
Apel o po now ne prze ana li zo wa nie
pro po zy cji pro jek tów klu czo wych,
zgło szo nych przez So sno wiec, zo -
stał wy sto so wa ny przez rad nych
doza rzą du wo je wódz twa ślą skie go.
Tym sa mym rad ni, nie za leż nie
odprzy na leż no ści klu bo wej, jed no -
gło śnie wspar li wy sił ki pre zy den ta
So snow ca, Ka zi mie rza Gór skie go,
któ ry już wcze śniej za pro te sto wał
prze ciw ko pod ję tej de cy zji przez
wła dze wo je wódz twa. 
Za rząd wo je wódz twa ślą skie go
wstęp nie za de cy do wał, iż  w no wej
per spek ty wie fi nan so wa nia, w la -
tach 2014 – 2020, nie bę dzie re ali -
zo wa ny ża den zpro jek tów zgło szo -
nych przez So sno wiec czy in ne
gmi ny z Za głę bia. Tym cza sem
natzw. pro jek ty stra te gicz ne dla wo -
je wódz twa, re ali zo wa ne w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go, prze wi dzia no wstęp nie oko -
ło7 mi liar dów zło tych.  
Uzna nia nie zna la zła jed nak żad -
na z pro po zy cji So snow ca, wśród
któ rych zna la zła się m.in. bu do wa
Dro go wej Tra sy Śred ni co wej
Wschód do wę zła S1 Ję zor oraz
doSo snow ca iDą bro wy Gór ni czej,
prze bu do wa ukła du ko mu ni ka cyj -
ne go w Za głę biu Dą brow skim po -
przez mo der ni za cję DK 86/94
w mia stach Bę dzin, Cze ladź, So -

sno wiec, Dą bro wa Gór ni cza wraz
zbu do wą imo der ni za cją wę złów. 
To masz Nie dzie la, rad ny klu bu
SLD i prze wod ni czą cy Ko mi sji
Roz wo ju Mia sta i Ochro ny Śro do -
wi ska, za ini cjo wał wy sto so wa nie
ape lu. – Ca ły czas trwa ją kon sul ta -
cje do ty czą ce li sty pro jek tów
imam na dzie ję, że uwa gi sa mo rzą -
dow ców zo sta ną wzię te pod uwa -
gę. Obec ny za rząd otrzy mał pro po -
zy cje w spad ku po po przed nim za -
rzą dzie, ale li czę na to, że no wy
mar sza łek bę dzie miał zu peł nie in -
ne spoj rze nie, czy li zrów no wa żo ny
roz wój oka że się waż niej szy
od par tyj nych in te re sów – mó -
wi Nie dzie la. 
Nie zro zu mia łe dla rad nych po zo -
sta ją kry te ria, któ ry mi kie ro wa ły
się wła dze wo je wódz twa przy wy -
bo rze pro jek tów, a tak że sam wy -
bór pro jek tów ta kich jak np. po pra -
wa bez pie czeń stwa ener ge tycz ne -
go mia sta Biel ska -Bia łej wraz
z za pew nie niem je go dal sze go
roz wo ju. 
– Dla cze go środ ki ma ją być prze -
zna czo ne na ta kie pro jek ty jak
cho ciaż by prze izo lo wa nie sie ci
elek tro ener ge tycz nej w Biel sku -
-Bia łej, sko ro wia do mo, że jed -
nym z be ne fi cjen tów bę dzie pry -
wat na spół ka. To dla mnie cał ko -

wi cie nie zro zu mia łe – wska zu je
Nie dzie la. 
Rad ni pod kre śla ją, że naj więk sze
zna cze nie dla roz wo ju So snow ca
i Za głę bia ma ją in we sty cje zwią za -
ne z bu do wą in fra struk tu ry dro go -
wej. – Bu do wa DTŚ jest klu czo wa
dla roz wo ju tej czę ści re gio nu. Po -
dob nie jak wy bu do wa nie łącz ni ka
po mię dzy S1 a Dro gą Kra jo wą 94
wce lu po łą cze nia te re nów in we sty -
cyj nych Za głę bia Dą brow skie go
z Euroterminalem w Sław ko wie –
prze ko nu je To masz Mę drzak, prze -

wod ni czą cy klu bu rad nych
PiS. – Każ da for ma na ci sku
na zmia nę de cy zji za rzą du wo je -
wódz twa jest wła ści wa. Mam na -
dzie ję, że nasz apel wpeł ni po prą też
par la men ta rzy ści. Nie jed no krot nie
wcze śniej za rząd wo je wódz twa po -
dej mo wał cał ko wi cie nie tra fio ne de -
cy zje. Wy star czy wspo mnieć je dy -
nie dzie siąt ki mi lio nów zło tych wy -
da nych na prze bu do wę Sta dio nu
Ślą skie go, któ ra wciąż nie jest za -
koń czo na i wy ma ga ko lej nych ol -
brzy mich na kła dów ze wzglę du

napo peł nio ne błę dy. Ktoś po wi nien
od po wie dzieć za mar no traw stwo
pu blicz nych pie nię dzy i nie po win -
na się ta od po wie dzial ność ogra ni -
czać tyl ko do od po wie dzial no ści
po li tycz nej – do da je. 
Z ko lei Pa weł Woj tu siak z klu bu
rad nych „Nie za leż nych” pod kre -
śla, że de cy zja za rzą du wo je wódz -
twa ślą skie go wy raź nie wska zu je
na to, iż Za głę bie jest mar gi na li zo -
wa ne i po pro stu dys kry mi no wa ne
przez wo je wódz kich de cy den -
tów. – Bu do wa DTŚ jest klu czo wa.
Mia sto, bez wspar cia środ ka mi ze -
wnętrz ny mi, ab so lut nie nie jest
w sta nie po do łać sa mo dziel nie tej
in we sty cji – prze ko nu je rad ny
Woj tu siak.
Na dziei na no we otwar cie, w wy ni -
ku zmia ny na sta no wi sku mar szał -
ka wo je wódz twa ślą skie go, nie tra ci
Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta. – Skie ro wa li śmy
pro test do za rzą du wo je wódz twa
ślą skie go, za raz kie dy li sta po ten -
cjal nych in we sty cji zo sta ła przed sta -
wio na do pu blicz nej wia do mo ści.
W mię dzy cza sie na stą pi ła zmia -
na na sta no wi sku mar szał ka wo je -
wódz twa ślą skie go. Wia do mo już,
że obec ny mar sza łek nie za mie rza
fi nan so wać in we sty cji po mni ko -
wych, ale sta wia na pro jek ty, któ re

do ce lo wo ma ją skut ko wać wzro -
stem PKB, zmniej sze niem bez ro bo -
cia, a zwięk sze niem miejsc pra -
cy – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – Li czy my na to, że li sta pro po -
no wa nych in we sty cji ule gnie zmia -
nie w cią gu naj bliż szych mie się cy,
bo ca ły czas de cy zje osta tecz ne
w tym te ma cie jesz cze nie za pa -
dły – do da je. 
In ne świa tło naobo wią zu ją cą wciąż
li stę in we sty cji, za ak cep to wa ną
przez wła dze wo je wódz twa, rzu ca
rad ny Ka rol Wi niar ski, prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Bu dże to wej. – Nie
ule ga wąt pli wo ści, że spra wa jest
bul wer su ją ca. Żad na z in we sty cji,
za pro po no wa nych przez wła dze So -
snow ca, nie zo sta ła wzię ta poduwa -
gę. Nie po pa dał bym jed nak wczar -
ną roz pacz. Za sad ni czym pro ble -
mem w osta tecz nym roz ra chun ku
oka że się brak środ ków na wkład
wła sny w bu dże tach po szcze gól -
nych gmin. Na wet je śli, pro jek ty in -
nych miast zo sta ną za twier dzo ne
do re ali za cji, to oka że się, że sa mo -
rzą dy nie są w sta nie spro stać wy -
mo gom fi nan so wym i te środ ki
wró cą dopo now ne go po dzia łu. Na -
sza obec nasy tu acja tak że nie wska -
zu je, by śmy mo gli być be ne fi cjen -
tem tych środ ków – pod su mo wał
Ka rol Wi niar ski. (sk)

Radni apelują do marszałka województwa śląskiego o zmianę listy projektów strategicznych województwa śląskiego

Jawna dyskryminacja Zagłębia?
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– Jeżeli jedna
doświadczona kobieta
może coś zrobić dla
drugiej, to nauczyć ją
odkrywać, ile jest warta.
Przekonać, że nie
powinna mieć
kompleksów z racji płci.
Motywować, by była jak
najlepsza i uwierzyła
w swój potencjał – mówi
Magdalena Pochwalska
w wywiadzie dla KM 8

7

Firma Polmed S.A. ze Starogardu
Gdańskiego, z siedzibą przy ul.
Modrzejowskiej 32 b oraz Szpital Miejski
przy ul. Szpitalnej 1 wygrały konkurs
na organizację nocnej i świątecznej opieki
medycznej. Kontrakt obejmuje okres 
od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.2 3

Kazimierz Górski zaapelował do PKP
o wspólne przygotowanie projektu
rewitalizacji dzielnicy Maczki
w oparciu m.in. o posiadane
w Maczkach przez kolej ok. 200 ha
gruntów i pozyskanie w ten sposób
unijnych środków na ten cel

Najpierw zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego,
a potem rozpoczęła się regularna bitwa.
Wystrzały z broni, huk armat, oślepiający
dym i wszechowładniający zapach prochu,
towarzyszył zaciekłej bitwie o dworzec, która
została zrekonstruowana 8 lutego
w Sosnowcu

Kurier

Rozbudowa infrastruktury drogowej to podstawowy
element umożliwiający rozwój Zagłębia
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Za nim ci szę prze ciął huk ar mat
i świst kul, bo ha te rów wspo mi na li
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent
mia sta, po słan ka Ewa Ma lik oraz
Piotr Spy ra, wi ce wo je wo da ślą ski.

– Dziś sto imy wtym miej scu, by
pa mię tać otych, któ rzy150 lat te mu
roz po czę li bój o wol ną Pol skę. Oj -
czy zna za głę biow ska sta ła się sym -
bo lem wal ki onie pod le głość. Za głę -
bia cy chwy ci li za broń w 1863, po -
tem był rok 1905, a na stęp nie la ta
po pierw szej i po dru giej woj nie
świa to wej, kie dy Za głę bia cy już nie
mu sie li wal czyć, po ma ga li od bu do -
wać Pol skę. 150 lat te mu prze le wa li
krew, by od zy skać wol ność. Część
ich pa mię ci! - mó wił pre zy dent. 

Po słan ka Ewa Ma lik zPiS-u tak -
że pod kre śla ła ofiar ność po wstań -
ców i wska zy wa ła, że o wol ną już
Pol skę tak że trze ba wal czyć. – Po -

wsta nie w 1863 r. by ło wy ra zem
nie ujarz mio nej wo li od zy ska nia
nie pod le gło ści. Nie uda ło się te go
ce lu wów czas osią gnąć, ale uda ło
się od zy skać wol ność w 1918 r.
Jed nak za nik wal ki w tam tym
okre sie ozna czał by za nik wo li
wal ki o na ro do wą toż sa mość.
Dziś ma my wol ną oj czy znę, ale
wciąż mu si my wal czyć o rów ne
szan se dla wszyst kich Po la -
ków – mówiła Ewa Ma lik. 

Z ko lei wi ce wo je wo da Piotr
Spy ra pod kre ślał wy si łek Za głę -
bia ków, wło żo ny w od zy ska nie
nie pod le gło ści, za rów no w 1863,
jak i w 1905 r. – My Po la cy, od zy -
ska li śmy wia rę w od zy ska nie nie -
pod le gło ści, po czu cie wła snej
toż sa mo ści i nie wsty dzi my się te -
go, że je ste śmy Po la ka mi. Cześć
i chwa ła bo ha te rom!

W przed się wzię ciu wzię ły
udział czte ry pro fe sjo nal ne gru py
re kon struk cyj ne, li czą ce ok. 50
osób, w tym Gru pa Re kon struk cji
Hi sto rycz nej „Żu awi Śmier ci”,
któ rzy fak tycz nie w So snow cu
wów czas nie wal czy li, ale bra li
udział w wal kach w in nych czę -
ściach znie wo lo nej Pol ski. Po -
wstań cy przy pu ści li trzy ata ki
na sam bu dy nek i osta tecz nie sfor -
so wa li umoc nie nia przed wej ściem
i wdar li się do bu dyn ku dwor ca. 

150 lat te mu od dzia ły po -
wstań cze płk. Apo li na re go Ku -
row skie go z Oj co wa wy ru szy -
ły 5 lu te go nad ra nem w stro -
nę Ol ku sza. Od dział skła dał się
z jaz dy, ko sy nie rów oraz strzel -
ców i li czył oko ło 150 osób.
Po noc le gu w Ol ku szu po wstań -
cy skie ro wa li się do Sław ko wa

i po od po czyn ku wy ru szy li
do Ma czek, gdzie do łą czy ło
do nich kil ku gór ni ków. Strzel -
cy i ko sy nie rzy do tar li do So -
snow ca przez Ząb ko wi ce po cią -
giem, a ka wa le rii wy zna czo no
po zo ro wa ne ude rze nie na Mo -
drze jów w ce lu dez orien ta cji
Ro sjan. Prze ję ty przez po wstań -
ców po ciąg opan ce rzo no pod -
kła da mi ko le jo wy mi, wy cię to
otwo ry strzel ni cze w każ dym
z ośmiu wa go nów i wy po sa żo no
w dwie lo ko mo ty wy. Był to
pierw szy w hi sto rii przy pa dek
uży cia  po cią gu pan cer ne -
go w Eu ro pie. W Po go ni z po -
cią gu wy siadł plu ton strzel ców
i plu ton ko sy nie rów, któ rzy mie -
li za ata ko wać dwo rzec od stro ny
ko ścio ła. Głów ne si ły mia ły
wje chać po cią giem na bocz ni cę

ko le jo wą, a jaz da mia ła za ata ko -
wać z la su po po łu dnio wej stro -
nie mia sta, gdzie ob sa dzi ła li nię
ko le jo wą w stro nę pru skich Ka -
to wic, by od ciąć ucie ka ją cych
Ro sjan. Atak roz po czę to o go -
dzi nie 4 ra no, gdy po wstań cy
za ata ko wa li od stro ny ul. Mo -
drze jew skiej i ko ścio ła. Po trzy -
go dzin nej wal ce po wstań cy od -
nie śli suk ces. Wzię li 30 jeń ców,
zdo by li 40 ko ni, ok. 100 ty się cy
ru bli i kil ka dzie siąt ka ra bi nów.

Zgi nę ło trzech po wstań ców,
a 17 zo sta ło ran nych.

Efek tow ną in sce ni za cję przy -
go to wa li: Urząd Miej ski, PKP
PLK S.A., II LO im. Emi lii Pla -
ter, IV LO im. Sta ni sła wa Sta szi -
ca, Ze spół Szkół Ga stro no micz -
no -Ho te lar skich, Mu zeum w So -
snow cu, Mu zeum Miej skie „Szty -
gar ka” w Dą bro wie Gór ni czej
oraz gru py re kon struk cyj ne. 

Syl wia Ko sman

Tak jak 150 lat temu, brawurowy atak powstańców zmusił Rosjan do kapitulacji i oddania dworca kolejowego.

Dworzec zdobyty!
Naj pierw za brzmiał Ma zu rek Dą brow skie go, a po tem roz po czę ła się re gu lar na bi twa. Wy strza ły z bro ni, huk ar mat, ośle pia ją cy dym
i wszech o wład nia ją cy za pach pro chu, to wa rzy szył za cie kłej bi twie o dwo rzec, któ ra zo sta ła zre kon stru owa na 8 lu te go, krót ko
po godz. 17.00. Re kon struk cji bi twy przed bu dyn kiem dwor ca przy glą dał się tłum miesz kań ców oraz ki bi ców Za głę bia So sno wiec,
któ rzy upar cie skan do wa li: „Cześć i chwa ła bo ha te rom!”.

Setki sosnowiczan obejrzało rekonstrukcję walk

Mistrzowskie koszykarki odebrały gratulacje

Mariusz Binkiewicz

Prze każ 1% po dat ku na bu do wę
sta cjo nar ne go ho spi cjum, któ re ma
po wstać w So snow cu. W tym ro ku
ak cję pro mu je, po cho dzą cy z So -
snow ca, Ja cek Cy gan. Bil l bo ar dy
z je go wi ze run kiem za chę ca ją
miesz kań ców dote go, by prze ka za -
li je den pro cent na ten wła śnie
szczyt ny cel. Nabu do wę ho spi cjum
po trze ba oko ło dwóch, trzech mi -
lio nów zło tych. Nara zie wła dze ho -
spi cjum dys po nu ją nie speł nami lio -
nem. – Kie dy bę dzie my mie li mi -
lion zło tych na kon cie, bę dzie my
mo gli ru szyć z bu do wą sta cjo nar -
ne go ho spi cjum. Za le ży nam

na tym, że by zgro ma dzo ne środ ki
wy star czy ły naza mknię cie bu do wy
w sta nie su ro wym. Być mo że
pierw szą, sym bo licz ną ło pa tę bę -
dzie moż na wbić w tym al bo
w przy szłym ro ku – mó wi Be ata
Ban du ra, czło nek za rzą du Ho spi -
cjum So sno wiec kie go im. Św. To -
ma sza Apo sto ła. 

Ho spi cjum ma po wstać, na od -
da nej w uży cze nie przez gmi nę,
dział ce przyul. Po pie łusz ki. Bę dzie
to pierw sze ho spi cjum sta cjo nar ne
wSo snow cu, któ re połączy funk cję
ho spi cjum z dzien nym ośrod kiem
po by tu. – Miesz kań cy chęt nie prze -

ka zu ją je den pro cent swo je go po -
dat ku, bo uwa ża ją, że bu do wa
pierw sze go w So snow cu ho spi -
cjum to cen naini cja ty wa. Pan Ja cek
Cy gan zgo dził się pro mo wać ak cję,
zaco je ste śmy mu bar dzo wdzięcz -
ni. Nam za le ży na tym, by po wsta -
ło miej sce, któ re sta nie się do mem
dla lu dzi cho rych. To bę dzie naj -
praw do po dob niej ich ostat nie miej -
sce na zie mi, dla te go nie chce my,
by przy po mi na ło szpi ta la, z dłu gi -
mi ko ry ta rza mi, ale by ło miej scem
przy tul nym icie płym – mó wi Be ata
Ban du ra. – Dru gą funk cją, ja ką ma
speł niać ho spi cjum, jest dzien ny

ośro dek po by tu. To pro po zy cja dla
osób, któ re wy ma ga ją opie ki wcią -
gu dnia, kie dy ich opie ku no wie pra -
cu ją. Ta ką oso bę bę dzie moż -
na do nas przy wieźć na dzie więć
go dzin. Mo że li czyć naza ję cia i re -
ha bi li ta cję – do da je. 

Oprócz kil ku bil bor dów z wi -
ze run kiem Jac ka Cy ga na, wy dru -
ko wa no oko ło ty sią ca pla ka tów.
W ubie głym ro ku o prze ka za nie
jed ne go pro cen ta ape lo wał Piotr
Ha ła sik, obec ny pre zes Pol skie go
Związ ku Ho ke ja na Lo dzie, któ ry
zresz tą sam sfi nan so wał ca łą ak -
cję pro mo cyj ną. 

Pro mo wa nie ak cji przy no si
efek ty. Z ro ku na rok na kon cie
ho spi cjum po ja wia się wię cej
środ ków. – Dwa la ta te mu ze bra -
li śmy oko ło 300 ty się cy zło tych,
a rok później oko ło 400 ty się cy
zło tych. Li czy my na to, że w tym
ro ku uda się ze brać jesz cze wię -
cej. Wie my, że nie któ re ho spi cja
zbie ra ją z ro ku na rok co raz
mniej, ale przy kła do wo my sło -
wic kie ho spi cjum zbie ra co ro ku
oko ło mi lio na zło tych, więc wie -
rzy my, że do bra ak cja pro mo cyj -
na i na gła śnia nie ak cji przy nie sie
efek ty – uwa ża. – Chcie li by śmy

za ape lo wać tak że do eme ry tów
i ren ci stów, któ rych roz li cza
ZUS, że oni tak że mo gą prze ka -
zać je den pro cent swo je go po dat -
ku. Wy star czy do nas przyjść
z roz li cze niem, a my prze pi sze -
my roz li cze nia po dat ko we – do -
da je. 

Każ dy, kto chce prze ka zać je -
den pro cent swo je go po dat ku, mo -
że w od po wied niej ru bry ce wska -
zać: Ho spi cjum So sno wiec kie im.
św. To ma sza Apo sto ła, KRS
0000056797. Wię cej in for ma cji
moż nazna leźć nastro nie: www.ho -
spi cjum.so sno wiec.pl. sk

Jacek Cygan apeluje: „Sosnowiczanie (w)łączmy się!”

Liczy się każdy grosz

34. sesja RM

Uchwały „śmieciowe” przełożone 
Gra tu la cje i wy ra zy uzna nia, ja ki mi zo stał na gro dzo -
ny dy rek tor ZUS-u oraz mło de spo rst men ki, któ re od -
nio sły suk ce sy w za wo dach kra jo wych i mię dzy na ro -
do woych, po prze dzi ły ob ra dy ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej. 

Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych w So snow cu
za jął I miej sce wśród 43 od dzia łów ZUS-u w ca łym
kra ju. Oce nie, któ rą wy sta wi ła cen tra la, pod le ga ły
trzy sfe ry dzia ła nia: spraw no ści, ja ko ści i efek tyw no -
ści fi nan so wej. – Gra tu la cje prze ka żę pra wie dzie wię -
ciu se to so bo wej za ło dze, bo osią gnię te wy ni ki to za -
słu ga do świad czo nych praw cow ni ków. Za kład przez
kil ka osta nich lat prze szedł du że zmia ny. Dą ży my
do kom plek so wej ob słu gi klien ta, wy ko rzy stu je my
roz wią za nia tech ni ki i chcie li by śmy, by klient, któ ry
przy cho dzi do ZUS-u, zo stał bar dzo spraw nie i szyb -
ko ob słu żo ny, bez błę du iwy szedł popro stu za do wo lo -
ny – stwier dził Ja nusz Woź niak, dy rek tor ZUS-uw So -
snow cu, po le ca ca jąc ko rzy sta nie z płasz czy zny usług
elekro nicz nych. 

Wła dze mia sta wy róż ni ły tak że dru ży nę ko szy ka -
rek so sno wiec kie go klu bu JAS-FBG, któ re na prze ło -
mie stycz nia i lu te go w Mi strzo stwach Pol ski U -20
w Gdy ni zdo by ły ty tuł Wi ce mi strza Pol ski, a tak że za -
wod nicz ki KS „Bu dow la ni” Agniesz kę Ber gier i Mar -
ty nę Bie roń ską oraz ich tre ne ra i jed no cze śnie pre ze sa

klu bu, Ma ria na Ja siń skie go. Za wod nicz ki so sno wiec -
kie go klu bu pod ko niec ubie głe go ro ku uczest ni czy ły
wMi strzo stwach Świa ta wju -jit su wWied niu, pod czas
któ rych Ber gier zdo by ła zło ty me dal wka te go rii49kg,
aMar ty naBie roń ska srebr ny me dal wka te go rii55kg. 

Rad ni pod ję li tak że sze reg uchwał. Oprócz stan -
dar do wych punk tów po rząd ku se sji, ta kich jak przy ję -
cie pro to ko łu zpo przed niej se sji, in for ma cji prze wod -
ni czą ce go Ra dy Miej skiej o dzia ła niach Ra dy i in for -
ma cji pre zy den ta o pracy w okre sie mię dzy se syj nym,
przy ję li m.in. spra woz da nia zdzia łal no ści Po wia to we -
go Ze spo łu ds. Orze ka nia o Nie peł no spra won ści
za rok 2012, z dzia łal no ści Ko mi sji Zdro wia Ro dzi ny
i Opie ki Spo łecz nej Ra dy Miej skiej i dzia łal no ści Ko -
mi sji Oświa ty Ra dy Miej skiej, oce ni li stan za bez pie -
cze nia prze ciw po wo dzio we go i bez pie czeń stwa prze -
ciw po ża ro we go. Rad ni odło ży li po dej mo wa nie
uchwał w spra wie zmia ny uchwa ly Ra dy Miej skej
zgrud nia ubie głe go ro ku wspra wie re gu la mi nu utrzy -
ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie So snow ca oraz
uchwa ły w spra wie spo so bu i za kre su świad cze nia
usług w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych
odwła ści cie li nie ru cho mo ści i za go spo da ro wa nia tych
od pa dów wza mian zauisz czo ną opła tę zago spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. – Ca ły czas to czą się
dys ku sje ozmia nie usta wy, któ re ma ją wpro wa dzić in -

ne roz wią za nia, dla te go też wno szę o roz pa try wa nie
uchwa ły w ter mi nie póź niej szym, zwłasz cza że już
wpro wa dzo ne zmia ny w usta wie nie we szły jesz cze
w ży cie – ape lo wał Ry szard Łu kaw ski, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta, wska zu jac iż zmia ny usta wy zo sta ły
opu bli ko wa ne w Dzien ni ku Ustaw 6 mar ca i za czną
obo wią zy wać po upły wie dwóch ty go dni. 

– Ko lej na zwło ka w po dej mo wa niu uchwał zwięk -
sza nie bez pie czeń stwo, że prze targ, w wy ni ku któ re go
ma być wy ło nio ne przed się bior stwo ko mu nal ne, nie zo -
sta nie w ter mi nie roz strzy gnię ty. Mu si my się li czyć
z bar dzo sil ną kon ku ren cją, co mo że skut ko wać prze -
dłu że niem po stę po wa nia skła da ny mi od wo ła nia mi
i tym, że1 lip ca nie bę dzie my wsta nie re ali zo wać usta -
wy – wska zy wał Ka rol Wi niar ski, rad ny klu bu PO, pod -
kre śla jąc, że czas od gry wa tu taj de cy du ją cą ro lę. Osta -
tecz nie rad ni odło ży li po dej mo wa nie de cy zji wtej spra -
wie na 13 mar ca, kie dy ma zo stać zwo ła na se sja nad -
zwy czaj na. Wy sto so wa li za to apel do Za rzą du Wo je -
wódz twa Ślą skie go, do ty czą cy nie spra wie dli we go po -
dzia łu środ ków zUE wno wej per spek ty wie fi nan so wa -
nia, tj. w la tach 2014-2020 na tzw. pro jek ty stra te gicz -
ne dla wo je wódz twa, oczym sze rzej pi sze my nała mach
te go nu me ru KM. 

Tekst i foto: sk
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Firma Polmed SA. ze Starogardu Gdańskiego, z siedzibą
przy ul. Modrzejowskiej 32 b oraz Szpital Miejski przy ul.
Szpitalnej 1 wygrały konkurs na organizację nocnej
i świątecznej opieki medycznej. Kontrakt obejmuje
okres od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Urzęd ni cy Na ro do we go Fun du szu Zdro wia uzna li, że miesz -
kań cy w week en dy, świę ta oraz w ty go dniu od godz. 18.00
do 8.00 ra no mo gą ko rzy stać z usług tych dwóch pla có wek,
wy bie ra jąc po ostat nim za mie sza niu Szpi tal Miej ski, któ ry
po przed nio nie świad czył te go ro dza ju usług. 
– Funkcjonowanie punktu nocnej i świątecznej opieki
lekarskiej w Szpitalu Miejskim to jedyne rozsądne
rozwiązanie, bo właśnie tam mieszkańcy szukają pomocy –
mówi prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski.

Po dob nie, jak po przed nio, mia sto zo sta ło po dzie lo ne
na dwa ob sza ry. Pierw szy z nich ob jął dziel ni ce: Mi lo wi ce,
Po goń, Sta ry So sno wiec, Śród mie ście, Dę bo wą Gó rę, Lud -
mi łę -Sta szic, Niw kę Mo drze jów iDań dów kę. Bę dzie on ob -
słu gi wa ny przez fir mę Po lmedSA. ze Sta ro gar du Gdań skie -
go. War tość za mó wie nia w tym ro ku to 1 mln 367,5 tys. zł. 

Z ko lei miesz kań cy ta kich dziel nic jak Pół noc, Śro du -
la, Za gó rze, Kli mon tów, Po rąb ka, Ka zi mierz, Ostro wy
Gór ni cze, Za wo dzie, Macz ki, Bo brek, Ję zor – Bór mo gą li -
czyć na po moc me dycz ną w Sa mo dziel nym Pu blicz nym
Szpi ta lu Miej skim przy ul. Szpi tal nej 1. War tość kon trak tu
wy no si 1 mln 120 tys. zł. 

– Ogrom nie się cie szę, że na sza ofer ta zo sta ła wy so ko oce -
nio naprzez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia imiesz kań cy mo gą
li czyć na kom plek so wą i fa cho wą opie kę – mó wi Zbi gniew
Sza le niec, za stęp ca pre zy den ta mia sta. – To waż na de cy zja.
Mie li śmy mnó stwo sy gna łów od miesz kań ców, któ rym za le -
ża ło na tym, by noc na i świą tecz na opie ka by ła re ali zo wa -
nawszpi ta lu – stwier dził pre zy dent Szaleniec. (sk) 

Nocna i świąteczna
opieka także w szpitalu 

Jaka jest recepta, by z firmy,
znajdującej się z złej sytuacji
finansowej, uczynić prężne i silne
przedsiębiorstwo? 
Naj waż niej sze, by ca ła za ło ga lub
znacz na jej więk szość uświa do -
mi ła so bie, ja ki ma my wspól ny
cel, a na stęp nie na le ży za cząć go
kon se kwent nie re ali zo wać. Nie -
raz trze ba zre zy gno wać z więk -
szych am bi cji pła co wych na rzecz
fir my. Tak się zda rzy ło w tej fir -
mie i był to wa ru nek ko niecz ny,
by od nieść suk ces. Być mo że
wpły nął na to tak że fakt, iż
w pew nej mie rze jest to fir ma
wie lo po ko le nio wa. Bar dzo czę sto
zda rza się tak, że oj ciec jest kie -
row cą, na stęp nie syn jest kie row -
cą lub ktoś in ny z ro dzi ny jest pra -
cow ni kiem fir my. Du że zna cze -
nie od gry wa po czu cie związ ku,
wię zi z miej scem, w któ rym się
pra cu je. 

Tra fi li śmy tak że na du żą przy -
chyl ność wła ści cie li, któ rzy po -
sta wi li ja sny cel – by z tej fir my
po pro stu złej, znaj du ją cej się
w fa tal nej sy tu acji fi nan so wej,
zro bić fir mę do brą. Po moc, któ rą
uzy ska li śmy, by ła nie zbęd na, by -
śmy wy szli na pro stą. Był to dość
dłu gi okres żmud nej i wy tę żo nej
pra cy. 

Zajął kilka lat, ale wysiłek się
opłacił… Teraz cieszycie się
prestiżowymi wyróżnieniami, jak
chociażby tytułem „Solidnego

pracodawcy” czy zaliczeniem
do elitarnego klubu „Gazel
Biznesu” i grona najdynamiczniej
rozwijających się firm…
Naj bar dziej cie szą wy róż nie nia,
któ re są przy zna wa ne spon ta -
nicz nie, przez nie za leż ne or ga ny,
jak na przy kład „Ga ze la Biz ne -
su”, przy zna wa na przez dzien nik
„Puls Biz ne su”. To nie jest wy -
róż nie nie, na któ re przed się bior -
stwo po nio sło ja kie kol wiek wy -
dat ki, ale wy ni ka z prze pro wa -
dzo nej ana li zy kon dy cji na sze go
przed się bior stwa przez obiek -
tyw ne, nie za leż ne pod mio ty.
Oprócz ty po wo biz ne so wych
wy róż nień zo sta li śmy tak że
po raz dru gi z rzę du na gro dze ni
ty tu łem „So lid ne go pra co daw -
cy”. Ten ty tuł szcze gól nie cie szy,
bo je go otrzy ma nie świad czy
o tym, że suk ce sy go spo dar cze
nie zo sta ły uzy ska ne kosz tem za -
ło gi przed się bior stwa. Obec nie
w fir mie pra cu je oko ło ty sią ca
osób. 

Niektórzy twierdzą, że KZK GOP
radzi sobie dużo poniżej średniej,
a wy radzicie sobie doskonale,
więc dlaczego jedni potrafią
a drudzy nie? 
Nie na le ży te go po strze gać w tych
ka te go riach. KZK GOP re ali zu je
in ne za da nia niż na sza fir ma.
Trud no mi jest oce niać KZK
GOP, któ ry jest na szym płat ni -
kiem, ale jak w przy pad ku każ dej

or ga ni za cji, rów nież w tej za cho -
dzą licz ne zmia ny. Ze wzglę du
na to, że jest to du ży or ga nizm, to
zmia ny wy ma ga ją cza su. Trze ba
pa mię tać, że KZK or ga ni zu je ko -
mu ni ka cję na ol brzy mim ob sza -
rze i wbrew te mu, co się po -
wszech nie mó wi, dość ta nio.
Z ko lei my za wdzię cza my KZK
GOP mię dzy in ny mi to, że dzię ki
te mu, że zwią zek re gu lar nie nam
pła ci, mo że my się roz wi jać, wy -
mie niać stop nio wo ta bor, ku po -
wać no we lub uży wa ne au to bu sy.

Gdy by nie by ło re gu lar nych płat -
no ści, to od ra zu by się od bi ło
na sy tu acji ko lej nych prze woź ni -
ków. 

Jed nym z prio ry te to wych za dań
jest wy mia na ta bo ru…
By li śmy jed ny mi z pierw szych,
któ rzy ko rzy sta li ze środ ków unij -
nych w ce lu za ku pu no wych au to -
bu sów. Za ku pi li śmy 74 au to bu sy
z po przed nie go roz da nia unij ne -
go. Obec nie bie rze my udział
w pro jek cie „Ga ze la”, któ ry

umoż li wia za kup au to bu sów hy -
bry do wo -ga zo wych. Do roz strzy -
gnię cia jesz cze da le ko, więc bę -
dzie my cier pli wie cze kać. 

Dą ży my do te go, by nasz ta bor
od po wia dał wa run kom, ja kie sta -
wia ko mu ni ka cja w dwu dzie stym
pierw szym wie ku. Odzie dzi czy li -
śmy poWPK dzie siąt ki prze sta rza -
łych au to bu sów, wie le Ika ru sów
i Jel czy i choć da rzy my je sen ty -
men tem, to au to bu sy mu szą być
wy mie nio ne. Po za tym nie na le ży
za po mi nać, że ta bor sto sun ko wo
szyb ko się sta rze je. Tym cza sem
koszt za ku pu no we go au to bu su
wy no si oko ło mi lio na zło tych, co
od zwier cie dla ska lę po trzeb ikosz -
tów. W tym ro ku znik ną z ulic
wszyst kie Ika ru sy, a w przy szłym
ro ku, mam na dzie ję, że uda się wy -
mie nić Jel cze. Za stę pu je my je au -
to bu sa mi ma rek Mer ce des, Man,
So la ris. To au to bu sy, któ re speł nia -
ją wszyst kie nor my eko lo gicz ne.
Są ni sko po dło go we, du żo bar dziej
przy ja zne dla pa sa że rów, osób star -
szych, upo śle dzo nych ru cho wo.
My ślę też, że je śli pa sa że ro wie do -
ko nu ją obiek tyw nej oce ny, to mu -
szą przy znać, że au to bu sy jeż dżą
re gu lar nie, rza dziej się spóź nia ją,
kur sy ra czej nie wy pa da ją, choć
zda rza się, iż au to bu sy też ma ją
awa rie. 

Praca kierowcy autobusu nie jest
lekkim kawałkiem chleba. Jest
łatwiej czy trudniej niż kilka lat temu?

To bar dzo cięż ka pra ca. Zmie ni -
ły się wa run ki ru chu, bo wzro sło
je go na tę że nie. Jest kil ku krot nie
więk sze niż jesz cze kil ka na ście
lat te mu. Trze ba uwa żać na wsia -
da ją cych i wy sia da ją cych pa sa -
że rów, za cho wać szcze gól ną
ostroż ność. Na pew no ła twiej się
jed nak jeź dzi au to bu sem z au to -
ma tycz ną skrzy nią bie gów niż
tym przy sło wio wym Ika ru sem.

Jak wyglądają plany
na przyszłość? 
Za wsze jest coś do zro bie nia.
Chcie li by śmy wy mie nić ca ły ta -
bor, o czym już mó wi łem. Pla nu -
je my, by na sza za jezd nia w Dą -
bro wie Gór ni czej by ła za si la -
na ga zem ziem nym, co ob ni ży
kosz ty ogrze wa nia. Za mie rza my
do koń czyć ter mo mo der ni za cję tej
za jezd ni. Chce my tak że utwo rzyć
w Bę dzi nie, w na szym daw nym
od dzia le, izbę tra dy cji ko mu ni ka -
cji miej skiej. Za mie rza my za cho -
wać au to bu sy, któ re od cho dzą
w prze szłość. Ma my na przy kład
jed ne go po pu lar ne go „ogór ka”
i in ne sta re mo de le. Od dłuż sze -
go cza su gro ma dzi my tak że róż -
ne pa miąt ki, zwią za ne z funk cjo -
no wa niem przed się bior stwa,
mun du ry kie row ców, zdję cia,
ma szy ny, to kar ki.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Dążymy do tego, by nasz tabor odpowiadał warunkom, jakie stawia komunikacja w XXI wieku, zapewnia Marek Pikuła

Konsekwentni w działaniu
Rozmowa z Markiem Pikułą, prezesem zarządu PKM Sosnowiec 

– Zwra cam się do ArcelorMittal, by
wstrzy mał się z de cy zja mi o za my -
ka niu hut i za kła dów do cza su za po -
zna nia się z pla nem KE, któ re go ce -
lem jest ochro na sek to ra sta lo we -
go – za ape lo wał w ubie głym mie sią -
cu An to nio Ta ja ni, ko mi sarz UE ds.
prze my słu. Plan ma być go to wy
przed wa ka cja mi. Ko mi sja Eu ro pej -
ska za mie rza wyjść z pla nem
na rzecz ochro ny sek to ra, zwłasz cza
że pra cu je w nim oko ło 360 tys.
osób. Pra com nad tym pla nem po -
świę co na by ła ko lej na run da roz -
mów „okrą głe go sto łu” w spra wie
sek to ra sta lo we go, któ re od by ły się
w Bruk se li. W roz mo wach wzię li

udział przed sta wi cie le 11 kra jów
UE, w tym i Pol ski oraz re pre zen -
tan ci prze my słu sta lo we go i part ne -
rów spo łecz nych. Apel Ta ja nie go jest
od po wie dzią na proś bę fran cu skie go
rzą du. Obec ny w Bruk se li mi ni ster
ds. re in du stria li za cji Ar naud Mon te -
bo urg dzię ko wał ko mi sa rzo wi za wy -
sła ny wcze śniej list z ape lem skie ro -
wa nym do ArcelorMittal. Po in for mo -
wał, że kon cern za re ago wał na list
kry tycz nie wska zu jąc, iż zda niem
władz kon cer nu, ozna cza on mie sza -
nie się w spra wy nie za leż ne go przed -
się bior stwa. Jed no cze śnie mi ni ster
sta nął na sta no wi sku, iż sko ro
ArcelorMittal ko rzy sta z pu blicz nych

do ta cji, to wła dze ma ją pra wo wglą -
du w je go dzia łal ność.

W Pol sce do ArcelorMittal Po -
land na le ży ok. 70 proc. po ten cja łu
pro duk cyj ne go prze my słu hut ni cze -
go. W skład fir my wcho dzi pięć hut,
znaj du ją cych się w Kra ko wie, Dą -
bro wie Gór ni czej, So snow cu, Świę -
to chło wi cach i Cho rzo wie. Do kon -
cer nu na le żą też Za kła dy Kok sow ni -
cze Zdzie szo wi ce. ArcelorMittal Po -
land za trud nia po nad 12 tys. osób,
a wraz ze spół ka mi za leż ny mi, po -
nad 15 tys. 

Lak sh mi Mit tal, wła ści ciel i pre -
zes kon cer nu oce nia, że sy tu acja
w tym sek to rze w 2013 r. na dal bę -
dzie trud na, szcze gól nie w Eu ro pie.
W ska li glo bal nej spo dzie wa się
wzro stu zu ży cia sta li na po zio mie
oko ło dwóch, trzech pro cent. 

– Przy obo wią zu ją cych prze pi -
sach unij nych wy ni ka ją cych z pa kie -
tu kli ma tycz no – ener ge tycz ne go, na -
kła da ją cych na prze mysł sta lo wy
ostre re stryk cje eko no micz ne za emi -
sję CO2, trud no bę dzie prze ko nać
ArcelorMittal, aby nie wy pro wa dzał
po za Eu ro pę czę ści su row co wej swo -
ich za kła dów. Mo że za tem dojść na -
wet do za mknię cia hu ty AM w Dą -
bro wie Gór ni czej, co by ło by wiel kim
nie szczę ściem spo łecz nym. Brak jest
po li ty ki prze my sło wej Unii Eu ro pej -
skiej, w tym w od nie sie niu do prze -
my słu hut ni cze go. Naj pierw na kła da

się na ten sek tor ty sią ce ogra ni czeń,
a po tem na gle płacz, że bę dą za my -
ka ne za kła dy – mó wi pro fe sor Adam
Gie rek, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go. – Zła sy tu acja prze my słu
sta lo we go wy ni ka z fak tu re ce sji go -
spo dar czej w Unii, w tym w Pol sce,
ale też z nie spój nej po li ty ki go spo -
dar czej. Trze ba pod kre ślić, że aby
prze mysł sta lo wy stał się kon ku ren -
cyj ny w ska li świa to wej, mu si pro du -
ko wać cien kie bla chy sta lo we po kry -
te po wło ką cyn ko wą. Szko da, że za -
po mnie li o tym pol scy de cy den ci
i wy pro wa dzi li z Hu ty Ka to wi ce pla -
no wa ną in we sty cję. Wów czas jed nak
„naj lep szą” po li ty ką prze my sło wą
był „brak po li ty ki prze my sło -
wej” – do dał. 

Eu ro po seł Adam Gie rek zgło sił
po praw kę do re zo lu cji do ty czą cej
prze my słu sta lo we go. Za pro po no wał,
by uwzględ nić, że emi sja CO2 w hu -
tach su row co wych wy ni ka głów nie
z pro wa dze nia pro ce su tech no lo gicz -
ne go, re duk cji ru dy że la za, a nie ze
spa la nia pa liw. – Nie ste ty, mo ja po -
praw ka nie zo sta ła przy ję ta.
Na szczę ście, obec nie w Unii za czy -
na się ro zu mieć jak fa tal ne skut ki
spo łecz ne mo że wy wo łać błęd ne po -
stę po wa nie wo bec prze my słu sta lo -
we go – pod su mo wał pro fe sor Ada m
Gie rek, któ ry jest człon kiem Ko mi sji
ds. Prze my słu, Ba dań Na uko wych
i Ener gii. (sk)

Trud no bę dzie prze ko nać ArcelorMittal, aby nie wy pro wa dzał po za Eu ro pę czę ści su row co wej swo ich za kła dów, uwa ża eu ro po seł Adam Gie rek 

Hu ty do za mknię cia? 
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Cen trum Psy cho te ra pii i Le cze nia
Uza leż nień w So snow cu otrzy -
ma ło wspar cie z Mi ni ste rial ne go
Fun du szu Roz wią zy wa nia Pro -
ble mów Ha zar do wych. Dzię ki te -
mu, w tym ro ku re ali zo wa ne bę dą
trzy pro jek ty zwią za ne z tzw.
uza leż nie nia mi be ha wio ral ny mi. 

Pod tym okre śle niem kry ją się
ta kie pro ble my jak pa to lo gicz ny
ha zard oraz uza leż nie nie od kom -
pu te ra, in ter ne tu, te le fo nu, sek su,
por no gra fii, je dze nia, za ku pów,
pra cy.

W Cen trum Psy cho te ra pii i Le -
cze nia Uza leż nień w So snow cu
(ul.3 Ma ja33) pro wa dzo najest psy -
cho te ra pia tych uza leż nień, ad re so -
wa na za rów no do osób uza leż nio -
nych, jak ich ro dzin. Do stęp ne są
tak że po ra dy praw ni ka ido rad cy fi -
nan so we go. Pod nu me rem te le fo -
nu 32 266 24 34 do stęp nym co -
dzien nie od po nie dział ku do piąt ku
od 07.00 do 19.00 moż na umó wić
się nawi zy tę.

Z ko lei w 22 so sno wiec kich
szko łach ru sza pi lo ta żo wy pro -

gram pro fi lak tycz ny do ty czą cy
uza leż nie nia od ha zar du, in ter ne -
tu, gier kom pu te ro wych. Łącz nie
pla no wa ne jest ob ję cie pro gra -
mem bli sko 5000 uczniów. Jest to
naj więk sze te go ty pu od dzia ły wa -
nie pro fi lak tycz ne re ali zo wa ne
do tej po ry w Pol sce.

Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas
w So snow cu pro wa dzi za ję cia fa -
kul ta tyw ne dla stu den tów „Wpro -
wa dze nie do te ra pii ha zar du i in -
nych uza leż nień be ha wio ral -
nych”, gdzie stu den ci kie run ków
ma ją cych za sto so wa nie w ochro -
nie zdro wia mo gą przy go to wy -
wać się do pra cy w ob sza rze pro -
fi lak ty ki i le cze nia ha zar du.

Dzia ła nia te są od po wie dzią
na nie ustan ny wzrost do stęp no -
ści do gier ha zar do wych. Wg ba -
dań ESPAD pro wa dzo nych
w 2011 ro ku, bli sko 33%
uczniów III klas gim na zjal nych
gra ło już w gry ha zar do we. Na to -
miast ba da nia CBBOS z 2011
do wo dzą, że 4% Po la ków to na -
ło go wi ha zar dzi ści. KP
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10 rad nych pod czas lu to we go po -
sie dze nia Ko mi sji Sa mo rząd no ści
i Or ga ni za cji po par ło po mysł rad -
ne go Woj cie cha Ni twin ki (SLD),
któ ry wnio sko wał o to, by tra dy cyj -
ne dru ki, za miast na pa pie rze, by -
ły do stęp ne w wer sji elek tro nicz -
nej. Tyl ko je den rad ny był prze ciw -
ny tej pro po zy cji. 

Ni twin ko za pro po no wał więc
za kup ta ble tów dla rad -
nych. – Za tym roz wią za niem prze -
ma wia ją ar gu men ty eko no micz ne,
eko lo gicz ne i prak tycz ne – prze ko -
nu je Woj ciech Ni twin ko. 

– Ma te ria ły, któ re tra fia ją
do rad nych, kosz tu ją rocz nie oko -
ło 6,5 ty sią ca zło tych. To koszt za -
ku pu pa pie ru, to ne rów oraz amor -
ty za cji dru kar ki. Rad ni otrzy mu ją
w for mie ma te ria łów śred nio
wmie sią cu ok.150 kar tek za dru ko -
wa nych dwu stron nie. Sam bu dżet
mia sta obej mo wał 55 dwu stron nie
za dru ko wa nych kar tek. Naj prost szy
ta blet moż na ku pić już za 300 zł.
Więc koszt za ku pów ta ble tów
dla 27 rad nych wy niósł by oko ło 9
ty się cy zło tych, co ozna cza, że ta in -
we sty cja zwra ca się już po pół to rej
ro ku. Po za tym ta ble ty słu ży ły by

na stęp nym rad nym w ko lej nych ka -
den cjach – prze ko nu je  rad ny. 

– Efekt eko lo gicz ny jest tak że
im po nu ją cy, bo nie zu ży je my
oko ło 600 kg pa pie ru rocz nie, nie
mó wiąc o eks plo ata cji dru ka rek.
Po za tym wy ko rzy sta nie ta ble tów
uła twi ło by ar chi wi zo wa nie do ku -
men tów, po rów ny wa nie ich oraz
eli mi no wa ło praw do po do bień -
stwo ich za gu bie nia – do da je. 

Więk szość rad nych wstęp nie
po pie ra ten po mysł. – Za strze głem,
by wszyst kie dru ki, któ re mo gą być
wy sła ne w for mie elek tro nicz nej,
by ły prze sy ła ne na mo ją pocz tę,
a nie w for mie pa pie ro wej. To
zmniej sza kosz ty, za rów no za ku pu
pa pie ru, jak iwy sła nia pocz ty. Dru -
ki, któ re są w for mie pa pie ro wej, są
dla mnie zo sta wia ne w skryt ce
w biu rze Ra dy Miej skiej. Po za tym
uczest ni czę w pra cach sied miu ko -
mi sji, więc czę sto przed miot ob rad
obej mu je te sa me spra wy, co po wo -
du je, że mam przy kła do wo czte ry te
sa me pro jek ty uchwał – mó wi Zyg -
munt Wit kow ski, rad ny SLD. – Kil -
ka lat te mu sam pro po no wa łem za -
kup lap to pów, więc uwa żam, że to
do bry po mysł – stwier dził. (sk) 

Tablety dla radnych? 

Przy go to wa ne przez pra cow ni ków Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w So snow cu pro jek ty
ini cja tyw pro mu ją cych czy tel nic two oraz sze -
ro ko ro zu mia ną kul tu rę li te rac ką, zo sta ły do -
ce nio ne przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go.

W związ ku z po wyż szym cen ne do fi nan -
so wa nie uzy ska ły pro gra my IX So sno wiec -
kich Dni Li te ra tu ry oraz ak cji let niej dla dzie -

ci i mło dzie ży – „Po rwa nie w bi blio te ce, czy li
li te rac cy de tek ty wi na tro pie”. Dzię ki prze ka -
za nym fi nan som so sno wiec ka książ ni ca bę -
dzie w sta nie po now nie przy go to wać dla
miesz kań ców mia sta i re gio nu in te re su ją cy
pro gram ma jo wej im pre zy, tra dy cyj nie ob fi -
tu ją cy w nie co dzien ne spo tka nia au tor skie,
warsz ta ty li te rac kie, pro jek cje fil mo we i wy -
kła dy hi sto rycz no -li te rac kie. – Rów nież

młod si czy tel ni cy sko rzy sta ją z do fi nan so wa -
nia, gdyż za je go spra wą na sza wa ka cyj -
na ofer ta bę dzie wy jąt ko wo bo ga ta i róż no -
rod na oraz, co naj waż niej sze, do stęp na dla
każ de go, gdyż obej mie swym za się giem
wszyst kie pla ców ki MBP na te re nie So snow -
ca – pod kre śla Kin ga Ba ra now ska, spe cja li sta
ds. pro mo cji i mar ke tin gu so sno wiec kiej bi -
blio te ki. KP

To wła śnie spod bu dyn ku po by -
łym szpi ta lu wy jeż dża ją te raz
do cho rych ka ret ki, tu taj tak że
mie ści się no wo cze sna dys po zy -
tor nia. – No wa sie dzi ba to efekt
bar dzo do brej współ pra cy z mia -
stem. Ma my tu taj na praw dę
kom for to we wa run ki do pra cy.
Chy lę czo ła przed wszyst ki mi,
któ rzy nam w tym po mo gli,
a zwłasz cza nad zo ro wi in we sty -
cyj ne mu, czy li pa ni na czel nik
Wy dzia łu In we sty cji UM w So -
snow cu, Elż bie cie Pę ka li, któ ra
cier pli wie zno si ła wszyst kie na -
sze za chcian ki – mó wił z uśmie -

chem Ma rek Je re micz, dy rek tor
po go to wia.

W uro czy stym prze ka za niu
po miesz czeń znaj du ją cych się
na par te rze bu dyn ku – wej ście
od stro ny ul. ks. bi sku pa Śmi -
giel skie go – wzię li udział m.in.:
przed sta wi cie le śro do wisk me -
dycz nych, władz wo je wódz kich
oraz wła dze So snow ca, z pre zy -
den tem Ka zi mie rzem Gór -
skim. – Mam na dzie ję, że pra -
cow ni cy po go to wia bę dą so bie
chwa lić pra cę w no wych wa run -
kach. Kie dyś w tym bu dyn ku
mie ścił się szpi tal, te raz ma my

na miast kę służ by zdro wia w po -
sta ci sta cji po go to wia. Wcze -
śniej za adap to wa li śmy skrzy dło
bu dyn ku na po miesz cze nia dla
MOPS-u, Wy dzia łów Zdro wia
i Po li ty ki Spo łecz nej, a więc
tych jed no stek, któ re na co
dzień ma ją słu żyć miesz kań -
com. Za wal czy li śmy o ten bu -
dy nek, do ko na li śmy grun tow nej
mo der ni za cji, w pla nach ma my
dal szą je go ada pta cję. Wszyst ko
to dzie je się w tro sce o miesz -
kań ców. Wa run ki ja kie ma te raz
po go to wie są na praw dę bar dzo
do bre. Na każ dym kro ku wi dać

no wo cze sność – pod kre ślał pre -
zy dent So snow ca.

Na kom plek so wą mo der ni -
za cję bu dyn ku po by łym szpi ta -
lu przy ul. 3 Ma ja mia sto wy da
po nad 6 mln zł. Przy po mnij my,
że oprócz sta cji po go to wia ra -
tun ko we go w od re mon to wa nym
gma chu miesz czą się już Miej -
ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej, Wy dzia ły Zdro wia i Po li ty -
ki Spo łecz nej so sno wiec kie go
UM, Punkt Pasz por to wy,
a w przy szło ści swo je miej sce
ma tam mieć tak że Straż Miej -
ska. KP

So sno wiec za jął 4 miej sce w wo je wódz twie
w ran kin gu gmin Wo je wódz twa Ślą skie go
skla sy fi ko wa nych w ogól no pol skim współ za -
wod nic twie spor to wym dzie ci i mło dzie ży
pro wa dzo nym przez Pol ską Fe de ra cję Spor tu
Mło dzie żo we go za rok 2012.

Ustą pił je dy nie miastom: Ka to wi ce, Czę -
sto cho wa i By to m. Tym sa mym na sze mia sto
po pra wi ło lo ka tę sprzed ro ku. W 2011 za ję li -

śmy 6 po zy cję. W kla sy fi ka cji ogól no pol skiej
po wia tów So sno wiec za jął 32 miej sce (w 2011
by ło to 33 miej sce), a w kla sy fi ka cji gmin za -
cho wa ne zo sta ło sta tus quo, po dob nie jak
w 2011 tak że i w 2012 ro ku na sze mia sto za -
ję ło 30 lo ka tę. 

Naj wię cej punk tów – 325,08 – wy wal czy -
ło To wa rzy stwo Mi ło śni ków Szer mier ki Za -
głę bie So sno wiec.

Po zo sta ły do ro bek na szych klu bów przed -
sta wia się na stę pu ją co:

MKS-MOS Pło mień – 257,50; Za głę bie So -
sno wiec S.A. – 79;  Bu dow la ni – 42; Gru pa Ko -
lar ska Za głę bie – 40,05; Gór nik – 31; UKS Hu ra -
gan – 25,5; Sto wa rzy sze nie Pił ki Ręcz nej Za głę -
bie – 21,17; JAS-FBG – 18,75; Gwar dia1924 – 9;
Czar ni – 4,17; UKS Ko li ber – 3; So sno wiec ki
Klub Ka ra te – 1; UKS Ju do25 – 1. KP

Za kres ro bót bu dow la no-mon ta -
żo wych obej mu je wy mia nę
okien i drzwi wraz z czę ścio wym
pod mu ro wa niem, ocie ple nie
ścian ze wnętrz nych obiek tu, wy -
ko na nie ocie ple nia wszyst kich
stro po da chów oraz stro pów
nad prze jaz da mi i pod cie nia mi.
Po nad to za kres prac ter mo mo -
der ni za cyj nych obej mu je in sta la -
cje: cen tral ne go ogrze wa nia,
przy go to wa nia cie płej wo dy
użyt ko wej, wen ty la cji, elek trycz -
nej i od gro mo wej, a tak że sys tem
za rzą dza nia ener gią ciepl ną.

Ze stro ny Urzę du Miej skie go
umo wę pod pi sa li pre zy dent Ka -
zi mierz Gór ski oraz je go za stęp -
ca Ry szard Łu kaw ski. Ca łość
przed się wzię cia opie wa na kwo -
tę pra wie 7 mln zł. 

85 pro cent tej kwo ty po cho -
dzić bę dzie z do fi nan so wa nia

w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go w la tach 2007 – 2013,
Prio ry tet V „Śro do wi sko”, Dzia -
ła nie 5.3 „Czy ste po wie trze i od -
na wial ne źró dła ener gii”. Resz ta
to środ ki gmi ny. Pra ce ma ją po -
trwać do grud nia 2013 r.

– Po pu lar ny „Elek tro nik”,
a obec nie Ze spół Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych to
od lat edu ka cyj na wi zy tów ka nie
tyl ko So snow ca, ale ca łe go wo je -
wódz twa, dla te go też cie szę się,
że za kil ka mie się cy obiekt zo -
sta nie uno wo cze śnio ny. Pra ce,
któ re zo sta ną tam wy ko na ne
na pew no po pra wią kom fort wa -
run ków na ucza nia – pod kre ślał
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski.

W pod pi sa niu umo wy wziął
udział tak że dy rek tor szko ły
Krzysz tof Będ kow ski. KP

Pogotowie oficjalnie przeniesione
14 lutego odbyło się uroczyste przekazanie pomieszczeń dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - Stacji Pogotowia Ratunkowego, która od niedawna mieści się w budynku po byłym
szpitalu przy ul. 3  Maja 33. Do centrum miasta pogotowie przeniosło się z ul. Czarnej.

Umowa na
termomodernizację
„Elektronika”
podpisana
18 lutego w Urzędzie Miejskim została podpisana 
umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Kompleksowa termomodernizacja obiektu 
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, 
ul. Jagiellońska w Sosnowcu”. Prace wykona firma 
„DAN-POL” z Tychów. 

Biblioteka z dofinansowaniem

Jesteśmy w sportowej czołówce

Wsparcie dla Centrum
Psychoterapii i Leczenia 
Uzależnień
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Mi ja ją wła śnie dwa la ta odmo men tu, gdy znacz -
ną więk szo ścią gło sów Ra da Mia sta, na wnio sek
Pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go, pod ję ła de cy -
zję outwo rze niu spół ki ho ke jo wej Za głę bie So sno -
wiecS.A. Mia ło być tak pięk nie. Sto sun ko wo „nie -
wiel kie” środ ki prze zna cza ne z bu dże tu mia sta
na jej funk cjo no wa nie – nie wię cej niż 1,3 mln zł
rocz nie, suk ce sy spor to we, spon so rzy pcha ją cy się
drzwia mi i okna mi, peł na kon tro la Mia sta nad jej
dzia łal no ścią. Wy szło jak za wsze.
Naj pierw pre ze sem zo stał czło wiek z Kra ko wa.
W cią gu swo ich kil ku mie sięcz nych rzą dów za in -
ka so wał kil ka dzie siąt tys. zł, wy re mon to wał swój
sa mo chód i za fun do wał kil ku człon kom władz
PZHL bi le ty na je den z me czów Wi sły Kra ków
weli mi na cjach doLi gi Mi strzów (nako mi sji pre -
zes su ge ro wał, że w ten spo sób sta rał się o kon ce -
sję na roz gryw ki w eks tra li dze). In nych „suk ce -
sów” nie osią gnął. Gdy po je go od wo ła niu je den
zrad nych za py tał się nako mi sji, kto go tu ścią gnął,
za pa dła głę bo ka ci sza.
Po nie waż wa riant pre ze sa z im por tu się nie spraw -
dził, po sta no wio no się gnąć do spraw dzo nych so -
sno wiec kich kadr. Wy bór pre ze sa MOSiR-u wy -
da wał się bez piecz nym roz wią za niem. Po pa ru
mie sią cach za czę ły się jed nak po ja wiać nie po ko -
ją ce sy gna ły. Mi mo wpom po wa nia ogrom nych
pie nię dzy – kil ka krot nie więk szych niż za po wia -
da ne wmo men cie po wsta wa nia – spół ka da lej by -
ła za dłu żo na, wy ni ki fa tal ne, a wpła ty od spon so -
rów le d wo prze kra cza ły 10 proc. po no szo nych
kosz tów. Na do da tek pra wie po ło wa po zy ski wa -
nych z ze wnątrz środ ków po cho dzi ła z RPWiK.
W ten spo sób jed na miej ska spół ka fi nan so wa ła
dru gą miej ską spół kę.
No wy pre zes od po cząt ku nie ukry wał, że ko rzy -
sta jąc ze swo ich zna jo mo ści za cią ga po życz ki
od osób fi zycz nych, aby choć czę ścio wo po kryć

naj pil niej sze zo bo wią za nia. Wpo ło wie ubie głe go
ro ku na jed nej zko mi sji przy znał na wet, że są one
opro cen to wa ne 4 proc. mie sięcz nie. Ni ko go
z osób od po wie dzial nych za spra wo wa nie nad zo -
ru wła ści ciel skie go nad spół ką ta in for ma cja nie
za in te re so wa ła.
Na po cząt ku te go ro ku „na mie ście” za czę ły krą -
żyć plot ki o ko lej nych po życz kach, tym ra zem
opro cen to wa nych już10 proc. mie sięcz nie. Re ak -
cja władz mia sta na stą pi ło do pie ro, gdy zło ży łem
w tej spra wie in ter pe la cję i gdy pre zes od mó wił
udzie le nia in for ma cji na za da ne py ta nia. Zo bo -
wią za na przez Pre zy den ta Gór skie go Ra da Nad -
zor cza prze pro wa dzi ła kon tro lę, któ rej wy ni ki
wszyst ko po twier dzi ły. Po nad to oka za ło się, że
spół ka ho ke jo wa ma za dłu że nie prze kra cza ją ce
po nad 2 mln zł – głów nie wo bec ZUS-u i Urzę du
Skar bo we go, a pre zes nie re ali zo wał pro gra mu
oszczęd no ścio we go, któ ry w li sto pa dzie zo stał
przez nie go przed sta wio ny ien tu zja stycz nie przy -
ję ty przez wła dze mia sta. Oczy wi ście nikt zwładz
mia sta o tym nie wie dział. 
19 lu te go Pre zy dent zło żył w Pro ku ra tu rze Re jo -
no wej w So snow cu za wia do mie nie o moż li wo ści
po peł nie nia prze stęp stwa. Po zo sta je jed nak klub
ho ke jo wy, na któ re go re ani ma cję wy da li śmy kil -
ka mi lio nów zł, któ re go za dłu że nie dwu krot nie
prze kra cza to, co spół ka jesz cze do sta nie od mia -
sta wtym ro ku, iktó re go utrzy ma nie dokoń ca ro -
ku po chło nie po dob ną kwo tę. Ale po zo sta je tak -
że kwe stia od po wie dzial no ści in nych osób za to,
co dzia ło się współ ce przez dwa la ta. Bo prze cież
ktoś wła dze spół ki po wo ły wał, ktoś prze ka zy wał
jej środ ki fi nan so we, ktoś miał dbać o to, że by in -
te re sy mia sta by ły na le ży cie za bez pie czo ne. Wcy -
wi li zo wa nym świe cie tak by się pew nie sta ło. Ale
czy So sno wiec do te go świa ta na le ży?

Ka rol Wi niar ski

Mi nę ło 2 mie sią ce 2013 ro ku, któ ry we dług ogól nie lan so -
wa nych pro gnoz mo że oka zać się ro kiem nie zwy kle trud nym
go spo dar czo, aco się z tym wią że, spo łecz nie tak że. Za uwa -
ża na już w dru giej po ło wie 2012 ro ku po gar sza ją ca się sy tu -
acja na ryn ku pra cy, bę dą ca po kło siem słab ną cej kon dy cji
pod mio tów go spo dar czych, ipo stę pu ją ce zbli żo ne ten den cje,
ak tu al nie mu szą wzbu dzać nie po kój, wręcz fru stra cje wspo -
łe czeń stwie, szcze gól nie w śro do wi sku tych, któ rzy utra ci li
pra cę i po wtór nie zna leźć jej nie mo gą. Ta ka sy tu acja po wo -
du je sys te ma tycz ne zu bo że nie spo łe czeń stwa, przy tym dy -
stan so wa nie się iwręcz ne ga tyw ną oce nę rzą dzą cych wszyst -
kich szcze bli z sa mo rzą do wym włącz nie. Sta ty sty ki nie kła -
mią, a są one nie po ko ją ce, w wie lu przy pad kach wręcz tra -
gicz ne ini jak się ma ją doczę sto lan so wa nej pro pa gan dy suk -
ce su. Je śli we dług sta ty styk oko ło 3 mln miesz kań ców kra ju
ży je nagra ni cy skraj ne go ubó stwa, aoko ło10 mln wbie dzie,
przy tym oko ło 1,5 mln wy je cha ło po za gra ni cę kra ju
iwwięk szo ści są to lu dzie mło dzi, awro ku bie żą cym ta licz -
ba mo że się po więk szyć w nie tak od le głym cza sie o oko -
ło 500-800 ty się cy, to ro dzi się py ta nie, ja ka jest rze czy wi sta
kon dy cja na szej go spo dar ki i czy po li ty ka spo łecz napań stwa
usta la wła ści we kie run ki roz wią zy wa nia tych pro ble mów?
Spo ty kam się ze stwier dze nia mi, że w kra jach go spo dar ki
ryn ko wej, tych na wet naj bar dziej roz wi nię tych go spo dar czo,
po dob ne sy tu acje ma ją miej sce. Być mo że że tak jest, pro szę
jed nak o tym prze ko nać tych, któ rzy ży ją od wie lu lat w bie -
dzie, a ich per spek ty wa ży cio wa jest ak tu al nie trud na do od -
wró ce nia. Wie lo krot ne spo tka nia zmiesz kań ca mi zuwzględ -
nie niem tych po szu ku ją cych pra cę, któ rzy zbo jaź nią i tro ską
wy po wia da ją się o przy szło ści swo ich ro dzin skła nia ją mnie
do te go fe lie to nu. Bez ro bo cie w mie ście kształ tu je się na po -
zio mie oko ło15,8 proc. i chcia ło by się, aby suk ce syw nie ule -
ga ło zmniej sza niu. Czy jed nak w krót kiej per spek ty wie cza -
so wej, uwzględ nia jąc uwa run ko wa nia go spo dar cze te ze -
wnętrz ne i we wnętrz ne, mo że my ocze ki wać po pra wy? Czy
ba zu jąc na pro gno zach na rok 2013, we dług któ rych dru ga
po ło wa bie żą ce go ro ku po win na po ka zy wać ozna ki po pra -
wia ją cej się sy tu acji go spo dar czej sta nie się fak tem, czy też

jest to tyl ko kwe stia wia ry, mo że ma rzeń, któ re nie ko niecz -
nie mu szą się speł nić? We dług pro gnoz Ko mi sji Eu ro pej skiej
wzrost PKB w2013 ro ku wna szym kra ju mo że osią gnąć1,2
proc., to o je den pro cent mniej od te go co za pi sa no wbu dże -
cie pań stwa. To per spek ty wa nie cie ka wa. Jak z ty mi pię trzą -
cy mi się pro ble ma mi go spo dar czy mi i spo łecz ny mi ra dzi so -
bie mia sto iczy wogó le ist nie je szan sa roz wią za nia tych pro -
ble mów? Sa mo rząd so sno wiec ki zwie lo ma pro ble ma mi się
zmie rza ze skut kiem po zy tyw nym. Są jed nak ta kie, a tym
na pew no jest po gar sza ją ca się sy tu acja na ryn ku pra cy
na pew no nie, po nie waż ry nek pra cy rzą dzi się wła sny mi re -
gu ła mi, na któ re sa mo rząd ma wpływ nie wiel ki lub ża den.
Uwzględ nia jąc po gar sza ją cą się sy tu ację spo łecz ną w mie -
ście na le ża ło by za dać so bie py ta nie, czy po dej mo wa ne dzia -
ła nia wob sza rze po li ty ki spo łecz nej po wsta łe pro ble my roz -
wią zu je? Na po moc spo łecz ną w ro ku 2013 mia sto za gwa -
ran to wa ło środ ki napo zio mie100 mln zł. To du że pie nią dze,
cho ciaż spo dzie wam się, że ocze ki wa nia są znacz nie więk -
sze. Środ ki te kie ro wa ne są lu dziom po trze bu ją cym wróż nej
ka te go rii wie ko wej. Pa mię tać jed nak mu si my o tym, że
wwie lu przy pad kach re ali zo wa nie pro gra mów po mo co wych
to pro ces je dy nie ła go dze nia za ist nia łych pro ble mów spo -
łecz nych anie cał ko wi te go ich roz wią zy wa nia. Do my Po mo -
cy Spo łecz nej, Ośrod ki Wspar cia, Pla ców ki Opie kuń czo -
-Wy cho waw cze, Ogrze wal nie dla Bez dom nych, to przy kła -
dy sie ci pla có wek owy so kich stan dar dach. Dotych przy kła -
dów na le ży do łą czyć róż ne świad cze nia spo łecz ne, któ re są
nie zmier nie waż nym ele men tem po li ty ki spo łecz nej mia sta.
Wy star czy po słu żyć się jed nym przy kła dem: mia no wi cie
nado dat ki miesz ka nio we dla tych, któ rzy nie są wsta nie zbu -
dże tów ro dzin nych utrzy mać miesz ka nia prze wi dzia no kwo -
tę oko ło 11 mln zł. Te za sy gna li zo wa ne je dy nie w pi guł ce
pro ble my spo łecz ne mia sta po ka zu ją zczym przy cho dzi nam
się zmie rzyć. Na le ży przytym stwier dzić, że po gar sza ją ce się
moż li wo ści fi nan so we mia sta, przy tym wzra sta ją ce za po -
trze bo wa nie na po moc spo łecz ną, mo gą ogra ni czyć moż li -
wo ści sku tecz ne go dzia ła nia sa mo rzą du w tej prze strze ni. 

To masz Bań bu ła

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

Miało być tak pięknie Druga połowa roku powinna być lepsza

Jest Pan rad nym 23 la ta. Im po nu ją cy
staż. Czym róż ni ła się pra ca rad ne go
w la tach 80. od dzi siej szej pra cy rad -
ne go? 
To fak tycz nie ka wa łek cza su. Je -
stem rad nym od wie lu lat, co przy -
no si mi ogrom ną sa tys fak cję i cie -
szy mnie to, że moi wy bor cy tak
dłu go da rzą mnie za ufa niem.
Po raz pierw szy zo sta łem rad nym
w la tach 80. W ka den cji 1984 –
1988 Miej ska Ra da Na ro do wa li -
czy ła 121 rad nych. Ja mia łem le gi -
ty ma cję o nu me rze 111. By ła to
bar dzo spe cy ficz na ka den cja,
wktó rej by ło wie le za dań dowy ko -
na nia. Wy bu do wa no nam w So -
snow cu wów czas dwie ol brzy mie
sy pial nie, Śro du lę i Za gó rze, bez
żad nej in fra struk tu ry ze środ ków
bu dże tu cen tral ne go. Z miej skiej
ka sy, kosz tem resz ty mia sta, mu -
sie li śmy wy bu do wać szko ły,
przed szko la, przy chod nie, skle py,
dro gi. Bo oprócz sa mych blo ków
nie by ło kom plet nie nic. In ne za da -
nia niż te raz re ali zo wał Urząd Miej -
ski. W tam tych cza sach w każ dej
dziel ni cy prym wio dły za kła dy
pra cy, któ re obok wła ści wych za -
dań speł nia ły okre ślo ne funk cje.
Miesz ka li śmy w Niw ce, jak w od -
ręb nym mia stecz ku. Do Urzę du
Mia sta je cha ło się je dy nie po to, by
do wód wy mie nić. A in ne spra wy
ad mi ni stra cyj ne, jak za mel do wa -
nie, za ła twia ło się na te re nie ko pal -

ni „Niw ka – Mo drze jów”- któ ra
by ła za kła dem wio dą cym w dziel -
ni cy. Po szcze gól ne za kła dy pra cy
od po wia da ły mię dzy in ny mi zapo -
rząd ki wpo szcze gól nych czę ściach
dziel nic. I tak naprzy kład do1 ma -
ja mu sia ły być po sprzą ta ne wszyst -
kie chod ni ki, dro gi, uli ce po zi mie,
akra węż ni ki po ma lo wa ne nabia ło.
Or ga ni za cyj nie by ło to do brze do -
gra ne. Za kła dy pra cy funk cjo no -
wa ły na in nych za sa dach niż obec -
nie. Ko pal nia „Niw ka – Mo drze -
jów” w la tach 80. wy bu do wa ła
na przy kład pół Szko ły Pod sta wo -
wej nr 15, ca ły blok ży wie nio wy
i świe tli cę, nie mó wiąc o pra wie 6
ty sią cach miesz kań za kła do wych
dla za ło gi. Dziś jest to prze cież nie
dopo my śle nia. Obo wią zu ją zu peł -
nie in ne uwa run ko wa nia go spo dar -
cze, po li tycz ne i praw ne. 

Rad ni się kłó ci li, czy przyj mo wa li
uchwa ły zgod nie ze wska za ną li nią
bez tzw. od chy leń pra wi co wych? 
Rad ni pod czas se sji Miej skiej Ra -
dy Na ro do wej też się kłó ci li.
Przede wszyst kim re pre zen to wa li
in te re sy swo ich dziel nic. Na przy -
kład w tym cza sie w Macz kach
ście ra ły się dwie gru py in te re sów.
Jed ni rad ni i część miesz kań ców
opo wia da li się za bu do wą szko ły,
dru dzy za bu do wą oczysz czal ni
ście ków. W koń ca wy gra ła spra wa
szko ły, a oczysz czal ni… nie ma

do dnia dzi siej sze go. Kłó ci li się
mo że ła god niej, nie by ło aż tak go -
rą co, jak to cza sem by wa dzi siaj.
Wra mach ów cze snej Miej skiej Ra -
dy Na ro do wej funk cjo no wa ły klu -
by PZPR i Stron nic twa De mo kra -
tycz ne go. Je den z rad nych z klu bu
SD, eme ry to wa ny praw nik, po tra -
fił „roz wa lić” ca łą se sję Miej skiej
Ra dy Na ro do wej. Wy ka zał, że kil -
ka uchwał nie jest me ry to rycz nie
przy go to wa nych, nie zgod ne zprze -
pi sa mi. I se sję trze ba by ło zwo ły -
wać w in nym ter mi nie. Nase sjach,
ina czej niż te raz, na wet nie by ło
wo dy mi ne ral nej. Po dob nie na po -
sie dze niach ko mi sji. Pa mię tam, że
na ob ra dy ostat niej Ko mi sji Roz -
wo ju Mia sta zrzu ca li śmy się naka -
wę i pącz ki. W 1990 r. wy gra łem
wy bo ry do Ra dy Miej skiej.
Ogrom nie by łem za sko czo ny, gdy
w trak cie pierw szej se sji Ra dy
Miej skiej, pod cho dzę, pod pi su jąc
li stę obec no ści, apa ni wy cią ga pie -
nią dze zko per ty iwrę cza mi50 ty -
się cy zło tych. A ja py tam: „zaco?”
A ona, że „die ta”. Ja py tam, ja ka
die ta. A ona od po wia da, że je stem
rad nym, to przy słu gu je mi die ta.
Rów nież poza koń cze niu po sie dze -
nia każ dej ko mi sji pa ni zBiu ra Ra -
dy wy pła ca ła okre ślo ną kwo tę we -
dług li sty obec no ści do rę ki. To by -
ło faj ne. Wcze śniej nie by ło żad -
nych diet. Po pro stu fak tycz na pra -
ca spo łecz na. Tyl ko tram waj i au to -

bus WPK dar mo wy w gra ni cach
ad mi ni stra cyj nych mia sta So snow -
ca i do Ka to wic.

Co Pa na naj bar dziej de ner wu je
w dzia ła niach po dej mo wa nych przez
in nych rad nych? 
Naj bar dziej de ner wu je mnie po pu -
lizm, wi docz ny u nie któ rych rad -
nych opo zy cji. Choć oczy wi ście,
jest to ich przy wi lej. Mó wi się lu -
dziom to, co chcą usły szeć. Re ali -
za cja obiet nic jest nie moż li wa
do wy ko na nia. Nie po koi mnie
rów nież wzra sta ją ca ilość in ter pe -
la cji do pre zy den ta mia sta. Mo im
zda niem zło że nie in ter pe la cji
dopre zy den ta po win no mieć miej -
sce tyl ko wte dy, kie dy in ne dro gi
za ła twie nia spra wy czy roz wią za -
nia pro ble mu nie przy nio sły re zul -
ta tu. Ogrom naczęść spraw skła da -
nych w for mie in ter pe la cji do pre -
zy den ta win na być za ła twia -
na przez rad ne go te le fo nicz nie lub
oso bi ście uwła ści we go urzęd ni ka.
Zło że nie in ter pe la cji jest wy god ne,
na wet wte dy, kie dy skła da ją cy ma
pew ność, że jest to spra wa nie moż -
li wa do za ła twie nia, ale „ja się
zobiet ni cy wy wią za łem”. Te go ty -
pu dzia ła nia nie po trzeb nie an ga żu -
ją urzęd ni ka do wy my śla nia od po -
wie dzi, mar nu jąc czas, któ ry wi -
nien po świę cić na me ry to rycz ną
pra cę. Bez sen su są tak że kłót nie
o „pie trusz kę”. Dla mnie nie jest

istot ne, ja kie kto ma po glą dy, prze -
ko na nia czy le gi ty ma cję par tyj ną.
Ja je stem czło wie kiem le wi cy, za -
wsze to po wta rzam i ni gdy się te -
go nie wsty dzi łem. Wcho dząc jed -
nak do Ra tu sza, po win no się le gi -
ty ma cję par tyj ną zo sta wić na por -
tier ni. Je ste śmy przede wszyst kim
miesz kań ca mi na sze go mia sta So -
snow ca.

Jak wy glą da ją przy go to wa nia
nad pro gra mem współ fi nan so wa nia
me to dy in vi tro ze środ ków bu dże tu
mia sta, któ ry Pan za ini cjo wał? 
W mie sią cu grud niu w trak cie
prac Ko mi sji Zdro wia i Po li ty ki
Spo łecz nej usta li liśmy, że zwró ci -
my się do Pre zy den ta Mia sta
o wy stą pie nie do władz Czę sto -
cho wy o wy ra że nie zgo dy na wy -
ko rzy sta nie pro gra mu po mo cy pa -
rom mał żeń skim, któ ry zo stał tam
wdro żo ny. Oka za ło się, że wła ści -
cie lem praw au tor skich te go pro -
gra mu jest war szaw ska fun da cja
„Nasz Bo cian”. Pan pre zy dent
Sza le niec uzy skał zgo dę prze wod -
ni czą cej fun da cji na ada pta cję za -
ło żeń pro gra mu dla po trzeb na sze -
go mia sta z za strze że niem, że nie
mo że my wpro wa dzać ra dy kal -
nych zmian. Na tej pod sta wie
przy go to wa łem kon cep cję współ -
fi nan so wa nia me to dy in vi tro ze
środ ków gmin nych dla mał żeństw
z te re nu mia sta So snow ca. Opie -

ra jąc się na za ło że niach przy ję tych
w tym pro gra mie, to w na szym
mie ście pro blem bez płod no ści do -
ty ka ok. 6000 par mał żeń skich,
z te go dla ok. 120 par je dy ną moż -
li wo ścią po zy ska nia po tom stwa
po zo sta je me to da in vi tro. Pod czas
ob rad ko mi sji zo stał po wo ła ny
czte ro oso bo wy ze spół, któ ry ma
za za da nie opra co wać pro jekt pro -
gramu. W skład ze spo łu we szli
rad ni Da niel Mi kla siń ski, Ma ciej
Or now ski, Jan Bo sak i ja. Po uzy -
ska niu po zy tyw nej opi nii człon -
ków Ko mi sji Zdro wia pro jekt ten
tra fi w mar cu pod ob ra dy se sji Ra -
dy Miej skiej. W przy pad ku uzy -
ska nia apro ba ty przez Wy so ką
Ra dę, ma my ta ką na dzie ję, że
w mie sią cach maj -czer wiec po -
cząt ko wo 20 par mał żeń skich bę -
dzie mia ło moż li wość sko rzy sta -
nia z na szej po mo cy. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Wcho dząc do Ra tu sza, po win no się le gi ty ma cję par tyj ną zo sta wić na por tier ni, uwa ża rad ny Zyg munt Wit kow ski

Nie kłóć my się o „pie trusz kę”
Roz mo wa z Zyg mun tem Wit kow skim, rad nym klu bu SLD



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

Zgod nie z usta wą o sys te mie ubez -
pie czeń spo łecz nych in spek to rzy
ZUS mo gą spraw dzać każ de go,
na kim spo czy wa obo wią zek zgła -
sza nia do ubez pie czeń spo łecz nych,
ob li cza nia i opła ca nia skła dek na te
ubez pie cze nia i in ne fun du sze, po trą -
ca nia skła dek oraz wy pła ty świad -
czeń z ubez pie czeń spo łecz nych.
Kon tro le do ty czą za rów no przed się -
bior ców, jak i po zo sta łych płat ni ków
skła dek, tzn. szkół, urzę dów miast,
urzę dów gmin itd. Kon tro le rzy mo -
gą więc przyjść do wszyst kich, któ -
rzy po wie rza ją pra cę czy to na pod -
sta wie umo wy o pra cę, czy też umów
cy wil no praw nych – zle ce nia czy
o dzie ło. Kon tro li pod le ga ją tak że
płat ni cy skła dek, któ rzy wy sy ła ją
pra cow ni ków za gra ni cę. Przed mio -
tem kon tro li jest usta le nie wła ści we -
go usta wo daw stwa dla ubez pie czo -
nych świad czą cych pra cę za gra ni cą. 

Usta wa o swo bo dzie dzia łal no ści
go spo dar czej wpro wa dzi ła li mi ty

cza su trwa nia kon tro li w za leż no ści
od wiel ko ści przed się bior cy. Mi kro -
przed się bior cę, czy li płat ni ka skła -
dek zgła sza ją ce go do ubez pie czeń
spo łecz nych do 10 osób, moż na kon -
tro lo wać przez 12 dni ro bo czych
w ro ku ka len da rzo wym. Na to miast
ma łych płat ni ków skła dek bę dą cych
przed się bior ca mi przez 18 dni ro bo -
czych, śred nich płat ni ków przez 24
dni ro bo cze, a po zo sta łych przez 48
dni ro bo czych. 

Kon tro li mo że pod le gać zgło sze -
nie do ubez pie czeń spo łecz nych,
pra wi dło wość ob li cza nia i opła ca nia
skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne,
usta la nie upraw nień do świad czeń
z ubez pie czeń spo łecz nych i roz li -
cze nia z te go ty tu łu, kom ple to wa nie
wnio sków eme ry tal no -ren to wych,
wy sta wia nie za świad cze nia do ce -
lów ubez pie czeń spo łecz nych. Po -
nad to moż li we są oglę dzi ny ma jąt ku
płat ni ka, ale tyl ko w przy pad ku za -
le ga nia z opła ta mi skła dek.

Usta wa o swo bo dzie dzia łal no ści
go spo dar czej na ło ży ła obo wią zek
do rę cze nia za wia do mie nia o za mia -
rze wszczę cia kon tro li. Jest ono do -
star cza ne oso bi ście przez in spek to ra
al bo wy sy ła ne pocz tą. W za wia do -
mie niu po da je się za kres kon tro li
oraz da ne kon tak to we in spek to ra
kon tro li w ce lu usta le nia ter mi nu
roz po czę cia in spek cji.

Obo wią zek in for mo wa nia o pla -
no wa nej kon tro li do ty czy płat ni ków
skła dek bę dą cych przed się bior ca mi.
W przy pad ku po zo sta łych płat ni ków
nie ma wy mo gu pi sem ne go po wia -

da mia nia – jed nak in spek tor kon tro li
i tak in for mu je, że za mie rza przyjść
na kon tro lę.

Na to miast sa mo roz po czę cie
kon tro li na stę pu je przez oso bi ste do -
rę cze nie upo waż nie nia do prze pro -
wa dze nia kon tro li przez in spek to ra
kon tro li. Te go sa me go dnia in spek -
tor uma wia się na ter min do rę cze nia
lub oka za nia przez płat ni ka skła dek
do ku men tów. Po nad to usta la licz bę
ubez pie czo nych oraz okres ob ję ty
kon tro lą. Ge ne ral na za sa da jest ta ka,
że nie moż na kon tro lo wać okre su,
któ ry już pod le gał spraw dze niu.

In spek tor kon tro li mu si wszcząć
kon tro lę w ter mi nie od 8 do 30 dnia
od da ty do rę cze nia za wia do mie nia
o za mia rze wszczę cia kon tro li.
W tych wi deł kach cza so wych dwie
stro ny uzgad nia ją do god ny dla sie -
bie ter min. 

Kon tro lo wa ny po wi nien udo -
stęp nić wszel kie do ku men ty zwią -
za ne z za kre sem kon tro li. 

Kon tro la koń czy się w dniu oso -
bi ste go do rę cze nia pro to ko łu kon -
tro li al bo nada nia go za po śred nic -
twem pocz ty. Pro to kół za wie ra wy -
łącz nie usta le nia, czy li opi sa nie sta -
nu rze czy wi ste go i po rów na niu ze
sta nem, ja ki po wi nien być. Zgod nie
z usta wą o sys te mie ubez pie czeń
spo łecz nych, ZUS nie wy da je za le -
ceń. In spek tor kon tro li je dy nie in -
for mu je płat ni ka skła dek, że ma
obo wią zek zło żyć do ku men ty ko ry -
gu ją ce.

W cią gu 14 dni od da ty otrzy -
ma nia pro to ko łu, płat nik mo że

zgło sić za strze że nia do usta leń za -
war tych w pro to ko le. In spek tor ma
obo wią zek od nieść się do wnio -
sków do wo do wych, któ re płat nik
za warł w za strze że niach i spo rzą -
dzić aneks do pro to ko łu. Je że li za -
in te re so wa ny na dal nie jest za do -
wo lo ny z usta leń, ZUS wy da je de -
cy zję, od któ rej przy słu gu je od wo -
ła nie do są du w ter mi nie mie sią ca
od da ty do rę cze nia de cy zji.

Usta wa o swo bo dzie dzia łal no -
ści go spo dar czej wpro wa dzi ła no -
wy śro dek od wo ław czy – sprze ciw.
Moż na go wnieść np. w związ ku
z wa dli wym upo waż nie niem czy
wszczę ciem kon tro li przed upły -
wem 8 dni bez zgo dy płat ni ka. Ter -
min na wnie sie nie sprze ci wu to 3
dni od da ty wszczę cia kon tro li. Je -
że li płat nik uwa ża, że li mit cza so wy
kon tro li zo stał prze kro czo ny, to
owe 3 dni bie gną od na stęp ne go
dnia po prze kro cze niu te go li mi tu. 

Je że li cho dzi o przed się bior ców,
to czyn no ści kon tro l ne pro wa dzi się
w obec no ści płat ni ka. Gdy by się
zda rzy ło, że fi zycz nie go nie ma, np.
wy je chał w de le ga cję, to ma obo -
wią zek wska zać oso bę upo waż nio -
ną do re pre zen to wa nia go.

W sy tu acji, gdy mi mo za wia do -
mie nia, kil ku kon tak tów te le fo nicz -
nych bądź oso bi stych in spek tor nie
mo że wszcząć kon tro li, to prze pi sy
usta wy o sys te mie ubez pie czeń spo -
łecz nych da ją pra wo ZUS-owi
do wy stą pie nia do są du o uka ra nie
bądź utrud nia nie czyn no ści kon tro l -
nych.
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15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

Ad res lo ka lu

Jastrzębia 7
Bratków 1

Racławicka 1

Racławicka 1

Robotnicza 1
Modrzejowska 41

Zamkowa 8B

Warszawska 6

3 Maja 11 
Dęblińska 7

Sobieskiego 3 B

Sobieskiego 3D
Kołłątaja 17

Komandosów 5
Saperów 7
Saperów 5,5a 
Dobrzańskiego 99I piętro
pok. 112 - 113
Dobrzańskiego 99 I piętro
pok. 114 - 115
Dmowskiego 28E 
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 8 
Wrzosowa 10 
Kalinowa - pawilon
Modrzejowska 32a

Modrzejowska 32a

Warszawska 3/36

Warszawska 3/13

ADM 

1
1

2

2

2
3

3

3

3
4

4

4
4

5
5
5
5

5

5
7
7
7
7
7

7

7

7

Pow. użytk. 
w m2

17,50
41,00

22,50

20,00

26,50
24,90

74,51

263,30

219,77
36,26

87,14 + piwnica
27,28
149,40
24,24

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
14,40
54,40
55,13

98,00

368,76

41,63

Wy po sa że nie lo ka lu

-
Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna,  wc wspólne, ogrzewanie – piec
kaflowy
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – nieuzbrojona w armaturę

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc z lokalizacją w podwórzu

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

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o. - węglowe  niekompletne, wc

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

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, – kanalizacyjna, wc
-
instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja
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 w budynku wolnostojącym na parterze.

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. elektryczna do sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji wodno –
kanalizacyjnej w lokalu.
Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. elektryczna do sprawdzenia. 

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

Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału lokalu.
Lokal usytuowany na parterze w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11 odrębnych pomieszczeń +
pomieszczenie wc + korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na II piętrze z wejściem od strony podwórza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal usytuowany w suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

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

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do wymiany.
Pomieszczenie typu garażowego.  możliwość podłączenia instalacji elektrycznej oraz zamontowania umywalki po wykonaniu instalacji
kanalizacyjnej.
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. elektryczna do sprawdzenia.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojacym. 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.
Garaż przynależy do budynku warsztatowego ADM – 8. 
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  w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym.  Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr telefonu 368-
17-75. Lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. 
Lokal usytuowany  w podziemnym Pasażu handlowo - usługowym.  Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr telefonu
368-17-75. Lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu dwóch
tygodni od daty przydziału lokalu.

Stawka
minimalna

8,00
10,00

8,00

6,00

10,00
15,00

12,00

12,00

15,00
15,00

15,00

15,00
8,00

6,00
8,00
5,00
10,00

10,00

16,00
8,00
13,00
6,00
10,00
27,00

39,00

45,00

35,00

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

Po nad 300 wnio sków tra fi ło już do pra cow ni ków so sno -
wiec kie go Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych w spra wie
umo rze nia za le głych skła dek. Już od 15 stycz nia te go ro ku
moż na wnio sko wać o umo rze nie za le głych skła dek, od se -
tek kar nych i in nych kosz tów na wła sne ubez pie cze nia, nie -
za pła co ne w okre sie od 1 stycz nia 1999 r. do 28 lu te go 2009
r. Abo li cję umoż li wia usta wa o umo rze niu na leż no ści po -
wsta łych 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. Wnio ski więc mo gą
skła dać oso by, któ re w okre sie od 1 stycz nia 1999 r. do 28
lu te go 2009 r. pod le ga ły obo wiąz ko wo ubez pie cze niu eme -
ry tal ne mu i ren to we mu oraz wy pad ko we mu z ty tu łu pro wa -
dze nia po za rol ni czej dzia łal no ści, czy li pro wa dzi ły fir my
na pod sta wie prze pi sów o dzia łal no ści go spo dar czej lub in -
nych ustaw, twór cy, ar ty ści, upra wia ją cy wol ne za wo dy,
wspól ni cy jed no oso bo wej spół ki z o. o., jaw nej, part ner skiej
czy ko man dy to wej. Na abo li cję mo gą li czyć tak że 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. Usta wa jest po wszech na. Obej mie więc za rów no
tych, któ rzy nie pła ci li skła dek z po wo du nie ja snych prze pi -
sów, bra ku środ ków, jak i ce lo wo. Po nad to umo rzo ne zo sta -
ną tyl ko skład ki ZUS, czy li wszyst kie po zo sta łe za le gło ści
np. w urzę dzie skar bo wym, mu szą zo stać za pła co ne. 

– Za in te re so wa nie usta wą abo li cyj ną jest bar dzo du że – po -
twier dza Jo an na Bi niec ka, rzecz ni k prasowy ZUS-u w So -
snow cu. – W sa mym stycz niu w ZUS-ie zło żo no 167 wnio -
sków, a do 26 lu te go ko lej nych 155 – do da je.

Ulot ki, znaj du ją ce się w sa li ob słu gi po dat ni ków, znik -
nę ły bar dzo szyb ko i trze ba by ło do dru ko wy wać ko lej -
ne. – W na szej sie dzi bie udzie la my wszel kich in for ma cji
na te mat moż li wo ści umo rze nia za le głych skła dek i wa run -
ków, ja kie na le ży speł nić. Po ma ga my tak że wy peł niać
wnio ski. In for ma cje na te mat moż li wo ści sko rzy sta nia
z abo li cji znaj du ją się tak że na na szej stro nie in ter ne to -
wej – stwier dzi ła Bi niec ka. 

O abo li cję za le głych skła dek wo bec ZUS moż na sta rać
się w prze cią gu dwóch lat. (sk)

Liczą na abolicję 
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Wy ko naw cy za koń czy li już
pierw szy etap prac, ale ze znacz -
nym po śli zgiem. Na ty le dłu gim,
że już dzi siaj wia do mo, że ŚKUP
nie zo sta nie uru cho mio ny w ma -
ju te go ro ku, jak wstęp nie za kła -
da no, ale do pie ro w pierw szej po -
ło wie… przy szłe go ro ku. 

– Dotej po ry zo stał za koń czo ny
pierw szy etap in we sty cji. Zo sta ły
stwo rzo ne dwa cen tra prze twa rza -
nia da nych. Jed no mie ści się w sie -

dzi bie związ ku, przy ul. Bar ba ry,
a dru gie w bu dyn ku przy ul. Te -
atral nej – mó wi Emil Mar ko wiak
z Wy dzia łu Pra so we go w KZK
GOP w Ka to wi cach. – Dru gi etap
prac prze wi du je za mon to wa nie sta -
cjo nar nych punk tów, słu żą cych
do do ła do wa nia, wy po sa że nie au -
to bu sów i tram wa jów w licz ni ki
oraz punk ty zbie ra nia da nych. Już
dzi siaj moż na stwier dzić, że pra ce
są bar dzo za awan so wa ne i za kre -

sem wcho dzą już wetap trze ci – do -
da je. 

Do tej po ry wy ko naw ca nie
zgło sił jed nak do od bio ru dru gie -
go eta pu, któ ry obej mu je m.in.
oka blo wa nie 650 au to bu sów
i mon taż w nich spe cjal nych czyt -
ni ków do kart u ka so wa nia bi le -
tów, cho ciaż ter min mi nął 9 wrze -
śnia ubie głe go ro ku. Wia do mo,
że w 120 au to bu sach za mon to wa -
no wszyst kie po trzeb ne ele men ty,
czy li zo sta ły w peł ni oka blo wa ne
i za ło żo no w nich czyt ni ki oraz
kom pu ter po kła do wy. W ko lej -
nych 410 au to bu sach za mon to wa -
no oka blo wa nie i za ło żo no część
urzą dzeń. Nie zgło szo no jesz cze
trze cie go eta pu, cho ciaż ter min
upły nął w stycz niu. Re ali za cja
po szcze gól nych eta pów mo że być
pro wa dzo na względ nie nie za leż -
nie od sie bie, a ca łość mia ła być
skoń czo na w ma ju te go ro ku. 

Ślą ska Kar ta Usług Pu blicz -
nych to sys tem in for ma tycz ny,
któ ry po zwo li na ob słu gę płat -

no ści za usłu gi do star cza ne
przez róż ne in sty tu cje pu blicz ne.
Rów no le gle do funk cji pie nią -
dza elek tro nicz ne go kar ta sta no -
wić bę dzie iden ty fi ka tor miesz -
kań ca, bi let oraz no śnik cer ty fi -
ka tu pod pi su elek tro nicz ne go.
Sys tem po zwo li na ko rzy sta nie
z róż nych usług: ko mu ni ka cyj -
nych, kul tu ral nych, spor to wo -re -
kre acyj nych, bi blio tecz nych czy
płat ne go par ko wa nia. Po nad to
bę dzie sta no wił plat for mę wy -
mia ny in for ma cji po mię dzy
uczest ni ka mi pro jek tu i miesz -
kań ca mi. 

War tą ok. 190 mln zł umo wę
na wdro że nie pro jek tu KZK
GOP pod pi sał z kon sor cjum As -
se co Po land i BRE Bank 9 stycz -
nia 2012 r. Pro jekt otrzy mał do -
fi nan so wa nie z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -
go 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. (sk)

Śląska Karta Usług Publicznych będzie działać dopiero od przyszłego roku 

Zapłacą za
opóźnienie?
5,3 mln złotych kary umownej za niedotrzymanie terminów kolejnych prac w ramach realizacji systemu informatycznego, jakim jest ŚKUP,
czyli Śląska Karta Usług Publicznych, została wyliczona przez władze KZK GOP. Władze związku będą domagać się tej kwoty od
wykonawców inwestycji, czyli konsorcjum Asseco Poland S.A. oraz BRE Bank S.A. Ze strony wykonawców wpłynęło już odwołanie.

Zarząd Tesco Polska ugnie się pod żądaniami związkowców? 

Jest szansa na
porozumienie
Sześć żą dań wy su nę ły dzia ła ją ce
w Te sco Pol ska związ ki za wo do -
we, czy li WZZ „Sier pień 80”,
NSZZ „So li dar ność”, NSZZ „So -
li dar ność 80”, OPZZ „Kon fe de ra -
cja Pra cy” iZZ Pra cow ni ków Han -
dlu. Ak cje in for ma cyj ne od by ły się
przed hi per mar ke ta mi w ca łej Pol -
sce. W So snow cu przy ul. 1 Ma ja
pod skle pem sie ci Te sco od był się
pro test związ kow ców, a wła ści wie
ak cja in for ma cyj na. 

Pierw sza re ak cja pra co daw cy
na pre zen to wa ne żą da nia by ła zde -
cy do wa na i krót ko. Brzmia ła
zwięź le: „nie”. Związ kow cy otrzy -
ma li ją na pi śmie. Pra cow ni cy
izwiąz kow cy do ma ga ją się pod wy -
żek płac o10 pro cent dla pra cow ni -
ków pod sta wo wych i li de rów we
wszyst kich gru pach pła co wych io5
pro cent dla kie row ni ków. Ko lej ny
po stu lat do ty czy znie sie nia re gio na -
li za cji płac, bo za pra cę na tym sa -
mym sta no wi sku wTe sco in ną pen -
sję do sta je się np. na Ślą sku, a in ną
na Ma zow szu. Trze cie żą da nie to
wzrost o 100 pro cent ekwi wa len tu
zapra nie odzie ży ro bo czej. Ko lej ne
do ty czy zmniej sze nia nor my ska no -
wa nia pro duk tów na ka sie z obec -
nych 1500 do 1200 pro duk tów
na go dzi nę. Żą da nie pią te do ty czy
zmniej sze nia trans ak cji z udzia łem
Club Card z 60 do 40 pro cent,
aostat ni po stu lat do ty czy zwięk sze -

nia od pi su na Za kła do wy Fun dusz
Świad czeń So cjal nych.

– 19 lu te go we wto rek za koń -
czy ły się kil ku go dzin ne roz mo wy
przed sta wi cie li związ ków za wo -
do wych z za rzą dem Te sco Pol ska
w Kra ko wie. Roz ma wia li śmy
m.in. o sze ściu po stu la tach, do ty -
czą cych pod wy żek płac i po pra wy
wa run ków pra cy. Wbrew wcze -
śniej sze mu sta no wi sku za rzą du,
któ ry wstęp nie od mó wił re ali za cji
po stu la tów, wtor ko we roz mo wy
przy nio sły in ne roz strzy gnię -
cia – mó wi Pa tryk Ko se la, rzecz -
nik pra so wy Ko mi sji Kra jo wej
„Sierp nia 80”. – Usta li li śmy, że
spo tka nia związ kow ców z pra co -
daw cą w pierw szej po ło wie te go
ro ku od by wać się bę dą co dwa ty -
go dnie. Ko lej ne spo tka nie za pla -
no wa no na 6 mar ca. Bę dzie my
szcze gó ło wo i me ry to rycz nie
oma wiać ko lej ne po stu la ty. Na po -
sta wio ne przez nas py ta nie, czy
pod wyż ki są re al ne, pra co daw ca
nie wy klu czył moż li wo ści pod -
wyż sze nia pen sji. Je ste śmy po zy -
tyw nie za sko cze ni zmia ną sta no -
wi ska za rzą du – do da je.

W obec nej sy tu acji, w któ rej
związ kow cy zy ska li na dzie ję nako -
rzyst ne dla pra cow ni ków zmia ny,
zwią zek nie bę dzie na ra zie or ga ni -
zo wał ko lej nych ak cji in for ma cyj -
nych i pro te sta cyj nych. (sk)

So sno wiec kie spo tka nie by ło
pierw szym z cy klu. PKP dą żą -
cym do zmia ny pra wa, któ re
umoż li wi łoby nie od płat ne
prze ka zy wa nie jed nost kom sa -
mo rzą du te ry to rial ne go dwor -
ców i nie czyn nych li nii ko le jo -
wych na ce le pu blicz ne, w tym
nie tyl ko ko mu ni ka cyj ne. Aby
móc za cząć sta ra nia o zmia ny
w usta wo daw stwie spół ka chce
po znać zda nie i po trze by sa mo -
rzą dów w tym za kre sie. – Po ro -
zu mie nie po mię dzy PKP S.A.
a sa mo rzą da mi w za kre sie za -
go spo da ro wa nia i eks plo ata cji
nie ru cho mo ści ta kich jak
dwor ce kole jo we ozna cza ło by
suk ces dla obu stron – po wie -
dział Ja ro sław Pię ta, po seł PO.

– Na sza spół ka po sia da
obec nie ok. 2,5 tys. dwor ców
ko le jo wych. Oko ło 1900 nie
peł ni funk cji dwor co wej i jest
wy łą czo nych z pro ce su ob słu gi
pa sa że rów. 380 ob słu gu je prze -
wo zy re gio nal ne, a 220 – prze -
wo zy mię dzy wo je wódz kie
i mię dzy na ro do we. Czę sto po -
ja wia ją się sy gna ły od gmin, że
chcia ły by wy ko rzy stać dwor -
co wy bu dy nek na ce le pu blicz -
ne, np. zro bić w nim klub kul -

tu ry, bi blio te kę, świe tli cę dla
mło dzie ży szkol nej czy po ste -
ru nek po li cji i stra ży miej skiej.
Nie ste ty je ste śmy spół ką Skar -
bu Pań stwa i za ra zem spół ką
pra wa han dlo we go, co ozna -
cza, że nie ma my praw nych
moż li wo ści by prze ka zać nie -
ru cho mość nie od płat nie, mi mo
że chcie li by śmy to ro bić – mó -
wił Ja ro sław Ba tor, dy rek tor ds.
nie ru cho mo ści PKP. – Do dat -
ko wo na każ dy krok zwią za ny
z eks plo ata cją obiek tu mu si
wy ra zić zgo dę na sza sio strza -
na spół ka PLK. Chcie li by śmy
prze ka zy wać dwor ce na ce le
pu blicz ne, ale nie ma my praw -
nej moż li wo ści. Chce my to
zmie nić – do dał Ja ro sław Ba -
tor. Prze ko ny wał, iż spół ka
zda je so bie spra wę z fak tu, że
lo kal ny go spo darz jest w sta nie
le piej za jąć się i wy ko rzy stać
nie ru cho mo ści dwor co we. 

Wy stą pie nie Ba to ra skło ni ło
obec nych na spo tka niu sa mo rzą -
dow ców do dys ku sji. Głos za -
bra li m.in. To masz Sa dłoń, wójt
gmi ny Psa ry i Ma ciej Ka czyń -
ski, bur mistrz Łaz, po słan ka An -
na Nemś, rad ny Wie sław Su wal -
ski oraz lo kal ni dzia ła cze spo -

łecz ni: Da riusz Ju rek z Fo rum
dla Za głę bia Dą brow skie go
i Sta ni sław Cze kal ski, pre zes so -
sno wiec kie go od dzia łu PTTK,
któ ry od niósł się do usu nię cia
so sno wiec kie go bu dyn ku dwor -
ca głów ne go ze Szla ku Za byt -
ków Tech ni ki. 

Na za koń cze nie głos za brał
pre zy dent So snow ca Ka zi mierz
Gór ski, któ ry pod kre ślił wa lo ry
hi sto rycz ne So snow ca i je go
zwią zek z roz wo jem ko lei. Od -
niósł się tak że do bo lą czek gmi -
ny zwią za nych z obiek ta mi
PKP. – Pro szę o od no to wa nie
kwe stii wia duk tu nad uli cą Pił -
sud skie go. Nie chciał bym, aby
ten pięk ny obiekt zo stał roz sa -
dzo ny przez ko ro zję. Je go na -
pra wa na praw dę nie wy ma ga
tak du żych na kła dów fi nan so -
wych, a my sta ra my się o nią
już od daw na. Od wie lu lat
wno szę tak że do ko lei proś bę,
aby w Macz kach prze rzu cić je -
den z to rów na dru gą stro nę bu -
dyn ku dwor ca tak, aby z jed nej
stro ny był do nie go swo bod ny
do stęp – mó wił pre zy dent. 

Ka zi mierz Gór ski za ape lo -
wał do PKP o wspól ne przy go to -
wa nie i zgło sze nie do unij nych

środ ków pro jek tu re wi ta li za cji
dziel ni cy Macz ki w opar ciu
m.in. o po sia da ne w Macz kach
przez ko lej ok. 200 ha grun -
tów. – W tej daw nej ko le jo wej
osa dzie stoi zruj no wa na per ła
ko le jo wej ar chi tek tu ry – dwo -
rzec na daw nej gra ni cy Ro sji
i Au strii. Czę ści pew nie nie da
się już ura to wać, ale mam pro -
po zy cję dla ko lei. Roz pisz cie ra -
zem z So snow cem pro jekt unij -
ny z za kre su za cho wa nia dzie -
dzic twa kul tu ro we go. Przy wróć -
my ży cie i zna cze nie tej hi sto -
rycz nej czę ści mia sta – ape lo wał
Ka zi mierz Gór ski. 

Dy rek tor Ja ro sław Ba tor nie
od niósł się wprost do wy po wie -
dzi i pro po zy cji pre zy den ta Gór -
skie go. Za zna czył je dy nie, że
„wszyst kie su ge stie so bie za no -
to wał”.

Na ko niec dy rek tor Ba tor
po in for mo wał, iż roz po czę tym
w So snow cu cy klem po dob -
nych kon fe ren cji, Spół ka PKP
bę dzie sta ra ła się do trzeć do jak
naj więk szej licz by gmin oraz
ze brać jak naj wię cej in for ma cji
na te mat ich za po trze bo wa nia
na wy ko rzy sta nie obiek tów
dwor co wych. UP

PKP chce współpracować
z samorządem
13 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja na temat współpracy PKP z samorządem lokalnym.
Zorganizowana z inicjatywy posła PO Jarosława Pięty oraz przewodniczącego sosnowieckiej RM Mateusza Rykały – była okazją
do przybliżenia samorządowcom zasad i problemów związanych z zarządzaniem obiektami dworcowymi.

Rok 2013 zo stał ogło szo ny w na szym kra ju Ro kiem Ro dzi ny. Jed nak
dzia ła nia po dej mo wa ne w tym ro ku przez rząd na rzecz ro dzi ny m.in.
w po sta ci pro po zy cji ob ję cia wy dłu żo nym urlo pem ro dzi ciel skim z 24
do 52 ty go dni tyl ko ma tek dzie ci uro dzo nych po 17 mar ca 2013 r. w ża -
den spo sób nie przy sta ją do tych de kla ra cji. Pla no wa ne zmia ny wy klu -
cza ją prze cież mat ki, któ rych dzie ci uro dzi ły się w pierw szym kwar ta -
le 2013 r. tj. po nad 80 000 dzie ci uro dzo nych po mię dzy 1 stycz nia, a 17
mar ca 2013 r. ska zu jąc je tym sa mym na dys kry mi na cję i nie spra wie dli -
wość spo łecz ną, gdyż zo sta ną po zba wio ne rów nych szans roz wo ju w ra -
mio nach tro skli wych ro dzi ców pod czas  urlo pu ro dzi ciel skie go (na co
bę dą mia ły szan sę dzie ci uro dzo ne po 17 mar ca 2013). Sa me mat ki po -
zba wia się na to miast pra wa wy bo ru (o dłu go ści urlo pu ro dzi ce mo gą
prze cież zde cy do wać sa mi). De cy zje rzą du po dyk to wa ne są przede
wszyst kim wzglę da mi eko no micz ny mi, gdyż ty dzień urlo pu ma cie rzyń -
skie go kosz tu je 80 mln. Ta kich opo rów nie miał rząd li kwi du jąc be ci ko -
we dla ro dzin o wy so kich do cho dach. Te de cy zje weszły w ży cie
od 01.01.2013. 

W mo im prze ko na niu jest to do wód na lek ce wa że nie ele men tar nych za -
ło żeń po li ty ki pro ro dzin nej w sym bo licz nym prze cież ro ku 2013 – Ro ku Ro -
dzi ny.

Nie ro zu miem jed nak pro ble mu. Prze cież pra wo two rzy my my lu dzie,
więc nie wi dzę po wo du, dla któ re go zmia ny w pla no wa nej usta wie nie mo -
gły by zo stać wpro wa dzo ne z uwzględ nie niem in te re su i do bra dzie ci uro -
dzo nych w prze cią gu pierw szych 76 dni ro ku. 

Dys kry mi no wa ne ma my nie da ją jed nak za wy gra ną two rząc wca le już
niema ły, bo li czą cy na fa ce bo oku 9 tys. osób – Ruch Ma tek I kwar ta łu,
do któ re go przy łą czy li się Oj co wie I kwar ta łu (https://www.fa ce bo ok.
com/MatkiIKwartalu2013)

O tym jak waż na jest to kwe stia, świad czy za in te re so wa nie te ma tem po -
li ty ków róż nych opcji, me diów oraz wiel ka ak tyw ność pro fi lu Ma tek I kwar -
ta łu na por ta lu Fa ce bo ok.

Do tej po ry pod pe ty cją pod pi sa ło się po nad 20 000 osób. Pod pis moż -
na zło żyć na stro nie (http://www. pe ty cje. pl/petycjePodglad.php? pe ty cje -
id=9080). Do po par cia Ru chu Ma tek i Oj ców I Kwar ta łu na ma wiam wszyst -
kich. 

radna Ha li na So bań ska 

Rok 2013 rokiem rodziny

Ruch matek i ojców
I kwartału 
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Jest Pa ni sze fem, czy sze fo wą, pre ze sem,
czy pre ze ską, dy rek to rem, czy dy rek tor ką? 
– Je stem sze fem, pre ze sem, dy rek to rem.
Tak jak by łam wi ce pre zy den tem, a nie
wi ce pre zy dent ką. 

W żeń skich na zwach fe mi nist ka z Pa ni
żad na.
– Ow szem, bo ja w ogó le nie je stem fe mi -
nist ką. W pra cy zwłasz cza. Gdzie li czą
się pro fe sjo na lizm, umie jęt no ści, kom pe -
ten cje. A to nie są atry bu ty przy na leż ne
jed nej płci. Wie le ko biet dy stan su je ta len -
ta mi męż czyzn. I wie lu męż czy znom
trud no do rów nać. I nie wi dzę tu miej sca
na fe mi nizm. To nie jest wy znacz nik za -
wo do wych re la cji.

To mo że przy naj mniej po prze Pa ni pa ry te ty.
– Nie chęt nie. Bo pa ry te tom też je stem
prze ciw na. Ja się ich bo ję wręcz. Bo prze -
cież nie o to cho dzi, by na si łę pro mo wać
ko bie ty. Dla utrzy ma nia z gó ry na rzu co -
nych pro por cji. Po wo dy me ry to rycz ne
win ny być je dy nym kry te rium. Co kto
ma w gło wie, cze go do ko nał, co po tra fi.
Je śli si ła ar gu men tów jest po stro nie ko -
biet, to niech zaj mą na wet wszyst kie
miej sca na li ście. Ale je śli ustę pu ją kom -
pe ten cja mi męż czy znom, to nie ma po -
wo du, by je z upo rem lan so wać. Ja je stem
za zdro wym roz sąd kiem. I prze ciw ni -
kiem wszyst kie go, co na si łę.

Być sze fem w spód ni cy, to oko licz ność
sprzy ja ją ca, czy ob cią że nie? Ła twiej, czy
trud niej?
– Nie wi dzę róż ni cy, choć moż li we, że są
ja kieś sub tel no ści, któ re umknę ły mo jej
uwa dze. Szef (mę ski, czy żeń ski) mu si
zbu do wać swój au to ry tet. A więc prze ko -
nać in nych, że jest rze czo wym, de cy zyj -
nym, kom pe tent nym. Czy li za pra co wać
na sza cu nek, któ ry być mo że męż czy -
znom wie lu pod wład nych przy pi su je
a prio ri. Sko ro tak, to mo że rze czy wi ście
ko bie ta mu si wło żyć wię cej wy sił ku
w bu do wa nie wi ze run ku.

Na czym Pa ni bu du je swój ima ge sze fa?
– Prze ko nu ję kon se kwen cją i wia ry god -
no ścią. Je śli coś mó wię, to ro bię. Jak
obie cu ję, to do trzy mu ję sło wa. Gdy po -
dej mu ję de cy zje, to bio rę za nie od po wie -
dzial ność. To spraw dzo na stra te gia. 

Ko bie ta szef ła go dzi oby cza je twar de go biz -
ne su?
– To wa rzy stwo ko biet sze fów na pew no
ła go dzi ję zyk po le mik i spo rów. Męż -
czyź ni rza dziej uży wa ją brzyd kich słów.
Za nie cen zu ral ne – prze pra sza ją. Więc
jed nak zna la złam ja kąś oko licz ność słu -
żą cą przy naj mniej kul tu rze ję zy ka.

Czy to mi łe, kie dy męż czyź ni ak cen tu ją Pa ni
ko bie cość na płasz czyź nie biz ne so wej?
– Nie ocze ku ję aten cji z po wo du mo jej
płci. Ani żad nych przy wi le jów. To nie ta
płasz czy zna. Ja mam być part ne rem
i chcę mieć rów ne pra wa. Nie mam kom -
plek sów za wo do wych i do brze czu ję się
me ry to rycz nie w ta kich re la cjach. Ni cze -
go męż czy znom nie za mie rzam udo wad -
niać i wo lę, by ar gu men ty od gry wa ły za -
sad ni czą ro lę. Nie chcę, aby ca ło wa no
mnie po rę kach. To nie rzad ko by wa na -
wet nie zręcz ne. 

Niech zgad nę: en tu zjast ką Dnia Ko biet też
Pa ni nie jest?
– Nie lu bię te go świę ta jesz cze z prze szło -
ści. Mi mo ka wy, raj stop i goź dzi ka…
za po kwi to wa niem. A na wet więk szych
„przy wi le jów”, bo ko bie ty -kie row nicz ki
by ły za pra sza ne do sze fów na pącz ki. A ci
si li li się na żar ty, uprzej mo ści i grzecz no -
ści. Dla mnie to by ła sztucz na sy tu acja,
ka ry ka tu ral na. Czu łam się wręcz na pięt -
no wa na ta kim zwy cza jem, w któ rym mu -
sia łam uczest ni czyć. To by ło że nu ją ce.
Od kąd pa mię tam, mia łam „aler gię”
na po dzia ły w pra cy ze wzglę du na płeć.

Po dzia ły na męż czyzn i na sła bą płeć,
do któ rej Pa ni na le ży. Stwier dzę pro wo ka -
cyj nie.

– Z przy jem no ścią przy na le żę. I lu bię
w so bie sła bo ści wy ni ka ją ce z by cia ko -
bie tą. I za ku py, i po ga dusz ki z przy ja ciół -
ka mi, i na stro je, i spa. Je stem ca łym ser -
cem „za”, ale nie w kon tek ście pra cy i za -
wo do wej rze czy wi sto ści. Tam mo ja ko -
bie cość nie prze ni ka i kon se kwent nie te -
go prze strze gam. Na ni wie za wo do wej
nie czu ję się słab szą od swo ich ko le -
gów. I nie po trze bu ję ase ku ra cji. Prze ciw -
nie – czu ję w so bie si łę, go to wość do wy -
zwań, po zna wa nia no we go. Je stem świa -
do ma, jak waż nym atu tem jest mo je wie -
lo let nie do świad cze nie. To moc ny ar gu -
ment. Po ma ga mi też świa do mość, że
pra cu ję z ze spo łem spraw dzo nych lu dzi.
Ko biet i męż czyzn. I jak nie wiem, to py -
tam. Jak nie je stem pew na  – słu cham, co

ma ją do po wie dze nia moi współ pra cow -
ni cy. Do ce niam ich kre atyw ność i za an -
ga żo wa nie. Je stem uważ na na ich su ge -
stie.

Ale ostat nie zda nie na le ży do Pa ni, a jak się
Pa ni pre zes po my li?
– Lu bię mieć ra cję, jak każ dy. Ale, gdy
już się zda rzy „wpad ka” i wiem, że po -
błą dzi łam, to się do te go przy zna ję. Cy -
wil ną od wa gę mam i lu bię ją u pod wład -
nych. Każ dy jest omyl ny, ale nie każ dy
bie rze za po mył kę od po wie dzial ność.
Jest w nas po ku sa, by zwa lić na nie prze -
wi dzia ne oko licz no ści, na nie obec nych,
na in nych. Sza nu ję tych, któ rzy „nie za -
mia ta ją pod dy wan” i też chcą być sza no -
wa ni.

Pa ni ka rie ra za wo do wa, to za wsze „ga bi ne -
ty”. Ma Pa ni w ge nach pre dys po zy cje
na sze fa?
– Sa ma na ta ką dro gę ka rie ry za wo do wej
nie wpa dła bym. Zo sta łam tym „za szcze -
pio na”. Za czy na łam pra cę w du żym, mę -
skim ze spo le, zaj mu ją cym się in we sty cja -
mi. By łam w nim je dy ną ko bie tą. Szef był
sza no wa ny i wy ma ga ją cy. I bar dzo nie
chciał przy jąć mnie pod swo je skrzy dła.
Ro bił wszyst ko, by mi po mysł pra cy pod je -
go egi dą wy bić z gło wy. Bez sku tecz nie.
Po kil ku mie sią cach od de le go wa no mnie
do pra cy w in nym dzia le. Ale wów czas to
on bar dzo się sta rał, bym wró ci ła do je go
ze spo łu. Po wie dział, co uzna łam wte dy
zaza baw ne inie do rzecz ne, że z ta ki mi pre -
dys po zy cja mi cze ka mnie szyb ki awans
ika rie ra sze fa. Więc wza sa dzie to on wpo ił
mi prze ko na nie, że po win nam kie ro wać
ludź mi. Je go wia ra we mnie by ła mo ty wu -
ją ca. To był i kom ple ment, i pre zent.

A więc to szef – męż czy zna wy pro mo wał
sze fa – ko bie tę. Co te raz szef – ko bie ta z do -
świad cze niem mo że zro bić (i czy mo że) dla
ko biet, któ re są na po cząt ku swych za wo do -
wych ka rier?
– Je że li jed na do świad czo na ko bie ta mo że
coś zro bić dla dru giej, to na uczyć ją od kry -
wać, ile jest war ta. Prze ko nać, że nie po -
win na mieć kom plek sów z ra cji płci. Mo -
ty wo wać, by by ła jak naj lep sza i uwie rzy ła
w swój po ten cjał. Mo że też ją pro mo wać.
Ale nie jak ko bie ta ko bie tę. Lecz wte dy,
gdy obiek tyw nie za słu gu je na uzna nie
i szan sę. Aby to był awans me ry to rycz ny,
a nie płci. I je śli kom pe tent nych „sze fów
wspód ni cy” bę dzie nam przy by wać, to tyl -
ko się cie szyć. Choć nie cie szy mnie sa mo
okre śle nie. Wciąż nie mo gę oprzeć się wra -
że niu, że to re likt ana chro nicz ne go my śle -
nia z cza sów, gdy ko bie ta – szef by ła ewe -
ne men tem. Jak dziś urlop „ta cie rzyń ski”.

Dzię ku ję za roz mo wę.

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

Dzień kobiet? Codziennie...
Rozmowa z Magdaleną Pochwalską, prezesem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu

4 marca, z okazji Dnia Kobiet, w Radiu ESKA ruszył
konkurs „Co wiesz o Rafale Brzozowskim?”.
Informacje należy przesyłać na adres: 
kingaimarcin@eska.pl
Do wygrania: dzień w Spa w Hotelu Centuria
w Ogrodzieńcu, kosmetyki od Perfumerii Marionnaud
oraz kolacja z Rafałem Brzozowskim.
Serdecznie zapraszamy do zabawy.

Kolacja z Rafałem
Brzozowskim

O zdecydowanym, pewnym siebie szefie myślimy
z uznaniem. Podobne cechy u szefa – kobiety
przyklejają jej etykietę hetery. Dyrektor mówi
zdecydowanie i głośno. Dyrektorka histeryzuje. Prezes
buduje autorytet. Prezeska jest oschłą babą. „Stary”
zweryfikował pogląd. „Stara” jest humorzasta. Chcemy
równouprawnienia, ale w naszej mentalności daleko
nam do demokracji. Na kobiety z wysoką pozycją
zawodową patrzymy podejrzanie. Że oto jej dzieci
cierpią na pewno. Mąż odszedł, bo nie wytrzymał. No

i żadna z niej gospodyni domowa. Awans w spódnicy
rodzi też podejrzenia o pozamerytoryczne argumenty.
Kunktatorstwo, romans, poplecznictwo. Budzi zawiść
miernych i wiernych zasadzie, że kariera wyklucza
kobiecość, że to zawłaszczanie niwy przylanej
mężczyznom. Feministki z każdej amunicji strzelają
do tak anachronicznych poglądów, ale ta siła
rażenia – choć intencja dobra – przeraża nawet część
kobiet. Nawet te, które ich aktywność rozumieją
i popierają, niekoniecznie chcą łamać stereotypy

pod szyldami feminizmu. Nie brakuje też pań, którym
prywatnie kobiecych atrybutów odmówić nie można,
a jednak zawodowo są menadżerami (menadżerkami)
w czystej bezpłciowej postaci. A więc ich płeć jest
przezroczysta (nieobecna) w świecie biznesu. Na rzecz
kompetencji i mocnej, merytorycznej pozycji.

Jest jak jest. I póki rewolucja w głowach nie zmieni
optyki, kobiety na stanowiskach muszą być
zdeterminowane – być lepiej, bardziej, więcej, bo

„tak samo” i „ równie dobrze” to jeszcze za mało. 
Jak to jest być szefem (szefową) od niemal zawsze?
Z zawodu wręcz? Zapytaliśmy właściwą kobietę
z praktyką funkcyjną – Magdalenę Pochwalską.
Przeszła przez wysokie stanowiska w firmie,
spółdzielczości, w urzędzie jako wiceprezydent
Sosnowca. A od wielu lat „dowodzi” w spółce, którą
wyciągnęła z finansowego kanału – w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Sosnowcu.                                              Li dia Tar czyń ska



Ja kie są głów ne za ło że nia i ce le Eu ro -
pej skie go Pro gra mu Praw ne go? 
Zini cja ty wy pro fe so ra Ada ma Gier -
ka, po sła do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, re ali zo wa ny jest Eu ro pej ski
Pro gram Praw ny. To pro gram sek to -
ro wy, re ali zo wa ny w Pol sce, któ ry
ma nace lu bu do wa nie świa do mo ści
praw nej miesz kań ców. Stwo rze nie
te go pro gra mu to efekt kon sta ta cji
pro fe so ra Ada ma Gier ka, iż szcze -
gól nie w na szym re gio nie, ze
wzglę du nadu że sku pi sko lud no ści,
ro dzą ce się spe cy ficz ne pro ble my,
wy ni ka ją ce cho ciaż by zre struk tu ry -
za cji iprze mian za cho dzą cych wre -
gio nie, do stęp napo moc praw najest
szcze gól nie po trzeb na. 

Eu ro pej ski Pro gram Praw ny
skła da się z kil ku głów nych ob sza -
rów. Pierw szym znich są bez płat ne
warsz ta ty, se mi na ria i kon fe ren cje,
or ga ni zo wa ne dla miesz kań ców re -
gio nu. Od by wa ją się w róż nych
mia stach na sze go okrę gu, cy klicz -
nie w Dą bro wie Gór ni czej, Za brzu
iKa to wi cach. Mam na dzie ję, że bę -
dą or ga ni zo wa ne tak że w So snow -
cu. Uczest ni czą w nich pra cow ni cy
na uko wi, praw ni cy prak ty cy, adzia -
ła nia są kie ro wa ne do róż nych grup
spo łecz nych. Z jed nej stro ny dla
przed się bior ców, po nie waż ich
szan se na ryn ku wdu żej mie rze za -
le żą od do brej zna jo mo ści pra wa
kra jo we go i eu ro pej skie go, jak
i moż li wo ści po zy ski wa nia fun du -
szy unij nych. Z dru giej zaś stro ny,

re ali zu je my warsz ta ty dla miesz -
kań ców nate ma ty istot ne dla każ de -
go oby wa te la. Za kres oma wia nych
naj czę ściej za gad nień obej mu je pra -
wo miesz ka nio we, lo ka lo we, pod -
sta wy pra wa ro dzin ne go, wtym ca -
łą sfe rę zwią za ną z prze ciw dzia ła -
niem prze stęp czo ści w ro dzi nie,
sze ro ko ro zu mia ne warsz ta ty pra wa
cy wil ne go, wtym szcze gól nie spad -
ko we go i rze czo we go oraz  pra wo
eu ro pej skie.

Or ga ni zu je my tak że cy klicz nie
kon fe ren cje, na któ re za pra sza my
eks per tów, sta ra jąc się po dej mo -
wać  waż ne te ma ty, w prze strze ni
ko niecz nych zmian wpra wie kra jo -
wym.

Warsz ta ty od by wa ją się co dwa ty go -
dnie w Dą bro wie Gór ni czej i Za brzu,
a w So snow cu te wła śnie ele men ty
pro gra mu za mie rza my wdra żać. 

Obec nie w So snow cu re ali zu je cie
dru gi ele ment Eu ro pej skie go Pro -
gra mu Praw ne go, czy li bez płat ne
po ra dy praw ne dla miesz kań ców…

Praw ni cy an ga żo wa ni przez
pro fe so ra Ada ma Gier ka  udzie la ją
po rad praw nych w za kre sie pra wa
pol skie go i pra wa eu ro pej skie go,
wtym po rad wza kre sie po stę po wa -
nia przedEu ro pej skie go Try bu na łu
Praw Czło wie ka wStras bur gu. Wy -
spe cja li zo wa ni w tym za kre sie
praw ni cy udzie la ją po rad ipo ma ga -
ją for mu ło wać skar gi. Kil ku krot nie
przy na szej po mo cy, skar gi zo sta ły
zło żo ne, po zy tyw nie za re je stro wa -
ne, cze ka my na pierw sze orze cze -
nia. To by ły bar dzo róż ne spra wy.
Gło śną by ła kwe stia utra ty upraw -
nień eme ry tal nych przez bar dzo
sze ro kie gru py spo łecz ne, nasku tek
zmian praw nych wpo rząd ku kra jo -
wym i wo bec tych zmian for mu ło -

wa ne skar gi do ETPCz w opar ciu
o isto tę praw ma jąt ko wych i gwa -
ran cje  praw na by tych. Po ma ga li -
śmy też wno sić skar gi w spra wach
zwią za nych zprze wle kło ścią po stę -
po wa nia przed or ga na mi kra jo wy -
mi. Ko rzy sta jąc z oka zji, zwra cam
uwa gę, że po za róż ny mi wa run ka -
mi, któ re trze ba speł nić, na le ży pa -
mię tać o dwóch szcze gól nych.
Pierw szym jest wy czer pa nie kra jo -
wej dro gi pro ce so wej, adru gi to zło -
że nie skar gi doTry bu na łu wter mi -
nie sze ściu mie się cy od za koń cze -
nia spra wy. To istot ne.

Z ja ki mi spra wa mi naj czę ściej zgła -
sza ją się miesz kań cy? 
W So snow cu, po dob nie jak w in -
nych mia stach na sze go re gio nu, po -
ra dy ocie ra ją się o te ma ty kę naj bliż -
szą miesz kań com, więc pra wo cy -
wil ne, szcze gól nie pra wo spad ko -
we, miesz ka nio we. Ze wzglę du
na cha rak ter re gio nu po ja wia się
sze reg spraw zwią za nych z upraw -
nie nia mi pra cow ni ków sek to ra
prze my słu cięż kie go, świad czeń
zwią za nych z cho ro ba mi za wo do -
wymi po stę po wań w kie run ku
stwier dze nia cho rób za wo do wych. 

Kosz ty po mo cy praw nej są re la tyw nie
wy so kie, więc z pew no ścią usta wia
się dłu ga ko lej ka chęt nych…
W So snow cu udzie la my po rad raz
w ty go dniu, w czwart ki w go dzi -
nach od 14.30 do 17.00 w biu rze

Ra dy Miej skiej SLD przyul. Zwy -
cię stwa17, powcze śniej szym te le -
fo nicz nym  uzgod nie niu ter mi nu
pod nr tel. 266 00 52. Pod tym nu -
me rem moż na się za pi sać i zgło sić
po po ra dę praw ną, udzie la ną
w biu rach za rów no w So snow cu,
jak i Dą bro wie Gór ni czej, Za brzu
czy Ka to wi cach. Wię cej in for ma cji
moż na uzy skać tak że na stro nie in -
ter ne to wej: www.gie rek.eu. Do tej
po ry udzie li li śmy już po nad dwóch
ty się cy bez płat nych po rad. Za in te -

re so wa nie tą for mą po mo cy jest
fak tycz nie ogrom ne. Śred nio
na po ra dę trze ba cze kać oko ło 30
dni. W So snow cu, ze wzglę du
na to, że do pie ro od dwóch mie się -
cy udzie la my po rad wtym mie ście,
to czas ocze ki wa nia jest krót szy
i wy no si obec nie oko ło dwóch ty -
go dni. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Bezpłatne warsztaty, seminaria i konferencje oraz porady prawne dla mieszkańców to trzon Europejskiego Programu Prawnego, realizowanego z inicjatywy prof. Adama Gierka 

Pomogą profesjonaliści 
Rozmowa z Tomaszem A. Kordysem, Koordynatorem Europejskiego Programu Prawnego i Asystentem Krajowym Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Adama Gierka
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Se rią czte rech wy jaz do wych spo tkań
roz pocz ną run dę wio sen ną pił ka -
rze II-li go we go Za głę bia. – Być mo -
że teo re tycz nie uła twi nam to spra wę.
Na ob cych bo iskach sku pia my się
tyl ko na wal ce o punk ty, styl tu taj nie
bę dzie aż tak waż ny – mó wi
przed roz po czę ciem roz gry wek tre -
ner so sno wi czan Mi ro sław Kmieć.

Po run dzie je sien nej Za głę bie z do -
rob kiem 23 punk tów zaj mu je w ta be -
li II li gi 12 miej sce. Do miej sca gwa -
ran tu ją ce go awans so sno wi cza nom
bra ku je ośmiu punk tów, ale tyl ko naj -
więk si opty mi ści li czą, że nasz ze spół
jest w sta nie włą czyć się do wal ki
o pre mio wa ną awan sem lo ka -
tę. – W szko le z kla sy do kla sy uzy sku -

je się pro mo cję. Awans więc to rzecz
na tu ral na, ale mó wiąc se rio ze spół ma
wal czyć w każ dym me czu o zwy cię -
stwo. Co bę dzie da lej zo ba czy -
my – uśmie cha się pre zes Za głę bia.

– Naj pierw chce my so bie za gwa -
ran to wać spo koj ny byt, a po tem zo ba -
czy my. Na więk szym lu zie na pew no
moż na wię cej – do da je tre ner Kmieć.

Przed run dą wio sen ną w ze spo le
Za głę bia do szło do kil ku zmian per -
so nal nych, pa trząc przez pry zmat
mi nio nych se zo nów by ły to w za sa -
dzie zmia ny ko sme tycz ne. Moż -
na wręcz po wie dzieć, że więk sza ro -
ta cja mia ła miej sce na ław ce tre ner -
skiej, gdzie w miej sce Je rze go Wy -
rob ka po ja wił się Mi ro sław Kmieć,

a je go asy sten tem zo stał Ar tur Der -
bin.

Na pew no naj wię cej emo cji wzbu -
dzi ło odej ście Mar ci na La chow skie go,
z któ rym za po ro zu mie niem stron roz -
wią za no kon trakt. By ły ka pi tan na szej
dru ży ny prze niósł się do Ru chu Zdzie -
szo wi ce. Je go miej sce ma za jąć Łu kasz
Gru be, któ ry do So snow ca tra fił z wy -
co fa ne go z li gi Le cha Ry pin. Tre ne rzy
dłu go szu ka li z ko lei na past ni ka – te -
sto wa ni by li m.in.: Da wid Jar ka
i Czech To mas Do ce kal – osta tecz nie
na Lu do wym za gra Łu kasz Tu micz,
któ ry ostat nio bro nił barw GKS-u Ty -
chy. – Szkie let ze spo łu zo stał, cie szę
się, że na sa mym po cząt ku przy go to -
wań za kon trak to wa li śmy Łu ka sza

Gru be, któ ry ma za jąć miej sce po Mar -
ci nie La chow skim. Dłu żej trwa ły po -
szu ki wa nia na past ni ka, osta tecz nie
rzu tem na ta śmę się gnę li śmy po Tu mi -
cza. W kil ku spa rin gach z wy żej no to -
wa ny mi ze spo ła mi po ka za li się z do -
brej stro ny, dla te go też z na dzie ja mi
przy stę pu je my do tej run dy. So lid nie
prze pra co wa li śmy zi mę, du żo na pew -
no dał nam obóz w Isteb nej. Ten ze spół
na pew no ma po ten cjał, trze ba tyl ko go
wy krze sać i li czę, że nam się to uda –
mó wi tre ner Kmieć.

W do brym na stro ju pierw szych
spo tkań wy cze ku je tak że pre zes klu bu
Le szek Ba czyń ski. – My ślę, że zro bi -
li śmy wszyst ko co się da ło aby przy go -
to wa nia prze bie ga ły tak jak po win ny.
Tre ner do stał wszyst ko co chciał, choć
przy znam szcze rze, że gdy bym był
tre ne rem od pre ze sa wy ma gał bym
wię cej – uśmie cha się Ba czyń -
ski. – Te raz wszyst ko w no gach pił ka -
rzy. Za dba li śmy o obóz, któ re go daw -
no już w klu bie nie by ło, by ły spa rin gi
z moc ny mi ry wa la mi, w mia rę moż li -
wo ści uzu peł ni li śmy skład. Wia do mo,
że ca ły czas mu si my bo ry kać się z dłu -
ga mi, któ re sys te ma tycz nie ni we lu je -
my. Fir ma jest wy pła cal na – do da je
Ba czyński.

Pod czas zi mo wej prze rwy do ko na -
no tak że wy bo ru no we go ka pi ta na, zo -
stał nim Sła wo mir Jar czyk.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
Adres: ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec, telefon.
(32) 299-64-40
Stadion: ul. Kresowa 1
Prezes: Leszek Baczyński
Kierownik drużyny: Piotr Caliński
Trener bramkarzy: Robert Stanek
II trener: Artur Derbin
Trener: Mirosław Kmieć
Bramkarze: Dawid Kudła (92), Marcin Suchański (77),
Mateusz Wieczorek (89).
Obrońcy: Wojciech Białek (87), Sławomir Jarczyk (80),
Adrian Marek (87), Jovan Ninkovic (87), Wołodymyr
Ostrouszko (79), Adrian Pajączkowski (79), Maciej
Rozmus (94)
Pomocnicy: Michał Cyganek (92), Paweł Domański (93),
Łukasz Grube (85), Łukasz Matusiak (85), Jakub Malara
(95), Marcin Sierczyński (91), Tomasz Szatan (88), Dawid
Ryndak (89), Dawid Weis (92)
Napastnicy: Michał Grunt (93), Rafał Jankowski (85),
Hubert Tylec (94), Łukasz Tumicz (85)
Przybyli: Domański (AKS Niwka Sosnowiec), Grube
(Lech Rypin), Tumicz (GKS Tychy), Rozmus (Odra
Wodzisław), Malara (juniorzy)
Ubyli: Marcin Lachowski (Ruch Zdzieszowice), Jan Pawlak
(Skra Częstochowa), Paweł Lesik (Górnik Wesoła), Łukasz
Rojewski, Sebastian Kopeć, Mateusz Gleń.
Terminarz Wiosna 2013 – mecze w Sosnowcu:
22. kolejka (06.04.13 – sobota, godz. 16.00) 

MKS Oława
24. kolejka (20.04.13 – sobota, godz. 17.00) 

Chrobry Głogów
26. kolejka (28.04.13 – niedziela, godz. 12.00) 

MKS Kluczbork
28. kolejka (08.05.13 – środa, godz. 17.00) 

Górnik Wałbrzych
30. kolejka (18.05.13 – sobota, godz. 17.00) 

Ruch Zdzieszowice
32. kolejka (29.05.13 – środa, godz. 17.00) 

Elana Toruń
34. kolejka (09.06.13 – niedziela, godz. 17.00) 

Jarota Jarocin

Zagłębie gotowe na wiosnę
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Tadeusz Kościuszko 
(1746-1817), generał, bohater narodowy Polski i Stanów Zjednoczonych 

Uro dził się 4 lu te go 1776 r. w Me -
re czowsz czyź nie na Po le siu ja ko
czwar te dziec ko Lu dwi ka Ta de -
usza i Te kli z Ra tom skich.
Po ukoń cze niu szko ły śred niej
kształ cił się w Szko le Ry cer skiej,
na stęp nie ja ko sty pen dy sta kró -
lew ski wy je chał do Pa ry ża.
W 1774 r. w stop niu ka pi ta na ar -
ty le rii po wró cił do kra ju. W 1775 r.
wy je chał do Ame ry ki, by wziąć
udział w wal ce o nie pod le głość
Sta nów Zjed no czo nych. Ja ko in -
ży nier woj sko wy for ty fi ko wał Fi -
la del fię i obo zy ame ry kań skiej ar -
mii pół noc nej. W paź dzier ni -
ku 1775 r. mia no wa ny zo stał przez

Kon gres puł kow ni kiem. W wal -
kach szcze gól nie od zna czył się
przy ob lę że niu Sa ra to gi (1777),
w 1783 r. mia no wa ny zo stał ge ne -
ra łem bry ga dy. W na stęp nym ro -
ku wró cił do Pol ski i osiadł w ro -
dzin nym ma jąt ku Siech no wi cze.
W 1789 r. po wo ła ny zo stał do woj -
ska pol skie go w stop niu ge ne ra ła -
-ma jo ra. W 1792 r. w cza sie woj -
ny pol sko -ro syj skiej wal cząc w ar -
mii ko ron nej od zna czył się w bi -
twach pod Zie leń ca mi, a zwłasz -
cza pod Du bien ką. Po przy stą pie -
niu Sta ni sła wa Au gu sta do Tar go -
wi cy po dał się do dy mi sji i wy je -
chał do Lip ska. W 1793 r., z ra -

mie nia emi gra cji pol skiej, udał się
do Pa ry ża, by uzy skać po moc dla
Pol ski od fran cu skie go rzą du re -
wo lu cyj ne go. Je go mi sja nie po -
wio dła się. Prze wi dzia ny na przy -
szłe go wo dza po wsta nia w Pol sce,
brał udział w pra cach sprzy się że -
nia po wstań cze go 1793-1794. We
wrze śniu 1793 r., uzna jąc brak
moż li wo ści zor ga ni zo wa nia sku -
tecz ne go po wsta nia na ro do we go,
wy je chał do Włoch. Po wró cił
do Pol ski w mar cu 1794. Po ogło -
sze niu in su rek cji w Kra ko wie
(24 III 1794) Ko ściusz ko ob jął
wła dzę dyk ta tor ską ja ko Naj wyż -
szy Na czel nik Si ły Zbroj nej Na ro -

do wej. W cza sie trwa nia walk sto -
so wał no wą tak ty kę w za kre sie
współ dzia ła nia bro ni, sta ra jąc się
re kom pen so wać nie do sta tecz ne
uzbro je nie i wy szko le nie ar mii po -
wstań czej. Wy ka zał du że umie jęt -
no ści w za kre sie for ty fi ka cji po lo -
wych. Roz bi cie wojsk ro syj skich
pod Ra cła wi ca mi (4 IV 1794)
umoż li wi ło spo koj niej sze or ga ni -
zo wa nie ar mii pol skiej i po zy ska -
nie chło pów. Dla zjed na nia miesz -
kań ców wsi ogło sił dwa uni wer sa -
ły (pod Wi nia ra mi 2 V i Po łań -
cem 7 V 1794) zno szą ce pod dań -
stwo oso bi ste i ogra ni cza ją ce
pańsz czy znę. Po klę sce pod Ma -

cie jo wi ca mi (10 X 1794) wię zio -
ny w twier dzy pie tro paw łow skiej
w Pe ters bur gu. Zwol nio ny przez
ca ra Paw ła I w 1796 r., po zło że niu
przy się gi wier no ści ca ro wi,
w 1797 r. wy je chał do Sta nów
Zjed no czo nych. W lip cu 1798 r.
przy był do Pa ry ża, gdzie współ -
dzia łał przy two rze niu Le gio nów
Pol skich. Sprze ci wiał się jed nak
wią za niu spra wy pol skiej z Na po -
le onem, któ re mu nie ufał. W1799 r.
brał udział w za kła da niu w kra ju
To wa rzy stwa Re pu bli ka nów Pol -
skich. Zmarł 15 paź dzier ni -
ka 1817 r. w Szwaj ca rii (w So lu -
rze), gdzie spę dził ostat nie la ta

swe go ży cia. W czerw cu na stęp -
ne go ro ku zo stał uro czy ście po -
cho wa ny w kryp cie św. Le onar da
na Wa we lu. W So snow cu bo ha ter
na ro do wy Pol ski i Sta nów Zjed -
no czo nych upa mięt nio ny jest nie -
wiel kim pla cem na po gra ni czu
Po go ni i Siel ca, gdzie rów nież
usy tu owa ny jest po świę co ny je go
oso bie obe lisk. Zo stał on od sło -
nię ty w 1917 ro ku za przy zwo le -
niem ów cze snych władz nie miec -
kich So snow ca w 100. rocz ni cę
śmier ci Ta de usza Ko ściusz ki, na -
stęp nie znisz czo ny pod czas II woj -
ny świa to wej i re sty tu owa ny
w 1983 ro ku.

Juliusz Kossak
(1824-1899), malarz, rysownik
i ilustrator

Uro dził się 29 paź dzier ni ka 1824
r. w No wym Wi śni czu ja ko naj -
star szy syn Mi cha ła Kos sa ka, któ -
ry był wła ści cie lem nie wiel kiej
wsi Kni hi nin pod Sta ni sła wo wem
i sę dzią oraz An to ni ny z So bo lew -
skich. Od wcze sne go dzie ciń stwa
Ju liusz miesz kał we Lwo wie. Na -
uki po bie rał w szko le Oj ców Ba -
zy lia nów; na wy raź ną proś bę mat -
ki ukoń czył stu dia praw ni cze
na Uni wer sy te cie Lwow skim.
Rów no cze śnie uczył się ma lar -
stwa u Ja na Masz kow skie go, ce -
nio ne go lwow skie go pe da go ga.
Pierw szym mi strzem i do rad cą
mło de go Ju liu sza był ma larz ko ni,
akwa re li sta Piotr Mi cha łow ski.
W 1844 r. Kos sak, dzię ki zna jo -
mo ści i pro tek cji Gwal ber ta Paw -
li kow skie go oraz Ka zi mie rza i Ju -
liu sza Dzie du szyc kich, wszedł
w śro do wi sko zie miań skie. Za czął
swo ją dro gę ar ty stycz ną do sła wy.
Miał wie lu me ce na sów, a prze by -
wa jąc w ich dwo rach ob ser wo wał
ży cie ary sto kra cji, ma lo wał sce ny
z po lo wań, por tre ty, ko nie, stad ni -
ny. W dniu 25 sierp nia 1855 ro ku
po ślu bił Zo fię Gał czyń ską cór kę
Woj cie cha „Wo sia” z Sią szyc her -
bu So ko la. Ślub miał miej sce
w ko ście le w Gro cho wach
i wkrót ce po tem mło de mał żeń -
stwo wy je cha ło do Pa ry ża, gdzie
przez pięć lat Kos sak sa mo dziel -
nie stu dio wał zbio ry mu ze al ne.
W Pa ry żu przy szli na świat wszy -
scy trzej sy no wie Ju liu sza: bliź nia -
cy Woj ciech i Ta de usz (w noc syl -
we stro wą 1856/1857, stąd róż ni ca
w da tach uro dze nia) oraz młod szy
Ste fan (1858). Oj cem chrzest nym
naj star sze go Woj cie cha zo stał
przy ja ciel ma la rza, zna ny ba ta li sta
fran cu ski, Ho ra cy Ver net. W1860 r.
Kos sak przy jął pro po zy cję kie ro -
wa nia dzia łem ar ty stycz nym Ty -
go dni ka Ilu stro wa ne go. Po wró cił
do kra ju i za miesz kał w War sza -
wie. Do 1868 zaj mo wał się głów -
nie pra cą ilu stra to ra i ma lo wa niem
scen ba ta li stycz no -hi sto rycz nych.
Za in te re so wa nie sztu ką eu ro pej -
ską, dal sza chęć kształ ce nia i kon -
tak tów z in ny mi ma la rza mi przy -
wio dły Kos sa ka do Mo na chium.
Po nie speł na rocz nym po by cie
w śro do wi sku ma lar skim, gdzie
ma lo wał w pra cow ni Fran cisz ka
Ada ma obok Jó ze fa Brand ta, po -
wró cił do kra ju i osie dlił się wraz
z ro dzi ną w Kra ko wie. Wte dy

wła śnie ku pił dwo rek po cząt ko wo
zwa ny Wy go dą, póź niej Kos sa -
ków ką (Kos sa ko wie mie li już
wów czas pię cio ro dzie ci, oprócz
sy nów dwie cór ki – Zo fię i Ja dwi -
gę). Głów nym po wo dem opusz -
cze nia War sza wy by ła nie chęć
do kształ ce nia sy nów w szko le
zru sy fi ko wa nej w ra mach re pre sji
po po wsta niu stycz nio wym. Kra -
kow ski dom Ju liu sza był miej scem
spo tkań to wa rzy skich eli ty ar ty -
stycz nej Kra ko wa. By wa li tam
m.in.: Adam Asnyk, Hen ryk Sien -
kie wicz, Sta ni sław Wit kie wicz,
Jó zef Cheł moń ski i wie lu jesz cze
in nych, zna nych ar ty stów ma la rzy,
pi sa rzy i ak to rów. Ju liusz Kos sak
an ga żo wał się w dzia łal ność kul -
tu ral ną To wa rzy stwa Przy ja ciół
Sztuk Pięk nych, kra kow skie go od -
dzia łu Mu zeum Na ro do we go, ko -
mi te tu or ga ni za cyj ne go ob cho -
dów 50-le cia pra cy Jó ze fa Igna ce -
go Kra szew skie go, Ko ła Ar ty -
stycz no -Li te rac kie go. W 1880 zo -
stał uho no ro wa ny Krzy żem Ka -
wa ler skim Or de ru ce sa rza Fran -
cisz ka Jó ze fa. Ma lo wał i miesz kał
do koń ca ży cia w Kos sa ków ce.
Dzie ła Ju liu sza Kos sa ka to głów -
nie akwa re le wiel kich roz mia rów
o ja snym ko lo ry cie i do sko na łej
kom po zy cji, gra fi ki, a tak że ilu -
stra cje do ksią żek i cza so pism.
Wszyst kie są do wo dem fa scy na cji
ma la rza przy ro dą, folk lo rem, oby -
cza jo wo ścią. Wy cho wa ny w du -
chu pa trio ty zmu, ukształ to wa ny
przez ro man tyzm miał po trze bę
speł nie nia mi sji. Po przez te ma ty -
kę swo ich ob ra zów chciał za in te -
re so wać Po la ków – po zba wio nych
w okre sie roz bio ro wym wła snej
oj czy zny – hi sto rią i prze szło ścią.
Się gał do te ma ty ki hi sto rycz no -
-ro dza jo wej – „ku po krze pie niu
serc”. Uwa ża ny jest za twór cę pol -
skie go ma lar stwa ba ta li stycz ne go,
mi strza tech ni ki akwa re lo wej, kla -
sy ka ma lar stwa li te rac kie go. Ulu -
bio nym te ma tem sztu ki Ju liu sza
Kos sa ka by ły sce ny z ry cer skiej
prze szło ści Po la ków, a wy jąt ko we
miej sce w je go twór czo ści zaj mu -
ją kom po zy cje, w któ rych głów -
nym pod mio tem jest koń.
Od 1854 r. wy sta wiał w Pol sce
i za gra ni cą, w sa mym Kra ko -
wie 207 ob ra zów. Zmarł w 3 lu te -
go 1899 w Kra ko wie, a w So -
snow cu jest pa tro nem uli cy
w dziel ni cy Śro du la.

Fa la ru chu re wo lu cyj ne go w Ro sji
w stycz niu 1905 ro ku do tar ła rów -
nież do Kró le stwa Pol skie go.
Do wal ki straj ko wej przy stą pi li ro -
bot ni cy War sza wy, Ło dzi, Za głę -
bia Dą brow skie go. Si łą spraw czą
wy stą pień ro bot ni czych by ła Pol -
ska Par tia So cja li stycz na łą czą ca
w pro gra mie ha sła so cjal ne z nie -
pod le gło ścio wy mi. Okrę go wy
Ko mi tet Ro bot ni czy (OKR) PPS
Za głę bia Dą brow skie go wy dał
ode zwę, w któ rej we zwał ro bot ni -
ków do wal ki pod ha słem „Precz
z rzą dem car skim”. 1 lu te go 1905
ro ku roz po czął się w So snow cu
strajk po wszech ny. Pra cę po rzu ci li

ro bot ni cy fa bry ki „Fit zner i Gam -
per”, hu ty „Ka ta rzy na”, Za kła dów
De ich sla, Scho ena, Die tla i in.
Straj kom to wa rzy szy ły po cho dy
i ma ni fe sta cje. Naj więk sza
z nich, 5 lu te go, zgro ma dzi ła
ok. 50 tys. osób. Pod czas wie cu
wy bra no Ko mi tet Straj ko wy,
w skład któ re go we szli przed sta wi -
cie le PPS i So cjal de mo kra cji Kró -
le stwa Pol skie go i Li twy, a tak że
pra wi co wej Na ro do wej De mo kra -
cji oraz bez par tyj ni. Ro bot ni cze
wy stą pie nia po par ła in te li gen cja,
mło dzież szkol na i drob no miesz -
czań stwo. Do ma ga no się za rów no
swo bód na ro do wych i oby wa tel -

skich, jak i po pra wy wa run ków so -
cjal nych. Wal kę pró bo wa no stłu -
mić róż ny mi, tak że bru tal ny mi
me to da mi. 9 lu te go do zgro ma -
dzo nych pod hu tą „Ka ta rzy ną”
ma ni fe stan tów strze la ło woj sko.
Zgi nę ło 30 osób, a po nad 100 zo -
sta ło ran nych. Strajk po wszech ny
w Za głę biu Dą brow skim za koń -
czył się w mar cu. Ro bot ni cy uzy -
ska li nie znacz ną pod wyż kę za rob -
ków, skró ce nie cza su oraz nie wiel -
ką po pra wę wa run ków pra cy.
Punk tem kul mi na cyj nym re wo lu -
cji w Za głę biu by ły ma so we wie -
ce, ma ni fe sta cje i straj ki w okre sie
od 31 paź dzier ni ka do 10 li sto pa -

da 1905 ro ku. Prze szły one do hi -
sto rii pod na zwą okre su Re pu bli ki
Za głę biow skiej. Zde cy do wa nie
prze wa ża ły wów czas żą da nia po li -
tycz ne. Wy stę po wa no prze ciw ko
ab so lu ty zmo wi car skie mu, do ma -
ga no się re pu bli ki de mo kra tycz nej.
Two rzo no Ko mi te ty Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go, do któ rych
wcho dzi li przed sta wi cie le miesz -
czań stwa, in te li gen cji i ro bot ni -
ków. Wpro wa dze nie w dniu 10 li -
sto pa da 1905 ro ku sta nu wo jen ne -
go w Za głę biu za koń czy ło ten
okres. Od tej po ry sys te ma tycz nie
spa da ła ak tyw ność ro bot ni ków.
W 1907 ro ku re wo lu cja wy ga sła. 

REWOLUCJA
1905-1907

Huta Katarzyna



marzec 2013 nr 3

miasto

11

04.02.– dru ży na II LO im. E. Pla ter
w skła dzie Ka ro li na Mi cha lik, Mi chał Ka -
lan dyk iMa te usz Po nic ki wspie ra na
przez prze wod ni czą ce go Par tii De mo -
kra tycz nej An drze ja Ce liń skie go po ko -
na ła wde ba cie oks fordz kiej przed sta wi -
cie li IV LO im. St. Sta szi ca oraz ich eks -
per ta, po sła So li dar nej Pol ski, An drze ja
De rę. Te za de ba ty, któ rej bro ni li ucznio -
wie Pla ter brzmia ła: „WPol sce nie jest
moż li wa praw dzi wa de ba ta pu blicz na”.
Prze my śla na stra te gia i licz ne ar gu men -
ty obu stron spra wi ły, że po je dy nek
na ri po sty stał się na praw dę za cie kły,
choć na szczę ście utrzy ma ny wkul tu -
ral nej i przy ja ciel skiej at mos fe rze. Osta -
tecz nie ju ry zło żo ne z uczniów III i VI LO
do ce ni ło traf ność ar gu men tów „pla te -
ran” i przy zna ło im zwy cię stwo.
08.02.– re dak cja szkol nej ga zet ki
„Śmia ło”, któ ra uka zu je się odpo nad
dwu dzie stu lat wZe spo le Szkół Eko no -
micz nych, zo sta ła wy róż nio na już po raz
pią ty spo śród ty się cy po dob nych dzia ła -
ją cych wszko łach ca łej Pol ski. Mło dzi re -
dak to rzy, któ rzy odsa me go po cząt ku
bio rą udział wpro jek cie Ju nior Me dia
i pu bli ku ją swo je ma te ria ły wwy da niu
elek tro nicz nym ga zet ki „Śmia ło”, zo sta li
wy róż nie ni wstycz nio wym kon kur sie Ju -
nior wDru ku, uzy sku jąc ty tuł lau re ata. 
8-10.02.– wExpo Si le sia od by ły się
ko lej ne Tar gi Sprzę tu Pły wa ją ce go
i Spor tów Wod nych BOAT EXPO oraz 6.
Tar gi Tu ry stycz ne INTOUREX. Nie zwy -
kle in te re su ją cy był pro gram wy da rzeń
to wa rzy szą cych, kon kur sy, warsz ta ty,
pre zen ta cje oraz bar dzo atrak cyj ne na -
gro dy: rej sy ża glow cem (m. in. dwu mie -
sięcz ny rejs Fry de ry kiem Cho pi nem
doMar ty ni ki dla mło dzie ży), wy ciecz ki
do Lwo wa, kur sy na pa ten ty że glar skie,
rej sy wPol sce.  Cie ka wą pre zen ta cję
przed sta wił part ner Tar gów – po wiat
pszczyń ski. Na je go sto isku oraz na sce -
nie głów nej zo ba czyć moż na by ło m.in.
wy stę py re gio nal nych ze spo łów folk lo -
ry stycz nych, pre zen ta cje gmin, po sma -
ko wać re gio nal nej kuch ni.
10.02. – 101. uro dzi ny ob cho dzi ła
miesz kan ka So snow ca Ma tyl da Sier ka.
Z tej oka zji za stęp ca pre zy den ta Zbi -
gniew Sza le niec zło żył na rę ce Pa ni Ma -
tyl dy na gro dę Ju bi le uszo wą wraz z dy -

plo mem. Sza now nej Ju bi lat ce skła da -
my ser decz ne ży cze nia, przede wszyst -
kim prze ży cia ko lej nych lat w zdro wiu.
12.02.– Fi lia nr17 MBP naPo go ni
przyul. Bę dziń skiej oraz spół ka au tor ska
To masz Ko stro & Le on Bro felt zor ga ni zo -
wa li spo tka nie pro mu ją ce książ kę „Amu -
let. Czy ta dło dosa mo lo tu na li niach
trans atlan tyc kich” Le ona Bro fel ta. 
15.02. – wga le rii Extra va gan ce od był się
wer ni saż wy sta wy Ry szar da Grzy ba pt.
„Por tre ty i pa ra wa ny. Wtrak cie wer ni sa -
żu od by ła się ak cja ar ty stycz na zudzia -
łem ar ty sty podna zwą „Park mło dych”.
Ku ra to rem wy sta wy by ła Ad ria na Zim no -
wo da.
18.02. – przedSą dem Okrę go wym
wKa to wi cach roz po czął się pro ces Ka -
ta rzy ny W. oskar żo nej o za bi cie swo -
jej 6-mie sięcz nej có recz ki Mag dy.
20.02.– wAu li Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Ko ściel nej od by ło się spo tka nie
au tor skie z po etą, prof. Ma ria nem Ki sie -
lem, pro mu ją ce m.in. to mik „By ło i się
zmy ło” (2012). Dys ku sję po pro wa dził
prof. Krzysz tof Kło siń ski. 
22.02.– w ra mach Miej skie go Pro gra -
mu Prze ciw dzia ła nia Wy klu cze niu Spo -
łecz ne mu Osób Bez dom nych oraz Za -
gro żo nych Bez dom no ścią ru szył pio -
nier ski pro gram pod na zwą „Życz li wy
Pa trol”. Jest to ini cja ty wa so sno wiec -
kie go wo lon ta ria tu Miej skie go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej. 
23-24.02.– wha li MOSiR-u przy ul. Że -
rom skie go od był się Mię dzy na ro do wy
Tur niej Fris bee Ul ti ma te. 
28.02. – w IV Li ceum Ogól no kształ cą -
cym im. St. Sta szi ca od był się wy kład
otwar ty prof. Lesz ka Bal ce ro wi cza, to -
wa rzy szą cy pro mo cji naj now szej książ -
ki „Od kry wa jąc wol ność. Prze ciw znie -
wo le niu umy słów”, któ ra po wsta ła dzię -
ki sta ra niom Fo rum Oby wa tel skie go
Roz wo ju. Książ ka sta no wi pierw szy tak
ob szer ny wy bór tek stów, któ re w zna -
ko mi tej więk szo ści ni gdy nie zo sta ły
prze tłu ma czo ne na ję zyk pol ski. Znaj du -
ją się wniej tek sty naj lep szych my śli cie -
li wol no ścio wych: od po sta ci na tych -
miast zwol no ścią się ko ja rzą cych, jak F.
von Hay ek, czy L. von Mi ses, aż powiel -
kich li te ra tów, jakM. Var gas Llo sa, opa -
trzo ne wstę pem prof. Bal ce ro wi cza. (U)

Z „Ku rie rem” po mie ście

Eve En sler, jed na z naj bar dziej
zna nych fe mi ni stek z USA, au -
tor ka sztu ki te atral nej „Mo no lo -
gi wa gi ny” – kon cen tru ją cej się
wo kół te ma tu ko bie cej po chwy
i po wią za ne go z nią kon tek stu
spo łecz no -kul tu ro we go, po my -
sło daw czy ni ru chu „One Bi lion
Ru sing”, na mó wi ła set ki ty się -
cy ko biet na ca łym świe cie
do tań ca.

14 lu te go w 200 kra jach,
w tym w 25 pol skich mia stach,
lu dzie za tań czy li na uli cach
w rytm pio sen ki „Bre ak The Cha -
in”. Ak cja „Na zy wam się mi -
liard” by ła glo bal nym pro te stem
prze ciw ko prze mo cy wo bec ko -
biet. Mi liard, bo we dług ze bra -
nych przez En sler da nych, ty le ży -
ją cych dziś ko biet do świad czy ło
prze mo cy, w tym gwał tu.

Wna szym wo je wódz twie ak cja
ob cho dzo na by ła m.in. w Ka to wi -
cach iGli wi cach oraz wSo snow cu
na Pla cu Stu le cia. So sno wiec ka
wer sja te go przed się wzię cia zor ga -
ni zo wa na zo sta ła przez Sto wa rzy -
sze nie Ak tyw ne Ko bie ty. Wo lon ta -
riusz ki roz da wa ły prze chod niom
pa pie ro we kwia ty – sym bol po ko -

ju, wraż li wo ści, de li kat no ści, sym -
bol wal ki z prze mo cą oraz na klej ki
in for mu ją ce o ak cji „V -day” – Va -
len ti ne's Day, a tak że Vic to ry
Day – dzień zwy cię stwa.

Wspól nie tań czą cy ko bie ty
i męż czyź ni za pro te sto wa li prze -
ciw ko ak tom agre sji, gwał tom
i sze ro ko ro zu mia nej kul tu rze pa -
triar cha tu, w któ rej ko bie ta trak to -
wa na jest ja ko przed miot, a nie

pod miot ży cia spo łecz ne go. W ten
spo sób ce lem kam pa nii „One Bil -
lion Ri sing” jest wy ra że nie so li dar -
no ści iwspar cia wo bec ko biet, któ -
re prze mo cy do świad cza ją oraz
tych, któ re ośmie la ją się jej prze -
ciw sta wić.

– Po nad to V -Day ak ty wi zu je
lo kal ne spo łecz no ści i upo -
wszech nia wie dzę na te mat prze -
mo cy wo bec ko biet, ak ty wi zu je

lu dzi do wal ki z nią, a jed no cze -
śnie po pu la ry zu je po zy tyw ne po -
dej ście do sek su al no ści i cie le sno -
ści ko biet. To rów no cze śnie oka -
zja do zro bie nia cze goś po zy tyw -
ne go, do zro bie nia cze goś dla in -
nych – mó wi Ha li na So bań ska,
prze wod ni czą ca Sto wa rzy sze nia
Ak tyw ne Ko bie ty. 

Tekst i foto: (U)

13 lu te go w so sno wiec kim Cen trum In for ma -
cji Miej skiej w So snow cu od by ło się pierw sze
spo tka nie w ra mach no we go cy klu „Ślą -
sko – Za głę biow skie roz mów ki oka zjo nal ne”.
Jest to no wy cykl spo tkań o te ma ty ce re gio nal -

nej, re ali zo wa ny przez Cen trum Kul tu ry Ka to -
wi ce im. Kry sty ny Bo che nek we współ pra cy
z Cen trum In for ma cji Miej skiej w So snow cu.
Spo tka nia, za pla no wa ne na prze mian w sie -
dzi bach obu or ga ni za to rów, sta wia ją so bie

za cel two rze nie i wzmac nia nie współ pra cy
po mię dzy Ślą skiem i Za głę biem, a przede
wszyst kim stwo rze nie prze strze ni do de ba ty
pu blicz nej na te mat toż sa mo ści re gio nal nej.
W ra mach „roz mó wek” uczest ni cy bę dą mieć
oka zję do pod ję cia roz mo wy na te ma ty zwią -
za ne z hi sto rią oraz kul tu rą obu są sia du ją cych
re gio nów. Na wszyst kie spo tka nia wstęp bę -
dzie bez płat ny.

Pod czas pierw sze go spo tka nia o jed nym
z naj pięk niej szych pa ła ców prze my słow ców
z koń ca XIX wie ku i wie lo let niej re no wa cji
obiek tu oraz hi sto rii ro dzi ny Die tlów wSo snow -
cu, opo wia dał Ry szard Szy mo no wicz – ge ne ral -
ny kon ser wa tor ipeł no moc nik wła ści cie la wPa -
ła cu Die tla. Uzu peł nie niem pre lek cji był po kaz
ar chi wal nych zdjęć pa ła cu oraz fil mu pro mo cyj -
ne go, przy go to wa ne go przez Ślą skie Cen trum
Dzie dzic twa Kul tu ro we go w Ka to wi cach.

Ko or dy na to ra mi cy klu są: Pa weł Gra ja (z ra -
mie nia CKK), tel. 511 712 686, pa wel.gra -
ja@ck.art.pl oraz Ewa Ga jew ska (z ra mie nia
CIM w So snow cu), tel. 502 364 562
cim@um.so sno wiec.pl. (U)

„Na zy wam się mi liard”

Wo kół re zy den cji Die tlów

Ad rian Drdzeń,  na co dzień
pra cow nik Wy dzia łu Po li ty ki
Spo łecz nej UM w So snow cu,
po my sło daw ca „Kra iny Świe tli -
ków”, zo stał zwy cięz cą ple bi -
scy tu na Czło wie ka Ro ku 2012
w So snow cu. Kon kurs zor ga ni -
zo wał  Dzien nik Za chod ni. 

Ad rian zo stał do ce nio ny
i wy róż nio ny przez czy tel ni ków
Dzien ni ka Za chod nie go za re ali -
za cję i za an ga żo wa nie w pro jekt
pod na zwą „Kra ina Świe tli -
ków”. Jak pod kre śla Ad rian pra -
ca za wo do wa po kry wa się z je go
pry wat ny mi za in te re so wa nia mi. 

– „Kra ina Świe tli ków” to pi -
lo ta żo wy pro gram prze pro wa -
dzo ny w pię ciu przed szko lach
So snow ca. Je go ce lem jest pro -

fi lak ty ka roz wo ju emo cjo nal ne -
go dziec ka – zwięk sze nie wie -
dzy i świa do mo ści emo cjo nal -

nej. Roz po zna wa nie emo cji, na -
zy wa nie ich i wy ra ża nie w spo -
łecz nie ak cep to wal ny spo sób to
nie zwy kle waż ne za da nia,
przed któ ry mi stoi każ de dziec -
ko – tłu ma czy Ad rian.

Od te go w ja ki spo sób ma -
luch po ra dzi so bie z róż ny mi
emo cja mi za le żeć bę dzie je go
po czu cie war to ści, za ufa nia
do sie bie i in nych, umie jęt no ści
na wią zy wa nia re la cji z in ny mi
czy ro zu mie nia sie bie i in nych.
Pro gram „Kra ina Świe tli ków”
obej mu je kom plek so we dzia ła -
nia kie ro wa ne do dzie ci, ro dzi -
ców, pra cow ni ków przed szko li
oraz in nych in sty tu cji. Naj waż -
niej szym na rzę dziem pro jek tu
jest baj ka i jej te ra peu tycz ne od -

dzia ły wa nie – to ona prze pro wa -
dzi dzie ci przez świat, w któ rym
do świad czą róż nych sy tu acji
i róż nych emo cji. Dzie ci bę dą
w re zul ta cie uczy ły się, jak szu -
kać roz wią zań trud nych sy tu -
acji.

– Ten suk ces był by nie moż -
li wy, gdy by nie pra ca i za an ga -
żo wa nie ca łe go ze spo łu lu dzi,
któ rzy przez ostat nie mie sią ce
z ogrom nym za an ga żo wa niem
włą czy li się w je go re ali za -
cję – do da je Ad rian.

Do 4 mar ca moż na by ło gło -
so wać na Ad ria na w fi na le ple bi -
scy tu na Czło wie ka Ro ku 2012
wo je wódz twa ślą skie go, o wy ni -
kach po in for mu je my w ko lej -
nym nu me rze Ku rie ra. KP

Adrian Drdzeń Człowiekiem 2012 roku w Sosnowcu

W dniach 10, 11 i 12 mar ca w go -
dzi nach od 8.00 do 17.00 daw cy
szpi ku kost ne go bę dą mo gli za re -
je stro wać się w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 5 w So -
snow cu przy ul. Bo ha te rów Mon -
te Cas si no 46. Za re je stro wać się
mo że każ dy zdro wy czło wiek po -
mię dzy 18. a 55. ro kiem ży cia. Re -
je stra cja po le ga na po bra niu wy -
ma zu z ja my ust nej. Chcą cy się
za re je stro wać po win ni po sia dać ze

so bą do wód oso bi sty. Or ga ni za to -
rem ak cji jest Fun da cja DKMS
Pol ska. Szkol nym ko or dy na to rem
ak cji w ZSO nr 5 jest Be ata Ma -
larz – tel. 698005020. U

Wy bierz się na tar gi pra cy
Tar gi Pra cy już po raz szó sty od bę -
dą się w Cen trum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go przy ul. Szy ma now skie -
go 3b w So snow cu. Im pre za, któ rą
za pla no wa no na12 mar ca, jest skie -
ro wa na do wszyst kich, któ rzy po -
szu ku ją no wej pra cy lub też chcie li -
by zmie nić do tych cza so we za ję cie.
Pod czas tar gów od bę dą się licz ne
szko le nia dla mło dzie ży z so sno -
wiec kich szkół gim na zjal nych oraz
po nad gim na zjal nych, pro wa dzo ne
przez do rad ców za wo do wych
z Cen trum Edu ka cji i Pra cy Mło -
dzie ży OHP w Ka to wi cach. Praw -

nik zOkrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy bę dzie otwie rał furt ki „krucz ków
praw nych” pod czas szko le nia: „Jak
nie dać się oszu kać – czy li co trze ba
wie dzieć, bę dąc pra cow ni kiem”.
Tar gi są or ga ni zo wa ne w po ro zu -
mie niu z Cen trum Edu ka cji i Pra cy
Mło dzie ży OHP w Ka to wi cach,
Agen cją Roz wo ju Lo kal ne go i Po -
wia to wym Urzę dem Pra cy w So -
snow cu. Roz pocz ną się o godz.
9.00, a za koń czą o godz. 13.00. Pa -
tro nat nadim pre zą ob ję li Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca i „Ku -
rier Miej ski”. sk

Dni Dawców Szpiku



7 lu te go w Ze spo le Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych w So -
snow cu od był się już po raz dzie -
wią ty Fe sti wal Pio sen ki An giel -
skiej. To cy klicz na im pre za, w któ -
rej mo gą uczest ni czyć so li ści i ze -
spo ły śpie wa ją ce utwo ry w ję zy ku
an giel skim. W ju ry zwy kle za sia -
da ją na uczy cie le „Elek tro ni ka”.

Do kon kur su sta nę ły trzy ze -
spo ły: Se xy so me bo dy, I don't
know i Mi gre na Szo pe na oraz je -
den so li sta, gra ją cy na gi ta rze kla -
sycz nej – Ka mil Ku bas, uczest nik
jed nej z edy cji pro gra mu „Bi twa
na gło sy”. Zwy cię żył ze spół Mi -
gre na Szo pe na, zdo by wa jąc na -
gro dę głów ną, ufun do wa ną przez
dy rek to ra szko ły Krzysz to fa Będ -
kow skie go – pro fe sjo nal ny mi -
kro fon.

W przy szłym ro ku za pra sza my
na ju bi le uszo wy – X Fe sti wal. (U)

No wy wy bieg dla psów dzia ła wre -
jo nie śro dul skiej gór ki. O tym, że
po wstał, po in for mo wał na swo jej
stro nie in ter ne to wej Ar ka diusz Chę -
ciń ski, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta. – Mam na dzie ję, że spa ce ru ją cy
ze swo imi czwo ro no ga mi, po tym
co raz czę ściej od wie dza nym par ku,
ze chcą z nie go ko rzy stać, co przy -
czy ni się dopo pra wy czy sto ści te go
te re nu – na pi sał Ar ka diusz Chę ciń -
ski. Wła ści cie le czwo ro no gów są

tak że za do wo le ni. – To do brze, że
po wsta ją ta kie miej sca. Psy mo gą
swo bod nie bie gać, a ich wła ści cie le
nie są na ra że ni na ob raź li we sło wa
ze stro ny prze chod niów, że psy bie -
ga ją sa mo pas i nikt nie spra wu je
nadni mi kon tro li. Po za tym wy bieg
dla psów jest tak że do brym miej -
scem na spo tka nia z in ny mi z wła -
ści cie la mi psów i wspól ne spę dza -
nie cza su – stwier dzi ła An na Roż -
now ska zSo snow ca. (sk)
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Następny za rok

W za ba wie wzię ło udział oko -
ło 130 wy cho wan ków z 10 świe tlic
śro do wi sko wo - so cjo te ra peu tycz -
nych: „Kra ina ła god no ści” dzia ła -
ją ca przy SP nr11, „Ar ka dia”
przy SP 15, „Za pie cek” dzia ła ją ca

przy SP 21, „Uśmiech dziec ka”
przy ZSO 6, „Miś” przy SP 35,
„Klub sło necz ni” przy SP 25,
„Chat ka Pu chat ka” przy SP 27
pro wa dzo na przez TPD, „Przy -
stań” przy SP 42, „Laj ko nik” pro -

wa dzo na przez Sto wa rzy sze nie
„Sto mad” oraz go spo da rze „Tę -
czo wa Kra ina” przy SP 29 pro wa -
dzo na przez Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Szko ły nr 29.

Ce lem ba lu by ło kul ty wo wa -
nie tra dy cji kar na wa ło wych wśród
dzie ci i mło dzie ży z róż nych śro -
do wisk oraz in te gra cja grup świe -
tli co wych z ca łe go mia sta.

Im pre zę uro czy ście otwo rzył
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
nr 29 – Ma riusz Mi ke wraz z ko -
or dy na to rem świe tli cy „Tę czo wa
Kra ina” – Mi ro sła wą No wak. 

Przy by li tak że za pro sze ni go ście:
in spek tor – głów ny spe cja li sta Elż -
bie ta Brzo zo wicz -Uwi ja ła, za stęp ca
pre ze sa Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Szko ły „29” – B. No wak -Dziu dzi

oraz przed sta wi cie le Po li cji Ko men -
dy Miej skiej wSo snow cu.

Za ba wy in te gra cyj ne oraz ta -
necz ne pro wa dził ze spół
„AniManiacy” z So snow ca. Dzie -
ci uczest ni cząc w licz nych kon kur -
sach m.in.: kon kurs tań ca pa ra mi,
kon kurs tań ca z ba lo nem, z krze -
sła mi, na ga ze cie, otrzy ma ły upo -
min ki (gry plan szo we, bier ki, kub -
ki, słu chaw ki, kred ki, dłu go pi sy,
dy plo my oraz sło dy cze). Ca łość
umi lił dzie ciom i ich opie ku nom
słod ki po czę stu nek sfi nan so wa ny
przez Wy dział Zdro wia. 

Dzie ci wy czer pa ne in ten syw -
no ścią wra żeń, z nie chę cią opusz -
cza ły sa lę ba lo wą. No cóż, na ko -
lej ny bal przyj dzie im cze kać ca ły
rok! (U)

Tradycją stał się, organizowany corocznie w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu, bal karnawałowy. 5 lutego już po raz trzeci wychowawcy
świetlicy „Tęczowa Kraina” działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły nr 29, dzięki funduszom otrzymanym z Wydziału Zdrowia,
przygotowali dla dzieci ze świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych z terenu Sosnowca zabawę taneczną – III Bal Karnawałowy. 

8 lutego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu odbyło się
podsumowanie IX edycji konkursu recytatorskiego „Magia Żywego
Słowa”. Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III,  klasy IV-VI szkoły podstawowej  oraz klasy I-III gimnazjum.

W tegorocznej edycji Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 18
młodych wykonawców.

Konkurs organizowany jest każdego roku przy współudziale
Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Od 2006 r. ma status
miejskich eliminacji do rejonowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „Mały OKR”. Podczas lutowej uroczystości laureatom
zostały wręczone statuetki i dyplomy. Zdobywcy pierwszych miejsc w
każdej kategorii zaprezentowali przed publicznością przygotowane na
konkurs utwory.

Przewodniczący jury, Tomasz Molitor, reprezentujący Regionalny
Ośrodek Kultury w Katowicach, podsumowując zmagania
recytatorskie, zwrócił uwagę na wysoki poziom prezentacji.
Podziękował także organizatorom za stworzenie po raz kolejny
idealnych warunków do przesłuchań konkursowych.

Sosnowiec w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „Mały OKR 2013” reprezentować będą: Martyna
Kołodziejczyk ze Szkoły Podstawowej nr 39, Maja Jokiel ze Szkoły
Podstawowej nr 6, Gabriela Ćwiertnia z Gimnazjum nr 6 oraz Justyna
Oleksiak z Gimnazjum nr 16. (U)

W dniach 16-23 lu te go od był się
w So snow cu XI Ple ner Fo to gra -
ficz ny z Fu ji Klu bem. Naj lep sze
pra ce po wsta łe pod czas ple ne ru
uświet ni ły wy sta wę pod ty tu łem
„Czte ry po ry ro ku z Fu ji – Zi ma
w So snow cu”, któ rej wer ni saż od -
był się 23 lu te go w Mu zeum
w So snow cu.

Wkwiet niu2009 ro ku FujiKlub
wspól nie z FujiFilm Pol ska i lo kal -
ny mi pla ców ka mi upo wszech nia -
nia kul tu ry, roz po czął cykl ple ne -
rów fo to gra ficz nych pod ogól nym
ty tu łem „Czte ry Po ry z Fu ji”, któ -
rych or ga ni za to rem i po my sło daw -
cą jest Mi chał Le chań ski miesz ka -
ją cy obec nie w Lon dy nie. Do tej
po ry od by ło się 10 im prez z te go
cy klu na Ma zow szu, Ma zu rach,

Ka szu bach, Wy spie So bie szew -
skiej, Kie lec czyź nie, Ku ja wach, Pa -
łu kach, nad Bie brzą, w Zgo rzel cu
i w Szym bar ku.

Tym ra zem ple ner zor ga ni zo -
wa ny był przy współ pra cy z so -
sno wiec kim Od dzia łem Pol skie -
go To wa rzy stwa Ta trzań skie go.
Fu ji ma nia ków moż na by ło spo -
tkać fo to gra fu ją cych na te re nie ca -
łe go mia sta wspól nie z człon ka mi
Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Fo to -
gra fii w So snow cu.

Naj lep sze pra ce po wsta łe pod -
czas ple ne ru uświet ni ły wy sta wę
pt. „Czte ry po ry ro ku z Fu ji – Zi -
ma w So snow cu”. XI Ple ner Fu ji -
Klu bu ho no ro wym pa tro na tem
ob jął Pre zy dent Mia sta So snow -
ca. (U)

XI Plener
FujiKlubu 

Magia Żywego Słowa
Po angielsku

SP 29

OPP nr 1

ZSEiL

Muzeum

           reklama

           reklama

           reklama

Jest wybieg dla psów 



marzec 2013 nr 3

sport

13

Za nim so sno wi cza nie spo tka li się
z dru ży ną z Ząb ko wic w wiel kim
fi na le zmie rzy li się zni mi wme czu
otwar cia zma gań w gru pie A. To
spo tka nie tak że mia ło emo cjo nu ją -
cy prze bieg iza koń czy ło się wy gra -
ną Za głę bia4:3. Wgłów nej ro li wy -
stą pił Łu kasz Ma tu siak, któ ry zdo -
był dwie bram ki i jak się póź niej
oka za ło był to po czą tek je go strze -
lec kich po pi sów w tym tur nie ju.
Za głę biu po sta wi ła się Unia, nie
od pu ścił tak że Stra żak Mie rzę ci ce.
Ten mecz tak że za koń czył się jed -
no bram ko wą wy gra ną so sno wi -
czan. Do pół fi na łu oprócz Za głę -
bia awan so wa ła Unia po zwy cię -
stwie nad ze spo łem z Mie rzę cic.
W gru pie B awans wy wal czy ły ze -
spo ły Gór ni ka Pia ski i Za głę bia ka
Dą bro wa Gór ni cza. IV-li gow cy
zgod nie po ko na li ju nio rów star -
szych Za głę bia, a ich po je dy nek
za koń czył się re mi sem.

Za nim przy stą pio no dogier pół fi na -
ło wych pią tą lo ka tę w tur nie ju
powy gra nej nadju nio ra mi Za głę bia
za pew ni li so bie gra cze Stra ża ka.
W wal ce o fi nał Za głę bie upo ra ło
się z Za głę bia kiem (dwa ko lej ne
tra fie nia Ma tu sia ka), a Unia roz -
gro mi ła ze spół z Pia sków 8:3. Dru -
ży na z dziel ni cy Cze la dzi po we to -
wa ła so bie to nie po wo dze nie
w me czu o III miej sce po ko nu jąc
Za głę bia ka 5:3.
Po czą tek me czu fi na ło we go to do -
mi na cja Unii, któ ra wy ko rzy sta ła
grę w prze wa dze i zdo by ła trzy
bram ki. So sno wi cza nie szyb ko
pod ję li jed nak rę ka wi cę i za czę li
od ra biać stra ty. Sza lał Ma tu siak,
któ ry aż czte ro krot nie wpi sał się
na li stę strzel ców. W su mie z 8 tra -
fie nia mi zo stał kró lem strzel ców
im pre zy. Gra cze z Ząb ko wic
do koń ca wal czy li o ko rzyst ny wy -
nik, ale osta tecz nie o jed no tra fie -

nie lep si oka za li się II-li gow cy. 
– Łu kasz za li czył faj ny wy stęp
w ca łym tur nie ju, ale je den pił karz
nie wy gry wa, to jest gra ze spo ło wa
i ca ły ze spół ma wkład w tę wy gra -
ną. Ze spół po ka zał cha rak ter, wal -
czył o koń co wy wy nik i ta ki ze spół
chcę wi dzieć w li dze. Wal czą cy
i nie wąt pią cy w koń co wy suk ces.
Dziś ze spół z ław ki kie ro wa ny był
przez Ro ber ta Stan ka, my z Ar tu -
rem Der bi nem przy glą da li śmy się
grze chło pa ków z try bun. Za gra li -
śmy naj moc niej szym skła dem bo
uwa żam, że w ten spo sób sza nu je
się le gen dę Wło dzi mie rza Ma zu -
ra. Ten tur niej mu si mieć od po -
wied nią ran gę. Cie szę się, że ta tra -
dy cja jest w So snow cu pod trzy my -
wa na – przy znał Mi ro sław Kmieć,
któ ry od dał na gro dę dla naj lep sze -
go tre ne ra, czy li vo ucher na
1000 zł ufun do wa ny przez fir mę
Sza fy In de co, na rę ce An ny Ma -

zur, wdo wy po wy bit nym pił ka rzu.
Pod czas me mo ria łu za pre zen to wa -
no tak że no wych gra czy Za głę bia,
któ rzy wio sną bę dą grać w So -
snow cu. To Łu kasz Gru be, Ma ciej
Roz mus, Pa weł Do mań ski i Ja ku b
Ma la ra. Ko szul ki so sno wiec kie go
klu bu wrę czy li im Jó zef Ga łecz -
ka, le gen da so sno wiec kie go klu -
bu oraz pre zes Le szek Ba czyń ski.
W trak cie im pre zy przy po mnia no
tak że na te le bi mie frag men ty spo -
tkań z udziałem Wło dzi mie rza
Ma zu ra. – Tym tur nie jem od da je -
my cześć te mu wiel kie mu pił ka -
rzo wi, któ ry roz sła wiał Za głę bie.
Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy przy -
czy ni li się do zor ga ni zo wa nia ko -
lej nej edy cji. Trak tu je my ten me -
mo riał ja ko świę to za głę biow skiej
pił ki – pod kre ślał pre zes Za głę -
bia.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Po raz XVIII uczczono pamięć Włodzimierza Mazura

Mazur Włodzimierz, 
nie ruszaj Włodka bo?

Zagłębie najlepszą drużyną XVIII memoriału im. Włodzimierza Mazura

Zagłębie Sosnowiec triumfatorem XVIII Halowych Mistrzostw Zagłębia Dąbrowskiego będących zarazem memoriałem im.
Włodzimierza Mazura. W finale imprezy, z której całkowity dochód przekazywany jest wdowie po zmarłym piłkarzu, zespół
Mirosława Kmiecia pokonał po zaciętym boju Unię Ząbkowice 6:5.

WyNIKI:

GRUPA I
Zagłębie Sosnowiec - Unia Ząbkowice 4:3. Bramki: 0:1 Taraszkowski (1:48),
1:1 Białek (4:36 w przew.), 2:1 Matusiak (7:38), 3:1 Białek (9:07), 3:2
Jaźwic (11:08), 3:3 Zdanowski (14:40), 4:3 Matusiak (15:59).
Unia Ząbkowice - Strażak Mierzęcice 4:1. Bramki: Taraszkowski (1:02), 1:1
Dramski (6:48), 2:1 Sawicki (9:45), 3:1 Ból (16:36), 4:1 Banasiak (17:17 rzut
ręką).
Zagłębie Sosnowiec - Strażak Mierzęcice 4:3. Bramki: 1:0 Marek (1:43), 1:1
Bochenek (2:24), 1:2 Luty (4:08 karny),2:2 Sierczyński (6:44),3:2 Marek
(12:41), 3:3 Jaskuła (17:15), 4:3 Pajączkowski (18:00).
GRUPA II
Górnik Piaski - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 3:3. Bramki: 0:1 Musiał (1:58),
1:1 Stępień (3:32), 2:1 Biliński (4:12), 3:1 Pieniażęk (14:05), 3:2 Baran
(14:22), 3:3 Baran (17:40).
Zagłębie II Sosnowiec - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 2:4 Bramki: 0:1 Musiał
(0:57), 0:2 Musiał (3:09), 1:2 Płatek (3:39), 1:3 Borek (7:37), 2:3 Kruczek
(10:53), 2:4 Baran (12:41).
Zagłębie II Sosnowiec - Górnik Piaski 1:4. Bramki: 0:1 Woźniak (2:38), 1:1
Pazgan (6:01), 1:2  Woźniak (8:51), 1:3 Stępień (15:37), 1:4 Bartosik
(16:34).
PÓŁFINAŁy:
Zagłębie Sosnowiec - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 3:1
Bramki: 1:0 Matusiak (5:19), 2:0 Matusiak (7:47), 3:0 Sierczyński (9:08), 3:1
Musiał (13:30).
Górnik Piaski - Unia Ząbkowice 3:8
Bramki: 0:1 Ból (6:39), 0:2 Żak (7:39), 1:2 Biliński (9:27), 1:3 Taraszkowski

(10:11), 2:3 Bartosik (10:43), 2:4 Mzyk (11:12), 2:5 Zarychta (12:07), 2:6
Zdanowski (14:03), 2:7 Zdanowski (14:38), 3:7 Stępień (16:08), 3:8 Jaźwic
(17:05).
MECZ O PIĄTE MIEJSCE
Zagłębie II Sosnowiec - Strażak Mierzęcice 2:6
Bramki: 0:1 Jaskuła (0:39), 0:2 Jaskuła (3:11), 0:3 Wolny (6:12), 1:3 Płatek
(9:05 głową), 2:3  Pazgan (13:43), 2:4 Jaskuła (14:36), 2:5 Jaskuła (17:01),
2:6 Jaskuła (17:59).
MECZ O TRZECIE MIEJSCE
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Górnik Piaski 3:5
Bramki: 0:1 Biliński (1:53), 0:2 Stankiewicz (4:40), 0:3 Biliński (11:53), 1:3
Borek (14:38), 1:4 (15:22), 1:5 Stępień (15:47), 2:5 Baran (17:14), 3:5 Baran
(17:57).
FINAŁ
Zagłębie Sosnowiec - Unia Ząbkowice 6:5 (3:4)
Bramki: 0:1 - Ból (2:30 w przew.), 0:2 Ból (3:14 w przew.), 0:3 Zdanowski
(4:10 w przew.), 1:3 Kudła (4:40), 2:3 Matusiak (5:49), 2:4 Gmaj (8:47), 3:4
Matusiak (9:19), 4:4 Weis (16:15), 5:4 Matusiak (16:58), 5:5 Taraszkowski
(17:35), 6:5 Matusiak (24:30 w przew.).
Zagłębie Wieczorek, Kudła - Ninković, Ryndak, Sierczyński, Marek,
Cyganek, Jarczyk, Białek, Pajączkowski, Tylec, Weis, Matusiak, Ostrouszko.

NAGRODy INDyWIDUALNE:
MVP - Łukasz Matusiak
Król strzelców - Łukasz Matusiak (8 bramek)
Najlepszy bramkarz - Grzegorz  Żak (Unia)
Najstarszy zawodnik - Janusz Piotrowski (Strażak)
Najmłodszy zawodnik - Tomasz Chmiel (Zagłębiak)

Do sko na ły start sza bli stów TMS
Za głę bie pod czas Mi strzostw Pol -
ski do lat 20. Szer mie rze z So -
snow ca się gnę li po pięć me da li,
w tym zło to w tur nie ju in dy wi du -
al nym, po któ re się gnę ła An ge li -
ka Wą tor.

So sno wiec kie sza blist ki przy -
zwy cza iły nas do zwy cięstw i me -
da li, ale sy tu acja, któ ra mia ła
miejsce w tur nie ju in dy wi du al nym
prze szła naj śmiel sze ocze ki wa nia.
W fi na ło wej czwór ce zna la zły się
tyl ko za wod nicz ki na sze go klu bu!
Po dział me da li był więc we wnętrz -
ną spra wą re pre zen tan tek TMS-u.
Osta tecz nie po zło to się gnę ła An -
ge li ka Wą tor, któ ra w fi na le po ko -
na ła Ka ro li nę Cie ślar, z ko lei brą -
zo we me da le przy pa dły w udzia le
Ka ro li nie Wal czak i Pa me li War -
szaw skiej. – Dziew czy ny do ko na -
ły wiel kiej sztu ki. Po dwóch fa zach
gru po wych dra bin ka pu cha ro wa
uło ży ła się wręcz re we la cyj nie dla
na szych za wod ni czek, bo wy eli mi -
no wa ły głów nie ry wal ki z in nych
klu bów, a sa me wpa dły na sie bie
do pie ro w fa zie pół fi na ło wej – cie -
szył się Krzysz tof Wą tor, tre ner so -
sno wi cza nek.

– Na wy róż nie nie za słu ży ły
wszyst kie za wod nicz ki, ale szcze -
gól nie trze ba po chwa lić Ka ro li nę
Cie ślar, któ ra świet nie mie rzy ła
się wśród ju nio rek choć jest jesz -
cze ka det ką – do dał dru gi z tre ne -
rów Da wid Ada mow ski.

Po ta kim sce na riu szu w tur nie -
ju in dy wi du al nym li czo no tak że
na zło to w tur nie ju dru ży no wym.
Tak się jed nak nie sta ło. Pierw sza
dru ży na w skła dzie: Wą tor, Wal -
czak, War szaw ska oraz Kin ga
Dróżdż w pół fi na le prze gra ła
po kon tro wer syj nej koń ców ce

z eki pą z Ko ni na 44:45 i mu sia ła
za do wo lić się po je dyn kiem o brą -
zo wy me dal. Dru ga dru ży -
na w skła dzie: Syl wia Bi jak, Ju lia
Do biń ska, Nad ia Kró li kow ska
oraz me da list ka z tur nie ju in dy wi -
du al ne go, Ka ro li na Cie ślar w pół -
fi na le, tak że jed nym punk tem ule -
gła AZS AWF War sza wa 44:45
i wal ka o brąz by ła we wnętrz ną
spra wą so sno wi cza nek. Gó rę
wzię ło do świad cze nie i brą zo we
me da le wy wal czy ły sza blist ki
TMS I. Na plan szach w War sza -
wie ry wa li zo wa li tak że na si sza -
bli ści, któ rzy od dłuż sze go cza su
cze ka li na me dal w im pre zie tej
ran gi. Po trzech la tach ocze ki wań
wresz cie za wod nik TMS Za głę bie
sta nął na po dium dla naj lep szych.
Sztu ki tej do ko nał Mi chał Ko -
chan, któ ry do tarł do fi na łu i do -
pie ro w wal ce o zło to zna lazł po -
grom cę. Nasz za wod nik uległ
10:15 w po je dyn ku z Mi ko ła jem
Grze gor kiem z UKS Vik tor War -
sza wa. – Tur niej męż czyzn rów -
nież przy niósł nie zwy kle cen ny
i wy cze ka ny me dal, bo od 2010
ro ku i zło te go me da lu Ma cie ja Re -
gu lew skie go tro chę już mi nę -
ło – pod kre ślał Ada mow ski.

Na si za wod ni cy dziel nie wal -
czy li tak że w tur nie ju dru ży no -
wym. O wej ście do naj lep szej
czwór ki tur nie ju Ko chan w ostat -
niej wal ce po ko nał ry wa la 10:4
i dzię ki te mu so sno wi cza nie wy -
gra li z dru ży ną z Po zna nia  45:44.
Nie ste ty, w póź niej szych me czach
już nie spro sta li ry wa lom i mu sie li
za do wo lić się czwar tą lo ka tą.
W skła dzie dru ży ny oprócz Mi -
cha ła wal czy li tak że: Ka mil Gro -
niec ki, Ma te usz Ko wa li ło oraz
Krzysztof Kacz kow ski. KP

Sosnowiecka szabla
na piątkę

Karolina Cieślar potwierdziła
wysoką formę. Po medalu w MP
juniorek nasza zawodniczka
sięgnęła po brąz
w Mistrzostwach Europy.
W eliminacjach wygrała cztery
pojedynki, a dwa przegrała
i zakwalifikowała się do fazy
pucharowej. Najpierw pokonała
w niej 15:14 Niemkę Kirę Eifler,
a następnie Brytyjkę Laurę
Gladdish 15:14 i awansowała
do ćwierćfinału. Spotkała się
w nim z Turczynką Silgin

Sarban, pokonując
rywalkę 15:10. W walce o finał
nasza zawodniczka uległa
późniejszej Mistrzyni Europy
Rosjance Anastazji
Gogolewej 5:15.
W turnieju wzięła udział także
Anna Cios, która w walce
o ćwierćfinał uległa Francuzce
Margaux Rifkiss oraz
Martyna Trzmielewska,
i Karolina Kaleta. Cios była 16,
a poztsałe zawodniczki zajęły
odpowiednio 20 i 27 miejsce. KP

Bohaterki turnieju indywidualnego w komplecie. Od lewej
Pamela Warszawska, Karolina Walczak, złota medalistka
Angelika Wątor oraz Karolina Cieślar

Cieślar brązową medalistką ME
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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

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 18 marca. Wśród au to rów po -
praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem
„Krzy żów ka nr 3”) 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 – do mek na wa ka cje, 5 – z nie go bim -
ber, 8 – ry nek w sta ro żyt nym mie ście, 9 – ro dzaj mięk -
kiej, ba weł nia nej tka ni ny, 10 – po dmuch, 11 – ro dzaj aba -
żu ru, 12 – część Ha de su – pie kło, 14 – pu styn ny dra pież -
nik z rodz. psów, 16 – zna na fir ma fo to gra ficz -
na, 17 – łódź wio ślar ska na 16 wio seł, 19 – wy spy na Mo -
rzu Ka ra ib skim, 21 – dro ma der ma go na grzbie -
cie, 22 – sto lec dla kró la, 25 – do wło sów, man kie tów lub
kra wa ta, 28 – scho dzi z gór, 29 – część pie trusz ki, 30 – je -
den z naj star szych ję zy ków (nie ku chen na!), 32 – Ma tej -
ko lub Pi cas so, 34 – włó czy kij, 35 – styl ce sar stwa (póź -
na od mia na kla sy cy zmu), 36 – pań stwo z Tel Awi -
wem, 37 – pi ją je ma łe ssa ki, 38 – trze cia pla ne ta w Ukła -
dzie Sło necz nym, 39 – cza sem koń czy wal kę na rin gu.

Pio no wo: 1 – rak, 2 – pierw sze za gra nie w kar cia nej
grze, 3 – od mia na gry ki, 4 – karcz ma, 5 – część ko bie ce go
stro ju lu do we go, 6 – wa lec lub sto żek do na wi ja nia przę -
dzy, 7 – nie rzad ko w wy po sa że niu mor der cy, 13 – eu -
nuch, 15 – suk nia ze „szkie le tem” z ob rę czy, 18 – po tocz -
na na zwa na czy nia, z któ re go pi je my ka wę lub her ba -
tę, 20 – nie zbęd na do szy cia, 23 – księ ga z psal ma mi, 24 – naj -
więk szy wśród wa le ni, 26 – ko ściel na klą twa, 27 – znaw ca
sztu ki wo jen nej, 28 – la tar nia osło nię ta ko lo ro wym pa pie -
rem, 31 – nie prze tłu ma czal ne wy ra że nie cha rak te ry stycz ne
dla da ne go ję zy ka, 33 – pi sze na stro jo we wier sze. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 2/2013: Rosamund Lupton „SIOSTRA”
Nagrody otrzymują: MAŁGORZATA SOJKA Z DĄBROWY GÓRNICZEJ, 

MARZENA WALEWSKA Z SOSNOWCA I ZBIGNIEW WINTER Z KATOWIC.

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  3

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 08.03.2013 - 14.03.2013 r.
PREMIERY: „OZ WIELKI I POTĘŻNY” 3D
11.00, 13.30, 16.00. przygodowy, od 7 lat, USA,
127 min. DUBBING, „OZ WIELKI I POTĘŻNY” 3D
18.30, 21.00*****, 21.30****. przygodowy, od
7 lat, USA, 127 min. NAPISY
„DZIEŃ KOBIET” 13.30, 16.00, 18.00, 21.00****,
21.30*****. komedia, od 15 lat, Polska, 90 min.
POZOSTAŁE TYTUŁY:„BYĆ JAK KAZIMIERZ
DEYNA” 15.30, 19.30, 22.15. komedia/obyczajowy,
od 15 lat, Polska, 95 min. „HITCHCOCK” 19.00.
dramat/biograficzny, od 15 lat, USA, 98 min.
„WIECZNIE ŻYWY” 10.15*, 12.15, 17.00.

Horror/romans, od 15 lat, USA, 97 min.
„LAST MINUTE” 17.30***. komedia, od 15 lat,
Polska, 82 min. „SYBERIADA POLSKA”
10.45*, 14.15, 21.00. dramat historyczny, od 12 lat,
Polska, 126 min. "DROGÓWKA" 20.00.
dramat/kryminał, od 15 lat, Polska, 118 min.    
PROMOCJA! W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ BILETY NA
TEN FILM W CENIE 14 ZŁ/OS.
FILMY DLA DZIECI: „ZAMBEZIA”  10.30*, 11.30**,
14.00. animacja, b/o, RPA, 83 min. „ZAMBEZIA” 3D
9.00*, 12.15. animacja, b/o, RPA, 83 min.
* wyłącznie w sobotę i niedzielę, ** z wyjątkiem
soboty i niedzieli, *** z wyjątkiem środy, ****
wyłącznie w piątek, ***** z wyjątkiem piątku

13, 20 i 27 marca godz. 18.00 – Miejska Biblioteka
Publiczna – Literatura w Kinie – cykl spotkań
z klasycznymi i współczesnymi filmowymi adaptacjami
literatury. Mroczne thrillery, głośne musicale
z gwiazdorską obsadą, klasyki, które nie chcą się
zestarzeć, popularne hity ostatnich lat, dzieła
nominowane do najważniejszych nagród filmowych. 
08 marca – wClubie Inferno odbędzie się niecodzienne
wydarzenie. Przez osiem godzin Adam Pieśniewski,
rzeźbiarz lodowy na co dzień posługujący się piłą
mechaniczną, tworzyć będzie ponad 3-metrową rzeźbę
z lodu. Tym samym spróbuje ustanowić Rekord Polski.
Patronat nad tym wydarzeniem objęło miasto Sosnowiec.
Wydarzenie, którego w regionie jeszcze nie było, będzie
oficjalną próbą, pod nadzorem komisji z Księgi Rekordów
Osobliwości, dzięki temu Pieśniewski na zawsze zapisze
się na kartach historii oraz wypromuje Sosnowiec i Club
Inferno jako miejsce przyjazne artystom. Wydarzenie ma
charakter otwarty i będzie dostępne dla każdego
niezależnie odwieku i płci, a sama kilkumetrowa
konstrukcja z lodu przez kolejny tydzień eksponowana
będzie przy ulicy Targowej 9 – w ścisłym centrum
Sosnowca.
14 marca godz. 17.00– Wieczór Kultury Irlandzkiej –
impreza wchodząca wskład projektu „St. Patrick’s Day.
Weekend Kultury Irlandzkiej”. O godz. 17.00 projekcja filmu
będącego adaptacją najsłynniejszej powieści
autorstwa – pochodzącego z zielonej wyspy
kontrowersyjnego artysty – Oscara Wilde’a, a ogodz. 19.00
koncert grupy „Sąsiedzi” połączony zwystępem
zaprzyjaźnionego Zespołu Tańca Irlandzkiego Lia Fáil.
16 marca – MDK „Kazimierz” – IV Festiwal Muzyki
„Metalfest 2013”.
22 marca godz. 18.00 – SCS – Zamek
Sielecki – wernisaż wystawy malarstwa Pawła
Łubkowskiego pt. „O!”. Pochodzący zWrocławia malarz
należy domłodego pokolenia twórców. W swoich
obrazach łączy doświadczenia malarstwa materii
i asamblażu. Przedmioty, zamontowane na obrazie,
stanowią nośnik osobnych skojarzeń i znaczeń. Wystawa
trwać będzie do 5 maja. Kurator wystawy: Małgorzata
Malinowska-Klimek. Nawernisaż wstęp wolny. Wstęp
nawystawę 3 zł. W poniedziałki wstęp wolny. (U) 

co? gdzie? kiedy?Antoni Dudek 

Historia polityczna
Polski 1989-2012
Wyd. ZNAK

Pierw sza książ ka hi sto rycz na opi su ją ca rzą dy PIS i PO
Czte ry pre zy den tu ry, osiem ka den cji par la men tu. Wy da rze nia roz cią ga ją ce się
od roz mów Okrą głe go Sto łu, aż do ka ta stro fy smo leń skiej i dru giej ka den cji Do -
nal da Tu ska. Hi sto ria po li tycz na Pol ski 1989–2012 to naj bar dziej ak tu al ny i fa -
cho wy bi lans dzie jów III Rzecz po spo li tej.

An to ni Du dek – je den z naj lep szych pol skich hi sto ry ków i po li to lo gów – po -
dej mu je rze tel ną pró bę uka za nia współ cze snej sy tu acji po li tycz nej. Śle dzi
lo sy li de rów par tyj nych i kie ro wa nych przez nich ugru po wań. Rzu ca świa tło
na dzia ła nia po szcze gól nych rzą dów oraz kon tro wer sje ota cza ją ce ko lej ne
pre zy den tu ry: Le cha Wa łę sy, Alek san dra Kwa śniew skie go, Le cha Ka czyń -
skie go i Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Przy po mi na naj waż niej sze kon flik ty
ostat nie go dwu dzie sto le cia i mie rzy się z naj bar dziej ak tu al ny mi pro ble ma -
mi. Pi sze przy stęp nie i rze tel nie. Przede wszyst kim zaś sta ra się uczci wie szu -
kać praw dy.

           reklama

KINO

Dia ne Du cret 

Ko bie ty dyk ta to rów 2
Wyd. ZNAK

Sza lo ne na mięt no ści, nie po skro mio ne am bi cje, mrocz ne fa tum…
Ma ri ta nie na wi dzi ła ku bań skie go dyk ta to ra z ca łe go ser ca. Po rzu -
cił ją i ska zał na śmierć ich dziec ko. Więc za dwa mi lio ny do la rów zgo dzi ła się
go otruć. Kie dy uj rza ła Fi de la, wy buch nę ła jed nak pła czem, spę dzi ła z nim
ostat nią noc i wró ci ła, nie wy ko naw szy za da nia.

Dłu gie no gi Yun Hye -yong przy nio sły jej nie szczę ście. Kim Dzong Il wy pa trzył
ją pod czas sce nicz ne go wy stę pu i nie za mie rzał przy jąć do wia do mo ści, że ma
na rze czo ne go. Ra zem z uko cha nym rzu ci ła się z da chu bu dyn ku – nie by ło in -
nej dro gi uciecz ki.

Po ko cha ły zbrod nia rzy z pierw szych stron ga zet – Sa da ma Hu saj na, Osa mę bin
La de na, Fi de la Ca stro, Slo bo da na Mi loševi cia, Kim Dzon gi la, Cho mej nie go.
Ko bie ty dyk ta to rów.

100.000 sprze da nych eg zem pla rzy pierw szej czę ści!
Ko lej na książ ka z be st sel le ro wej se rii!

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy dowygrania 14
pojedynczych biletów dokina. Zapraszamy donaszej
redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja22, pok.9) znajnowszym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” Nr 3.
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BARAN (21.03.-20.04.) – Pierwsza połowa
marca to dobry czas, by przypomnieć sobie
owszystkich zaległych sprawach, gdyż
trochę ich się nazbierało. Pozałatwiaj je jak
najszybciej. Gdy nadejdą ciepłe dni, znowu
zapomnisz o obowiązkach. Nadchodzące
przedwiośnie lubi rozleniwiać.
ByK (21.04.-20.05.) – Nadchodzi Twój czas.
Nie trać go nabłahostki, zastanów się, jak
można wykorzystać dobrą passę. Być może
ktoś podsunie Ci dobry pomysł, dlatego
uważnie przysłuchuj się temu, co mówią
doCiebie inni ludzie. Niejeden znich chce dla
Ciebie napewno dobrze. 
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)
– Wnadchodzącym miesiącu czekają Cię
niewielkie problemy. Postaraj się nie
odsuwać ich rozwiązań „na później”.
Załatwiaj je od razu, by nie urosły
dowiększych rozmiarów, gdyż możesz
sobie z nimi nie poradzić bez pomocy
innych. Nie upieraj się, ze wiesz lepiej.
RAK (22.06.-22.07.) – To bardzo dobrze, że
martwisz się o innych, ale czy nie
przesadzasz z tymi dobrymi radami? Co
innego delikatna sugestia, aco innego
narzucanie swojego zdania. Przecież Ty też
nie lubisz, jak ktoś Ci mówi, jak masz
postępować. Tym bardziej, że niektórzy nie
wierzą wTwoje dobre intencje.
LEW (23.07.-23.08.) – Czy wszystko
wTwoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic złego,
ale to może być cisza przedburzą. Trochę
więcej czujności nie zaszkodzi. Wbliskiej
perspektywie czeka Cię bardzo interesujący
wyjazd.
PANNA (24.08.-23.09.) – Coraz cieplejsze
dni nastrajają Cię bardzo optymistycznie. To
świetnie, bo wnadchodzących dniach
przyda Ci się dobry humor. Tylko on pomoże
zapobiec rozwinięciu drobnej sprzeczki
zprzyjacielem wwiększy konflikt. Wskazane
dla Was długie spacery zpieskiem.
WAGA (24.09.-23.10.) – Wnadchodzącym
miesiącu nie unikniesz zmian, które
ostatecznie wyjdą Ci nadobre. Jednak
podwarunkiem, że pozytywnie się donich
nastawisz. Pamiętaj, że nowe nie musi być
gorsze od tego już sprawdzonego. Nie
zapominaj oswoich postanowieniach.
SKORPION (24.10.-22.11.) – Coraz dłuższe
dni sprawią, że nabierzesz ochoty na ruch
na świeżym powietrzu. Za to można Cię
tylko pochwalić. Pamiętaj tylko, żeby
napoczątku zbytnio się forsować, bo
pomało ruchliwej zimie odczują to mięśnie.
Najwyższa pora odpocząć od telewizora.
STRZELEC (23.11.-21.12.) – Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które trzeba
przeczekać. Wnic się nie angażuj. Załatwiaj
tylko te sprawy, które są naprawdę ważne.
Rób to jednak bardzo ostrożnie, gdyż „licho
nie śpi”. Przedwiośnie to dobry czas namały
mieszkaniowy remanent.
KOZIOROŻEC (22.12.-20.01.) – Wiosna
sprzyja nagłym porywom serca. Jeśli jesteś
wolnym – poddaj się ogarniającemu Cię
uczuciu. Może przekształci się wcoś
poważniejszego? Jeżeli masz partnera, to
nie baw się wprzelotne flirty. Będziesz tego
mocno żałować.
WODNIK (21.01.-20.02.) – Nareszcie
nadchodzi wiosna. WTwoim życiu zacznie
się teraz dużo dziać. Nowe sytuacje
postawią Cię przedpewnym wyborem.
Jednak zanim go dokonasz, dobrze się
zastanów. To co teraz wygląda tak różowo,
może przyjąć całkiem inny kolor.
RyBy (21.02.-20.03.) – Zrób coś, na co
od dawna masz ochotę, a boisz się
nieprzewidzianych konsekwencji. Istnieje
prawdopodobieństwo, że teraz Twoje
działania zakończą się sukcesem. Trochę
odwagi i wiary w siebie spowodują, że
urosną Ci skrzydła i wyjdziesz na prostą.

VENA

05.03. wt 10:00 Królewna Śnieżka  
06.03. śr 10:00 Szewczyk Dratewka / Maria Kownacka
(Inicjatywy Aktorskie) 
07.03. cz 11:00 TANGO | Sławomir Mrożek
08.03. pt 19:00 ŚLUBY PANIEŃSKIE | Aleksander Fredro
(Inicjatywy Aktorskie) 
09.03. so 18:00 Cymes! Cymes!/ Jan Szurmiej 
10.03. nd 18:00 Korzeniec / Zbigniew Białas, Tomasz Śpiewak A 
12.03. wt 19:00 Między nami dobrze jest / Dorota
Masłowska TANI WTOREK 15 ZŁ / 90 min

14.03. cw 10:00 Alicja w Krainie Czarów / Lewis Carroll 
15.03. pt 18:00 Korzeniec / Zbigniew Białas, Tomasz Śpiewak 
22.03. pt  19:00 BOBICZEK / Hanoch Levin  PREMIERA
23.03. so 18:00 BOBICZEK / Hanoch Levin  A
24.03. nd 18:00 BOBICZEK / Hanoch Levin  A
26.03. wt 10:30 Alicja w Krainie Czarów / Lewis Carroll 
27.03. śr 10:00 Szewczyk Dratewka / Maria Kownacka
(Inicjatywy Aktorskie) 

A – abonamenty ważne

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

Dla naszych Czytelników mamy do wylosowania:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „CyMES! CyMES!”

w dniu 09 marca (sobota) o godz. 18.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „BOBICZEK” 

w dniu 24 marca (niedziela) o godz. 18.00.

Pierwsze osoby, która przyjdą znajnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr3
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. 

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

John Ma xwell Co et zee 

Dzie ciń stwo 
Je zu sa
Tłu ma cze nie: Mie czy sław
Go dyń
Wyd. ZNAK

Świa to wa pre mie ra książ ki No bli sty
Dzie ciń stwo Je zu sa w świe cie bez Bo ga

Kie dy do brze gu przy bi ja sta tek, dla wie lu lu -
dzi za czy na się no we ży cie. W spe cjal nym
obo zie, po zba wie ni wspo mnień i toż sa mo ści,
przy by sze uczą się ję zy ka i za sad funk cjo no -
wa nia w no wym świe cie. Wśród przy by łych
jest Si món, któ ry po sta na wia po móc pię cio -
let nie mu Da vi do wi w od na le zie niu je go mat -
ki. Pew ne go dnia spo ty ka ko bie tę o imie niu
Inés i choć nie pa mię ta swo je go po przed nie -
go ży cia, w na głym prze bły sku roz po zna je
w niej mat kę chłop ca...
Dzie ciń stwo Je zu sa to pró ba opo wie dze nia
na no wo hi sto rii ro dzi ny z Na za re tu, do któ -
rej klucz znaj du je się w rę kach nie zwy kłe go
chłop ca. Za ska ku ją ca, pięk na po wieść.

Rachel Joyce 

Niezwykła wędrówka
Harolda Fry
Tłumaczenie: Tomasz Macios
Wyd. ZNAK

Cza sem trze ba zo sta wić wszyst ko i wy ru szyć w dro gę,
że by na no wo po ukła dać so bie ży cie
Ha rold Fry wy ru szył pew ne go dnia z mi sją. Chciał
zmie nić czy jeś ży cie, a zmie nił swo je.

Przy ja ciół ka z daw nych lat przy sła ła mu list z po że gna -
niem. Umie ra na ra ka. Ha rold od pi sał, że bar dzo mu przy -
kro. Na praw dę się zmar twił, kie dyś wie le ich łą czy ło.
Chciał wy słać list i po pro stu wró cić do do mu, ale w dro -
dze na pocz tę od krył, że to nie wy star czy. Mu si oso bi ście
się z nią po że gnać. Do pó ki bę dzie szedł, ona bę dzie ży ła. 

Pod czas trwa ją ce go87 dni mar szu spo ty ka czło wie ka go -
ry la, sło wac ką le kar kę, ko bie tę, któ ra ko cha ła Ja ne Au sten,
bar dzo sław ne go ak to ra i wie lu in nych lu dzi, któ rzy po -
zna ją hi sto rię je go wę drów ki i opo wia da ją mu o swo ich
lę kach, mi ło ściach, nie szczę ściach i fa scy na cjach.
Cza sem trze ba zo sta wić wszyst ko i wy ru szyć w dro gę,
że by na no wo po ukła dać so bie ży cie.

Pra ce z cy klu „Kwit nie nie”, czy li
se rie ry sun ków, ko la ży oraz rzeź -
by, moż na oglą dać w Ga le rii
„Ład niej” w pa sa żu, pro wa dzą -
cym do dwor ca PKP. Au tor ką
prac jest ab sol went ka ASP w Kra -
ko wie, Pau li na Stę pień. Wer ni saż
wy sta wy od był się w wa len tyn ko -
wy wie czór, a in spi ra cją dla ar -
tyst ki by ły mię dzy in ny mi uczu -
cia. Jest to pierw sza te go ty pu wy -
sta wa w so sno wiec kiej ga le rii,
a za ra zem pierw sza pre zen ta cja
in dy wi du al na mło dej ar tyst ki
w So snow cu. 

Pra ce pre zen to wa ne na wy sta -
wie sku pia ją się na eta pie kwit nie -
nia, któ re jest okre sem mi ło ści,
przed wy da niem owo ców. Au tor -
ka wy ko rzy sta ła mo ty wy ana to -
micz ne, któ re po łą czy ła z or na -
men ty ką kwia tów. 

Pau li na Stę pień uro dzi ła się
w 1986 ro ku. Stu dia na Aka de mii
Sztuk Pięk nych im. Ja na Ma tej ki
w Kra ko wie na Wy dzia le Rzeź by
w pra cow ni prof. Jó ze fa Mu rzy -
na ukoń czy ła w ubie głym ro ku.
W mię dzy cza sie stu dio wa ła
w Buł ga rii w New Bul ga rian Uni -
wer si ty. In te re su je się ry sun kiem
oraz in sta la cją mul ti me dial ną. Po -
dej mu je te ma ty z dzie dzi ny sztu -
ki ko bie cej. Bra ła udział w wy sta -
wach zbio ro wych: „Po zna nie
przy ro dy nie jest przy ro dą” (Kra -
ków 2012), Ma ni fest fe sti wal
(Kro gis, Niem cy 2012), Slot Art
fe sti wal (Lu biąż 2012), Naj lep sze
dy plo my Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w Kra ko wie, Pa łac Sztu ki
TPSP (Kra ków 2012), „Bra ma
ży cia a nie por no” (Cen trum Pro -
mo cji Mło dych, Czę sto cho -
wa 2012). (sk)

Kwitnienie w galerii
„Ładniej” 

12 lu te go w Głów nej Księ gar ni
Tech nicz nej w War sza wie ogło -
szo ne zo sta ły wy ni ki ple bi scy tu
„Książ ki Ro ku 2012”, pod su mo -
wu ją ce go cykl kwar tal nych kon -
kur sów na naj lep sze li te rac kie
pre mie ry, or ga ni zo wa ny przez re -
dak cję ser wi su Gra ni ce. pl.
W ubie głym ro ku od da no w nich
po nad 200 ty się cy gło sów. 

– Nie zwy kła hi sto ria nie zwy -
kłych lu dzi, spi sa na przez wy jąt ko -
wą pi sar kę. Opo wieść oco dzien no -
ści, tra dy cjach, wie rze niach bar dzo
wia ry god nych bo ha te rów, hi sto ria
zwoj ną bał kań ską wtle – uza sad nił
przy zna nie na gro dy głów nej przez
ju ro rów po wie ści Tei Ob reht „Żo -
na ty gry sa” (Drze wo Ba bel) Sła wo -
mir Krem pa, re dak tor na czel ny ser -
wi su. – To bez wąt pie nia jed -
naznaj pięk niej szych ksią żek, ja kie
uka za ły się w mi nio nym ro ku.

Ty tuł „Naj lep szej książ ki ro -
ku 2012” za spra wą gło so wa nia

czy tel ni ków tra fił do „Hob bi ta” J.
R. R. Tol kie na, opu bli ko wa ne go
na kła dem Wy daw nic twa Iskry. –
Tu nie by ło naj mniej szych wąt pli -
wo ści. „Hob bit” otrzy mał wię cej
gło sów niż dru gi na li ście kry mi -
nał „In kwi zy tor” Mar ka Al le -
na Smi tha (Wy daw nic two Ha -
chet te) czy pu bli ka cja Mar ka Ka -
miń skie go „War to po dą żać
za ma rze nia mi” (Wy daw nic two
Gru ner + Jahr), któ ra upla so wa ła
się osta tecz nie na trze cim miej -
scu – pod su mo wy wa ła Mag da le -
na Ga li czek z re dak cji ser wi su.
W kon kur sie przy zna no rów nież
wy róż nie nia w po szcze gól nych
ka te go riach. 

– Szcze gól nie waż ną spo śród
ka te go rii kon kur so wych jest ka te -
go ria pro zy pol skiej, w któ rej
o uzna nie czy tel ni ków i ju ro rów
ry wa li zu ją po wie ści z za kre su li -
te ra tu ry pięk nej – po wie dzia ła
jed na z ju ro rek, Ju sty na Gul. –

Wśród fi na li stów do tych cza so -
wych pię ciu edy cji kon kur su
„Książ ki Ro ku” nie by ło jed nak
chy ba jesz cze po wie ści tak waż -
nych, a jed no cze śnie tak trud nych,
jak na gro dzo ne w tym ro ku książ -
ki – „Ca dyk i dziew czy na” An ny
Bo lec kiej (Wy daw nic two Czar ne
Owca, na gro da ju ry) oraz „Prze -
wrot ność do bra” Jo lan ty Kwiat -
kow skiej (Wy daw nic two Do bra
Li te ra tu ra, na gro da czy tel ni ków).
Au tor ki oso bi ście ode bra ły na gro -
dy, dzię ku jąc za uzna nie czy tel ni -
kom i ju ro rom. 

Pod czas uro czy sto ści w Głów -
nej Księ gar ni Tech nicz nej przy -
zna no tak że na gro dy spe cjal ne
dla wy daw ców. Szcze gól nie waż -
ne by ło wy róż nie nie pi sar ki Mał -
go rza ty Gu tow skiej -Adam czyk
(m. in. „Cu kier nia pod Amo rem”)
za spo łecz ne za an ga żo wa nie i nie -
usta ją cą wal kę o po pra wę sta nu
czy tel nic twa w Pol sce. (U)

Książki roku 2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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W Tren ti no, w miej sco wo ści Ca -
va le se za pre zen to wa no eta py 70.
To ur de Po lo gne UCI World To ur. 

Ko mi tet Or ga ni za cyj ny 70.
To ur de Po lo gne UCI World To ur,
kie ro wa ny przez Cze sła wa Lan ga,
na miej sce pre zen ta cji wy brał
Cen trum Pra so we Mi strzostw
Świa ta w Nar ciar stwie Kla sycz -
nym Fiem me 2013. W kon fe ren -
cji pra so wej oprócz Cze sła wa
Lan ga, udział wzię li Ti zia no Mel -
la ri ni (Czło nek Ra dy ds. Rol nic -
twa, Le śnic twa, Tu ry sty ki i Pro -
mo cji w au to no micz nej pro win cji
Tren to) oraz Ka ta rzy na So bie raj -
ska (re pre zen tu ją cą Mi ni ster stwo
Spor tu i Tu ry sty ki).

We Wło szech za pla no wa no
dwa pierw sze eta py, oba w Tren ti -
no. Pierw szy etap od bę dzie się 27
lip ca z Ro ve re to do Ma don na di
Cam pi glio o dłu go ści 183,5 km.
Dru gi etap 28 lip ca, wy ru szy
z Ma ril le va Val Di So le i za koń czy
się na Pas so Po rdoi – ser cu Do lo -
mi tów, wpi sa nym na li stę świa to -
we go dzie dzic twa UNESCO.
Etap bę dzie li czył 195,5 km.
Po dniu prze rwy ko lum na wy ści -
gu prze nie sie się do Pol ski, aby ro -
ze grać pięć ko lej nych eta pów. Wy -
ścig za koń czy się w Kra ko wie in -
dy wi du al ną jaz dą na czas.

Te go rocz na ju bi le uszo wa edy -
cja To ur de Po lo gne UCI World

To ur, po raz pierw szy w swo jej hi -
sto rii wy star tu je spo za gra nic Pol -
ski. Dla Włoch bę dzie to z ko lei
pierw szy za gra nicz ny wy ścig
z ka len da rza World To ur, któ ry
roz pocz nie się w tym kra ju.

– Or ga ni za cja star tu wy ści gu
z kra ju, któ ry nie gra ni czy bez po -
śred nio z Pol ską, jest ogrom nym
przed się wzię ciem, ale tak że
ogrom nym osią gnię ciem – po -
wie dział Cze sław Lang. 

– Te dwa wspa nia łe na ro dy łą -
czy wie le wy da rzeń hi sto rycz -
nych i kul tu ro wych. Wie le lat mo -
je go ży cia spę dzi łem we Wło -
szech, doj rze wa łem tu ko lar sko
i osią ga łem jed ne z naj wspa nial -

szych wy ni ków w mo jej ka rie rze.
Dla mnie jest to speł nie nie ma -
rzeń. Za wsze chcia łem aby To ur
de Po lo gne prze jeż dżał przez Do -
lo mi ty. Chcia łem po dzię ko wać

wszyst kim na szym part ne rom,
zwłasz cza Wy dzia ło wi Roz wo ju
Tu ry sty ki i Pro mo cji Tren ti no,
któ ry w 2013 ro ku bę dzie już
czwar ty rok z rzę du z na mi. Bez

ich wkła du nie by ło by moż li we
zre ali zo wa nie te go pro jek tu – do -
dał dy rek tor wy ści gu.

Pod czas uro czy sto ści nie za -
bra kło Fran ce sco Mo se ra, le gen -
dy ko lar stwa miesz ka ją ce go
w Tren ti no. Wśród wie lu go ści
za pro szo nych na pre zen ta cję by li
tak że: Pa olo Man fri ni (Dy rek tor
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji
Tu ry sty ki Tren ti no, Mau ri zio
Ros si ni (Dy rek tor Dzia łu Tu ry -
sty ki Mar ke tin gu Roz wo ju Tu ry -
sty ki i Pro mo cji Tren ti no), se kre -
tarz ge ne ral ny Mi strzostw Świa ta
Fiem me 2013 An ge lo Cor ra di ni,
Pre zes Skan dia S. A., głów ne go
spon so ra To ur de Po lo gne Pa weł
Ziem ba, a tak że Pre zes Gru py
Lo tos, Pa weł Olech no wicz. RED

Tour de Pologne od Trentino

           reklama


