ki zo sta ły umo rzo ne nie zo sta nie za li -
czo ny do okre su ubez pie cze nia
przy usta la niu pra wa do ren ty lub
eme ry tu ry.
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Abolicja dla przedsiębiorców

           reklama

Jest nowy marszałek 
Mi ro sław Se ku ła, by ły pre zes NIK, do -
tych cza so wy wi ce mi ni ster fi nan sów, zo -
stał no wym mar szał kiem wo je wódz twa
ślą skie go. Se ku ła za stą pił na tym sta no wi -
sku Ada ma Ma tu sie wi cza, któ ry 10 grud -
nia zło żył dy mi sję w związ ku z za mie sza -
niem wo kół sa mo rzą do wej spół ki Ko le je
Ślą skie. Kan dy da tu rę Mi ro sła wa Se ku ły,
zgło szo ne go przez klub Plat for my Oby -
wa tel skiej, po par ło 28 rad nych, 16 by ło
prze ciw, a je den rad ny wstrzy mał się
od gło su. 
Ja ro sław Pię ta, po seł PO uwa ża, że to bar dzo
do bry wy bór. – No wy mar sza łek jest czło wie -
kiem z ol brzy mim do świad cze niem za wo do -
wym i sa mo rzą do wym. Je go kom pe ten cje po -
twier dza ją peł nio ne przez nie go do tej po ry
funk cje. Obec ny mar sza łek był mię dzy in ny -
mi pre ze sem NIK-u, wi ce mi ni strem fi nan sów
oraz za stęp cą pre zy den ta Za brza, a tak że po -

słem kil ku ka den cji – prze ko nu je po seł Pię -
ta. – To uczci wy i rze tel ny czło wiek, z za sa -
da mi, któ ry kon se kwent nie dą ży do wy zna -
czo ne go ce lu – do da je. 
Mi ro sław Se ku ła był po słem III i VI ka den -
cji. Od 1997 do 2001 r. był prze wod ni czą -
cym Ko mi sji Fi nan sów Pu blicz nych i wi ce -
prze wod ni czą cym Ko mi sji Sa mo rzą du Te -
ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej. W la -
tach 2007-2011 prze wod ni czył m.in. sej -
mo wej ko mi sji Przy ja zne Pań stwo oraz ko -
mi sji śled czej tzw. ha zar do wej. Był tak że
wi ce prze wod ni czą cym Ko mi sji ds. Kon tro -
li Pań stwo wej. Od lip ca 2001 r. do sierp -
nia 2007 r. spra wo wał funk cję pre ze sa Naj -
wyż szej Izby Kon tro li. W grud niu 2011 zo -
stał po wo ła ny na sta no wi sko pod se kre ta rza
sta nu w Mi ni ster stwie Fi nan sów oraz głów -
ne go rzecz ni ka dys cy pli ny fi nan sów pu -
blicz nych. mz

Weź udział w ak cji UNICEF
Ucznio wie VII LO im. K. K. Baczyńskiego (ZSO nr 14) przyłączyli się do Akcji UNICEF
w ramach programu BiznesKlasa UNICEF. Spotkanie informacyjne na temat Akcji
odbędzie się 11 lutego o godz. 11.00 w ZSO 14 przy ul. Kisielewskiego 4b
Ce lem Pro gra mu jest or ga ni za cja po mo cy
ma te rial nej dla dzie ci z państw Trze cie go
Świa ta. W ra mach Pro gra mu ucznio wie or ga -
ni zo wać bę dą spo tka nia in for ma cyj ne oraz
zbiór kę da ro wizn na rzecz po mo cy dzie ciom.
Ucznio wie VII LO za pra sza ją lo kal nych
przed się bior ców, biz nes me nów, przed sta wi -
cie li firm, oso by pro wa dzą ce wła sną dzia łal -
ność go spo dar czą oraz wszyst kich za in te re so -
wa nych te ma ty ką po mo cy hu ma ni tar nej
do włą cze nia się do Ak cji i prze ka zy wa nia da -

ro wizn na rzecz do star cze nia ar ty ku łów po mo -
cy hu ma ni tar nej naj bar dziej po trze bu ją cym
dzie ciom na świe cie. Spo tka nie in for ma cyj ne
na te mat Ak cji od bę dzie się 11 lu te go o go dzi -
nie 11.00 w ZSO 14, ul. Ki sie lew skie go 4b.
Dar czyń cy, któ rzy bę dą chcie li wes przeć ak -
cję, prze ka zy wać bę dą szko le de kla ra cje
wpłat i sa mi do ko ny wać bę dą wpła ty na kon -
to UNICEF lub prze ka żą da ro wi zny pie nięż -
ne bez po śred nio szko le, ja ko uczest ni ko wi
Pro gra mu. KP

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

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ad res lo ka lu

Jastrzębia 7

Racławicka 1

Racławicka 1

Robotnicza 1

Dęblińska 7

Sobieskiego 3 B

Sobieskiego 3D

Komandosów 5

Saperów 7

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 99

I piętro pok. 112 - 113

Dobrzańskiego 99  

I piętro pok. 114 - 115

Dmowskiego 28E 

Orląt Lwowskich 18

Wrzosowa 8 

Kalinowa - pawilon

Modrzejowska 32a

Modrzejowska 32a

Wspólna 12

Wspólna 12 

Warszawska 3/5

Warszawska 3/36

ADM 

1

2

2

2

4

4

4

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Pow. użytk. 

w m2

17,50

22,50

20,00

26,50

36,26

87,14 + piwnica

27,28

149,40

165,40

4,14-5,60

od 4,14 do 5,60

pok. 112 – 17,79

pok. 113 – 12,50

pok. 114 - 12,92 

pok. 115 – 11,80

93,00

18,00

54,93

54,40

55,13

98,00

41,60

13,10

32,84

368,76

Wy po sa że nie lo ka lu

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – nieuzbrojona w armaturę

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, centralne ogrzewanie

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna - wspólna

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

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

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użyt. budynku, c.o., klimatyzacja

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użyt. budynku, c.o., klimatyzacja

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,  wc na strychu 

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

UWA GI

Garaż wolnostojący usytuowany w podwórzu. Wymagane użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

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

– kanalizacyjnej w lokalu.

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

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

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

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

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

4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.

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

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

Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

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

Lokal usytuowany na I piętrze w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. 

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu C budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. Wejście do lokalu od

strony ul. Modrzejowskiej. 

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

Lokal usytuowany w oficynie na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

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

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

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

17-75. Lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. 

Stawka

minimalna

8,00

8,00

6,00

10,00

15,00

15,00

15,00

6,00

8,00

5,00

10,00

10,00

16,00

8,00

13,00

10,00

27,00

39,00

8,00

8,00

35,00

45,00

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

To by ła praw dzi wa uczta dla ro zu mu, ale
tak że… świet na roz ryw ka i za ba wa, po łą -
czo na z na uką. Pierw szy pik nik wie dzy
ki piał od róż no rod nych pro po zy cji i po ka -
zów. Da wał szan sę wy ko na nia po kło nu
w stro nę pol skich in ży nie rów, któ rzy pre -
zen to wa li swo je wy na laz ki, ory gi nal ne
ma szy ny czy uni ka to we urzą dze nia i pa -
ten ty. Wszy scy uczest ni cy mie li szan sę
wziąć udział w eks pe ry men tach, za py tać
o dzia łal ność firm pu blic re la tions, czy
do wie dzieć się, jak wy ko nać prze pięk ne
wi tra że oraz zo ba czyć daw ne cu da tech -
ni ki, czy li kom pu te ry ty pu Ata ri czy
Com mo do re. Czę ścią im pre zy był tak że
cykl wy kła dów w za kre sie przed się bior -
czo ści. Ucznio wie naj wię cej cza su spę -
dzi li na tar gach in no wa cji, pod czas któ -
rych moż na by ło oglą dać eks pe ry men ty
i do świad cze nia na uko we, przy go to wa ne
przez che mi ków i fi zy ków. Nie za bra kło
zja wi sko wych re ak cji che micz nych, któ -
rym to wa rzy szy ły pło mie nie, fa jer wer ki,
iskry, a na wet… krew. Zro zu mia łe i moż -
li we sta ło się wy ko na nie szasz ły ko wych
ba lo nów, czy li prze kłu cie ba lo nów pa -
tycz kiem w ta ki spo sób, by nie pę kły,
prze jażdż ka wóz kiem z na pę dem ze zwy -
kłej ga śni cy czy wy ko na nie gra ją cych in -
stru men tów z gu mo wej rę ka wicz ki i kar -
to no wym ru lo nie po ręcz ni kach pa pie ro -
wych. Pan Ko rek, czy li fir ma, któ ra w wi -
do wi sko wy spo sób pre zen to wa ła pra wa
dzia ła nia fi zy ki, ma w swo im sze ro kim
asor ty men cie ta kie eks pe ry men ty jak ba -
lo no wy fa kir, świe cą cy to nik czy szklan -

kę od wra ca ją cą ob raz. – Udo stęp nia my
prze pis na praw dzi wą ża rów kę, wy ko na -
ną z ołów ka, a tak że prze ko nu je my, że
moż na zo ba czyć głos i po ka zu je my, jak
wy glą da fa la dźwię ko wa – prze ko ny wał
Mi chał Szy dłow ski, dy rek tor Pana Kor ka,
z wy kształ ce nia oczy wi ście fi zyk. 

Ucznio wie, i ci młod si, i ci star si, by li
za chwy ce ni tym, co wy pra wiał Pan Ko -
rek i naj wię cej cza su po świę ca li prze pro -
wa dza nym eks pe ry men tom. – Wy kła dy
są dla nas nie co za trud ne, a tu wie dzę
otrzy mu je my w przy stęp ny i zro zu mia ły
spo sób – prze ko ny wa ły Alek san dra Mi -
gas i Klau dia Gil, uczen ni ce Gim na zjum
nr 24 w So snow cu. 

Swo je wy jąt ko we wy na laz ki pre zen -
to wa li tak że pra cow ni cy In sty tu tu Tech -
nik In no wa cyj nych  EMAG. Moż na się
by ło prze ko nać, jak dzia ła sys tem in for -
ma cji pu blicz nej, przy sto so wa ny tak że
dla po trzeb osób nie wi dzą cych i nie sły -
szą cych (tzw. in fo mat -e), któ ry zo stał za -
mon to wa ny w Urzę dzie Mia sta w Ka to -
wi cach czy Bi blio te ce Ślą skiej. Za in te re -
so wa nie wzbu dzi ło tak że nie po zor ne
urzą dze nie, czy li ana li za tor wę gla, któ ry
jest urzą dze niem la bo ra to ryj no tech no lo -
gicz nym i słu ży do po mia ru za war to ści
po pio łu i wil go ci oraz wy li cza nia war to -
ści opa ło wej wę gla, a tak że wal ker, prze -
no śne urzą dze nie, któ re za pew nia szyb -

ki, zauto ma ty zo wa ny po miar za war to ści
po pio łu w wę glu. 

Po dziw wzbu dzi ły tak że ro bo ty, czy li
Pa th fin der, Explo rer i Trans por ter, prze -
zna czo ne do in spek cji obiek tów tech nicz -
nych, pre zen to wa ne przez pra cow ni ków
Po li tech ni ki Ślą skiej – Ro bo ty po tra fią do -
trzeć w za ka mar ki bu dyn ków, nie do stęp -
nych dla czło wie ka. Ich głów ną funk cją
jest mo ni to ro wa nie nie bez piecz ne go stę -
że nia ga zów w po miesz cze niach, mie rze -
nie tem pe ra tu ry i utrwa la nie ob ra zu, te go,
co się wo kół nich dzie je. – Naj więk szy
z ro bo tów, czy li Trans por ter, mo że prze -
wo zić ła dun ki nie bez piecz ne, a ma ły Pa -
th fin der ma za mon to wa ne ka me rę, mi kro -

fon, gło śnik i czuj nik tem pe ra tu ry – wy ja -
śnia dr inż. Mar cin Ja nusz ka z Po li tech ni -
ki Ślą skiej. – To ba daw czy pro jekt, a je go
wy ni ka mi, czy li umie jęt no ścia mi ro bo tów,
pró bu je my za in te re so wać woj sko, po li cję
czy straż po żar ną – do da je dr inż. Waw -
rzy niec Pan fil z Wy dzia łu Me cha nicz no -
-Tech no lo gicz ne go Po li tech ni ki Ślą skiej.
Pro jekt pn. „Wie lo za da nio we mo bil ne ro -
bo ty wy ko rzy stu ją ce za awan so wa ne tech -
no lo gie”, był wspól nie re ali zo wa ne przez
pra cow ni ków Po li tech ni ki Ślą skiej oraz
In sty tut Tech no lo gii Eks plo ata cji – Pań -
stwo wy In sty tut Ba daw czy w Ra do miu
i kosz to wał pra wie mi lion zło tych. Naj -
mniej szym ro bo tem, czy li Pa th fin der’em
moż na by ło oso bi ście po kie ro wać za po -
mo cą pi lo ta i po znać je go umie jęt no ści. 

Spół ka Ce da len, któ ra ma swo ją sie dzi -
bę w so sno wiec kim Par ku, pre zen to wa ła
pro jek to wa ne przez sie bie pod ze spo ły oraz
zde rza ki do ta kich luk su so wych ma rek jak
Po rsche981 Bo xter, Au di czy BMW, apra -
cow ni cy wy ja śnia li, z cze go wy ni ka ją sub -
tel ne róż ni ce po mię dzy zde rza kiem do Po -
rsche, jeż dżą cy mi eu ro pej ski mi lub ame ry -
kań ski mi dro ga mi, zwią za ne głów nie
z wiel ko ścią… ta blic re je stra cyj nych i za -
mon to wa niem czuj ni ków co fa nia. 

Pik nik wie dzy zo stał zor ga ni zo wa ny
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. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Eksperymenty, wiedza i nowoczesne technologie, czyli dlaczego warto się… uczyć

Co to był za piknik!

Największe zainteresowanie wzbudziły eksperymenty przeprowadzane przez Pana Korka

Śmia ło moż na o Pa nu po wie dzieć
spe cja li sta od awan sów. Ja ko pił -
karz, a po tem tre ner ma Pan
na kon cie ich aż 8. W tym se zo nie
ta licz ba nie zo sta nie jed nak chy ba
pod wyż szo na. Pa trząc na sy tu ację
w ta be li, a tak że sa me go klu bu,
któ ry bo ry ka się jesz cze z pro ble -
ma mi z lat ubie głych, ce le bę dą za -
pew ne nie co in ne.
Co do awan sów do fak tycz nie tro -
chę się te go na zbie ra ło. Za czę ło
się w Fa blo ku Chrza nów i awan -
sie do okrę gów ki. Po tem by ła
Siar ka Tar no brzeg, gdzie przy ło -
ży łem się do awan su do daw -
nej I li gi. W Za głę biu tak że był
awans, do te go Grun wald Ru da
Ślą ska, Gar bar nia Szcza ko wian -
ka Ja worz no, a po tem Be skid An -
dry chów. Te raz jest Za głę bie i aż
chce się po wie dzieć, że awans tu -
taj to by ła by ko niecz ność, bo
miej sce te go klu bu nie jest w II li -
dze, a de fac to trze ciej kla sie roz -
gryw ko wej. Obej mu jąc ze spół nie
skła da łem żad nych de kla ra cji po -
za tym, że chciał bym aby śmy
w każ dym me czu wal czy li o zwy -
cię stwo, da wa li z sie bie wszyst ko.
Wów czas wy ni ki mu szą przyjść,
bo ta gru pa lu dzi, któ rych tu taj
mam w pił kę grać po tra fi.

Pa trząc na spra wy ka dro we re wo -
lu cji w skła dzie wio sną nie bę dzie.
Co za tem zmie ni się w spo so bie
gry Za głę bia?
Na pew no nie moż na na hu ra
wszyst kie go roz wa lić, po wyw ra -
cać do gó ry no ga mi. Ta dru ży -

na jest na praw dę bar dzo faj na, tyl -
ko po trze bu je tro chę po mo cy, wie -
dzy, przy go to wa nia fi zycz ne go.
Nie cza ruj my się, w tej li dze przede
wszyst kim trze ba na bo isku za su -
wać, tu taj nie ma miej sca na ja kieś
tech nicz ne sztucz ki. Chcę mieć

dru ży nę wy bie ga ną, am bit ną, wal -
czą cą. Ta ka po sta wa na pew no
przy nie sie efekt. Zmian ka dro wych
wiel kich nie bę dzie, choć?

Nie bę dzie Mar ci na La chow skie go?
Wie dzia łem, że wcze śniej czy póź -
niej to py ta nie pad nie (śmiech). Tak
w pił ce by wa, ktoś od cho dzi, ktoś
in ny do sta nie szan sę. Ma my Mi -
cha ła Cy gan ka, Tom ka Sza ta na,
na pew no bę dzie my chcie li aby ci
pił ka rze do sta li szan sę, aczy ją wy -
ko rzy sta ją za le ży tyl ko od nich sa -
mych. Uda ło nam się po nad to ścią -
gnąć Łu ka sza Gru be z Le cha Ry -
pin, dru ży ny, któ ra je sie nią by ła jed -
ną z czo ło wych w li dze. Po za tym
być mo że uda nam się zła pać ko goś
z kar tą na rę ku kto nie za ła pie się
dowyż szej li gi. Mam tu taj namy śli
ko goś do świad czo ne go. Mu si
być 3-5 do świad czo nych za wod ni -
ków, któ rzy swo im za cho wa niem,
wie dzą pod po wie dzą, po mo gą ibę -
dą wy zna cza li kie ru nek. Za wsze ta
mie szan ka ru ty ny zmło do ścią mu si
być, gdyż nie da się w II li dze grać
sa mą mło dzie żą, wte dy za wsze by -
ły by du że wa ha nia for my.

Przy go to wa nia do run dy wio sen nej
prze bie ga ją zgod nie z pla nem?

Tak, jak naj bar dziej. Cie szę się, że
uda ło się nam wy je chać na ty go -
dnio wy obóz do Isteb nej.
Za głę bie daw no nie by ło
na zgru po wa niu. Mie li śmy bar -
dzo kom for to we wa run ki. Bar -
dzo waż ne jest to, że mie li śmy
na bar dzo wy so kim po zio mie
od no wę bio lo gicz ną. Po bie ga li -
śmy po gó rach, na praw dę moc -
no pra co wa li śmy, chcia łem tak -
że aby ze spół się sce men to wał.
Mu sie li śmy po pra wić wy dol -
ność pił ka rzy, a bez pra cy nie da
się te go zro bić. W Isteb nej mie -
li śmy du żo za jęć z pił ka mi. In -
ten syw ność ta kich za jęć by ła
spo ra. We szli śmy już w cykl gier
spa rin go wych gdzie ćwi czy my
róż ne wa rian ty tak tycz ne. Wy ni -
kami nie za przą tam so bie gło wy,
bo te bę dą waż ne w li dze. Oczy -
wi ście cie szy fakt, że ze spół wy -
gry wa, ale bar dziej to, że dzie je
się tak na sku tek re ali za cji te go
co za kła da my w szat ni. Li czy -
my, że pra ca wy ko na na pod czas
okre su przy go to waw cze go prze -
ło ży się na do bre wy ni ki wio sną.

Dłu go za sta na wiał się Pan
nad ob ję ciem funk cji pierw sze go
tre ne ra? W szta bie szko le nio wym

po ja wił się Pan jesz cze je sie nią,
ale co in ne go pra ca z kimś, a co
in ne go peł na od po wie dzial ność
za ze spół. Grał Pan w So snow cu
i pew nie do sko na le zda je so bie
spra wę, że nieważ ne, w któ rej li -
dze, pre sja ki bi ców jest tu taj na -
praw dę spo ra.
Do sko na le wiem o czym Pan
mó wi. Za głę bie to tra dy cje
i nieważ ne, któ ra to li ga, wszy -
scy, któ rzy do brze te mu klu bo -
wi ży czą chcą je go suk ce sów.
Bę dą wy ni ki, ki bi ce bę dą za -
do wo le ni, nie bę dzie wy ni ków,
to nic ze spo łu i tre ne ra nie ura -
tu je (śmiech). Ja ko pił karz spę -
dzi łem tu taj faj ny okres, po tem
po ja wi ła się pro po zy cja od pre -
ze sa Ba czyń skie go do łą cze nia
do szta bu, po tem ob ję cie funk -
cji pierw sze go tre ne ra. Wy -
zwań się nie bo ję, pre sja mi nie
strasz na, a pra ca w Za głę biu to
na pew no wy róż nie nie, dla te go
też dłu go się nad tą pro po zy cją
nie za sta na wia łem. Mam na -
dzie ję, że ta de cy zja bę dzie do -
bra nie tyl ko dla mnie, ale
przede wszyst kim dla Za głę -
bia.

Roz ma wiał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Mirosław Kmieć, nowy trener piłkarskiego Zagłębia

Chcę mieć drużynę wybieganą, ambitną, walczącą
Jako piłkarz bronił barw Zagłębia w dawnej III i IV lidze. W sumie w 42 spotkaniach zdobył 5 bramek. Wiosną poprowadzi sosnowiczan na trenerskiej ławce, na której zastąpił doświadczonego Jerzego
Wyrobka. O przygotowaniach do rundy wiosennej rozmawiamy z nowym trenerem II-ligowego Zagłębia, Mirosławem Kmieciem

Mirosław Kmieć (pierwszy z prawej) oraz jego asystent Artur
Derbin w towarzystwie prezesa Zagłębia Leszka
Baczyńskiego.

Konstruktorzy, naukowcy, ludzie biznesu, firm public relations, samorządowcy, a głównie uczniowie sosnowieckich szkół oraz studenci, wzięli udział w Pikniku Wiedzy, który odbył się w sosnowieckim
Parku Naukowo – Technologicznym.
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Bi le ty naprze jazd wgra ni cach jed -
ne go mia sta lub jaz dę przez 15 mi -
nut od mo men tu ska so wa nia oraz
w gra ni cach dwóch są sia du ją cych
miast lub jaz dę przez 30 mi nut po -
dro że ją o 20 gro szy. Bi le ty bę dą
kosz to wa ły od po wied nio 3,20 zł
i 3,80 zł. Ce ny bi le tów za prze jazd
jed no ra zo wy w gra ni cach trzech
i wię cej miast lub go dzin ną jaz dę
wzro sną o40 gro szy. Dotej po ry ta -
kie bi le ty kosz to wa ły 4,40 zł,
a od mar ca przy szłe go trze ba bę -
dzie zanie za pła cić4,80zł. Pa sa że -
ro wie spo dzie wa li się pod wyż ki, ale
co raz czę ściej twier dzą, że prze rzu -
cą się na jaz dę sa mo cho dem. – Pu -
blicz na ko mu ni ka cja po win na być

ta nia, szyb ka i wy god na. Au to bu -
sem lub tram wa jem po win ni śmy
do je chać szyb ciej niż sa mo cho dem.
A jak jest, każ dy wi dzi. Au to bu sy
al bo jeż dżą pu ste, al bo prze cią żo ne,
al bo wol no, bo mu szą bo ry kać się
z re mon ta mi czy ob jaz da mi. Szyb -
ciej, ani wy god niej też nie jest. Co
gor sze, ro bi się co raz dro żej – uwa -
ża Adam Świercz z So snow ca. 

Te go rocz ny bu dżet KZK GOP
to obec nie oko ło 700 mln zło tych.
W tym ro ku do ta cje z gmin bę dą
sta no wi ły oko ło47 proc. do cho dów
Związ ku. Z ko lei do cho dy z ty tu łu
sprze da ży bi le tów ma ją przy nieść
oko ło36 pro cent do cho dów związ -
ku. Trze cim źró dłem do cho dów

KZK GOP w są do ta cje Unii Eu ro -
pej skiej na re ali za cję pro jek tów. 

Pod wyż ka cen bi le tów jest nie -
unik nio na. – Skła da się na nią kil -
ka czyn ni ków. Przede wszyst kim
ca ły czas ro sną kosz ty or ga ni za cji
ko mu ni ka cji. Dwa głów ne źró dła
fi nan so wa nia KZK GOP, czy li do -
ta cje miast oraz wpły wy z bi le tów
są zmien ne. Na pod wyż kę wpły -
wa ją przede wszyst kim ro sną ce ce -
ny ole ju na pę do we go oraz in fla cja.
Opie ra my się oczy wi ście na da -
nych przed sta wio nych przez mi ni -
ster stwo lub GUS, ale za zwy czaj
wskaź ni ki są wyż sze niż za kła da -
no – wy ja śnia An na Ko te ras, na -
czel nik Wy dzia łu Pra so we go KZK
GOP. – Kosz ty ge ne ru ją tak że
prze pro wa dzo ne prze tar gi na za -
kup no wych au to bu sów, któ rych
ce na jest co raz wyż sza. Dote go do -
cho dzą jesz cze kosz ty in we sty cji,
któ re w czę ści są fi nan so wa ne ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej iwy ma -
ga ją wkła du wła sne go – do da je
Ko te ras. 

Kil ku pro cen to wa co rocz na
pod wyż ka ma być lep szym roz -
wią za niem niż jed na pod wyż ka
raz na kil ka lat. – Pod wyż ki wy -

mu sza rze czy wi stość. Nie da się
ich unik nąć. Kil ka lat te mu wpro -
wa dzo no znacz ną pod wyż kę cen
bi le tów po la tach utrzy my wa nia
bi le tów na tym sa mym po zio mie.
Obu rze nie pa sa że rów by ło ogrom -
ne. Ta kiej sy tu acji pra gnę li by śmy
unik nąć – pod kre śla Ko te ras.

Rad ny Wie sław Su wal ski, któ -
ry za sia da w Zgro ma dze niu KZK
GOP, zwra ca uwa gę na to, że pa sa -
żer pła ci oko ło40 pro cent war to ści
bi le tu, a ko lej ne 60 pro cent pła ci
gmi na. – Ten po dział wy da je się
ko rzyst ny dla pa sa że ra. Na gmi nie
spo czy wa obo wią zek pła ce nia do -
ta cji na rzecz KZK GOP, któ ry sta -
je się co raz bar dziej uciąż li wy.
Zmia na tych pro por cji na ko rzyść
pa sa że ra ozna cza zwięk szo ną do -
ta cję pła co ną z bu dże tu gmin.
A na to gmi ny zwy czaj nie nie stać.
Wpły wy do bu dże tu są co raz niż -
sze – wska zu je Wie sław Su wal ski. 

Rad ny za po wia da jed nak, iż
człon ko wie Zgro ma dze nia bę dą
szu kać oszczęd no ści. – Ana li zu je -
my każ dą po zy cję, spra woz da nia,
dys ku tu je my i nie bę dzie my się
oba wia li po dej mo wać trud nych de -
cy zji – stwier dził. (sk)

By tom i So sno wiec to mia sta
o naj więk szych pro ble mach
spo łecz nych i go spo dar czych
w Unii Eu ro pej skiej wśród
aglo me ra cji po wy żej 100 tys.
miesz kań ców
Tak wska zu ją wy ni ki pro jek tu ba -
daw cze go po świę co ne go wy lud -
nia ją cym się mia stom Unii Eu ro -
pej skiej. W Pol sce, w ra mach
unij ne go  pro jek tu  pod na zwą
Shrink Smart, ba da no od 2009
do 2012 r. By tom i So sno wiec. Te
dwa mia sta zo sta ły szcze gól nie
ne ga tyw nie do tknię te przez trans -
for ma cję, a przede wszyst kim
na ich obec nej sy tu acji za wa żył
upa dek prze my słu, zwią za ny z za -
mknię ciem naj więk szych na te re -
nach mia sta za kła dów pra cy i spa -
dek licz by miesz kań ców. 

Kie row nik pro jek tu, czy li dr
Ro bert Krzysz to fik z Uni wer sy -
te tu Ślą skie go uwa ża, że sy tu -
acja By to mia jest po pro stu zła,
a So snow ca – nie ko rzyst na.
W ra por cie wska za no, że By tom
zma ga się też z pro ble mem
szkód gór ni czych, po wo du ją -
cych wstrzą sy, pod to pie nia,
uszko dze nia bu dyn ków. So sno -
wiec znaj du je się w znacz nie
lep szej sy tu acji. No we za kła dy
pra cy za stą pi ły czę ścio wo za -
mknię te ko pal nie, a in we sty cje
i do brze wy da ne środ ki unij ne,
po zwa la ją mia stu sta nąć na no gi.
Ra port wska zu je też dro gi wyj -
ścia z kry zy su. Na le ży po zy ski -

wać in we sto rów i prze ciw dzia -
łać ne ga tyw nym pro ce som po -
przez re wi ta li za cję zde gra do wa -
nych, po gór ni czych te re nów czy
bu dyn ków, kre ować przy ja zne
cen tra miast oraz in we sto wać
w te re ny zie lo ne czy obiek ty
spor to we.

– By tom znaj du je się w bar -
dzo trud nej sy tu acji. So sno wiec
się pod no si – uwa ża dr To masz
Słu pik, po li to log z Uni wer sy te tu
Ślą skie go. – Jed nak bez wspar cia
rzą do we go, ko lej ne go za strzy ku
unij nych pie nię dzy i in we sty cji,
bar dzo trud no bę dzie tym mia -

stom się roz wi jać i po ko nać sa -
mo dziel nie ne ga tyw ne zja wi ska.
Sa mo wspar cie ze wnętrz ne nie
za gwa ran tu je suk ce su. Wła dze
mia sta mu szą mieć po mysł na to,
jak roz wi jać mia sto, ja kie dzia ła -
nia pod jąć, by po wsta ły no we za -
kła dy i miej sca pra cy, a tak że jak
za chę cić mło dych lu dzi, by
po pierw sze nie wy pro wa dza li się
z By to mia czy So snow ca,
a po dru gie, by in ni chcie li w tych
mia stach za miesz kać, za ło żyć ro -
dzi nę i roz wia jać się – do da je. 

Ce lem trzy let nie go pro jek tu
na uko we go, zre ali zo wa ne go

w ra mach 7. Pro gra mu Ra mo -
we go UE, zna ne go pod na zwą
„Shrink Smart” i do ty czą ce go
za rzą dza nia mia sta mi wo bec
pro ble mu ich tzw. kur cze nia
(z j. ang. shrin ka ge) by ło zdia -
gno zo wa nie i wska za nie moż li -
wych roz wią zań dla zde gra do -
wa nych i wy lud nio nych, a wcze -
śniej do brze roz wi nię tych miast.
Oprócz By to mia i So snow ca ba -
da no: nie miec ki Lipsk, an giel -
ski Li ver po ol, cze ską Ostra wę,
ru muń ską Ti mi so arę, re gion
Do niec ka na Ukra inie oraz wło -
ską Ge nuę. sk
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           reklama

Pasażerowie zapłacą za bilet więcej już od marca 

Ceny w górę
Średnio o osiem procent wzrośnie cena biletów tramwajowych i autobusowych. Podwyżki będą obowiązywać już od marca.
Jedynym pocieszeniem dla pasażerów jest wiadomość, że podwyżka nie jest... wyższa, i że będzie to jedyna podwyżka w tym
roku. Przynajmniej według zapewnień pracowników KZK GOP.  

Mia sto da ra dę? 

           reklama           reklama            reklama

KZK GOP traci pasażerów. Być może bilety są... zbyt drogie?

Ośrod ki ma ją za stą pić od przy -
szłe go ro ku szkol ne go ist nie ją ce
w So snow cu szko ły za wo do we.
Utwo rze nie cen trów nie spo wo -
du je li kwi da cji ja kiej kol wiek
szko ły, ale po mysł już wzbu dził
kon tro wer sje i pro te sty na uczy -
cie li, uczniów i ro dzi ców. We -
dług wstęp nych za ło żeń cen tra
nie bę dą po wsta wa ły na ba zie
kon kret ne go ze spo łu szkół, ale
two rzyć je ma ją wszyst kie szko -
ły wcho dzą ce do tych czas
w skład ze spo łów. Do ce lo wo
ma ją po wstać w mie ście dwie ta -
kie jed nost ki. W skład pierw szej
ma ją wejść pla ców ki Ze spo łu
Szkół Tech nicz nych, Ze spo łu
Szkół Usłu go wych, Ze spo łu
Szkół Me cha nicz no – Elek trycz -
nych im. Ja na Ki liń skie go, Ze -
spo łu Szkół Tech nicz nych i Li -
ce al nych, Ze spo łu Szkół Ar chi -
tek to nicz no -Bu dow la nych
i Cen trum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go. Dru gie cen trum sku -
pi w swo ich struk tu rach: Ze spół
Szkół Pro jek to wa nia i Sty li za cji
Ubio ru, Ze spół Szkół Eko no -
micz nych i Ze spół Szkół Ga stro -
no micz no -Ho te lar skich.

– Cen tra stwo rzą lep szą ofer tę
dla mło dzie ży i do ro słych. Dzię ki
po łą cze niu sił szko ły bę dą mia ły
więk szą szan sę na przy cią gnię cie
no wych uczniów – mó wi Piotr
We so łow ski, na czel nik Wy dzia łu
Edu ka cji w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu. – Za ple cza prak -
tycz ne cen trów umoż li wią or ga ni -
zo wa nie kur sów kwa li fi ka cyj -
nych. Ofer ta kur sów bę dzie kie ro -
wa na do osób do ro słych, któ re bę -
dą chcia ły po sze rzać swo je wy -
kształ ce nie i do sto so wy wać swo -
je kwa li fi ka cje do po trzeb lo kal -
ne go ryn ku pra cy – do da je. 

Rad ni na ra zie ostroż nie wy -
po wia da ją się w tym te ma -
cie. – Mu si my roz wa żyć wszyst -

kie aspek ty te go roz wią za nia,
zwłasz cza, że pro po zy cja ule ga
cią głym mo dy fi ka cjom. Kie dy
bę dę znał szcze gó ły, a wręcz
szcze gó li ki, wte dy zaj mę okre -
ślo ne sta no wi sko – za po wia da
To masz Bań bu ła, szef klu bu rad -
nych SLD. Ostroż ne sta no wi sko
zaj mu je rad ny Prze my sław Wy -
dra z klu bu „So li dar na Pol ska”,
na co dzień na uczy ciel. – Obec -
nie dys po nu je my ma łą licz bą da -
nych, by za jąć okre ślo ne sta no -
wi sko w tym te ma cie. Roz ma -
wia łem jed nak z na uczy cie la mi
i dy rek to ra mi szkół, na ba zie
któ rych ma ją po wstać cen tra
i nie po pie ra ją te go po my słu.
Wia do mo, że ta kie roz wią za nie
wpro wa dza się w gmi nach ma -
łych, do dwu dzie stu, trzy dzie sty
ty się cy miesz kań ców. Czy to
roz wią za nie przy nie sie okre ślo -
ne re zul ta ty w du żym mie ście,
nie wia do mo. Obec nie szko ły
bo ją sie utra ty re no my, wy pra co -
wa nej przez la ta i te go, że cen tra
sta ną się zu peł nie ano ni mo we,
co mo że spo wo do wać od pływ
uczniów do szkół w mia stach są -
sied nich. Na ra zie przy ją łem ar -
gu men ty na rzecz two rze nia cen -
trów bar dzo scep tycz nie – pod -
su mo wał rad ny Wy dra. Zde cy -
do wa nie bar dziej kry tycz na jest
opo zy cja. – Na ra zie kon cep cja
jest nie do pra co wa na i nie prze -
my śla na. Nie otrzy ma li śmy
wszyst kich in for ma cji w tym za -
kre sie, a je dy nie wy biór cze,
na do da tek nie kom plet ne. Mam
wie le wąt pli wo ści co do te go po -
my słu – stwier dził Ma ciej Ada -
miec, szef klu bu „Nie za leż -
nych”. 

Rad ni bę dą ob ra do wać na ten
te mat pod czas po sie dze nia po łą -
czo nych Ko mi sji Oświa ty i Ko -
mi sji Bu dże to wej, któ ra od bę -
dzie się 12 lu te go. (sk)

Powstaną dwa centra?



historia
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Wzrost na stro jów nie pod le gło -
ścio wych w spo łe czeń stwie pol -
skim na stą pił szcze gól nie sil nie
w cza sie woj ny krym skiej (1853-
1856), z któ rej to Ro sja wy szła
po ko na na. Dzia ła nia pol skiej dy -
plo ma cji zwró ci ły się w kie run ku
Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii, w któ -
rych upa try wa no so jusz ni ków
w za bie gach o od bu do wę pań stwa
pol skie go, choć kra je te spra wę
pol ską trak to wa ły wy łącz nie in -
stru men tal nie ja ko grę prze ciw ko
Ro sji. W spo łe czeń stwie pol skim
na stą pił znacz ny wzrost na stro jów
pa trio tycz nych. Na si la ły się de -
mon stra cje i co raz bar dziej uro -
czy ste ob cho dy na ro do wych rocz -
nic i świąt, jak też po wsta wa ło co -
raz wię cej or ga ni za cji kon spi ra -
cyj nych, wśród któ rych wy róż nić
na le ży dwie, któ re ode gra ły naj -
więk szą ro lę: Czer wo nych, ra dy -
kal nych de mo kra tów dą żą cych
do wal ki i Bia łych, stron nic twa li -
be ral ne go zie miań stwa i bur żu -
azji, któ re wal kę od kła da ło
na bar dziej do god ny okres.
Do szcze gól nie du żych ma ni fe -
sta cji na le ży za li czyć cho ciaż by
po grzeb ge ne ra ło wej So wiń skiej
(1 czerw ca 1860 r.), ob cho dy
rocz ni cy No cy Li sto pa do wej (29
li sto pa da 1860 r.), czy bi twy o Ol -
szyn kę Gro chow ską (25 lu te -
go 1861 r.). Wła dze ro syj skie nie -
jed no krot nie od po wia da ły na ta -
kie sy tu acje aresz to wa nia mi i ter -
ro rem, zda rza ły się rów nież ofia -
ry śmier tel ne. Wszyst ko to jed nak
za ostrza ło tyl ko opór Po la ków,
za tem wo bec bra ku sku tecz no ści
te go ro dza ju dzia łań car Alek san -
der II po sta no wił pójść na pew ne
ustęp stwa wo bec nie licz nych grup
w pol skim spo łe czeń stwie, aby
zy skać so bie ich przy chyl ność
i tym sa mym utrzy mać pod kon -
tro lą sy tu ację nad Wi słą. W tym
też ce lu mia no wał 27 mar ca 1861
r. mar gra bie go Alek san dra Wie -
lo pol skie go dy rek to rem Ko mi sji
Rzą do wej Wy znań Re li gij nych
i Oświe ce nia Pu blicz ne go oraz
za po wie dział dal sze, mgli ste
wsze la ko, dzia ła nia. Wie lo pol ski,
póź niej mia no wa ny na czel ni kiem
rzą du cy wil ne go Kró le stwa Pol -
skie go, pró bu jąc re ali zo wać po li -
ty kę ugo do wą wzglę dem władz
za bor czych re ali zo wał jed no cze -
śnie ce le pol skie, ta kie jak np.
spo lsz cze nie ad mi ni stra cji. Mar -
gra bia prze ciw ny był jed nak

wszel kim kon spi ra cjom i re wo lu -
cjom, to też nie zy skał zwo len ni -
ków w Kró le stwie Pol skim, ani
wśród ad mi ni stra cji ro syj skiej,
dą żąc do re ali za cji pro pol skich re -
form. Wie lo pol ski stra cił jed no -
cze śnie po par cie du żej czę ści
umiar ko wa nych krę gów, gdy 6
kwiet nia roz wią zał To wa rzy stwo
Rol ni cze, a 7 kwiet nia 1861 r.
przed ło żył pro jekt, uchwa lo nej
w no cy, usta wy o zbie go wi skach,
któ ra ze zwa la ła na uży cie wo bec
tłu mu bro ni pal nej, po trzy krot -
nym we zwa niu do ro zej ścia się.
Na sku tek tej że usta wy ma ją ca
miej sce na stęp ne go dnia ma ni fe -
sta cja pa trio tycz na na Pla cu Zam -
ko wym prze ro dzi ła się w ma sa -
krę, gdy woj sko ro syj skie otwo -
rzy ło do zgro ma dzo nych ogień
za bi ja jąc prze szło 100 osób i ra -
niąc oko ło 200. No wy na miest nik
ro syj ski wpro wa dził jesz cze
ostrzej sze re pre sje w sto sun ku
do Po la ków, a gdy to nie po mo gło
car Alek san der zde cy do wał się
na pew ne dal sze ustęp stwa, jak
przy wró ce nie Ra dy Sta nu, czy
utwo rze nie wy wo dzą cych się
z wy bo ru rad miej skich, po wia to -
wych i gu ber nial nych. Nie uspo -
ko iło to już jed nak na brzmia łych
na stro jów w Kon gre sów ce, w dal -
szym cią gu mia ły miej sce ma ni -
fe sta cje pa trio tycz ne, któ re rów -
nież roz pę dza ne by ły przez woj -
sko. Pol ski Ko ściół ogło sił rów nież
ża ło bę na ro do wą. W ce lu spa cy fi -
ko wa nia na stro jów nad Wi słą, 14
paź dzier ni ka 1861 r. Ro sja nie
wpro wa dzi li stan wo jen ny. Mi mo
za ka zu da lej urzą dza no ma ni fe sta -
cje i pa trio tycz ne na bo żeń stwa,
któ re woj sko ro syj skie bez -
względ nie pa cy fi ko wa ło, cze go
do sko na łym przy kła dem mo że
być wtar gnię cie i aresz to wa nie
pra wie 1900 osób w ka te drze
war szaw skiej, na co – ja ko znak
pro te stu – Ko ściół za re ago wał za -
mknię ciem wszyst kich ka plic
i ko ścio łów w War sza wie. Czer -
wo ni w tym cza sie, pod kie run -
kiem Ko mi te tu Miej skie go, prze -
mia no wa ne go póź niej na Ko mi tet
Cen tral ny Na ro do wy, pra co wa li
nad świet nie już wów czas dzia ła -
ją cą siat ką kon spi ra cyj ną, w któ rą
za an ga żo wa ne by ło w Kon gre -
sów ce prze szło 20-25 tys. osób,
a w sa mej tyl ko War sza wie od 7
do 9 tys., jak też przy go to wy wa li
plan in su rek cji na wio snę 1863

ro ku. Na wią zy wa li rów nież kon -
tak ty ce lem współ udzia łu w wal -
ce z re wo lu cyj ny mi krę ga mi
w Ro sji. Or ga ni zo wa li skła dy bro -
ni w sto li cy i na te re nie Kró le stwa
Pol skie go. 18 paź dzier ni ka 1862
ro ku Ko mi tet Cen tral ny Na ro do -
wy wy dał de kret o po dat ku na ro -
do wym, któ ry prze zna czo ny miał
być wła śnie na ten cel. Nie ste ty,
broń by ła to wa rem, któ ry nie zwy -
kle trud no by ło spro wa dzić
do kra ju, i któ re go de fi cyt miał się
póź niej od bić zna czą co na prze -
bie gu walk. Wła dze ro syj skie
zda wa ły so bie spra wę z ro sną cej
si ły or ga ni za cji Czer wo nych, sta -
ra ły się za tem wy kryć ich siat kę.
Rów nież Alek san der Wie lo pol ski
chciał za wszel ką ce nę nie do pu -
ścić do wy bu chu po wsta nia.
W tym cza sie wła dze pla no wa ły
prze pro wa dzić ko lej ny po bór
do woj ska ro syj skie go. Z ini cja ty -
wy Wie lo pol skie go za miast tra -
dy cyj ne go lo so wa nia uło żo ne zo -
sta ły jed nak li sty imien nie za wie -
ra ją ce w głów nej mie rze na zwi -
ska po dej rza nej po li tycz nie mło -
dzie ży. W ten spo sób Wie lo pol ski
są dził, iż uda mu się roz bić obóz
Czer wo nych. Bran ka nie za po bie -
gła jed nak po wsta niu, lecz tyl ko
je przy spie szy ła. Czer wo ni, mi mo
utrzy my wa nia po bo ru oraz list
w ta jem ni cy, wie dzie li na co się
za no si. Część war sza wia ków
znaj du ją cych się na li stach, jesz -
cze przed bran ką, tj. przed no cą
z 14 na 15 stycz nia 1863 r. wy ru -
szy ła do la sów. Aby za po biec
bran ce na pro win cji ter min po -
wsta nia wy zna czo no na noc
22/23 stycz nia 1863 ro ku. Ogło sił
je ma ni fest wy da ny przez Ko mi -
tet Cen tral ny Na ro do wy, któ ry
prze kształ cił się w Tym cza so wy
Rząd Na ro do wy. Wzy wał do wal -
ki prze ciw ko za bor cy, obie cu jąc
wol ność i rów ność oby wa te lom.
Po wsta nie wy bu chło w mo men -
cie nie zwy kle nie ko rzyst nym.
Sła bo uzbro je ni par ty zan ci, któ -
rych licz ba w noc stycz nio wą wy -
no si ła za le d wie 6 tys. nie by li
w sta nie sta wić czo ła sta cjo nu ją -
cej na zie miach pol skich prze -
szło 100 tys. ar mii im pe rium ro -
syj skie go. Po mi mo to, po wsta nie
stycz nio we ob ję ło swym za się-
giem ol brzy mi ob szar ziem pol -
skich i trwa ło naj dłu żej ze wszyst -
kich zry wów na ro do wo wy zwo -
leń czych, bo aż do wio sny 1864 r.

W tym cza sie sto czo no ok. 1200
po ty czek, a przez sze re gi po -
wstań cze prze wi nę ło się prze -
szło 200 tys. ochot ni ków. Za głę -
bie Dą brow skie sta no wi ło ob szar
przy gra nicz ny, gdzie za bór ro syj -
ski sty kał się z au striac kim i te ry -
to rium Prus. Tę dy zo sta ła po pro -
wa dzo na li nia ko le jo wa war -
szaw sko -wie deń ska, któ ra łą czy -
ła zie mie pol skie z Za cho dem
Eu ro py. Ze wzglę du na stra te -
gicz ne po ło że nie by ło to miej sce
wy jąt ko we dla pol skiej kon spi ra -
cji i przy go to wań do po wsta nia.
Na do wód cę po wsta nia w re gio -
nie był pla no wa ny Ja cek Sie -
mień ski, a je go dwór w Za gó rzu
sta no wił ośro dek przy go to wań
do wal ki. Waż ną ro lę w przy go -
to wa niach do po wsta nia od gry -
wa li ko le ja rze pra cu ją cy na gra -
nicz nych sta cjach w Gra ni cy
i w So snow cu. Przez ich rę ce
prze cho dzi ła więk szość bro ni za -
ku pio nej na za cho dzie Eu ro py.
Wieść o roz po czę ciu po wsta nia
do tar ła do miesz kań ców Za głę -
bia 23 stycz nia, z chwi lą przy jaz -
du po cią gów ja dą cych z War sza -
wy, gdzie za ini cjo wa no na ro do we
wy stą pie nie. Okres ten zbiegł się
w cza sie z cho ro bą Jac ka Sie -
mień skie go, któ ry nie był w sta nie
przy być w oko li ce wzgó rza zam -
ko we go w Bę dzi nie, któ re mia ło
sta no wić punkt zbiór ki po wstań -
ców. Na miej scu nie do tar li li de rzy

po wsta nia z re gio nie, stąd zgro -
ma dzo na tam gru pa po wstań ców
ro ze szła się do do mów lub po sta -
no wi ła prze drzeć się do Oj co wa,
gdzie był in ny punkt zbiór ki
pod do wódz twem Apo li na re go
Ku row skie go. Na te re nach Za głę -
bia sta cjo no wa ły sto sun ko wo nie -
wiel kie od dzia ły ro syj skie. Wy -
dzie lo ny od dział wy ru szył z Oj co -
wa w kie run ku So snow ca. Ce lem
po wstań ców sta ło się opa no wa nie
sta cji ko le jo wych, wraz z ko mo ra -
mi cel ny mi, oraz przejść gra nicz -
nych w Mo drze jo wie i Cze la dzi.
Ro syj ska straż gra nicz na wie dząc
o zbli ża ją cych się po wstań cach
ucie kła do Prus. Po wy zwo le niu
Ma czek si ły po wstań ców uda ły
się do So snow ca, gdzie w no cy z 6
na 7 lu te go sto czy ły po tycz kę
o tam tej szy dwo rzec. A oto jak
opi sał w swo im ra por cie z dnia 8
lu te go 1863 ro ku A. Ku row ski:
„…po mi mo ciem no ści no cy
o godz. 12 i pół, wszy scy sta nę li
do bo ju w prze zna czo nym miej -
scu i rów no cze śnie pierw szy atak
zo stał wy ko na ny. Z dwóch bu dyn -
ków, to jest ko mo ry cel nej i sta cji
ko lei że la znej,(...) na si przez Mo -
ska li strasz nym gra dem kul przy -
wi ta ni zo sta li, wkrót ce drzwi wy -
ła ma ne zo sta ły i bu dyn ki zdo by te.
Mo ska le ucie kli (...) Bo ha te rem
(..) Był nie za przecz nie Teo dor
Ciesz kow ski, dziel ny ko men dant
ko sy nie rów, któ ry po mi mo na wy -

lot prze strze lo nej rę ki, wśród mor -
der cze go ognia, na cze le swe go
od dzia łu wszyst kie ata ki wy ko ny -
wał. Przez bo ską opie kę mam tyl -
ko 3 za bi tych, 17 ran nych i 1 ubi -
te go ko nia (...) Stra ty mo skiew skie
są bar dzo znacz ne…”. 

Po so sno wiec kim zwy cię -
stwie Po la ków, Za głę bie Dą brow -
skie przez oko ło dwa ty go dnie by -
ło je dy nym tak du żym zwar tym
ob sza rem, na któ rym wła dzę
spra wo wa li Po la cy. Funk cjo no wa -
ły pol skie in sty tu cje, dzia łał trans -
port, a po bie ra ne opła ty cel ne za -
si la ły skarb po wstań czy. W Dą -
brow skiej hu cie „Kon stan ty” roz -
po czę to na wet pro duk cję dział.
Za zdo by te na Ro sja nach pie nią -
dze za opa trzo no po wstań ców
w ko żu chy i bu ty. Okres wol no ści
za koń czył się wraz z wy pra wą
Ku row skie go na Mie chów. Pol ska
ka wa le ria w wą skich ulicz kach
mia sta po nio sła wy so kie stra ty.
Od dział Ku row skie go zo stał roz -
bi ty. Po bi twie mie chow skiej ini -
cja ty wa prze szła w rę ce Ro sjan,
któ rzy od zy ski wa li utra co ne te re -
ny. Ol kusz i Macz ki po wstań cy
utra ci li 20 lu te go, a So sno wiec
i Mo drze jów 23 lu te go. To czy ły
się jesz cze wal ki par ty zanc kie
i mia ły miej sca licz ne po tycz ki,
ale nie mo gły one już prze chy lić
sza li zwy cię stwa na pol ską stro nę.

Mi chał Wę cel

Sy be ria da 2013
20 stycz nia z oka zji 150. rocz ni cy Po -
wsta nia Stycz nio we go or ga ni za cje spo -
łecz ne Związ ku Sto wa rzy szeń „Zie lo ny
Ring Prze mszy” tj. Od dział PTTK Hu ty
Ka to wi ce, To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Sław ko wa, To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Ma czek, Sto wa rzy sze nie Unia dla So -
snow ca oraz Świa to wy Zwią zek Żoł nie -
rzy Ar mii Kra jo wej Od dział Sław ków

zor ga ni zo wa ły III Zi mo wy Rajd Pa trio -
tycz ny do li na mi rzek Bia łej Prze mszy
i Szto ły.

Rajd od by wał się na te re nach Dą bro -
wy Gór ni czej, Sław ko wa, Bu kow na i So -
snow ca. 

Wzię ły w nim udział: dru ży ny zu chów
i har ce rzy ze Szkół Pod sta wo wych Nr 21
i 28 z Dą bro wy Gór ni czej, ucznio wie

z Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Sław ko -
wie, człon ko wie ko ła PTTK w Klu czach,
pra cow ni cy Urzę du Miej skie go w So -
snow cu  oraz tu ry ści in dy wi du al ni. 

Wszyst kie gru py, któ re wy ru sza ły
na tra sę mia ły za za da nie przej ście obok
dwóch po mni ków pa mię ci i za pa le nie
zni cza oraz za tknię cia pro por czy ka z her -
bem Po wsta nia Stycz nio we go.

Gru pa tu ry stów wy ru sza ją cych z So -
snow ca Ma czek za pa li ła znicz podkrzy żem
Po wstań czym wMacz kach, ana stęp nie po -
przez Bur ki uda ła się na me tę raj du znaj du -
ją ce go się w Schro ni sku Mło dzie żo wym
w Sław ko wie Ni wa, gdzie cze kał na nich
go rą cy żu rek i roz pa lo ne ogni sko, przyktó -
rym śpie wa no pie śni pa trio tycz ne z okre su
Po wsta nia Stycz nio we go1863 ro ku.

Wszyst kim dzie ciom bio rą cym udział
wraj dzie iwkon kur sach wrę czo ne zo sta ły upo -
min ki. W im pre zie uczest ni czy ło 95 osób.

Im pre zę zor ga ni zo wa no dzię ki za an -
ga żo wa niu wie lu lu dzi z wy żej wy mie -
nio nych sto wa rzy szeń, a przede wszyst -
kim dzię ki Wło dzi mie rzo wi Ku bicz ko -
wi – ko man do ro wi raj du oraz Krzysz to -
fo wi Szu me rze – ini cja to ro wi za ba wy. U

Dwa tygodnie władzy Polaków

Powstanie styczniowe
w Zagłębiu Dąbrowskim



Od 4 lu te go do 1 mar ca oraz
od 11 do 27 mar ca w So snow cu
przy ul. Rzeź ni czej 12 (po kój
nr 4), od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach 8.00 do 15.00 zo sta -
nie prze pro wa dzo na kwa li fi ka cja
woj sko wa.

Obo wiąz ko wi sta wie nia się
do kwa li fi ka cji woj sko wej pod le -
ga ją:

a) męż czyź ni uro dze ni
w 1994 ro ku;

b) męż czyź ni uro dze ni w la -
tach 1989? 1993, któ rzy nie po -
sia da ją okre ślo nej zdol no ści
do czyn nej służ by woj sko wej;

c) oso by uro dzo ne w ro -
ku 1992 -1993, któ re:

– zo sta ły uzna ne przez po wia -
to we ko mi sje le kar skie, ze wzglę -
du na stan zdro wia, za cza so wo
nie zdol ne do czyn nej służ by woj -
sko wej, je że li okres tej nie zdol no -
ści upły wa przed za koń cze niem
kwa li fi ka cji woj sko wej,

– zo sta ły uzna ne przez po wia -
to we ko mi sje le kar skie, ze wzglę -
du na stan zdro wia, za cza so wo
nie zdol ne do czyn nej służ by woj -
sko wej, je że li okres nie zdol no ści
upły wa po za koń cze niu kwa li fi -
ka cji woj sko wej i zło ży ły, w try -
bie art. 28 ust. 4 i 4b usta wy z dnia
z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po -
wszech nym obo wiąz ku obro ny
Rze czy po spo li tej Pol ski, wnio sek
o zmia nę ka te go rii zdol no ści
do czyn nej służ by woj sko wej
przed za koń cze niem kwa li fi ka cji
woj sko wej,

d) ko bie ty uro dzo ne w la -
tach 1989 – 1994 po sia da ją ce
kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn -
nej służ by woj sko wej oraz ko bie -
ty po bie ra ją ce na ukę w ce lu uzy -

ska nia tych kwa li fi ka cji, któ re
w ro ku szkol nym lub aka de mic -
kim 2012 / 2013 koń czą na ukę
w szko łach lub na uczel niach me -
dycz nych i we te ry na ryj nych oraz
na kie run kach psy cho lo gicz nych
al bo bę dą ce stu dent ka mi lub ab -
sol went ka mi tych szkół lub kie -
run ków, o któ rych mo wa w § 2
roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów
z dnia 11 mar ca 2010 r. w spra wie
wska za nia grup ko biet pod da wa -
nych obo wiąz ko wi sta wie nia się
do kwa li fi ka cji woj sko wej (Dz. U.
Nr 54, poz. 321).

Do sta wie nia się kwa li fi ka cji
woj sko wej wzy wa się:

– oso by, któ re ukoń czy ły 18
lat ży cia i zgło si ły się do Woj sko -
we go Ko men dan ta Uzu peł nień
w Bę dzi nie do ochot ni cze go peł -
nie nia czyn nej służ by woj sko wej,
je śli nie po sia da ją okre ślo nej
zdol no ści do czyn nej służ by woj -
sko wej. KP
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Pod ko niec stycz nia ogło szo ne zo -
sta ły wy ni ki Ogól no pol skie go
Ran kin gu Szkół Po nad gim na zjal -
nych’2013, któ ry już po raz pięt na -
sty zo stał opu bli ko wa ny przez re -
dak cje Per spek tyw i Rzecz po spo -
li tej. Ze spół Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych oka zał się naj -
lep szym tech ni kum w So snow cu
i czwar tym w wo je wódz twie ślą -
skim oraz dwu dzie stym pierw -
szym w kra ju. Dzię ki te mu uzy skał
ty tuł „Zło tej Szko ły”.

Za sa dy Ran kin gu usta li ła Ka -
pi tu ła zło żo na z przed sta wi cie li
uczel ni, dy rek to rów okrę go wych
ko mi sji eg za mi na cyj nych (OKE)
oraz prze wod ni czą cych ko mi te tów
głów nych olim piad.

Ce lem ran kin gu jest do star cze -
nie in for ma cji o tym, jak oce nia ne
są pol skie szko ły po nad gim na zjal -
ne. Głów ny mi je go ad re sa ta mi są
ucznio wie naj star szych klas gim -
na zjów, któ rzy już w czerw cu mu -
szą pod jąć bar dzo waż ną de cy -
zję: wy brać ta ką szko łę po nad gim -
na zjal ną, któ ra do pro wa dzi ich
do do brych stu diów i uła twi zdo -
by cie wy ma rzo ne go za wo du.

Kry te ria Ogól no pol skie go Ran -
kin gu Tech ni ków 2013 to: suk ce sy
w olim pia dach – 20 pro cent, ma tu -
ra – przed mio ty obo wiąz ko we 25
pro cent, ma tu ra – przed mio ty do -
dat ko we20 pro cent, wy ni ki eg za mi -
nów za wo do wych 30 pro cent oraz
opi nia aka de mic ka5 pro cent. U

09. 01. – gościem sosnowieckiej
Biblioteki był laureat Literackiej
Nagrody NIKE 2012 – Marek
Bieńczyk. Spotkanie autorskie
odbyło się w Auli Biblioteki Głównej
przy ul. Kościelnej. Dyskusję
poprowadził dr hab. Dariusz
Nowacki. 
11-13. 01. – w Centrum Targowo-
Konferencyjnym Expo Silesia odbyła
się VI edycja Międzynarodowych
Targów Gołębi Pocztowych
EXPOGołębie 2013. Tradycyjnie,
równocześnie z targami, odbyła się
Ogólnopolska Wystawa Gołębi
Pocztowych organizowana przez
Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych. 
15-16. 01. – w Sosnowieckim
Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
odbyły się IV Dni Fotografii. Swoje
prace zaprezentowali: Inez Baturo,
Andrzej Baturo, Jerzy Lewczyński
oraz Zbigniew Podsiadło.
16-17. 01. – w Miejskim Domu
Kultury „Kazimierz” odbył
się IV Festiwal Jasełek. Na scenie
wystąpiły dzieci z około dwudziestu
ośrodków edukacyjnych naszego
miasta (13 przedszkoli, 3 szkolne
oddziały „0”, 5 szkół podstawowych,
4 gimnazja i zespół opiekuńczo-
wychowawczy). Laureatami
tegorocznej edycji zostali:
Przedszkole nr 34 z Juliusza, Szkoła
Podstawowa nr 38 oraz Gimnazjum
nr 15. 
20. 01. – w hali Expo Silesia odbyła
się II Krajowa Wystawa Psów
Rasowych.

25. 01. – w Klubie Kashmir
Club&Restaurant przy ul.
Małachowskiego odbył się koncert
charytatywny FUTURE
FOLK – KONCERT & AFTER PARTY.
Całkowity dochód ze sprzedaży
biletów został przekazany na pomoc
dzieciom z Zespołu Szkół
Specjalnych nr 4. Future Folk to
absolutna nowość na polskiej scenie
muzycznej. Łączy muzykę taneczną
z góralszczyzną. Stanisław Karpiel-
Bułecka i Szymon Chyc-Magdzin
rodem z Zakopanego wnoszą typowe
dla regionu elementy tradycji
ludowej, a Matt Kowalsky wzbogaca
całość o nowoczesne brzmienia.
26. 01. – Sosnowiecka Piaskownica
Kulturalna rozpoczęła cykl
warsztatów dla dzieci pod nazwą
„Laboratorium Malucha”. Zajęcia
przeznaczone są dla dzieci w wieku
od 4 do 12 lat.
28-30. 01. – Wolontariat
przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sosnowcu
zorganizował zbiórkę leków
bezreceptowych i środków
opatrunkowych dla bezdomnych.
Akcję „Apteczka” przeprowadzono
w ramach programu wolontaryjnego
„Życzliwy Patrol”, skierowanego
do osób bezdomnych z terenu miasta
Sosnowca. Podarowane produkty
zostały posortowane, a następnie
przekazane osobom bezdomnym
przebywającym w ośrodkach
wsparcia, jak również tym, którzy
z różnych względów nie przebywają
w schroniskach i noclegowniach. U

Z „Ku rie rem” po mie ście

Kolejny sukces „Elektronika” 

Kwa li fi ka cja woj sko wa

11 stycznia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz miasta: Zastępcy Prezydenta Miasta: Arkadiusz Chęciński i Agnieszka Czechowska-Kopeć oraz kierownik USC
Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo:

Maria i Władysław Kubasowie,
Ewa i Rajmund Barankowie, Lilka
i Stanisław Bieleccy, Mieczysława
i Donat Czekalscy, Maria i Henryk
Dyktyńscy, Kazimiera i Henryk
Dziubdzielowie, Zofia
i Mieczysław Faracikowie,
Jadwiga i Jerzy Kaczorowie, Zofia
i Ignacy Klapiszowie, Janina i Jan
Krawczykowie, Krystyna i Jan
Nędzi, Halina i Ryszard
Pawlikowie, Bogusława i Henryk
Rybakowie, Alina i Gustaw
Dudkowie, Dorota i Adam
Nowakowie.

Domitylla i Mieczysław
Słaboniowie, Maria i Andrzej
Sojkowie, Alina i Witold
Szydłowscy, Franciszka
i Zdzisław Szymańscy, Kazimiera
i Kazimierz Światlakowie, Anna
i Mirosław Tomalscy, Violeta
i Henryk Tytkowie, Irena i Stefan
Wójcikowie, Renata i Adam
Wylonowie, Genowefa i Antoni
Zychowscy, Janina i Sylwester
Chmielewscy, Waldemar
Krystyna Adydanowie, Janusz
i Wacława Bartosikowie.

Matylda i Józef Białkowie,
Krystyna i Antoni Bieńcowie,
Tadeusz i Wiesława Bilnikowie,
Helena i Bronisław Cudzichowie,
Stefania i Jerzy Czechowscy. 
60-LECIE: Witolda i Stefan
Wikierscy, Bogumiła i Józef
Binkowscy, Teodozja i Ryszard
Brzeszczowie, Feliksa
i Władysław Baradziejowie,
Halina i Zenon Halaczkowie,
Irena i Marian Lasowie,
Stanisława i Henryk
Pietrusiewiczowie, Teresa
i Roman Kołodziejczykowie,
Halina i Henryk Gajosowie, Irena
i Bolesław Distel, Izabela i Jerzy
Dziurowiczowie
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Po znaj swo je go
dziel ni co we go
Pre zen tu je my ko lej ne dziel ni ce i dziel ni co wych I Ko mi sa ria tu Po li cji

Dziel ni ca nr 6
st. sIERż.  MAR tA HA łAs – tEl. 694-446-506

uli ce: Aka cjo wa; Naf to wa; Ró ża na; Wil lo wa.

Dziel ni co wa st. sierż. Mar ta Ha łas lat. 34
Staż w pra cy w Po li cji – 4,5 ro ku 
w tym ja ko dziel ni co wa – 1 rok
dzie ci – cór ka, hob by – spor ty eks tre mal ne
pod no si ak tu al nie kwa li fi ka cje stu diu jąc w Wyż szej Szko le Biz ne su w Dą bro wie
Gór ni czej na kie run ku re so cja li za cja.

Dziel ni ca nr 7
Mł. Asp.  MA RIUsz BłAsz CzAK  tEl. 694-446-507

uli ce: Czy sta; Dę bliń ska; Koł łą ta ja; Krzy wa; Mie ro sław -
skie go; Pił sud skie go od 2 do 22 i nr 24; Sa do wa; So bie -
skie go; Te atral na; To wa ro wa.

Dziel ni co wy mł. asp. Ma riusz Błasz czak lat 40
Staż w pra cy w Po li cji – 20 lat
w tym ja ko dziel ni co wy – 1,5 ro ku
sta nu wol ne go, jed no dziec ko – syn
hob by – węd kar stwo, spor ty zi mo we – nar ty
ro do wi ty so sno wi cza nin, otwar ty dla spo łe czeń stwa przez co speł nia się w ro li
dziel ni co we go. 

Dziel ni ca nr 8
Mł. Asp. AlEK sAN dER KlI zA tEl. 694-446-508 

uli ce: Bor ki; Cia sna; Kie ro ciń skiej; Kor do no wa; Kre so -
wa – Sta wi ki; Pił sud skie go od 32 do 94; Płoc ka; Pro sta;
Prze jazd; Re gu la cyj na; Są siedz ka; Skła do wa; Sta ra.

Dziel ni co wy mł. asp. Alek san der Kli za lat 37
Staż w pra cy w Po li cji – 6 lat
w tym ja ko dziel ni co wy – 3 la ta
żo na ty, dwóch sy nów, 
ro do wi ty so sno wi cza nin – otwar ty na spo łecz ność mia sta, chęt ny do po mo cy
oby wa te lom w ich pro ble mach
hob by – pa sjo nat pił ki noż nej oraz wie lo let ni ki bic Za głę bia So sno wiec.

Dziel ni ca nr 9
Asp. MAR CIN dROzd tEl. 694-446-509

uli ce: Dzie wi cza; Gra bo wa; Je sio no wa; Kie pu ry; Ki liń -
skie go; Ko tlar ska; Kró lew ska; Lesz no; Mi rec kie go od 4
do 20 i od 5 do 29; Mo niusz ki od 1 do 25 i od 4 do 14;
Od ro dze nia; Or do nów ny; Pił sud skie go od 9 do 29; Pro -
my ka; Sło wiań ska; Smol na, Swo bod na, Wią zo wa od 1 do 3, Wła dy sła wa.

Dziel ni co wy asp. Mar cin Drozd lat 34
Staż w pra cy w Po li cji – 15 lat
w tym ja ko dziel ni co wy – 6 lat
jed no dziec ko syn, hob by – sport, za go rza ły ki bic 
gra w pił kę noż ną ha lo wą ja ko bram karz i jest do bry w tym co ro bi.

Dziel ni ca nr 10
Asp. AR KA dIUsz Ró żAC KI tEl. 694-446-510 

uli ce: Chmiel na; Da im le ra; Da le ka; Ja strzę bia; Kor do no -
wa od 10; Kre so wa od 1 do 5; Kre so wa nr 2; Mo niusz ki
od 22 do 26 i od 27 do 31; Ob jazd; Pa wia; Pił sud skie go
od 41 do 69 i od 114 do 116; Wią zo wa od 2 do 14; Wy so -
ka.

Dziel ni co wy asp. Ar ka diusz Ró żac ki lat 34
Staż w pra cy w Po li cji – 9 lat
w tym ja ko dziel ni co wy – 6 lat
żo na ty, jed no dziec ko syn
za in te re so wa nia – mo to ry za cja
bar dzo lu bi czy tać książ ki i sta ra się to czy nić w każ dej wol nej chwi li.

Dy rek cja Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im.
Gu sta wa Da ni łow skie go w So snow cu uprzej -
mie in for mu je, że w związ ku z opu bli ko wa -
niem w Dzien ni ku Urzę do wym Wo je wódz twa
Ślą skie go UCHWAŁY NR 538/XXXII/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia
19 grud nia 2012 r., do ty czą cej li kwi da cji FILII
Nr 9 przy ul. Ostro gór skiej 29A oraz
UCHWAŁY NR 539/XXXII/2012 r., do ty czą -
cej li kwi da cji FILII Nr 16 przy ul. Naf to -
wej 31 – za mknię cie wy mie nio nych pla có wek
na stą pi 12 lu te go 2013 r. 

Pro si my za tem Czy tel ni ków li kwi do wa -
nych fi lii o jak naj szyb szy zwrot wy po ży czo -
nych ksią żek do dnia 11 lu te go 2013 r. w ce lu
spraw ne go prze pro wa dze nia pro ce du ry in wen -

ta ry za cyj nej. Po tym ter mi nie zwro ty wy po ży -
czo nych ksią żek bę dą przyj mo wa ły wszyst kie
po zo sta łe pla ców ki sie ci MBP na te re nie mia -
sta So snow ca. 

Jed no cze śnie ser decz nie za chę ca my Czy -
tel ni ków li kwi do wa nych pla có wek do ko rzy -
sta nia z pro po zy cji Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Ze ga dło wi cza 2, któ ra świad czy swo -
je usłu gi sześć dni w ty go dniu, rów nież w za -
kre sie bez płat ne go do stę pu do in ter ne tu. Speł -
nia ona nie tyl ko funk cję bi blio te ki cen tral nej
o wy spe cja li zo wa nych usłu gach (np. ad re so -
wa nych dla czy tel ni ków nie wi do mych i nie do -
wi dzą cych), ale od gry wa w mie ście i re gio nie
waż ną ro lę w upo wszech nia niu kul tu ry, edu -
ka cji i in for ma cji. Ser decz nie za pra sza my

Pań stwa do ko rzy sta nia z bo gac twa zbio rów
książ ko wych, cza so pi śmien ni czych i spe cjal -
nych (m.in. ksią żek cy fro wych, mp3, au dio -
bo oków), w tym o cha rak te rze re gio nal nym,
a tak że zwie dza nia cy klicz nych wy staw,
udzia łu w pro jek cjach fil mo wych, spo tka -
niach au tor skich, wy kła dach i warsz ta tach li -
te rac kich. 

Po nad to informujemy, iż wkrót ce w gma chu
Bi blio te ki Głów nej zo sta nie uru cho mio na Wy -
po ży czal nia Li te ra tu ry dla Dzie ci i Mło dzie ży,
a „Ki no w Bi blio te ce” roz sze rzy swo ją ofer tę
o pro jek cje fil mów w każ dą pierw szą so bo tę
mie sią ca, po cząw szy od mar ca br., ad re so wa -
nych do dzie ci, mło dzie ży, ich ro dzi ców i opie -
ku nów. U

Ko mu ni kat o li kwi da cji Fi lii 
nr 9 i 16 MBP w So snow cu

18 stycznia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wziął
przedstawiciel władz miasta, Zastępcy Prezydenta - Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika
USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo:

Elżbieta i Stanisław Gęgotkowie,
Pelagia i Henryk Głąbiccy,
Barbara i Ryszard Golańscy,
Maria i Marian Grabda, Krystyna
i Władysław Gracjas, Danuta
i Zbigniew Grochota, Zenobia
i Jan Grzeszkiewiczowie, Lucyna
i Wacław Grzybowie, Wanda
i Zygmunt Gwiazdowie,
Marianna i Mirosław
Janiszewscy, Helena i Henryk
Janosikowie, Halina i Marian
Jaskólscy, Teodora i Edward
Jureczko, Janina i Bolesław
Kawkowie, Anna i Lucjan
Kuciowie.

Halina i Władysław Kwiatkowscy,
Elżbieta i Zygmunt Lange,
Wiesława i Henryk Mertowie,
Maria i Andrzej Michałowscy,
Janina i Stanisław Myślakowie,
Izabela i Arkadiusz Nawarowie,
Anna i Witold Nowakowie,
Jadwiga i Kazimierz Nowakowie,
Władysława i Alfred
Pacholcowie, Jadwiga i Henryk
Pawlikowscy, Maria i Eugeniusz
Piątkowie, Sabina i Kazimierz
Pierścionkowie, Stanisława i Jan
Leske, Renata i Mieczysław
Nabiałkowscy. 

Zofia i Witold Piwowarczykowie,
Stefania i Zdzisław Podkowowie,
Władysława i Józef Polichtowie,
Aleksandra i Bolesław Porębscy,
Maria i Tadeusz Pośpiechowie,
Wanda i Adam Stańcowie, Hanna
i Zdzisław Szetelowie, Zofia
i Władysław Tarkowie,
Szetelowie Maria i Stanisław
Turkowie, Danuta i Stefan
Wacławikowie, Danuta
i Waldemar Wieczorkowie,
Barbara i Władysław Wodziccy,
Marianna i Wiesław Nimirscy,
Michalina i Czesław Żakowie,
Henryka i Stanisław Sokołowie. 

Foto: Design SebKam
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Udanie rozpoczęli rok
szermierze TMS Zagłębie.
W styczniu sosnowieccy
szabliści zanotowali szereg
bardzo dobrych wyników, tak
na krajowym podwórku, jak
również podczas
zagranicznych zmagań

Za czę ło się 5 stycz nia. W tur nie ju
Pu cha ru Pol ski Se nio rów w Ło dzi
bar dzo do brze za pre zen to wa ła się
Mar ta Wą tor. W pierw szej fa zie
gru po wej prze gra ła tyl ko jed ną
wal kę z Pa try cją Pał czyń ską (UKS
Go cław 75 War sza wa), aby w ko -
lej nych wy grać już wszyst kie po je -
dyn ki i pla su jąc się przed wal ka mi
pu cha ro wy mi na trze cim miej scu.
W nich ko lej no po ko ny wa ła ko lej -
ne prze szko dy, do cho dząc do pół -
fi na łu za wo dów. W nim mu sia ła
uznać wyż szość Ma tyl dy Ostoj -
skiej (AZS AWF War sza wa) i osta -
tecz nie za koń czy ła udział w za wo -
dach na 3 miej scu.

Z do brej stro ny po ka za ły się
tak że in ne na sze re pre zen tant ki.
Ka ro li na Wal czak, Pa me la War -

szaw ska i An ge li ka Wą tor za ję ły
ko lej no miej sca od 6 do 8.

– Ko lej ny suk ces za no to wa li -
śmy na wła snym te re nie. 12 stycz -
nia So sno wiec go ścił uczest ni ków
Pu cha ru Pol ski Ju nio rów. Na sze
dziew czę ta wal czy ły re we la cyj -
nie. Trium fo wa ła An ge li ka Wą tor,
któ ra w dro dze do fi na łu mu sia ła
sto czyć kil ka walk z klu bo wy mi
ko le żan ka mi. Dru ga by ła Pa me la
War szaw ska, a trze cia Syl wia Bi -
jak – re la cjo no wał Da wid Ada -
mow ski, tre ner TMS.

W naj lep szej ósem ce tur nie ju
zna la zły się jesz cze dwie za wod -
nicz ki so sno wiec kie go klu bu, Ka -
ro li na Wal czak by ła 5, a An -
na Cios 8.

Wśród męż czyzn do naj lep szej
ósem ki w tur nie ju awan so wał Mi -
chał Ko chan, ale w swo im po je -
dyn ku ćwierć fi na ło wym prze grał
z Mi ko ła jem Grze gor kiem (UKS
Vik tor War sza wa) i za jął7 miej sce.

– Ko lej ny week end to z ko lei
suk ce sy za gra ni cą – wy mie nia
Ada mow ski. – W za wo dach Pu -
cha ru Świa ta Ju nio rów we fran cu -
skim Do ur dan re pre zen ta cja Pol ski
opar ta na za wod nicz kach TMS

Za głę bie So sno wiec wy stą pi ła
w jed nej z głów nych ról. An ge li ka
Wą tor wy wal czy ła 3 miej sce.
Swo je po je dyn ki pu cha ro we wy -
gry wa ła ko lej no z Mał go rza tą Tu -
rek, Włosz ką Elo isą Pas sa ro, by łą
mi strzy nią świa ta Ukra in ką Ali ną
Ko ma sh chuk i Fran cu ską Sa ous -
sen Bo udiaf. Do pie ro w wal ce pół -
fi na ło wej prze gra ła z in ną Włosz -
ką Mar ti ną Cri scio. Bar dzo do brze
bi ły się tak że po zo sta łe re pre zen -
tant ki klu bu, Ka ro li na Wal czak
i Pa me la War szaw ska wcho dząc
do naj lep szej szes nast ki za wo dów
zaj mu jąc od po wied nio 14 i 15
miej sce – do dał Ada mow ski.

Pod czas ostat nie go week en du
stycz nia w Ko ni nie ro ze gra no
trze ci, a za ra zem ostat ni w tym se -
zo nie Pu char Pol ski Ka de tów.
Tym ra zem re we la cyj nie spi sa ła
się mło da za wod nicz ka z So snow -
ca, Nad ia Kró li kow ska. – Za ję ła
pierw sze miej sce i po ka za ła, że
młod sze po ko le nia so sno wiec kich
sza bli stów i sza bli stek rów nież
stać na naj wyż sze osią gnię cia –
nie kry je du my Ada mow ski.

Dru ga by ła Ka ro li na Cie ślar,
któ ra po twier dzi ła, że pierw sze

miej sce na li ście kla sy fi ka cyj nej
ka de tów Pol skie go Związ ku
Szer mier cze go nie jest kwe stią
przy pad ku. W naj lep szej ósem ce
zna la zły się jesz cze dwie za wod -
nicz ki, An na Cios za ję ła miej -
sce 7, a Pau li na Wi de ra miej -
sce 8.

W tur nie ju chłop ców naj le piej
za pre zen to wał się Krzysz tof Kacz -
kow ski zaj mu jąc 7 lo ka tę. – Do tarł
do fa zy ćwierć fi na ło wej, ale tu taj
mu siał w koń ców ce od dać wal kę,
gdyż ode zwał się uraz ple ców i nie
był w sta nie kon ty nu ować wal ki.
Cze ka my ja kie wy ni ki osią gną za -

wod ni cy i za wod nicz ki w lu tym,
zwłasz cza że zbli ża ją się Mi strzo -
stwa Pol ski Ju nio rów w War sza -
wie. Li czy my na do bre miej sca 
– mó wi na za koń cze nie tre ner so -
sno wiec kich sza bli stów.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Stycz nio we trium fy sza bli stów TMS Za głę bie

Rok za czę li od suk ce sów

Marta Wątor rozpoczęła rok od udanego startu w zawodach Pucharu Polski Seniorów.
W Łodzi zajęła trzecie miejsce

Cen tral ny Ośro dek Spor tu w Spa le oraz ha la
w Brzesz czach go ścił lek ko atle tów pod czas Ha lo -
wych Mi strzostw Wo je wódz twa Ślą ska w lek kiej
atle ty ce. W Spa le ry wa li zo wa ło po nad 400 za wod ni -
ków w bie gach okręż nych od 200 m do 2000 m w ka -
te go rii se nio rów, ju nio rów, ju nio rów młod szych
i mło dzi ków. Z ko lei w Brzesz czach o me da le wal -
czy li sprin te rzy, skocz ko wie oraz mio ta cze w kon -
kur sach pchnię cia ku lą.

Do sko na le w za wo dach spi sa li się re pre zen -
tan ci MKS-MOS Pło mień So sno wiec, któ rzy
w Spa le się gnę li po 15 me da li – 5 zło tych, 6
srebr nych i 4 brą zo we, w Brzesz czach do rzu ci -
li 15 ko lej nych krąż ków – 6 zło tych, 6 srebr nych
oraz 3 brą zo we. W su mie na si lek ko atle ci wy wal -
czy li 30 me da li – 11 zło tych, 12 srebr nych i 7 brą -
zo wych. Po ni żej pre zen tu je my wszyst kich me da -
li stów. KP

30 medali lekkoatletów!

złote medale:
Jacek Kabaciński – 200m /22.05s/ jun. halowy rekord klubu
Łukasz Gurtkiewicz – 800m /1.57.83s/sen.
Martyna Puschhaus – 400m /58.50s/sen.
Adam Karnicki – 1500m /4.03.33s/jun.
Kamil Kubat – 1500m 4.10.38s/sen.
Adrianna Ziętara – w dal /5.76m/ sen.
Krzysztof Tomasiak – w dal /7.41m/ sen.
Karolina Żebrowska – trójskok /12.51m/ sen.
Zofia Smyła – trójskok /9.45m/ jun. mł.
Mateusz Dłutek – wzwyż /190cm/ sen.
Joanna Kijanka – kula 4kg /13.67m/ jun.

srebrne medale:
Jerzy Tuszyński – 2000m /5.50.99s/jun. mł.
Jowita Błaszczak – 2000m /6.49.46s/jun.
Klaudia Zimierska – 200m /26.93s/jun.mł.
Krzysztof Adamczyk – 200m /23.02s/jun.

Marcin Młynarczyk – 200m /22.37s/sen.
Damian Kalinkiewicz – 200m /23.76s/jun.mł.
Paweł Bednarz – 60m ppł /8.51s/ jun. mł.
Aleksander Damasiewicz – wzwyż /175cm/ sen.
Przemysław Kubanek – 60m /7.14s/ jun.
Adrianna Ziętara – 60m /7.74s/ sen.
- trójskok /12.17m/ sen.
Paweł Kubala – w dal /5.85m/ jun. mł.

Brązowe medale:
Bartosz Stefaniak – 2000m /6.08.45s/jun.mł.
Adrianna Czapla – 600m /1.40.90s/mł. 
halowy rekord klubu
Patrycja Kapała – 1000m /3.07.08s/jun.mł.
Przemysław Kubanek – 200m /23.18s/jun.
Aleksander Damasiewicz – 60m ppł /8.82s/ sen.
Krzysztof Adamczyk – 60m /7.15s/ jun.
Wojciech Jeszka – kula 6kg /12.27m/ jun.

Ogrom ny suk ces ko szy ka rek
JAS-FBG So sno wiec. Ze spół pro -
wa dzo ny przez Jac ka Dy ję się -
gnął po srebr ny me dal Mi strzostw
Pol ski U -20. W fi na le im pre zy,
któ ra od by ła się w Gdy ni, na sze
dziew czę ta ule gły zde cy do wa ne -
mu fa wo ry to wi, eki pie INEA
AZS Po znań 47:79.

JAS-FBG roz po czął udział
w tur nie ju od zwy cię stwa 63:54
nad KKS Olsz tyn. Na stęp nie po -
ko nał 63:43 AZS PWSZ Go rzów
Wlkp. W trze cim spo tka niu uległ
póź niej sze mu trium fa to ro wi im -
pre zy, dru ży nie z Po zna -
nia 52:82, ale wcze śniej sze zwy -
cię stwa po zwo li ły na grę w pół fi -
na le. Prze ciw ni kiem na szej dru -
ży na by ła wy żej no to wa na eki pa
KS Ba sket 25 Byd goszcz. Mi mo
to gó rą w tym po je dyn ku był
nasz ze spół, któ ry zwy cię -
żył 70:54 i za kwa li fi ko wał się
do fi na ło wej po tycz ki. Mi mo po -
raż ki w wiel kim fi na le suk ces so -
sno wi cza nek jest ol brzy mi, a sre -

bro w tym przy pad ku mo że mieć
smak zło ta.

– Był to dla dziew cząt tur niej ży -
cia. Po ka za ły wie le, aza ra zem udo -
wod ni ły, że w przy szło ści mo gą
grać jesz cze le piej, bo drze mie
wnich ol brzy mi po ten cjał. Dróżyna
z Po zna nia była po za za się giem
wszyst kich. W in nych me czach ze -
spół po ka zał, że jest groź ny dla każ -

de go. Cie szę się z te go trium fu, za -
ra zem ser decz nie gra tu lu ję mo im
pod opiecz nym – nie krył ra do ści
Ja cek Dy ja, tre ner so sno wi cza nek.

W me czu fi na ło wym nasz ze -
spół za grał w skła dzie: Ka czor 15
(3x3pkt), Cwill 11, De ko 10 (5as),
Ja wor ska 3, Ko sał ka 3, Rut kow -
ska 2, Kraw czew ska 2, Wol ny 1
(9zb), Si ko ra 0, Naj duch 0. KP

Srebro cenne jak złoto

Stra żak Mie rzę ci ce ostat nią dru -
ży ną, któ ra za pew ni ła so bie pra -
wo gry w fi na le 18 Ha lo wych Mi -
strzostw Za głę bia Dą brow skie go
im. Wło dzi mie rza Ma zu ra, któ ry
od bę dzie się 17 lu te go w ha li
przy ul. Że rom skie go.

Ostat ni tur niej eli mi na cyj ny
od był się w Za wier ciu. O pra wo
gry w fi na le me mo ria łu ry wa li zo -
wa ły War ta Za wier cie, go spo darz
im pre zy, Skal niak Kro czy ce,
Olim pia Wło do wi ce, Ni wy Bru -
dzo wi ce, Źró dło Kro mo łów
i wspo mnia ny Stra żak Mie rzę ci ce.

W gru pie A War ta prze gra ła
ze Skal nia kiem 2:3, Skal niak po -
ko nał Olim pię 7:3, a War ta po ko -
na ła ze spół z Wło do wic 8:1.
W gru pie B Stra żak zre mi so wał
z Ni wa mi 3:3 i po ko nał Źró -
dło 5:1, a Ni wy roz gro mi ły ze -
spół z Kro mo ło wa 11:2. W me -
czu o 5 miej sce Olim pia po ko na -
ła 3:1 Źró dło, w pół fi na łach Stra -
żak 6:2 po ko nał Skal nia ka, a Ni -
wy Bru dzo wi ce War tę Za wier -
cie 4:2. 3 miej sce za ję ła War ta
po ko nu jąc 10:1 Skal nia ka, a w
fi na le Stra żak 5:3 upo rał się z Ni -

wa mi i wy wal czył awans do fi na -
łu.

Wcze śniej w tur nie jach eli mi -
na cyj nych awans wy wal czy ły ze -
spo ły: Unii Ząb ko wi ce, Gór ni ka
Pia ski, Ju nio rów Star szych Za głę -
bia So sno wiec oraz Za głę bia ka
Dą bro wa Gór ni cza. W fi na le za gra
tak że Za głę bie So sno wiec oraz
trium fa tor ostat nie go tur nie ju eli -
mi na cyj ne go, ze spół z Mie rzę cic.

Wstęp na im pre zę 10 zł. Jak
co ro ku ca ła su ma zo sta nie prze -
ka za na ro dzi nie zmar łe go pił ka -
rza. KP

Znamy finalistów

So sno wi cza nie do ko na li tak że pierw szych wzmoc -
nień. Naj waż niej szym z nich jest ścią gnię cie z Le -
cha Ry pin Łu ka sza Gru be. No wy gracz to ofen syw -
ny po moc nik, gra ją cy naj czę ściej w środ ko wej stre -
fie bo iska. Wszyst ko wska zu je na to, że moż -
na w nim upa try wać na stęp cę Mar ci na La chow skie -
go, któ ry w grud niu roz stał się z dru ży ną i za si lił
Ruch Zdzie szo wi ce. Wio sną w Za głę biu ma tak że

za grać dwóch gra czy Od ry Wo dzi sław: Ma ciej Roz -
mus (rocz nik 1994) oraz Ma te usza Kru pa (1990).

Oprócz La chow skie go z Za głę biem roz sta li się
tak że Pa weł Le sik i Se ba stian Ko peć, je sie nią wy po -
ży cze ni z Ru chu Cho rzów. Po nad to II-li go wiec szu -
ka klu bów dla Ja na Paw la ka oraz Ma te usza Gle nia,
któ rzy nie zna leź li uzna nia w oczach no we go szta bu
szko le nio we go. KP

Znaleźli następcę Lachowskiego
Pił ka rze Za głę bia przy go to wu ją się do wio sen nej run dy roz gry wek na II-li go wym fron cie. Ze spół
Mi ro sła wa Kmie cia ma już za so bą obóz w Isteb nej i kli ka spa rin gów.
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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 22 lutego. 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.

Po zio mo: 1 – z nie go zie lo na, kwa śna zu pa, 5 – tam ku -
pisz eu ro, 8 – spra wie dli wy płyn, 9 – upra wia ny
na olej, 10 – imię mę skie, 11 – si ły zbroj ne, 12 – słyn ny
ge ne rał lub chwyt w za pa sach, 14 – wa leń, 16 – smacz -
ny se rek nie tyl ko dla dzie ci, 17 – na ra da, 19 – za ży wa -
ny w ce lu szyb kie go przy ro stu ma sy, si ły i wy trzy ma ło -
ści mię śni, 21 – ruch za stę pu ją cy mo wę, 22 – fa bry ka
mą ki, 25 – pań stwo w Ame ry ce lub ro dzaj ka pe lu -
sza, 28 – od mia na ko zy lub kró li ka, 29 – daw niej ro bio -
no z nie go naj mod niej sze poń czo chy, 30 – do po bi -
cia, 32 –uchwyt na drzwiach, 34 – re jon, 35 – pie kło
w grec kiej mi to lo gii, 36 – ga tu nek jabł ka, 37 – ro syj skie
imię żeń skie, 38 – nie chęć, 39 – po zo sta łość po lo dow -
cu.

Pio no wo: 1 – mi ło sna pieśń, 2 – re zer wa, 3 – wy kaz roz -
praw, 4 – ka mień szla chet ny, od mia na wę gla, 5 – ga tu -
nek su chej kieł ba sy, 6 – osad w sil ni ku, 7 – ga tu nek śli -
wy, 13 – zbe reź nik, 15 – le gen dar na po stać, m.in.
w „We se lu”, 18 – znak ro do wy In dian, 20 – ob łok lub
tę pak, 23 – lżej sza niż ope ra, 24 – idzie przez pu sty -
nię, 26 – ma leń kie pań stwo w Pi re ne jach, 27 – ma uczu -
le nie, 28 – in ny wy raz uło żo ny z tych sa mych li -
ter, 31 – ośmio oso bo wy ze spół, 33 – mę ski głos. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 1/2013: Eduardo Mendoza „WALKA KOTÓW”
Nagrody otrzymują: AGNIESZKA KSIĘŻARCZYK Z KATOWIC, ARKADIUSZ ŁODZIŃSKI Z SOSNOWCA 

i ANNA SWOBODA Z SOSNOWCA.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  2

KI NO HE LIOS, ul. Mo drze jow ska 32b,
http://www.he lio snet.pl
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
8.02.2013 –14.02.2013 r.
KINO KONESERA:
„SAMSARA” WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK – 11
LUTEGO do ku ment, od 15 lat, USA, 99 min. GODZ. 17.45
PREMIERY:
„MOVIE 43” 10.15*, 14.15**, 14.30*, 17.00*, 18.15**, 19.00*,
21.00. ko me dia, od 15 lat, USA, 90 min. „NIEULOTNE” 12.45,
17.00**, 19.00**, 18.15*, 20.30*, 22.30*. dra mat/kry mi nał, od 15
lat, Pol ska/Hisz pa nia, 95 min.  „PIĘKNE ISTOTY” 12.15**,
14.45**, 19.30**. dra mat/fan ta sy, od 12 lat, USA, 125
min.„SZKLANA PUŁAPKA 5” 16.15**, 20.15**, 22.15**. ak -
cja/thril ler, od 15 lat, USA, 97 min.
POZOSTAŁE TYTUŁY:
„NIEMOŻLIWE” 14.30*, 19.30*, 22.00**. thril ler/ka ta stro ficz -
ny, od 15 lat, Hisz pa nia/USA, 114 min.

PROMOCJA! W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ BILETY NA TEN
FILM W CENIE 14 ZŁ/OS.
„DROGÓWKA” 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.15. dra -
mat/kry mi nał, od 15 lat, Pol ska, 118 min. 
„GANGSTER SQUAD. POGROMCY MAFII” 12.15*, 17.15,
22.00*. dra mat/ak cja, od 15 lat, USA, 113 min. „PODEJRZANI
ZAKOCHANI” 14.45. ko m. kry m., od 15 lat, Pol ska, 90 min. 
FILMY DLA DZIECI:
„ZAMBEZIA” 2D 9.15, 11.00. ani ma cja, b/o, RPA, 83 min.
„ZAMBEZIA” 3D10.15**, 16.30*. ani ma cja, b/o, RPA, 83 min.
„RALPH DEMOLKA” 2D10.00**, 10.15*. ani ma cja, b/o, USA,
101 min. „RALPHDEMOLKA” 3D12.00**, 12.15*. ani ma cja,
b/o, USA, 101 min.
*Z WYJĄTKIEM CZWARTKU, ** WYŁĄCZNIE W CZWARTEK

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ: 
„RALPH DEMOLKA” 3D, „ZAMBEZIA” 3D
UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 14 pojedynczych
biletów do kina. Zapraszamy do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22,
pok.9) z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” Nr 2.

Filmowe Ferie w Kinie w Bibliotece - na czas ferii
zimowych Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla
najmłodszych czytelników, ich starszych kolegów i
rodziców specjalne - filmowe atrakcje. 11, 15, 18 i 22 lutego
(w poniedziałki i piątki) o godz. 11.00 w Auli Biblioteki
Głównej przy ul. Kościelnej 11 odbędą się projekcje
przezabawnych, wzruszających, opatrzonych rewelacyjnym
polskim dubbingiem bajek. Wstęp na wszystkie seanse jest
bezpłatny, a dobra zabawa gwarantowana!!!
11 lutego zapraszamy na porywającą historię przyjaźni
bojaźliwego chłopca i wielkiego, czarnego i sympatycznego
smoka budzącego strach wśród pozostałych mieszkańców
wioski. Czy mały wojownik pokona lęk i znajdzie w sobie siłę
do walki o bezpieczeństwo nowego przyjaciela, czy
uprzedzenia dorosłych i odwieczne tradycje staną na drodze
rewolucji ludzko-smoczej? O tym będzie można się
przekonać już w poniedziałek.
14 lutego godz. 18.00 – Energetyczne Centrum
Kultury, ul. Będzińska 65 – Koncert Walentynowy pt.
„Piosenki do mężczyzny” w wykonaniu Agnieszki
Chrzanowskiej z towarzyszeniem: Wojciech Pieczka 
– fortepian, akordeon; Dominik Klimczak 
– perkusja; Szymon Frankowski – kontrabas. 
15 lutego godz. 18.00 – SCS Zamek
Sielecki – wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda
Grzyba. Na wystawie zaprezentowane zostaną
najnowsze prace artysty zawarte w dwóch cyklach
malarskich: Portrety i Parawany. Równocześnie podczas
wernisażu wystawy odbędzie się akcja artystyczna
z udziałem artysty pt. Park młodych.
Ryszard Grzyb jest Laureatem Nagrody im. Jana Cybisa
za rok 2010. Wystawa trwać będzie do 17 marca.
Kurator wystawy: Adriana Zimnowoda. Wstęp
na wystawę 3 zł (w poniedziałki wstęp wolny). 
23 lutego godz. 19.00 – Miejski Klub im. J. Kiepury, ul.
Będzińska 6 – spektakl SZEHERAZADA – DISKO POLO
LIVE – sztuka o perypetiach bezrobotnych, którzy
postanowili zrobić błyskawiczną karierę jako gwiazdy disco
polo. Bilety w cenie 20,00 zł do nabycia w Teatrze Zagłębia.
24 lutego godz. 16.00 – SCS Zamek Sielecki – z cyklu
Weekendowa Akademia
Rodzinna – „Bajkowóz – plastyczna podróż do świata
bajek. Złota rybka”. Koszt 10 zł (dziecko + opiekun). (U)

Ro bert Se rvi ce

Szpie dzy i ko mi sa rze
Tłu ma cze nie: Mi ro sław Bie le wicz 
Wyd. ZNAK

Szpie dzy, agen ci, dzien ni ka rze idy plo ma ci. Kto wy niósł Le ni nadowła dzy?
Na ro dzi ny ko mu ni stycz ne go im pe rium zła z zu peł nie no wej per spek ty wy.
Re wo lu cja bol sze wic ka ocza mi dy plo ma tów, szpie gów, biz nes me nów, ide -
ali stów i fa na ty ków. Nie zna nych bo ha te rów hi sto rii – tych, któ rzy ro bi li
wszyst ko, by za pew nić ko mu ni stom zwy cię stwo i tych, któ rzy zawszel ką ce -
nę pró bo wa li im prze szko dzić.
Szpie dzy i ko mi sa rze to ob raz bez pre ce den so wej wal ki o wpły wy, pie nią dze
irząd dusz wdniach, kie dy wła dza wRo sji le ża ła nauli cy. Bez względ ni mi lio -
ne rzy, alianc cy szpie dzy in fil tru ją cy sze re gi Ar mii Czer wo nej i ame ry kań ski
am ba sa dor wRo sji: czło wiek ma ją cy sła bość ra czej dowhi sky, se kre ta rek igol -
fa niż dopo li ty ki. Ja ką na praw dę ode gra li ro lę? Kto był naj lep szym przy ja cie -
lem Troc kie go idla cze go wy da no nanie go wy rok śmier ci?Iczy rze czy wi ście
świat za chod ni za wią zał spi sek ma ją cy nace lu znisz cze nie ko mu ni stów?
Ro bert Se rvi ce, świa to wej sła wy spe cja li sta od dzie jów Ro sji, się ga do nie -
zna nych do tąd ma te ria łów, by od kryć we wnętrz ne me cha ni zmy naj waż niej -
szej re wo lu cjiXXwie ku. Podje go mi strzow skim pió rem hi sto ria po cząt ków
Związ ku Ra dziec kie go oży wa na no wo.

co? gdzie? kiedy?ks. Józef Tischner

Rekolekcje 
paryskie
Wyd. ZNAK

Kazania na czas kryzysu
Notatki z nieudanych re ko lek cji pa ry -
skich – ta ki ty tuł no si sław ny wiersz
Kon stan te go Il de fon sa Gał czyń skie go,
któ ry ksiądz Ti sch ner lu bił cy to wać pod -
czas ka zań i lek cji re li gii w la tach 60.
Dwie de ka dy póź niej tak się zło ży ło, że
sam wy gło sił kil ka se rii re ko lek cji w Pa -
ry żu – w ośrod ku pro wa dzo nym przez
księ ży pal lo ty nów, któ ry sku piał m.in.
pol skich emi gran tów sta nu wo jen ne go.
Re ko lek cje Ti sch ne ra gro ma dzi ły tłu my
słu cha czy, spra gnio nych wia do mo ści
z Pol ski, ale też szu ka ją cych re li gij nej
od po wie dzi na wy zwa nia, ja kie po sta wi -
ła przed ni mi hi sto ria.

Ber nard Le com te

No we ta jem ni ce
Wa ty ka nu
Tłu ma cze nie: Mo ni ka Szewc -Osiec ka 
Wyd. ZNAK

Naj bar dziej strze żo ne ta jem ni ce Wa ty ka nu
Dla cze go i w ja ki spo sób pa pież stał się nie omyl ny? Kim
by ła ko bie ta sto ją ca za Piu sem XII? Czy Wa ty kan po ma -
gał po woj nie na zi stow skim zbrod nia rzom? Czy pa pież
Jan XXIII w 1962 ro ku ura to wał świat przed nu kle ar ną
apo ka lip są? Czy moż na być jed no cze śnie ka to li kiem
i ma so nem? Co zna le zio no w gro bie świę te go Pio tra?
Co wła ści wie po wie dzie li so bie w 1989 ro ku Gor ba -
czow i Jan Pa weł II? Czy Jan Pa weł II tu szo wał pe do fil -
skie zbrod nie?
Po wiel kim suk ce sie Ta jem nic Wa ty ka nu Ber nard Le -
com te z wła ści wą so bie dba ło ścią o hi sto rycz ną do kład -
ność do star cza nam ko lej ną por cję nad zwy czaj nych i za -
ska ku ją cych opo wie ści o miej scu, któ re jest obiek tem
nie koń czą cych się fan ta zji.

KINO KONEsERA 
w so sno wiec kim ki nie He lios

Je steś ko ne se rem fil mu? Oglą daj
w na szym ki nie fil my waż ne, na gra dza ne na fil mo -
wych fe sti wa lach, re ali zo wa ne przez wy bit nych
twór ców. Zdo bądź KARTĘ KINA KONESERA
i ko rzy staj ze zni żek. Za pra sza my na cy klicz ne po -
ka zy.

Ko lej ny po kaz z cy klu KINA KONESERA
od bę dzie się w po nie dzia łek 11 lu te go 2013 r. o go -
dzi nie 17.45. Za pra sza my na film „SAMSARA”.

„Sam sa ra” to ro dzaj pół to ra go dzin nej etiu dy fil -
mo wej. To po dróż przez dzi ką przy ro dę, sta ro żyt ne
cy wi li za cje do współ cze sno ści. Tyl ko ob raz
i dźwięk... ale to wy star czy by się za chwy cić. Nie da
się nie wspo mnieć o wa lo rach zmy sło wych fil mu,
któ ry zde cy do wa nie nie po zo sta wi wi dza bez we -
wnętrz nych re flek sji na te mat ży cia. Ron Fric ke zpre -
me dy ta cją kon tra stu je przy ro dę, za byt ki, do ko na nia
sta ro żyt nych kul tur z współ cze snym świa tem kon -
sump cjo ni zmu, by po ka zać je go ma łość wo bec te go,
co ludz kość i na tu ra zdą ży ły osią gnąć w prze szło ści.
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Baran (21.03.-20.04.) – W najbliższych
dniach przybędzie Ci pracy i obowiązków.
Już od najbliższego tygodnia wpadniesz
w wir spotkań i narad. Tak będzie prawie
cały miesiąc. To dobrze, bo masz szansę
stać się osobą niezastąpioną. Niestety
na poprawę stanu konta na razie nie licz,
staraj się więc rozsądnie wydawać to, co
masz.
Byk (21.04-20.05.) – Postaraj się
rozsądnie planować finansowe inwestycje
i nie licz na szybki i łatwy zarobek. Możesz
za to spróbować szczęścia w grach
liczbowych. Na wielką wygraną nie masz
wprawdzie co liczyć, ale coś powinno się
udać. Na dodatkowe zakupy na pewno
wystarczy. 
Bliźnięta (21.05-21.06.) – W najbliższych
dniach staniesz przed nową, życiową
szansą. Może będzie to propozycja objęcia
nowego stanowiska? Nie bój się zmian, bo
sukces masz w zasięgu ręki. W sprawach
osobistych polegaj raczej na własnym
doświadczeniu i intuicji niż na radach
przyjaciół.
Rak (22.06-22.07.) – Najbliższe dni mogą
przynieść wiele zasadniczych zmian
w pracy. Gwiazdy jednak radzą nie
angażować się po czyjejkolwiek stronie.
W ten sposób będziesz mieć szansę
umocnić swoją pozycję. W trudnych
sytuacjach licz na pomoc rodziny.
Na pewno nie odmówią.
lew (23.07-23.08.) – W połowie miesiąca
otrzymasz kilka interesujących propozycji,
nad którymi warto się zastanowić. Nie
angażuj się jednak w żadne niepewne
i ryzykowne przedsięwzięcia. W pracy skup
się na ważnych sprawach a plotki pozostaw
innym. W domu cisza i spokój. I tak przez
dłuższy czas.
panna (24.08.-23.09.) – To będzie dla
Ciebie bardzo dobry okres. Na pewno nie
zabraknie Ci energii i szczęścia
w osiągnięciu zawodowych sukcesów.
W trudnych chwilach możesz liczyć
na pomoc bliskiej osoby. Nie powinieneś
również odczuwać problemów
finansowych. W końcu zła karta się
odwróci. 
Waga (24.09-23.10.) – W pracy czeka Cię
spokojny, ale za to bardzo pracowity czas.
Jak to na początku roku. W domu napięta
atmosfera. Same niedomówienia
i wątpliwości. Przyznaj, trochę w tym Twojej
winy. Dlatego właśnie musisz znaleźć czas
i przeprowadzić stanowczą rozmowę.
Weekend będzie do tego najlepszą okazją.
skorpion (24.10.-22.11.) – To już ostatnie
chwile na rozejrzeniu się za nową pracą.
Na zasłużony odpoczynek dopiero przyjdzie
czas. Weekendy postaraj się spędzać jak
najbardziej czynnie. Najlepiej z partnerem.
Będzie też okazja do zaległych rozmów,
których Wam ostatnio brakuje.
strzelec (23.11-21.12.) – W pracy czekają
Cię dobre dni. Pojawi się okazja, aby zacząć
nowy etap kariery lub przynajmniej
ustabilizować swoją pozycję zawodową.
Uważaj jednak, aby po drodze niechcący
nie skrzywdzić kogoś z Twego bliskiego
otoczenia. Postaraj się też uporządkować
swoje sprawy osobiste.
Koziorożec (22.12-20.01.) – Merkury
czuwa nad Tobą i obdarzy Cię
możliwościami zarabiania dodatkowych
pieniędzy. To dobrze, bo czekają Cię duże,
nieoczekiwane wydatki. Nie zaniedbuj
jednocześnie spraw rodzinnych. Jeśli
w porę nie zapobiegniesz domowym
niesnaskom, to może dojść do poważnej
awantury. 
Wodnik (21.1 – 19.02.)– To nie będzie łatwy
miesiąc. Ale później satysfakcja
gwarantowana. Wtedy już tylko relaks.
Niekoniecznie przedtelewizorem. Postaraj się
wogóle nie myśleć opracy. Nato przyjdzie
czas. Niezależnie odaury, nie unikaj spacerów.
Zadbaj tylko oodpowiednie ubranie.
Ryby (20.2-20.03.) – W sprawach
zawodowych skoncentruj się
na najważniejszych sprawach i nie próbuj
łapać wiele srok za ogon. Początek roku nie
sprzyja takim posunięciom. W finansach
miłe niespodzianki i zdecydowana poprawa
zawartości portfela. Niestety czeka Cię
również trochę wydatków. VENA

8.02, 19.00 SZTUKA KOCHANIA | Zbigniew Książek
9.02, 18.00 KONCERT POLSKIE PRZEBOJE LAT 70 I 80
9.02, PRAWDA| Florian Zeller abon.ważny bilety 45-35 zł
10.02, 18.00 CYMES! CYMES! | Jan Szurmiej
13.02, 10.00 SZEWCZYK DRATEWKA| Maria Kownacka
Inicjatywy Aktorskie
14.02, 19.00 SZTUKA KOCHANIA | Zbigniew Książek
15.02, 19.00 PRAWDA | Florian Zeller
16.02, 18.00 PRYWATNA KLINIKA | J. Chapman, D.
Freeman abon.ważny
17.02, 18.00 SZALONE NOŻYCZKI | P. Portner
gość. T. Polski z Bielska-Białej

21.02, 19.00 KORZENIEC | Zbigniew Białas/Tomasz
Śpiewak
22.02, 19.00 CYMES! CYMES! | Jan Szurmiej
23.02, 18.00 PRAWDA | Florian Zeller abon. ważny
24.02, 18.00 KORZENIEC | Zbigniew Białas/Tomasz
Śpiewak
26.02, 10.00 SZEWCZYK DRATEWKA | Maria
Kownacka Inicjatywy Aktorskie
27.02, 10.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW | Lewis
Carroll
27.02, 10.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW | Lewis
Carroll

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 „KORzENIEC” 

w dniu 21 lutego (czwartek) o godz. 19.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „CYMEs! CYMEs!” 

w dniu 22 lutego (piątek) o godz. 19.00.

Pierwsze osoby, która przyjdą znajnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr2
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. 

No wo siel ski w Zam ku Sie lec kim

ŚCWiS za pra sza do Mu zeum Izby
Pa mię ci Ko pal ni Wu jek. Na po -
nad 200 me trach kwa dra to wych
po wierzch ni, w trzech po miesz -
cze niach przy wo ła na zo sta ła po -
nad stu dzie się cio let nia hi sto ria ko -
pal ni i gór nic twa. Wej ście do Mu -
zeum pro wa dzi przez zbu do wa ny
z pier ście ni gór ni czej obu do wy
chod nik, na któ re go ele men tach
roz miesz czo ne są ta bli ce, opi su ją -
ce hi sto rię ko pal ni, od mo men tu jej
po wsta nia, czy li 1899 ro ku do cza -
sów współ cze snych.

Je den z naj waż niej szych ele -
men tów eks po zy cji, to spe cjal nie
wy ko na na ma kie ta o wy mia -
rach 420 cm na 230 cm, przed -
sta wia ją ca w ska li 1:100 te ren
ob ję ty dzia ła niem mi li cji i woj -
ska w grud niu 1981 ro ku.
Na ma kie cie znaj du je się po -
nad pół ty sią ca fi gur: ro bot ni ków
i cy wi lów; żoł nie rzy i mi li cjan -
tów, bio rą cych udział w pa cy fi -
ka cji Ko pal ni Wu jek oraz kil ka -
set mo de li: bu dyn ki, czoł gi, wo -
zy bo jo we, wa go ny ko le jo we,

urzą dze nia ko pal nia ne. Dio ra ma
utrzy ma na jest w ko lo ry sty ce zi -
mo wej, zgod nie z re alia mi hi sto -
rycz ny mi z 16 grud nia 1981 ro -
ku. Na sztucz nym śnie gu od ci -
śnię te są śla dy opon i gą sie nic,
wi dać straj ko we fla gi gór ni cze,
ba ry ka dy, a na wet stru mień z ar -
ma tek wod nych i opa ry ga zów
łza wią cych. Ca łość wier nie od -
da je nie tyl ko układ obiek tów, ale
tak że naj drob niej sze szcze gó ły
ca łej ak cji, prze ka za ne przez
świad ków tam tych wy da rzeń.
Na prze ciw ma kie ty znaj du je się
in sce ni za cja star cia (z uży ciem
ma ne ki nów) gór ni ków i funk cjo -
na riu szy ZOMO.

W Mu zeum od by wa się cykl
lek cji mu ze al nych „Na na sze ju tro
mu si my pa trzeć przez na sze
wczo raj”. Pro jekt skie ro wa ny jest
do mło dzie ży szkół pod sta wo -
wych, gim na zjów oraz szkół po -
nad pod sta wo wych, ale tak że
i do po je dyn czych zwie dza ją -
cych. Mu zeum Izba Pa mię ci Ko -
pal ni Wu jek jest pro wa dzo -
na przez bez po śred nich uczest ni -
ków wy da rzeń 16 grud nia 1981
ro ku na Ko pal ni Wu jek.

Do dat ko we in for ma cje: Ślą -
skie Cen trum Wol no ści i So li dar -
no ści, Mu zeum – Izba Pa mię ci
Ko pal ni Wu jek (wstęp bez płat -
ny – wt., czw.  9-18; śr., pt.
i sob. 9-15), ul. Win cen te go Po -
la 65 tel. 32 208 55 33,
32 601 21 08, e -ma il: 
se kre ta riat@scwis.org.pl, 
mu zeum@scwis.org.pl        RED

Za pra sza my na lek cję

Wy sta wę prac jed ne go z naj wy bit -
niej szych ar ty stów sztu ki pol skiej,
czy li Je rze go No wo siel skie go, moż -
na oglą dać w So sno wiec kim Cen -
trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki Ga le -
ria Extra va gan ce. Na wy sta wie za -
pre zen to wa no pra ce ar ty sty, po cho -
dzą ce z lat1957 – 1996, auro czy sty
wer ni saż od był się11 stycz nia. Pre -
zen to wa ne na wy sta wie pra ce po -
cho dzą zFun da cji No wo siel skich.

Je rzy No wo siel ski był jed ną
znaj wy bit niej szych po sta ci pol skiej
kul tu ry współ cze snej. Ma lar stwo,
myśl teo re tycz na, teo lo gia, pe da go -
gi ka ar ty stycz na, dzia łal ność
na rzecz pro mo cji i wspie ra nia ro -
dzi mej sztu ki, to tyl ko nie któ re
z dzie dzin, w któ rych Je rzy No wo -
siel ski od no sił suk ce sy. Ar ty sta brał
udział w po nad 100 wy sta wach in -
dy wi du al nych oraz po nad250 zbio -
ro wych kra ju i zagra ni cą. Był tak że
au to rem wie lu po li chro mii wobiek -
tach sa kral nych, m.in. mo nu men tal -

nej po li chro mii we wnę trzach kra -
kow skiej cer kwi pra wo sław nej. Je go
dzie łem jest tak że cer kiew w Bia -
łym Bo rze, pierw sza wEu ro pie pra -
wo sław naświą ty nia, wktó rej ar chi -
tek tu ra, ma lar stwo i wy strój zo sta ły
za pro jek to wa ne i wy ko na ne tak, by
two rzy ły jed no rod ną ca łość. Po nad -
to Je rzy No wo siel ski przez ca łe ży -
cie twór czo roz wi jał my ślo we dzie -
dzic two wschod nie go chrze ści jań -
stwa i przy czy nił się do oży wie nia
eku me nicz ne go dia lo gu mię dzy od -
mien ny mi kul tu ra mi re li gij ny mi
i ży ją cy mi w nich spo łecz no ścia -
mi. Pra ce Je rze go No wo siel skie go
znaj du ją się we wszyst kich waż niej -
szych ko lek cjach mu ze al nych sztu -
ki współ cze snej w Pol sce, a tak że
wwie lu zbio rach pry wat nych, m.in.
w Ja po nii, Ka na dzie, Niem czech,
Szwaj ca rii, Szwe cji, Sta nach Zjed -
no czo nych  iwe Wło szech. 

Wy sta wę prac ar ty sty moż -
naoglą dać do10 lu te go. mz
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Rekolekcje. 
Modlitwa, 
post, jałmużna
Wyd. ZNAK

Jak dobrze przeżyć Wielki Post?

Czy od ma wia nie „pa cior ków” to
naj sku tecz niej sza for ma mo dli twy? 
Ko mu po win ni śmy od dać swo je
pie nią dze?

Mo dli twa, post, jał muż na – trzy fi -
la ry chrze ści jań skie go ży cia – to
ze wnętrz ne zna ki we wnętrz nej rze -
czy wi sto ści, któ re każ de mu wie -
rzą ce mu po zwa la ją uni kać zła i żyć
w zgo dzie z Ewan ge lią. Bi skup
Grze gorz Ryś pro wa dzi nas dro ga -
mi Do brej No wi ny i tłu ma czy ko -
lej ne wy da rze nia, któ rych fi na łem
by ło Zmar twych wsta nie. Te nie -
zwy kłe re ko lek cje po zwa la ją zro -
zu mieć isto tę mi ło ści mi ło sier nej.

Fe rie zi mo we zbli ża ją się wiel ki mi kro ka mi! Naj młod si na pew no nie mo gą się
już do cze kać wol nych od za jęć szkol nych dni, któ re mo gą spę dzić na od po czyn -
ku i wspól nej za ba wie!Przed sta wia my Wam te go rocz ną ofer tę, bo ga tą w spe -
cjal ne za ję cia te ma tycz ne, dzię ki któ rym nie ma mo wy o nu dzie!!

Je rzy War tak pro wa dzi lek cję mu ze al ną

Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie go w So snow cu za pra sza na eli -
mi na cje doOgól no pol skie go Kon kur su Re cy ta tor skie go. Eli mi na cje zo sta -
ną prze pro wa dzo ne 9 mar ca br. o godz. 9.00 w Miej skim Klu bie im. Ja -
naKie pu ry przyul. Bę dziń skiej6. Kar ty zgło sze nio we na le ży zło żyćdodnia
8 marca dogodz.14.00 wWy dzia le Kul tu ry iSztu ki przyul. Ma ła chow skie -
go3.

Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie go w So snow cu in for mu je,
że Re gio nal ny Ośro dek Kul tu ry w Ka to wi cach, wzo rem lat ubie głych, or -
ga ni zu je 58. edy cję Ogól no pol skie go Kon kur su Re cy ta tor skie go dla
uczniów szkół po nad gim na zjal nych i do ro słych. Prze słu cha nia kon kur -
so we od bę dą się w dniach 21 i 22 mar ca br. na no wej sce nie Te atru Ślą -
skie go w „Ma lar ni” w Ka to wi cach. 

W tro sce o za cho wa nie wy so kie go po zio mu im pre zy, Wy dział Kul -
tu ry i Sztu ki pod jął się or ga ni za cji eli mi na cji na szcze blu miej skim, któ -
re zo sta ną prze pro wa dzo ne 9 mar ca br. o godz. 9.00 w Miej skim Klu -
bie im. Ja na Kie pu ry przy ul. Bę dziń skiej 6. 

W za łącz ni ku prze ka zu je my Re gu la min OKR i kar ty zgło sze nio we dla
uczniów szkół po nad gim na zjal nych. Kar ty na le ży do kład nie i po praw nie
wy peł nić oraz zło żyć do dnia 8 marca do godz. 14.00 w Wy dzia le Kul tu ry
iSztu ki przyul. Ma ła chow skie go3, wpo ko ju nr24 lub33. Po nad to uczest -
ni cy eli mi na cji zo bli go wa ni są do wej ścia na stro nę in ter ne to -
wą: www.rok.ka to wi ce.pl stwo rzo ną przez ROK Ka to wi ce w ra mach 58.
OKR, w ce lu mo ni to ro wa nia wszel kich in for ma cji do ty czą cych prze bie -
gu po szcze gól nych eli mi na cji na szcze blu re gio nal nym oraz za po zna nia
się zważ ny mi ko mu ni ka ta mi do ty czą cy mi ter mi nów prze słu chań itp. MZ

58. Ogól no pol ski kon kurs re cy ta tor ski

dla na szych Czy tel ni ków ma my za pro sze nia do kręgielni.
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Je rzy Ant ko wiak, le gen dar ny kre -
ator mo dy i wie lo let ni dy rek tor
ar ty stycz ny Mo dy Pol skiej, był
go ściem ga le rii „Ład niej”,
w pierw szy pią tek lu te go. Pro jek -
tant, któ ry od kil ku lat współ pra -
cu je z Ze spo łem Szkół Pro jek to -
wa nia i Sty li za cji Ubio ru, tym ra -
zem uchy lił rąb ka ta jem ni cy
i szcze rze opo wia dał o so bie, la -
tach spę dzo nych z mo dą, ko mu ni -
stycz nych pierw szych da mach
i za ska ku ją cych po my słach na po -
ka zy mo dy. 
Oce niał tak że współ cze sne po dej -
ście do mo dy, fe no men ce le bry tek
i pro jek ty uczniów, któ rym ma rzą
się wiel kie po ka zy i świa to we ży -
cie. – Dziś mło dym tro chę ina czej
w du szy gra. Pil nu ją pa zu ra mi tych
swo ich po my słów, a na sze uwa gi

w ogó le do nich nie tra fia ją. Bro nią
swo je go re wi ru, bo nie wie rzą, że
my je ste śmy w sta nie od kryć, co
im w tych du szycz kach gra – mó -
wił Je rzy Ant ko wiak. – Mło dzi
wa ria ci idą w ogień. Wy wra ca ją
wszyst ko do gó ry no ga mi. Wszy -
scy po peł nia my błę dy. Ja do pie ro
dziś, z per spek ty wy cza su wiem,
ile sam na kno ci łem mód. Nie raz
po pa dłem w sa mo uwiel bie nie
i szko da, że nie mia łem ba ta
nad so bą. W la tach 60. upie ra łem
się, że by szyć suk nie płasz czo we,
co by ło praw dzim utra pie niem dla
kroj czyń ze wzglę du na uciąż li we
la mów ki. Nie raz mó wi ły: „Le piej
by dla nas by ło, że by się ten Ant ko -
wiak ce ra mi ką za jął”. Po tem sie
upar łem na szy cie spód nic ba na no -
wych. Ty le ich tłu kłem, że w koń -

cu kroj czy nie nie wy trzy ma ły i mi
po wie dzia ły: „Rób już le piej te
suk nie płasz czo we” – opo wia dał
pro jek tant. 

Tekst i foto: Sylwia Kosman

Wa ria ci idą w ogień

13 stycz nia ro ku Wiel ka Or kie stra
Świą tecz nej Po mo cy za gra ła po raz
dwu dzie sty pierw szy dla dzie ci
iporaz pierw szy dla se nio rów. Tra dy -
cyj nie już od po nad dzie się ciu lat
w or kie strze Jur ka Owsia ka za gra ła
tak że Szko ła Pod sta wo wa nr39 zSo -
snow ca. Wtym ro ku szko ła zor ga ni -
zo wa ła kon cert, na któ ry zo sta li za -
pro sze ni ucznio wie, ich ro dzi ny, zna -
jo mi oraz go ście z po bli skich szkół.
W pro gra mie im pre zy zna la zło się
wie le atrak cji. Te go rocz ny kon cert
ob fi to wał wwy stę py ta necz ne za rów -
no w wy ko na niu uczniów ze szko ły
pod sta wo wej, jak rów nież Gim na -
zjum nr7. Du żym za in te re so wa niem
cie szył się po kaz tań ca wwy ko na niu
Szko ły Tań ca „Extre me”. 

Wi dow nia wy słu chać mo gła
rów nież pio se nek, ko lęd, pa sto ra -
łek w ję zy ku pol skim i an giel skim
w wy ko na niu mło dych ar ty stów,
a grom ki mi bra wa mi wy na gro dzi -

ła naj młod szych, śpie wa ją cych
uczest ni ków kon cer tu – dzie ci
z klas ze ro wych i dzie ci z za przy -
jaź nio ne go Przed szko la nr 44. 

Jak co ro ku wy stę pom to wa -
rzy szy ły li cy ta cje, z któ rych do -
chód zo stał prze ka za ny or kie strze
Jur ka Owsia ka. Po nad to na szkol -
nym kier ma szu zna la zły się pra ce
uczniów i na uczy cie li szko ły oraz

pra ce wy ko na ne przez dzie ci i wy -
cho waw ców z Przed szko la nr 44.
Du żym po wo dze niem wśród od -
wie dza ją cych go ści cie szy ły się
wy pie ki ro dzi ców. Wszy scy chęt -
ni od wie dza ją cy szko łę mo gli tak -
że wziąć udział w po ka zie udzie la -
nia pierw szej po mo cy.
W tym ro ku szko ła ze bra ła dla Or -
kie stry 2.965,05 zł! U

Po fi na le WOŚP

Wła śnie tak ro bi się me ga wi do -
wi ska mu zycz ne. Te go w Pol sce
jesz cze nie by ło i żad nej z pol -
skich grup na wet nie moż na po -
rów nać z ABBA THE SHOW!
Ci, któ rzy mó wią o jej wy stę -
pach: „imi ta cja ory gi nal nej Ab -
by” my lą się, i to bar dzo. ABBA
The Show – The Ulit ma te Tri bu -
te to Ab ba osią gnął glo bal ny suk -
ces. Do tej po ry gru pa za gra ła dla
po nad 2 mln fa nów w 37 kra jach!
Każ dy wy stęp to wiel kie wy da -
rze nie. W ze spo le wy stę pu je
dwóch ory gi nal nych mu zy ków
ABBY – per ku si sta Ro ger Palm
oraz sak so fo ni sta Ulf An ders son.
Do sko na le pa mię ta ją emo cje
lat 70. Pod kre śla ją, że dzi siej sze
wy stę py na ży wo, dzię ki no wej
tech no lo gii i opra wie sce nicz nej,
są jesz cze bar dziej no stal gicz ne

i nie za po mnia ne! To wa rzy szą im
dwie fe no me nal ne szwedz kie
wo ka list ki: Ka tja oraz Ca mil la,
któ ra jesz cze ja ko ma ła dziew -
czyn ka śpie wa ła z ze spo łem
ABBY.

Ab ba the Show ja ko jed -
na z nie licz nych „tri bu te gro ups”
na da je show wła sną toż sa mość.
Dla te go go ściem spe cjal nym
w ra mach ca łej pro duk cji jest Na -
ro do wa Or kie stra Sym fo nicz -
na z Lon dy nu pod ba tu tą re we la -
cyj ne go Mat thew Fre ema na.
Wszyst ko to opra wio ne efek ta mi
spe cjal ny mi i grą świa teł. Stąd ci,
któ rzy by li na wy da rze niu, czę -
ściej opi su ją je ja ko „su per pro -
duk cja”, niż „kon cert z re per tu -
arem Ab by”. Z te go wła śnie po -
wo du ofi cjal ny Fan Club Ab by,
któ ry dzia ła od 1986 ro ku, wy dał

oświad cze nie: „To naj lep sza Ab -
ba od cza sów Ab by”. 

Te raz show jest do stęp ne tak -
że dla pol skiej pu blicz no ści. 

Bi le ty do na by cia na www.ab -
baw pol sce.pl w sie ciach Me dia
Markt, Sa turn, Me dia Expert
i Em pik. 

Dla na szych Czy tel ni ków ma -
my jed no po dwój ne za pro sze nie
na kon cert w Spodku. Ser decz nie
za pra sza my. (U)

Grupa ABBA The Show odwiedzi Polskę 

KONCERtY W pOlsCE

• Katowice (6.03.2013) 
- spodek

• Wrocław (8.03.2013)
- Hala stulecia

• Gdańsk (9.03.2013) 
- Ergo Arena

SP39

21 stycz nia od był się fi nał re gio nal ny Kon -
kur su Wie dzy Hi sto rycz nej „Po wsta nie
Stycz nio we -150 lat mi nę ło” or ga ni zo wa ne -
go przez Mu zeum w So snow cu i Miej ską
Bi blio te kę Pu blicz ną przy wspar ciu  Urzę -
du Miej skie go.

W fi na ło wej roz gryw ce ry wa lom szans
nie dał Bar tosz Paj dak z II LO im. E. Pla ter,
któ ry za jął I miej sce przed ry wa la mi z in -
nych so sno wiec kich szkół śred nich, a tak że
m.in. z Bę dzi na, Dą bro wy Gór ni czej czy
Mysz ko wa.

Uczest ni cy mu sie li zmie rzyć się z wie -
dzą na te mat prze bie gu po wsta nia w Kró le -
stwie Pol skim oraz na te re nie Za głę bia Dą -
brow skie go, a w szcze gól no ści So snow -
ca.  – Suk ces Bart ka pięk nie wpi su je się
w uro czy ste ob cho dy 150. rocz ni cy Po wsta -
nia Stycz nio we go, w któ re za an ga żo wa ne
jest na sze li ceum – pod kre śla dy rek tor szko -
ły Do ro ta Lesz czyń ska. KP

IX Edy cję Kon kur su „Mło dy
Mistrz Fry zjer stwa”, któ ry od był
się 6 lu te go w Ze spo le Szkół Pro -
jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru
w So snow cu, wy gra ła Bar ba ra
Pieg za z Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych „Da Vin ci” w Ty chach.
Uczen ni ca wy ko na ła mi ster ne
ple cion ki na głów ce tre nin go wej
i fry zu rę, in spi ro wa ną kra jem
kwit ną cej wi śni. W tych dwóch
ka te go riach o ty tuł mło de go mi -
strza fry zjer skie go wal czy ło po -
nad 30 uczniów szkół fry zjer -
skich z ca łe go wo je wódz -
twa. – Za da nie nie by ło pro ste.
Ju ro rzy oce nia li fry zu rę, ma ki jaż
i sty li za cję. Na wy ko na nie ple cio -
nek mie li śmy 40 mi nut, a na fry -
zu rę na „ży wej mo del ce” rów -
nież 40 mi nut – mó wi zwy cięż -
czy ni. – Znacz nie trud niej sze jest
wy ko na nie ple cio nek, bo ktoś
naj pierw mu si ich do brze na -
uczyć, a po za tym by ły wy ko ny -
wa ne na głów ce, co jest trud niej -
sze, bo wło sy są cięż sze, sztyw -
ne, nie ela stycz ne i go rzej je uło -
żyć – do da je. 

IImiej sce za ję ła Mo ni ka Kwie -
cień, uczen ni ca ZSPiSU w So -
snow cu, a trze cie Mag da le -
na Plusz czyk z Ze spo łu Szkół nr 1

wŻo rach. Ta lent uczest ni czek oce -
nia li ju ro rzy pod kie row nic twem
Hen ry ka No wo ka, mi strza fry zjer -
stwa, eg za mi na to ra i sę dzie go mię -
dzy na ro do we go, a przed ogło sze -
niem wy ni ków po kaz strzy że nia
wło sów za pre zen to wał Szy mon
Bio lik z Ty chów, współ pra cu ją cy
z fir mą Pro gress. 

– Je ste śmy świad ka mi pięk -
nych rzeźb fry zjer skich, kunsz tu
lu dzi, któ rzy kształ cą się w tym
za wo dzie. Co raz wię cej osób chce
pra co wać w tym za wo dzie i mie -
rzyć się trud ny mi fry zjer ski mi
wy zwa nia mi – prze ko ny wa ła Elż -

bie ta Czer nik, dy rek tor ka
ZSPiSU w So snow cu. 

Efek ty zma gań po dzi wia li za -
pro sze ni go ście, m.in. Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć, za stęp ca
pre zy den ta mia sta, Piotr We so -
łow ski, na czel nik Wy dzia łu Edu -
ka cji oraz rad na Ha li na So bań ska,
prze wod ni czą ca Ko mi sji Edu ka -
cji, ucznio wie i na uczy cie. Zwy -
cięz cy kon kur su nie kry li wzru -
szeń, a za rów no lau re aci kon kur -
su, jak i po zo sta li uczest ni cy
otrzy ma li atrak cyj ne na gro dy. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

Fantazyjne plecionki
i japońskie koki

Uczeń Plater triumfatorem konkursu 
o powstaniu styczniowym 
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