
Od dzia ły Ge ria trii i Skór no -We ne -
ro lo gicz ny zo sta ły ofi cjal nie otwar -
te, choć w no wym miej scu dzia ła ją
już od kil ku na stu ty go dni. Re mont
roz po czął w cza sie wa ka cji, a za -
koń czył jesz cze w grud niu.
Od stycz nia pa cjen ci są le cze ni
wno wym miej scu. 

Za wło żo ny wy si łek w re mont
i prze pro wa dze nie mo der ni za cji,
dzię ko wa li Ar tur No wak, dy rek tor
Szpi ta la Miej skie go i Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca. 

– Zo sta ły stwo rzo ne wa run ki,
któ rych wy ma ga ją nie tyl ko kon -
trak ty, pod pi sa ne z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia, ale uda ło się
za pew nić pa cjen tom wa run ki eu ro -
pej skie. Chciał bym, że by wszyst kie
od dzia ły szpi ta la tak wy glą da -
ły – mó wił Ka zi mierz Gór ski.

Dwa od dzia ły szpi tal ne zo sta ły
grun tow nie wy re mon to wa ne i wy -
po sa żo ne wno wo cze sny sprzęt. Pa -
cjen ci ma ją dodys po zy cji wy god ne
po ko je z ła zien ka mi lub wę zeł sa ni -
tar ny. Są ob słu gi wa ni przez kom pe -
tent ny ze spół pro fe sjo na li stów i le -
cze ni wbar dzo do brych wa run kach. 

– Cie szę się, że w So snow cu jest
ta kie miej sce, w któ rym oso ba star -
sza, scho ro wa na, cier pią ca, znaj dzie
fa cho wą opie kę, wspar cie i po moc
oraz wspa nia łą at mos fe rę, któ ra ma

nie ba ga tel ne zna cze nie dla osób
cho rych. W So snow cu mi mo róż -
nych prze ciw no ści do ko nu ją się tak -
że pięk ne i waż ne ini cja ty wy. Wła -
dzom mia sta je ste śmy ogrom nie
wdzięcz ni – stwier dził Grze gorz
Ka szak, bi skup die ce zji so sno wiec -
kiej, po świę ca jąc otwar te po ge ne -
ral nym re mon cie od dzia ły w Szpi -
ta lu Miej skim przy ul. Szpi tal nej
wZa gó rzu. 

Kie row nik Od dzia łu Ge ria trii, 
dr n. med. An na Wi tiuk -Misz tal -

ska, po twier dza, że jest on szcze -
gól nie po trzeb ny. – Od dział jest
wspa nia le wy po sa żo ny w no wo -
cze sny sprzęt, zwłasz cza w sprzęt
dia gno stycz ny, któ ry po zwa la
na bar dzo szyb kie dia gno zo wa nie
pa cjen tów. Obec nie dys po nu je my
czter na sto ma łóż ka mi. Pa cjen ci
wy ma ga ją kom plek so wej opie ki,
nie tyl ko le cze nia, ale tak że
uspraw nie nia i po mo cy psy cho lo -
gicz nej – mó wi An na Wi tiuk -
-Misz tal ska. 

W tym ro ku w szpi ta lu bę dą
prze pro wa dza ne ko lej ne zmia ny.
Trwa ją przy go to wa nia dokom plek -
so we go re mon tu przy chod ni, prze -
ję tej przez Za kład Lecz nic twa Am -
bu la to ryj ne go. W obiek cie pla nu je
się umie ścić wszyst kie po rad nie
z ca łe go szpi ta la. Po pra wi to ja kość
iob słu gę pa cjen tów. 

Re mont od dzia łów kosz to wał
oko ło 2 mln 200 tys. zło tych,
a środ ki po cho dzi ły z bu dże tu
mia sta. Go ście mie li oka zję tak -
że zo ba czyć świe żo wy re mon to -
wa ne po miesz cze nia, w któ rych
pa cjen ci mo gą li czyć na po moc
me dycz ną w no cy oraz pod czas

świąt i week en dów. Obec nie je -
den z punk tów noc nej i świą -
tecz nej opie ki me dycz nej, w wy -
ni ku kon kur su wy gra ne go przez
szpi tal, przez naj bliż sze trzy la -
ta bę dzie mie ścił się w tej pla -
ców ce. 

War to wspo mnieć, że dzię ki
miej skim fun du szom w 2012 ro -
ku za kwo tę 3,6 mln zł zo stał
zmo der ni zo wa ny Od dział Chi -
rur gii Ura zo wo-Or to pe dycz nej,
a na po cząt ku 2011 ro ku zo sta ło
otwar te So sno wiec kie Cen trum
Opie ki nad Mat ką i No wo rod -
kiem. Bu do wa Cen trum za -
mknę ła się sumą 12 mln zł. (sk)

Dwa oddziały Szpitala Miejskiego, czyli Geriatrii i Skórno-Wenerologiczny, przeszły generalny remont i służą już pacjentom 

Na miarę XXI wieku
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- Chcielibyśmy, by pieniądze w tej kadencji
były podzielone sprawiedliwie, stąd wniosek
Zagłębia, by po ponad dwudziestu latach
częściowego odbudowania potencjału Śląska,
podzielić środki równo, czyli w zależności od
liczby mieszkańców - mówi prezydent
Kazimierz Górski w wywiadzie dla KM2 3

Z dnia na dzień rzucił pracę, choć może nieco los
pomógł mu podjąć decyzję. Po siedmiu latach
intensywnej pracy w Anglii, sosnowiczanin Piotr
Zachariasz stwierdził, że nadszedł czas, by
stworzyć tzw. bucket list, czyli listę zadań do
zrealizowania i marzeń do spełnienia...
Pierwszym przystankiem była Malezja

15 marca została wydana 1000 karta
Sosnowieckiego Programu "Miej Więcej"
którego adresatami są rodziny wielodzietne,
mające troje lub więcej dzieci. W wydziale
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego nadal
można pobierać wnioski, na podstawie
których można liczyć na zniżki

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

życzy Redakcja

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych, 

najserdeczniejsze
życzenia: 

dużo zdrowia i radości, 
mnóstwo wiosennego

optymizmu
oraz samych sukcesów

Mieszkańcom
Sosnowca 
składają

Prezydent Miasta

Kazimierz Górski

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Mateusz Rykała

Jedyny taki w Zagłębiu

Oddział Geriatrii od dwóch lat działa w Szpitalu Miejskim. To jedyny taki oddział
w Zagłębiu. W 2002 r. został przeniesiony z Dąbrowy Górniczej, gdzie
funkcjonował w Szpitalu Kolejowym, a od 2003 r. w Szpitalu nr 2. W 2006 roku
oddział przeniesiono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św.
Barbary w Sosnowcu, gdzie utworzono 27- łóżkowy Oddział
Geriatryczno-Rehabilitacyjny. Niestety, rok później oddział został włączony
do działającego w Szpitalu Wojewódzkim Oddziału Wewnętrznego. Po likwidacji
geriatrii w WSS Nr 5 im. Św. Barbary, wiosną 2011 r. podjęto inicjatywę
utworzenia w Szpitalu Miejskim Oddziału Geriatrii. Ostatecznie utworzono
Oddział Geriatrii, Poradnię Geriatryczną i Poradnię Psychogeriatryczną.
Z kolei Oddział Skórno – Wenerologiczny w Zagłębiu ma ponad 65-letnią historię.
Przez ostatnie 33 lata funkcjonował w pawilonie przy ul. Szpitalnej. Obecnie
oddział mieści się w budynku głównym Szpitala Miejskiego. 

Kurier

Pacjenci oddziału mogą liczyć na specjalistyczną opiekę
sosnowieckich lekarzy

Mariusz Binkiewicz



Moż na wpaść na śnia da nie. Wte dy
obu dzi nas za pach świe żej mie lo nej
ka wy i ba giet ki z se rem cam mem -
bert i so sem żu ra wi no wym, grzan -
ki z do mo wy mi kon fi tu ra mi lub
mio dem z be skidz kiej pa sie ki al bo
go rą cy cro is sant. Kie dy mi nie po ra
śnia da nia, war to pomyśleć o obie -
dzie. Tra dy cyj na za le waj ka, czy li
za bie la ny żu rek z mię sny mi sa -
kiew ka mi, zu pa krem z zie lo ne go
ogór ka, czy kró lik w so sie wła snym
po wi nien za do wo lić tych naj bar -
dziej kry tycz nych ku li nar nych sma -
ko szy. Ła su chy mo gą się sku sić
na szar lot kę z gał ką lo dów wa ni lio -
wych, krem ba war ski w trzech ko -
lo rach czy też mus brzo skwi nio wy.

Te przy sma ki, w atrak cyj nych
ce nach, przy rzą dza szef kuch ni
w „Ma glu Ku li nar nym” w So snow -
cu. No wa re stau ra cja, któ ra mie ści
się przy ul. War szaw skiej 5a, choć
dzia ła do pie ro od 2 mar ca, zdo by wa
co raz wię cej sym pa ty ków. 

– To miej sce jest ta kim fa ce bo -
ok’iem sprzed lat, czy li prze strze -
nią spo tkań, wy mia ny po glą dów,

dys ku sji, gdzie jed no cze śnie moż -
na li czyć na do bre je dze nie, wy -
mia nę prze pi sów i spo rą por cję kul -
tu ry, bo prze cież kul tu rę tak że trze -
ba kon su mo wać – przy zna je Woj -

ciech Ptak, wła ści ciel „Ma gla Ku -
li nar ne go”. 

O wy strój te go miej sca za dba li Ma -
te usz Szyj kow ski oraz Ka ta rzy -
na Sam bo rek -Bu dzyń ska, któ ra przy -

go to wa ła ko lo ro wą ścia nę z prze pi sa -
mi. Nie któ re z dań do tej po ry by ły ści -
śle strze żo ną ta jem ni cą, ale w koń cu
uda ło się je zdo być i upu blicz nić. 

„Ma giel Ku li nar ny” skła da się
z trzech głów nych czę ści. Pierw szym
z nich jest bi stro, w któ rym moż -
na spo koj nie wy pić ka wę, drin ka lub
na wet po czy tać (we wnę kach na pół -
kach znaj du ją się książ ki i prasa). Z bi -
stro prze cho dzi się do ele ganc kiej sa li
re stau ra cyj nej lub do fo oding ro om’u.

– Fo oding ro om ma być miej scem
spo tkań i wspól ne go go to wa nia – mó -
wi Woj ciech Ptak. – Moż na przyjść
więk szą gru pą czy z dzieć mi i wspól -
nie przy go to wać po si łek. Jest tak że
moż li wość zor ga ni zo wa nia warsz ta -
tów ku li nar nych pod okiem na sze go
sze fa kuch ni, któ ry bę dzie uczył go to -
wać i jest szan sa na to, że zdra dzi kil -
ka ta jem nic – prze ko nu je wła ści ciel.

„Ma giel” jest czyn ny co dzien nie,
od po nie dział ku do so bo ty, w godz.
od 7.00 do 23.00, a w nie dzie lę
od 12.00 do 20.00. 

tekst i foto: sk
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15 mar ca zo sta ła wy da na 1000 kar ta So sno wiec -
kie go Pro gra mu „Miej Wię cej”, któ re go ad re sa ta -
mi są ro dzi ny wie lo dziet ne, ma ją ce tro je lub wię cej
dzie ci. Cze ka my na ko lej ne wnio ski, któ re moż -
na skła dać w Wy dzia le Po li ty ki Spo łecz nej Urzę du
Miej skie go przy ul. 3 Ma ja 33, p. III, pok. 405.
Wię cej in for ma cji na stro nie www.miej wie cej.so -
sno wiec.pl

Na zdję ciu Wan da Ol ko z Wy dzia łu Po li ty ki Spo -
łecz nej wrę cza ty sięcz ną kar tę pro gra mu. KP

Już tysiąc uczestników
programu „Miej Więcej”

7 mar ca w Sa li Mar mu ro wej Urzę du Wo je wódz kie go
w Ka to wi cach Wi ce wo je wo da Ślą ski Piotr Spy ra wrę -
czył me da le i od zna cze nia � nada ne przez Pre zy den ta
Rzecz po spo li tej Pol skiej i Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go � 19 pra cow ni kom Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w So snow cu. 
Srebr nym Krzy żem Za słu gi zo sta ła uho no ro wa na Ewa
Pięt ka, a Brą zo wy mi Krzy ża mi Za słu gi: Elż bie ta Olek -
siak, Do ro ta Sza tan, Mał go rza ta Tocz kow ska, Elż bie ta
Wal czak i Da nu ta Wi tek. Zło te Me da le za Dłu go let nią
Służ bę otrzy ma ły: Elż bie ta Ci chy, Zo fia Fryc, Zdzi sła wa
Fur tas, Da nu ta Gór ska, Li dia Haj dec ka, Li dia La tos, Jo -
lan ta Ni ziur ska, Ja ni naRen da iKa ta rzy naZa wadz ka. Od -
zna ka mi Ho no ro wy mi „Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej”
zo sta ły tak że uho no ro wa ne: Li dia Ha tla pa, Mał go rza ta
Mię dzy brodz ka, Do ro ta Olesz czuk i Ur szu la Ru pa la. U

Odznaczenia 
dla bibliotekarzy

Ma giel, nie tyl ko ku li nar ny

Ko lek cję eks po na tów zwią za nych
zwio sen ną sym bo li ką ży cia, oby cza jo -
wo ścią, hi sto rią i zwy cza ja mi Wiel kiej
No cy mo gli zo ba czyć pa sa że ro wie je -
dy ne go świą tecz ne go tram wa ju naŚlą -
sku iwZa głę biu. Wtram wa ju zna la zło
się miej sce na rzeź bio ne ja ja wiel ka -
noc ne, fo to gra fie przed sta wia ją ce zwy -
czaj świę ce nia palm i po kar mów oraz
rzeź by lu do we. Za byt ko wy tram waj,
a wła ści wie mo bil na wy sta wa, zo sta ła
przy go to wa na przez Mu zeum Ślą skie
w Ka to wi cach. Chęt ni do zwie dza nia
mo gli od być prze jażdż kę w to wa rzy -
stwie mu ze al nych eks po na tów lub
obej rzeć wy sta wę na wy bra nych przy -
stan kach. Tram waj ru szył 12 mar ca.
Namo bil nej wy sta wie moż naobej rzeć
tak że rzeź by lu do we, w tym m.in. po -
stać Chry stu sa Zmar twych wsta łe go,
rzeź bę Ka zi mie rza Pie trasz ko z Bucz -

ko wic oraz rzeź by An to nie go To bo ro -
wi cza z Wo li Li ber tow skiej, przed sta -
wia ją ce pta ki, za ją ce, ba ran ki, rzeź bio -
ne jaj ka wiel ka noc ne oraz barw ne
kwia ty. Tram waj bę dzie kur so wał
w By to miu, Ka to wi cach, Cho rzo wie,
Ru dzie Ślą skiej, Za brzu, a tak że So -
snow cu, Dą bro wie Gór ni czej, Bę dzi nie
i Cze la dzi do 1 kwiet nia. 

– To bar dzo do bry i ory gi nal ny po -
mysł – uwa ża An na Lip ko z So snow -
ca. – Moż na zo ba czyć nie tyl ko zdję -
cia, po znać daw ne zwy cza je wiel ka -
noc ne, ale tak że od być przy jem ną
prze jażdż kę. Po za tym, być mo że wio -
sen ny tram waj spo wo du je, że w koń -
cu skoń czy się zi ma, nie bę dzie mro -
zić i na praw dę na dej dzie wio sna, nie
tyl ko ta ka len da rzo wa. Prze jażdż ka ta -
kim tram wa jem po pro stu po pra wia
na strój – do da je. 

Po przed nie edy cje „Świą tecz nej
jaz dy…” zo sta ły bar dzo cie pło przy ję -
te przez miesz kań ców re gio nu, któ rzy
chęt nie po dró żo wa li mu ze al nym tram -

wa jem. Pod czas ostat niej ak cji wy sta wę
zwie dzi ło oko ło 4 500 osób. 

Tekst i foto: sk

Zabytkowy - wiosenny tramwaj przemierzał zagłębiowskie i śląskie miasta 

Świąteczna jazda 

Anna Kowalska z synem Jasiem z niecierpliwością czekali na
przejażdżkę świątecznym tramwajem

Zna my lau re atów Na gród Te atral -
nych „Zło te Ma ski” w wo je wódz -
twie ślą skim za rok 2012. Uro czy -
stość wrę cze nia do rocz nych na -
gród ar ty stom z wo je wództw ślą -
skie go i opol skie go za osią gnię cia
te atral ne od by ła się na sce nie Te -
atru im. Ja na Ko cha now skie go
w Opo lu. Ar ty stom te atrów wo je -
wódz twa ślą skie go na gro dy wrę -
czy ła wi ce mar sza łek Alek san dra
Ga jew ska, zaś lau re atom z wo je -
wódz twa opol skie go – mar sza łek
Jó zef Se be sta oraz czło nek Za rzą -
du Bar ba ra Ka miń ska.

W gro nie naj lep szych zna leź li
się przed sta wi cie le so sno wiec kie -
go Te atru Za głę bia! W ka te go rii
Ak tor stwo – Ro la Ko bie ca – na -
gro dę otrzy ma ła Edy ta Osto jak
za ro lę Es ter Pław ner w spek ta klu
„Ko rze niec” Zbi gnie wa Bia ła sa
w ada pta cji i dra ma tur gii To ma -

sza Śpie wa ka, w re ży se rii Re mi -
giu sza Brzy ka oraz za ro lę Ali cji
w „Ali cji w kra inie cza rów” wg
Le wi sa Car rol la w re ży se rii Sta ni -
sła wa Mel skie go w Te atrze Za -
głę bia w So snow cu.

Za naj lep szą ro lę mę ską sta tu -
et kę otrzy mał Ma te usz Zna niec ki
za ro lę ty tu ło wą w spek ta klu
„Ama deus” Pe te ra Sha fe ra w re -
ży se rii Ro ber ta Ta lar czy ka w Te -
atrze Pol skim w Biel sku -Bia łej. 

Przed sta wie niem ro ku uzna no
sztu kę „Ko rze niec” Zbi gnie wa
Bia ła sa w ada pta cji i dra ma tur gii
To ma sza Śpie wa ka, w re ży se rii
Re mi giu sza Brzy ka w Te atrze
Za głę bia w So snow cu.

Z oka zji Mię dzy na ro do we go
Dnia Te atru ZASP Od dział Ślą ski
w Ka to wi cach przy zna je Na gro dę
im. Le ny Star ke. Na gro da im. Le -
ny Star ke przy zna wa na od 1991

ro ku przez ZASP Od dział Ślą ski,
a jej fun da to rem jest Wil helm
Kron feld, zięć Le ny Star ke – ak tor -
ki scen ślą skich. Te go rocz ną lau re -
at ką zo sta ła Agniesz ka Bień kow -
ska za ro lę An to ni ny Zi mo ro dzic
i Goł dy La pi dus w spek ta klu „Ko -
rze niec” w re ży se rii Re mi giu sza
Brzy ka w Te atrze Za głę bia w So -
snow cu. Agniesz ka Bień kow ska
za de biu to wa ła w 2000 r. w Te atrze
im. S. Ja ra cza w Olsz ty nie w ro li
Jer ri w spek ta klu „Nie zi den ty fi ko -
wa ne szcząt ki ludz kie i praw dzi wa
na tu ra mi ło ści” w reż. R. Ma tu sza.
Zwią za na z Te atrem Za głę bia
od 2001 r. Obec nie wy stę pu je
w spek ta klach: „Cy mes! Cy mes!”,
„Ły sa śpie wacz ka”, „Kró lew -
na Śnież ka” i „Ko rze niec”. Ser -
decz nie gra tu lu je my! 

Oprac. mz

Złota Maska dla Teatru Zagłębia!

Złotą Maskę – nagrodę za najlepszy spektakl 2012 roku odebrał zespół Teatru Zagłębia 

Katarzyna Dziergaczow serwuje dobrą kawę

Fo to BP To m
asz Żak
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Co jest najpoważniejszym
wyzwaniem, które stoi
przed miastem? 
Przed wszyst ki mi gmi na mi stoi to
sa mo wy zwa nie, czy li re ali za cja
„usta wy śmie cio wej”. Na kła da ona
od 1 lip ca na wszyst kie sa mo rzą dy
obo wią zek za rzą dza nia ca ło ścią go -
spo dar ki od pa da mi. Sta no wi to bar -
dzo po waż ny pro blem, cho ciaż by
z te go po wo du, że nie zbu do wa li -
śmy spa lar ni, po nie waż nie zo sta ły
od po wied nio przy go to wa ne pla ny.
Re ali zu jąc usta wę, wy peł nia my na -
sze zo bo wią za nia wo bec Unii Eu -
ro pej skiej, bio rąc na ten cel kil ka na -
ście mi liar dów eu ro. Wspól nie
z miesz kań ca mi bę dzie my zmie -
niać nie tyl ko sys tem od bio ru śmie -
ci, ale je ste śmy zo bo wią za ni te
śmie ci prze twa rzać. Mia sto So sno -
wiec, ja ko jed ne z nie licz nych
w Pol sce, bu du je ol brzy mi za kład,
któ ry bę dzie se gre go wał, uty li zo wał
iprze twa rzał od pa dy dodal szej pro -
duk cji. Przed na mi stoi więc po -
dwój ne za da nie. Jed no to wpro wa -
dze nie tej usta wy, współ pra ca
zmiesz kań ca mi, adru gie obej mu je
bu do wę i od po wied nie eks plo ato -
wa nie za kła du, któ ry bę dzie te
śmie ci prze twa rzał. Re ali zu je my in -
we sty cję zapo nad60 mi lio nów zło -
tych, któ ra da moż li wość na wie le
dzie siąt ków lat pra wi dło wo go spo -
da ro wać od pa da mi w So snow cu.

Co to oznacza dla mieszkańców?
Przede wszyst kim od czu ją wzrost
cen, któ ry wy ni ka z te go, że wszy -
scy zo sta li śmy zo bo wią za ni doprze -
twa rza nia śmie ci. Wcze śniej mo gli -
śmy je wy rzu cać do tak zwa ne go
„do łu”. Obec nie dote go „do łu”, czy -
li od po wied nio przy go to wa ne go
skła do wi ska, tra fi za le d wie oko ło10
pro cent od pa dów. Wszyst kie in ne
od pa dy bę dzie my się sta ra li prze twa -
rzać iwy ko rzy sty waćpo now nie.I to
jest re wo lu cja. Nie po le ga ona
na tym, kto wo zi i od bie ra śmie ci,
ale co z ty mi śmie cia mi da lej trze ba
zro bić. Bę dzie my się sta ra li, by
staw ka za wy wóz śmie ci by ła stop -
nio wo ob ni ża na. Te raz usta li liśmy ją

napo zio mie18zł zawy wóz śmie ci
nie se gre go wa nych i12zł zawy wóz
śmie ci se gre go wa nych. 
Oprócz trud nych za dań, cze ka ją
nas tak że przy jem ne wy da rze nia.
Cie szę się z te go, że już 3 czerw ca
do ko na my otwar cia wspa nia łej sa li
kon cer to wej przy Ze spo le Szkół
Mu zycz nych. 

Jaka jest szansa na pozyskanie
środków unijnych, a potem
sprawiedliwy podział, by pieniądze
trafiły na realizację projektów
w Zagłębiu, a tym bardziej
w Sosnowcu? 
Bu dżet unij ny jest obec nie wPar la -
men cie Eu ro pej skim i zo ba czy my,
ja ki bę dzie miał osta tecz ny kształt.
Tem po prac nad przy go to wa niem
pro jek tów i ob sza rów, w któ rych
trze ba te środ ki wy ko rzy stać, jest
już bar dzo du że. Czę sto jed nak
wska zy wa ne prio ry te ty i te ma ty
nie od po wia da ją po trze bom, szcze -
gól nie Ślą ska i Za głę bia. Po wiem
szcze rze, że mie li śmy na dzie ję
otrzy mać o wie le wię cej środ ków
na re wi ta li za cję ob sza rów. Tym -
cza sem bu du je się wie le no wych
obiek tów. Poza koń cze niu in we sty -
cji nie wia do mo, co z ni mi ro bić,
a kosz ty ich utrzy ma nia są ol brzy -
mie. Za głę bie jest w szcze gól nej
sy tu acji, bo ko rzy sta my tyl ko ze
środ ków re gio nal nych i w czę ści
z cen tral nych, in ne re gio ny ma ją
jesz cze środ ki prze zna cza ne
na roz wój dla te re nów wiej skich.
Ca ły re gion tra ci, a po prze gra niu
or ga ni za cji Eu ro 2012 stra ci li śmy
kil ka na ście mi liar dów zło tych z ty -
tu łu roz wo ju in fra struk tu ry, zwią -
za nej zor ga ni za cją mi strzostw. Ta -
kie mia sta jak War sza wa, Wro cław,
Gdańsk czy Po znań, po szły
doprzo du, my ma my za stój, nie do -
koń czo ną mo der ni za cję Sta dio nu
Ślą skie go iol brzy mie kosz ty, któ re
ge ne ru ją Ko le je Ślą skie. Efek tów
po zy tyw nych nie wi dać. 

Jak zatem dzielić te fundusze?
Chcie li by śmy, by pie nią dze w tej
ka den cji by ły po dzie lo ne spra wie -

dli wie, stąd wnio sek Za głę bia, by
po po nad dwu dzie stu la tach czę -
ścio we go od bu do wa nia po ten cja łu
Ślą ska, po dzie lić środ ki rów no,
czy li w za leż no ści od licz by
miesz kań ców. Chce my do pro wa -
dzić do te go, by do stać okre ślo ną
pu lą pie nię dzy i uzy skać moż li -
wość de cy zji w ich roz dy spo no wa -
niu. W na szym przy pad ku mó wi -
my o su mie oko ło 400 mi lio nów
zło tych, do wła sne go po dzia łu, by
dać gmi nom moż li wość doj ścia
do po ro zu mie nia, jak te pie nią dze
po dzie lić. Oprócz tych pro jek tów,
któ re skła da my do mar szał ka, po -
ja wi ła się moż li wość tzw. prze pro -
wa dze nia zin te gro wa nych in we sty -
cji te ry to rial nych, czy li tych, któ re
moż na zre ali zo wać wo kół mia sta
cen tral ne go. W na szym przy pad -
ku mu si być od po wied nie zro zu -
mie nie te ma tu, że to pie nią dze nie
tyl ko dla Ka to wic, ale dla ca łej
aglo me ra cji. Wła ści we po dej ście
mo że umoż li wić roz wój ca łe go re -
gio nu i So snow ca. Trwa ją oczy wi -
ście spo ry i to czą się dys ku sje wo -
kół tych te ma tów. Z pierw sze go
kry zy su wy szli śmy obron ną rę ką,
ale te raz bez po mo cy ze wnętrz nej
so bie nie po ra dzi my. 

Jak na Pana uwagi zapatruje się
marszałek województwa Mirosław
Sekuła?
Obec ny mar sza łek pod kre śla, że
środ ki po win ny być dzie lo ne spra -
wie dli wie. Mam na dzie ję, że odej -
dzie od po mni ko wych in we sty cji,
a prio ry te ty zo sta ną wy zna czo ne
roz sąd nie. Nie bez zna cze nia jest
wspól na pro mo cja i re kla ma, pre -
zen to wa nie in we sto rom do brej
ofer ty. Trze ba po ka zy wać plu sy,
po ten cjał i si łę ca łej aglo me ra cji,
a nie po szcze gól nych miast, na wet
trzy stu ty sięcz nych. Kłót nie i spo ry
o spra wy zbęd ne po wo du ją, że pa -
ra idzie w gwiz dek. Je ste śmy cza -
sem świad ka mi kłót ni kil ku pa -
nów, któ rzy so bie wza jem nie udo -
wad nia ją, kto jest bar dziej za głę -
biow ski, kto ślą ski, a kto bar dziej
pol ski. 

Radni coraz częściej mówią, że
Sosnowiecki Park
Naukowo-Technologiczny nie spełnia
pokładanych w nim nadziei…
Rad ni wszyst ko kry ty ku ją. Je stem
do te go przy zwy cza jo ny. Co za dzi -
wia ją ce, je stem na wet kry ty ko wa -
ny za za mknię cie ko palń i hut,
a nie by łem wte dy jesz cze pre zy -
den tem. Nie bo ję się kry ty ki
i przyj mę kry ty kę kon struk tyw ną,
któ ra ma so lid ne pod sta wy.
W prze ci wień stwie do rad nych de -
ner wu ję się tym, że Park... zbyt
szyb ko się na peł nia, bo uwa żam,
że za rząd ca Par ku po wi nien prze -
bie rać w ofer tach, a Park po wi nien
być miej scem dla roz wo ju naj now -
szych tech no lo gii. Jed nak wła śnie
ta pre sja rad nych, któ rzy chcie li by
już mieć suk ces, mo że przed wy -
bo ra mi, na peł nia mnie pew nym
prze ra że niem. Po dob nie sy tu acja
wy glą da ła po za koń cze niu in we -
sty cji, ja ką by ła Gór ka Śro dul ska,
kie dy na ci ska no, że na tych miast
trze ba wy brać pry wat ne go przed -
się bior cę, a mia sta nie na le ży an -
ga żo wać. Wszy scy pa mię ta my, jak
się za koń czy ła tam ta hi sto ria. Ta
sa ma sy tu acja się po ja wi ła, kie dy
ku po wa li śmy ko lej ne ko pal nie.
Gdy by nie za kup te re nów po ko -
pal ni „So sno wiec”, to do dziś by -
ła by to kom plet na ru ina. Tym cza -
sem na 30 hek ta rach ro bi my ostat -
nie po rząd ki, a pra wie ca ły te ren

jest za go spo da ro wa ny. To sa mo ro -
bi my z te re na mi po „Niw ce”. Te -
raz się bę dzie my sta rać do trzeć
do rzą du, któ ry kom plet nie nie wi -
dzi pro ble mu So snow ca i Za głę -
bia, by uświa do mić, że je ste śmy
naj bar dziej po krzyw dze ni przez
trans for ma cję. Pań stwo jest obec -
nie oku pan tem sze re gu te re nów.
My nie ma my do cho dów z te go
po wo du, a mu si my od pro wa dzać
po da tek z ty tu łu użyt ko wa nia wie -
czy ste go. Pa dli śmy ofia rą te go sys -
te mu. Po nie peł nej ko mu na li za cji
mie nia, spo ra część tych nie ru cho -
mo ści w dal szym cią gu da je ko -
rzy ści Skar bo wi Państw a nie gmi -
nie. Bę dę pró bo wał zmie nić ten
stan rze czy.

Jak obecnie kształtuje się sytuacja
finansowa miejskich spółek
sportowych?
Spół ki spor to we w ca łej Pol sce są
za dłu żo ne. Utwo rzy li śmy te spół -
ki i to na pew no nie był błąd. Mo -
gli śmy oczy wi ście uto pić te spół -
ki, ale to ni cze go by nie roz wią za -
ło. Zła pa li śmy się ostat niej de ski
ra tun ku, któ ra cią gle się po sze rza,
bo ła pią się jej ko lej ni wie rzy cie -
le. My ślę, że da my so bie ra dę
i do pły nie my z tą de ską do brze -
gu. Uwa żam, że nie ba wem za sko -
czy my ki bi ców i fa nów spor tu, bo
pla ny są bar dzo po su nię te i wyj -
dzie my cał ko wi cie na pro stą.

Ja kie ru chy zo sta ną jesz cze w tym
ro ku prze pro wa dzo ne w so sno wiec -
kiej oświa cie?
Naj mniej sze, ja kie są moż li we.
Szko da, że dys ku sja o oświa cie
prze bie ga w po przek. Nie roz ma -
wia my, jak uno wo cze śniać pol ską
oświa tę, ale jak się obro nić
przed tym, że jest obec nie 30 pro -
cent mniej uczniów w szko łach.
So sno wiec ni gdy nie oszczę dzał
na oświa cie. Za le ży nam na tym,
że by nie do kła dać w za stra sza ją -
cym tem pie co ro ku no wych środ -
ków. Prze pro wa dzo ne zmia ny da -
ły już kon kret ne oszczęd no ści.
W dal szej ko lej no ści pla nu je my
stwo rzyć cen tra kształ ce nia, przy -
po mi na ją ce daw ne ze spo ły szkół
re sor to wych. Za mie rza my stwo -
rzyć bar dzo do bre szko ły, zna ko -
mi cie wy po sa żo ne, po sia da ją ce
pra cow nie, ma szy ny, naj lep sze po -
mo ce na uko we, któ re po zwo lą
na wy so ki po ziom kształ ce nia
i przy sto so wa nie kie run ków
kształ ce nia do po trzeb ryn ku pra -
cy oraz ści słej współ pra cy z pod -
mio ta mi go spo dar czy mi i pra co -
daw ca mi. 

Zbli ża ją się Świę ta Wiel ka noc ne…
Życz my so bie z tej oka zji sił i de -
ter mi na cji w po ko na niu ko lej ne go
kry zy su w Za głę biu i So snow cu,
by ten rok był lep szy od po przed -
nie go. Ży czę tak że te go, by śmy
by li bar dziej przy jaź nie do sie bie
na sta wie ni, wza jem nie się sza no -
wa li i nie bu do wa li swo jej po zy cji
na nisz cze niu po zy cji in nych.
Świę ta Wiel kiej No cy, kie dy cie -
szy my się ze Zmar twych wsta nia
Chry stu sa, da ją nam na dzie ję, że
na wet z naj gor szej sy tu acji jest
wyj ście, pro myk na dziei. Niech
wiel ka noc ny stół i sym bo licz ne
jaj ko da dzą nam si łę w po ko ny wa -
niu pro ble mów, a przy świą tecz -
nym sto le za siądź my w mi ło ści,
po sza no wa niu i wza jem nej to le -
ran cji. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

„Re wo lu cja śmie cio wa” bę dzie naj więk szym za da niem te go ro ku, za po wia da pre zy dent mia sta

Kry ty ki się nie bo ję 
Roz mo wa z Ka zi mie rzem Gór skim, pre zy den tem So snow ca

Przyszłość Ze spo łu Szkół Spe cjal nych oraz
dys ku sja nadusta no wie niem ro ku2013 ro -
kiem Gier ka, zdo mi no wa ły dys ku sję pod -
czas ostat niej, wie lo go dzin nej se sji Ra dy
Miej skiej.

Rad ni po par li pro jekt li kwi da cji Szko ły
Pod sta wo wej Spe cjal nej nr 24 i Gim na -
zjum Spe cjal ne go nr20 przyul. Te atral nej,
co ozna cza de fac to prze nie sie nie szko ły
pod sta wo wej i gim na zjum do pla ców ki
przy ul. Su chej oraz wy co fa li z po rząd ku
ob rad punkt o li kwi da cji Za sad ni czej Szko -
ły Za wo do wej przy ul. Te atral nej. Sze rzej
na ten te mat pi sze my na ła mach te go nu -
me ru „Ku rie ra Miej skie go”. 

W prze ci wień stwie do tej ini cja ty wy,
nie zy skał po par cia pro jekt Fe de ra cji Mło -
dych So cjal de mo kra tów ani wy stą pie nia
ich przed sta wi cie li pod czas se sji, zmie rza -

ją ce do te go, by obec ny rok ogło sić ro kiem
Gier ka. Dzie wię ciu rad nych po par ło pro -
jekt uchwa ły, ale 14 rad nych by ło prze ciw.
Rad nych, w szcze gól no ści klu bów PO
iPiS-unie prze ko na ły ani po naddwa ty sią -
ce pod pi sów miesz kań ców ze bra nych
pod pro jek tem uchwa ły, ani wy su wa ne ar -
gu men ty. 

Rad ny SLD, Woj ciech Ni twin ko ogło -
sił, że klub SLD po prze uchwa łę. – Edward
Gie rek to z jed nej stro ny27 mi liar dów dłu -
gów, ale z dru giej stro ny Edward Gie rek
to 550 za kła dów pra cy. To in fra struk tu ra,
dwa i pół mi lio ny miesz kań, dro gi, jak
cho ciaż by słyn na „gier ków ka” z Ka to wic
do War sza wy. To tak że szko ły, przed szko -
la, szpi ta le, osie dla, obiek ty spor to we.
Edward Gie rek miał to coś, cze go dzi siaj
nie ste ty bra ku je eli tom wła dzy. Miał wi zję

wiel kiej, sil nej no wo cze snej Pol ski. Te wi -
zje re ali zo wał sku tecz nie – stwier dził Woj -
ciech Ni twin ko. Wspie rał go klu bo wy ko -
le ga, To masz Nie dzie la. – Przy po mnę, że
tu w So snow cu, na wet Ja ro sław Ka czyń -
ski po wie dział o Edwar dzie Gier ku:
„W grun cie rze czy był wiel kim pa trio tą”.
Pod pro jek tem uchwa ły zło żo no oko ło
dwóch ty się cy pod pi sów miesz kań ców,
któ rzy uwa ża ją, że to słusz na ini cja ty wa.
War to sza no wać głos miesz kań ców – ape -
lo wał rad ny Nie dzie la. 

Kon tro wał To masz Mę drzak, prze -
wod ni czą cy klu bu PiS: – Le onid Breż -
niew po wie dział o Edwar dzie Gier ku, że
był przy ja cie lem PZPR, Związ ku Ra -
dziec kie go, mark si stą le ni ni stą i in ter na -
cjo na li stą. Pro wa dzo na przez nie go po li -
ty ka do pro wa dzi ła do ka ta stro fal ne go
kry zy su go spo dar cze go, a je go dzia łal -
ność do zwal cza nia i ła ma nia dzia ła czy
opo zy cyj nych oraz sze re gu re pre sji. Nie
moż na re la ty wi zo wać od po wie dzial no ści
za zbrod nie tam tych cza sów i na le ży

unik nąć schi zo fre nii – prze ko ny wał rad ny
Mę drzak. 

Rad ny nie za leż ny, Adam Wol ski, od -
wo ły wał się do… roz sąd ku i umiar ko wa -
nia. – Ta kie ini cja ty wy do ni cze go nie pro -
wa dzą, a tej dys ku sji nie bę dzie koń ca. Mo -
im zda niem sa ma idea jest zła. Da li ście im -
puls do te go, że rad ni są kom plet nie po -
dzie le ni. Dzie li cie tak że so sno wi czan.
Od dnia dzi siej sze go bę dą gło so wał prze -
ciw ko tej uchwa le, jak i każ dej in nej, któ ra
bę dzie glo ry fi ko wać ja ką kol wiek po stać.
Ta kie dzia ła nie do ni cze go nie pro wa -
dzi – wy ja śniał rad ny. 

Dys ku sję pod su mo wał Ka zi mierz Gór -
ski, pre zy dent So snow ca. – Są ta kie gło so -
wa nia, pod czas któ rych nie po win no być
dys cy pli ny ani po li ty ki. Nie za leż nie od te -
go, co dziś się wy da rzy, rok Edwar da Gier -
ka trwa. Przed laty, mia łem z nim oso bi sty
kon takt, kie dy tra fił doszpi ta la wSo snow -
cu, w któ rym prze by wał dłu gie ty go dnie.
Cią gle bi ła od nie go chęć po chy le nia się
nad oj czy zną. Hi sto ria za wsze się o swo je

upo mni. Ze bra ne pod pi sy miesz kań ców
pod tym pro jek tem uchwa ły to wła śnie ta -
kie upo mnie nie – stwier dził pre zy dent. 

Rad ni przy ję li tak że m.in. uchwa lę
w spra wie za sad i try bu prze pro wa dze nia
kon sul ta cji spo łecz nych z miesz kań ca mi
So snow ca, za twier dze nia sta wek za wo dę
i od pro wa dza nie ście ków czy „Pro gram
Wspie ra nia Ro dzi ny w mie ście So sno wiec
na la ta2013 – 2015”.

To by ła dru ga se sja w tym mie sią cu.
Wcze śniej, 11 mar ca, od by ła się nad zwy -
czaj na se sja Ra dy Miej skiej. Jej ce lem by -
ły zmia ny w dwóch uchwa łach do ty czą -
cych: re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na te re nie mia sta So snow ca
oraz spo so bu i za kre su świad czo nych
usług w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści
i za go spo da ro wa nia tych od pa dów w za -
mian za uisz czo ną opła tę za go spo da ro wa -
nia od pa da mi ko mu nal ny mi. Zmia ny
w oby dwu uchwa łach zo sta ły przy ję te
przez rad nych. (sk)

36. i 37. sesja Rady Miejskiej

Roku Gierka nie będzie 
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– Miesz ka nia zmie nia ją wła ści cie -
li, a my czu je my się za stra sza ni
i nę ka ni przez ko lej nych na byw -
ców, któ rzy naj zwy czaj niej
w świe cie chcą się nas po zbyć.
Cią głe pod wyż ki czyn szów, po ja -
wia ją cy się no wi wła ści cie le i brak
szans na wy kup miesz kań. Czy
nikt nam nie mo że po móc? – py -
ta li miesz kań cy, któ rzy spo tka li
się z Ar ka diu szem Chę ciń skim,
za stęp cą pre zy den ta mia sta. Lo ka -
to rzy miesz kań, na le żą cych daw -
niej do Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„So kol nia”, od lat wal czą o moż li -
wość wy ku pu miesz ka niach i spo -
koj ne ży cie. Lo ka le zo sta ły sprze -
da ne bez wie dzy i zgo dy osób
w nich za miesz ku ją cych.   Po -
krzyw dzo nych w roz mo wach
z wła dza mi mia sta wspie rał Piotr
Iko no wicz, daw niej po li tyk, dziś
ak tyw ny dzia łacz na rzecz ru chu
lo ka tor skie go. Obec nie pro ble my
z miesz ka nia mi ma ok. stu lo ka to -
rów  bu dyn ków po ło żo nych m.in.
przy ul. Li po wej i Mi ko łaj czy ka. 

W cią gu ostat nich lat zda rzy ły
się dra ma tycz ne przy pad ki wy -
wo że nia lo ka to rów do już za -
miesz ka łych przez ko goś in ne go
miesz kań za stęp czych, któ re by ły
po zba wio ne wo dy i prą du. No wi
wła ści cie le, by po zbyć się do tych -
cza so wych lo ka to rów, wy ko rzy -
sty wa li bez skru pu łów kłót nie
mał żeń skie, pro ble my ro dzin ne
czy kło po ty ze wzro kiem star -
szych na jem ców. Lo ka to rzy skar -
ży li się, że no wi wła ści cie le ce lo -
wo nie opróż nia ją szamb czy po -
jem ni ków na śmie ci, ale cią gle
pod wyż sza ją czyn sze. Mie li tak -
że pre ten sje do władz mia sta, że
nie po tra fią po móc w roz wią za niu
pro ble mów. 

Ar ka diusz Chę ciń ski wy ja -
śniał, że wła dze mia sta po dej mu -
ją wszel kie in ter wen cje, do któ -
rych są upraw nio ne. – Gdy by nie
re gu lar ne in ter wen cje Stra ży
Miej skiej ani po jem ni ki na śmie -
ci, ani szam ba nie by ły by opróż -
nia ne. Gdy by nie na sza współ pra -
ca z pa nią Mag da le ną Po chwal -
ską, pre ze sem „Wo do cia gów”,
któ ra zro bi ła wszyst ko, by ście
znów mie li wo dę, pro ble my by ły -
by o wie le więk sze. Wo da jest co
praw da pod łą czo na na mie siąc,
ale znów bę dzie my roz ma wiać
i ne go cjo wać z wła ści cie la mi.
Spra wa jest zgło szo na do pro ku -
ra tu ry i je dy ne co te raz mo gę zro -
bić, to do py ty wać na ja kim eta pie
jest po stę po wa nie. Oprócz te go
po słan ka An na Nemś pro ble mem
chce za in te re so wać bran żo wą ko -
mi sję sej mo wą i po szu kać od po -
wied nich praw nych roz wią -
zań – wy li czał za stęp ca pre zy -
den ta. 

Na spo tka niu obec ny był tak że
rad ny Zyg munt Wit kow ski, któ ry
pro ble ma mi lo ka to rów „So kol ni”
zaj mu je się od lat. – Ja ko czło nek
spo łecz nej ko mi sji miesz ka nio wej,
pro po nu ję, aby oso by, któ re speł -
nia ją okre ślo ne kry te ria, zło ży ły jak
naj szyb ciej wnio sek o miesz ka nie
ko mu nal ne. Przy po mi nam, że na -
sze prze pi sy „w szcze gól nych
przy pad kach” prze wi du ją tak że
przy zna nie ich po za ko lej no ścią.
De cy zje w tej spra wie po dej mu je
pre zy dent – mó wił rad ny. 

– Zro bi li śmy wszyst ko, co wna -
szej mo cy i na co po zwa la ją nam
prze pi sy. Na pew no ża den z miesz -
kań ców nie skoń czy „na uli -
cy” – za pew niał Ar ka diusz Chę ciń -
ski. (sk)

Żaden z mieszkańców nie skończy „na ulicy” - zapewniał Arkadiusz
Chęciński, zastępca prezydenta miasta

Dawni lokatorzy
„Sokolni” wciąż walczą

15 mar ca od by ło się uro czy ste
otwar cie Ha li Spor to wej przy
Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 14 w So snow cu przy ul.
Ki sie lew skie go 4b. 

Ha la ma po wierzch nię po -
nad 1100 m kw. Znaj du ją się
w niej peł no wy mia ro we bo iska
do ko szy ków ki, siat ków ki, pił ki
ręcz nej, ha lo wej pił ki noż nej, bę -
dzie tam moż na grać rów nież
w te ni sa. Obiekt po sia da rów nież
no wo cze sne za ple cze szat nio wo -
-sa ni tar ne. Koszt in we sty cji

to 3,65 mln zł. To ko lej ny ele -
ment in fra struk tu ry spor to wej
przy tej pla ców ce, w skład któ re -
go wcho dzi m.in. Gim na zjum
Spor to we im. Olim pij czy ków
Za głę bia Dą brow skie go. W 2008
ro ku od da no do użyt ku bo isko ze
sztucz ną na wierzch nią, któ re po -
wsta ło w ra mach pro gra mu „Bli -
sko -Bo isko”.

– To wy jąt ko wy dzień dla na -
szej szko ły. Ha la sta nie się wi zy -
tów ką Za gó rza na wie le lat. Bę -
dzie słu żyć nie tyl ko uczniom, bo

bę dą mo gli z niej ko rzy stać tak że
i miesz kań cy. Bo to rów nież z my -
ślą o nich zo sta ła wy bu do wa na ta
ha la – mó wił To masz Paw łow ski
dy rek tor ZSO nr 14.

– So sno wiec jest mia stem,
któ re w prze li cze niu na miesz -
kań ca ma naj wię cej obiek tów
spor to wych. Ma ło kto zda je so bie
z te go spra wę. Ale nie spo czy wa -
my na lau rach i dzia ła my da lej.
Kła dzie my na wy cho wa nie mło -
dzie ży szcze gól ną uwa gę. Ży czę
Wam aby ta ha la przy nio sła grad

me da li a kto wie, mo że i olim pij -
czy ków – cie szył się Ka zi mierz
Gór ski pre zy dent So snow ca. KP

Rad ni pod czas ostat niej se sji za gło so wa li
za li kwi da cją Szko ły Pod sta wo wej Spe -
cjal nej nr 24 i Gim na zjum Spe cjal ne go
nr 20. Pro jekt uchwa ły po par ło 17 rad -
nych ko ali cji, czy li klu bów PO i SLD,
a prze ciw nych by ło 5 rad nych opo zy cji.
Je śli pod ję tych uchwał nie za kwe stio nu je
nad zór praw ny wo je wo dy, to pod ję te de -
cy zje wej dą w ży cie. 

To wła śnie aspekt praw ny po dej mo -
wa nych uchwał był naj dłu żej oma wia ny
pod czas burz li wej dys ku sji. Naj wię cej
wąt pli wo ści rad nych bu dzi ły py ta nia
o sku tecz ność do rę czeń, do ty czą cych li -
kwi da cji szko ły, któ re w okre ślo nym usta -
wo wym ter mi nie po win ny do trzeć do ro -
dzi ców i opie ku nów praw nych, by
uchwa ły o li kwi da cji szko ły nie zo sta ły
pod ję te z na ru sze niem pra wa i w kon se -
kwen cji uchy lo ne przez wo je wo dę. 

Więk szo ści rad nych nie prze ko na ły
jed nak ar gu men ty prze ciw ko li kwi da cji
pla ców ki, któ re za pre zen to wa li Bar ba ra
Go rze lik, prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi -

ców, przed sta wi cie le związ ków za wo do -
wych oraz rad ni opo zy cji. – Pi smo, któ re
otrzy ma li śmy z Ku ra to rium Oświa ty jed -
no znacz nie wska zu je, że uchwa ły dzi siaj
pod ję te zo sta ną uchy lo ne przez nad zór
wo je wo dy. Je śli tak się sta nie, po raz ko -
lej ny mia sto zo sta nie skom pro mi to wa -
ne – ape lo wał rad ny nie za leż ny, Adam
Wol ski. 

Raj cy jed nak nie da li wia ry za pew nie -
niom, że zo stał po peł nio ny błąd, choć nie
wy klu cza ją ta kiej moż li wo ści. Rad ny klu -
bu PO, Ka rol Wi niar ski, zło żył wnio sek
o prze pro wa dze nie kon tro li, w ja ki spo sób
i w ja kim ter mi nie in for mo wa ni by li ro dzi -
ce i opie ku no wie praw ni uczniów o za mia -
rze li kwi da cji szko ły. Pod kre ślał tak że in ny
aspekt po dej mo wa nych uchwał. – Dys ku tu -
je my naduchwa ła mi o li kwi da cji szko ły, bo
w ta ki spo sób ten pro ces zo stał na zwa ny
przez usta wo daw cę. W rze czy wi sto ści jed -
nak nie moż na mó wić o li kwi da cji, kie dy
prze no si my uczniów do in nej szko ły. Nie
jest praw dą, że je ste śmy nie czu li na wszel -

kie ar gu men ty. Wy ra zi li śmy sprze ciw wo -
bec pro po zy cji prze nie sie nia uczniów Za -
wo do wej Szko ły Spe cjal nej do szko ły
przy ul. Ki liń skie go i na ra zie ucznio wie
„za wo dów ki” po zo sta ną w obec nym bu -
dyn ku – mó wił rad ny. Wtó ro wa ła mu rad -
na Ha li na So bań ska, prze wod ni czą ca Ko -
mi sji Oświa ty. – To bar dzo trud na de cy zja
i nie po dej mu je my jej z de ter mi na cją.
Nadspra wą szko ły po chy la my się już dru gi
rok, cięż ko więc mó wić ona szej de ter mi na -
cji wli kwi da cji pla ców ki, je że li roz wa ża my
tę spra wę tak dłu go – mó wi ła. 

Iwo na Za łuc ka, pre zes za rzą du od -
dzia łu ZNP w So snow cu, wy ra zi ła jed no -
znacz ne sta no wi sko. – Li kwi da cja tej pla -
ców ki jest błę dem w wy mia rze for mal -
nym, eko no micz nym i po li tycz nym,
a z na sze go punk tu wi dze nia tak że błę -
dem ludz kim – pod su mo wa ła jesz cze
przed osta tecz nym wy ni kiem gło so wa -
nia. 

Tekst i foto: sk

Wydział Polityki Społecznej UM
informuje, że są jeszcze wolne
miejsca w sosnowieckich żłobkach
niepublicznych i klubach
dziecięcych. Do pobytu każdego
dziecka w wymienionej poniżej
placówce miasto dopłaca 400 zł
miesięcznie. kp

żłobek „ BoBo”, ul. kukułek 47; 
tel. 697-729-413;
www.bobo-zlobek.pl 
13 WOLNYCH MIEJSC

żłobek „elFik” ul. prosta 12A;
tel. 32/266-07-21; 604-472-570; 
www.elfik.pl, 5 WOLNYCH MIEJSC

żłobek „WeSołe SZkRABY”, 
ul. michałowskiego 2; 
tel. 607-785-915;
www.wesoleszkraby.sosnowiec.pl
2 WOLNE MIEJSCA 

klub dziecięcy „pUcHATek”, 
ul. Tulipanów 6; 
tel. 696-118-441;
www.przedszkole.alpha.pl
15 WOLNYCH MIEJSC 

Trud na de cy zja 
Ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych przy ul. Te atral nej, pod sta wów ki i gim na zjum, od no we go ro ku sta ną
się ucznia mi SPS nr 30 i Gim na zjum nr 21 przy ul. Su chej

Hala sportowa przy ZSO 14 otwarta

Wolne miejsca
w żłobkach 
z miejską dopłatą

Za koń czył się prze targ na sprze daż dział ki
przy ul. 3 Ma ja. Grunt zlo ka li zo wa ny nie opo dal po -
pu lar ne go „Śli ma ka”, na prze ciw daw ne go Szpi ta -
la nr 2, zo stał sprze da ny za 1,250 mln zł.

Na byw cą dział ki jest fir ma PPHU Me tal -Wat
z Rę dzin, któ ra wy bu du je w tym miej scu 6-kon dy gna -
cyj ny bu dy nek. – Bę dzie to obiekt o cha rak te rze
miesz kal no -biu ro wo -usłu go wym. Je go po wierzch nia
mieć bę dzie 1200 me trów kwa dra to wych. Po wsta nie
tam rów nież ok. 55 miejsc par kin go wych – po wie -
dział Ar tur Wi śniew ski, do rad ca pre zy den ta ds. go -
spo dar czych. KP

Nowy budynek powstanie w centrum Sosnowca

Fir ma REMONDIS Sp. z o.o. Od dział w So snow cu
oświad czy ła, że w związ ku z wej ściem w ży cie ko lej -
nych za pi sów Usta wy o Utrzy ma niu Czy sto ści i Po -
rząd ku w Gmi nach nie wy ma ga od swo ich klien tów
ob słu gi wa nych na te re nie So snow ca, wy po wie dze nia
umo wy na wy wóz od pa dów. Wy ga śnię cie umo wy na -
stą pi za po ro zu mie niem stron, bez za cho wa nia okre -
su wy po wie dze nia z dniem, w któ rym Gmi na fak tycz -
nie przej mie obo wią zek wy wo zu od pa dów.

Od1 lip ca2013 ro ku mia sto bę dzie od bie ra ło śmie -
ci od miesz kań ców. Ta ki obo wią zek na kła da na gmi ny
no wa usta wa. Po 1 lip ca 2013 r. wła ści cie le nie ru cho -
mo ści nie bę dą za wie ra li umów na od biór od pa dów
z fir mą wy wo zo wą. Do 1 lip ca 2013 r. wła ści cie le nie -
ru cho mo ści po win ni roz li czać się za od biór od pa dów
ko mu nal nych z fir ma mi wy wo zo wy mi, z któ ry mi ma -
ją za war te umo wy. Po mi mo że zmia ny za czną obo wią -
zy wać do pie ro za kil ka mie się cy, trze ba pa mię tać, że
przed30 czerw ca2013 ro ku każ dy wła ści ciel nie ru cho -

mo ści bę dzie mu siał roz wią zać umo wę z fir mą, któ ra
od bie ra od nie go od pa dy, aby nie po no sić kosz tów
wpo dwój nej wy so ko ści, pła cąc fir mie igmi nie. Jed no -
cze śnie in for mu je my, że fir ma REMONDIS wy sto so -
wa ła w tej spra wie spe cjal ne oświad cze nie, w któ rym
in for mu je, że nie wy ma ga odswo ich klien tów ob słu gi -
wa nych na te re nie So snow ca, wy po wie dze nia umo wy
na wy wóz od pa dów. Zgod nie z no wym po rząd kiem
praw nym każ dy wła ści ciel nie ru cho mo ści bę dzie
obo wią za ny zło żyć w gmi nie (na spe cjal nym for mu -
la rzu) de kla ra cję o wy so ko ści opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi i wnieść od po wied nią opła tę. Ter -
min zło że nia de kla ra cji upły wa 30 kwiet nia 2013 r. 

Wię cej in for ma cji o no wym sys te mie go spo da ro -
wa nia, wnio ski do po bra nia oraz przy kła do wo wy -
peł nio ne de kla ra cje znaj du ją się na miej skiej stro nie
in ter ne to wej pod ad re sem http://www.so sno -
wiec.pl/urzad_miej ski/ar ty ku ly/k1,759,go spo dar -
ka_od pa da mi_ko mu nal ny mi/ KP

Śmieci – nasza sprawa

Nie ZApomNiJ! Złóż deklARAcJę „śmiecioWą”

30 kwiet nia upły wa ter min zło że nia de kla ra cji o wy so ko ści
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi. Zgod nie z no wym po -
rząd kiem praw nym w przy pad ku wła ści cie li do mów jed no ro -
dzin nych de kla ra cje w Urzę dzie Miej skim skła da wła ści ciel nie -
ru cho mo ści. W przy pad ku miesz kań ców blo ków wie lo ro dzin -
nych obo wią zek zło że nia de kla ra cji spo czy wa na za rzą dzie
spół dziel ni lub wspól no ty da nej nie ru cho mo ści. Wła ści ciel lo ka -
lu skła da je dy nie oświad cze nie o licz bie za miesz ku ją cych
w nim osób, któ re na stęp nie do urzę du do star cza spół dziel nia
lub wspól no ta miesz ka nio wa za rzą dza ją ca nie ru cho mo ścią.
Szcze gó ło we in for ma cje znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej
mia sta: www.so sno wiec.pl KP
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Bardzo często negatywnie ocenia się
działalność KZK GOP. Krytycy
wskazują między innymi zbyt wysokie
koszty funkcjonowania związku,
niewłaściwie zaplanowany rozkład
połączeń i zbyt drogie bilety. Pan jako
członek zgromadzenia uzna te opinie
za uzasadnione…
Dzia łal ność KZK GOP oce niam po -
zy tyw nie. Zwią zek ca ły czas się po -
więk sza o ko lej ne gmi ny, co tak że
o czymś świad czy. Ma łe mia sta
zwra ca ją się do związ ku z wnio -
skiem oprzy łą cze nie, bo or ga ni za cja
trans por tu lo kal ne go ich prze ra sta,
szcze gól nie po łą cze nia zwięk szy mi
mia sta mi na sze go wo je wódz twa.
Opty mal ne roz wią za nie jest ta kie,
że by ist niał je den zwią zek i je den
zle ce nio daw ca naświad cze nie usług
trans por to wych dla ca łej na szej aglo -
me ra cji. Wska zy wa ne są tak że ne ga -
tyw ne stro ny funk cjo no wa nia związ -
ku, jak cho ciaż by kwe stia kosz tów.
Tym cza sem kosz ty oso bo we wbrew
po zo rom utrzy mu ją się naprzy zwo -
itym po zio mie. Rad nych prze ra ża to,
że kosz ty dzia łal no ści związ ku ca ły
czas ro sną, z ro ku na rok są co raz
więk sze. Ja ko czło nek Ko mi sji Re -
wi zyj nej mam wgląd dolicz nych do -
ku men tów, prze pro wa dza nych prze -
tar gów, wy li czeń. Nie wie le osób
zda je so bie spra wę, że obec nie każ -
da li nia jest ob cią ża na cał ko wi ty mi
kosz ta mi ja kie po no si. Je śli jest nie -

do cią żo naima ło pa sa że rów nią jeź -
dzi, to kosz ty (stra ty) ob cią ża ją da ne
mia sto. Stąd się wzię ła stra ta w wy -
so ko ści oko ło 19 mi lio nów zło tych
w bu dże cie KZK GOP pod ko niec
ro ku2012, asam So sno wiec mu siał
do pła cić oko ło2 mln zł. Pa sa że ro wie
na rze ka ją na pod wyż ki bi le tów.
Tym cza sem każ dy pa sa żer pła ci za -
le d wie oko ło40 pro cent war to ści bi -
le tu, bo resz tę do pła ca gmi na. Wcze -
śniej te pro por cje utrzy my wa ły się
na po zio mie pięć dzie siąt na pięć -
dzie siąt pro cent, ale już nie je ste śmy
wsta nie utrzy mać tej rów no wa gi, bo
bi le ty by ły by zbyt dro gie. Czy mia -
sto ma do pła cać 70 czy 80 pro cent?
Moż na za dać so bie py ta nie, czy to
jest uczci we roz wią za nie, je śli wie lu
miesz kań ców wogó le nie jeź dzi ani
tram wa ja mi, ani au to bu sa mi. 

Pojawiły się głosy, by wyjść z KZK GOP
i utworzyć Zagłębiowski Związek
Komunikacyjny. Jak Pan ocenia ten
pomysł? 
To uto pij ny po mysł. Cho ciaż by ze
wzglę du na to, że je ste śmy „gmi ną
tram wa jo wą” i cze ka nas sze reg in -
we sty cji, war tych 70 mi lio nów zło -
tych, któ re ma ją być prze zna czo ne
na mo der ni za cję li nii nr 15 i za kup
tram wa jów ni sko po dło go wych.
KZK GOP za cią gnął kre dyt
na prze pro wa dze nie mo der ni za cji,
amy ja ko gmi na, nie mu si my za pła -

cić tych70 mi lio nów zło tych wcią -
gu np. trzech lat, bo bę dzie my spła -
cać to stop nio wo w ce nie do płat
do bi le tów przez sze reg lat. Po dob -
nie do kła da ją się gmi ny in nych
miast. Zło ży łem in ter pe la cję o tzw.
zie lo ną fa lę dla tram wa jów. Wy star -
czy zmo der ni zo wać czte ry skrzy żo -
wa nia z sy gna li za cją świetl ną, by
w cią gu 20 do 25 mi nut moż na się
by ło prze mie ścić spod dwor ca
w So snow cu do cen trum Ka to wic.
Mia sto Ka to wi ce na swo im te re nie
zie lo ną fa lę zre ali zo wa ło. My ślę, że
re al ne jest wy ko na nie te go za da nia. 
Ca ły czas drę czy nas tyl ko je den
pro blem. Jak za ha mo wać ga lo pu ją -
ce do pła ty do bu dże tu KZK GOP?
W 2012 ro ku za pła ci li śmy pra -
wie40 mi lio nów zło tych. Wtym ro -
ku ma my za pła cić oko ło 45 mi lio -
nów. Ana li zo wa łem, dla cze go tak
się dzie je, że wbu dże cie KZK GOP
pod ko niec ro ku bra ku je pie nię dzy.
Wpływ na to ma de mo gra fia
i zmniej sza ją ca się li sta pa sa że rów
uczniów i stu den tów, bez ro bo cie
i do jazd do za kła dów pra cy oraz
wzrost licz by sa mo cho dów oso bo -
wych. Po nad to oka zu je się, iż umo -
wy z wy ko naw ca mi prze wo zów
gwa ran tu ją im sta ły wzrost staw ki
za wo zo ki lo metr. Wzór jest opar ty
na wskaź ni kach ba zu ją cych na ce -
nie pa li wa i in fla cji. Je śli ce na ben -
zy ny ro śnie i ro śnie in fla cja, to prze -

woź nik ni czym się nie mu si mar -
twić, bo nie tyl ko ma za pew nio ny
za kup swo ich usług, ale do dat ko wo
w bar dzo atrak cyj nej ce nie, po nie -
waż co ro ku otrzy mu je re wa lo ry za -
cję swo ich sta wek. Sta ram się prze -
ko nać, by te umo wy, do pła ty, by ły
ne go cjo wa ne, a sys tem do sto so wa -
ny docza sów kry zy so wych.

Opuścił Pan klub radnych
„Niezależnych” i przyłączył się
do klubu PO. To była dobra decyzja? 
To by ła naj mą drzej sza mo ja de cy -
zja. Odłą czy łem się od gru py, któ ra
wię cej mó wi niż ro bi i upra wia ta ni
po pu lizm. Tym cza sem dwa naj -
więk sze klu by rad nych, czy li PO
iSLD, bę dą ce wko ali cji, wpo łą cze -
niu z wła dzą wy ko naw czą, po dej -
mu ją re al ne de cy zje. Je stem wi ce -
prze wod ni czą cym w klu bie PO
i mój głos szcze gól nie w spra wach
in we sty cyj nych, re mon to wych, mo -
der ni za cyj nych, bar dzo się li czy.
Nie jed no krot nie otrzy mu ję za da nia
od ko le gów z klu bu, jak rów nież
od władz wy ko naw czych, ce lem
wy da nia opi nii, oce ny te ma tów,
szcze gól nie zza kre su sze ro ko po ję -
te go bu dow nic twa. 

Per spek ty wy roz wo ju dla So snow ca…
Szcze rze i nie po li tycz nie mó wiąc,
nie wi dzę żad nych per spek tyw, je -
że li nie roz wią że my na stę pu ją cych

pro ble mów jak: spa dek licz by
miesz kań ców, re for ma oświa ty, bez -
ro bo cie, ochro namiejsc pra cy, in we -
sty cje roz wo jo we.
Ol brzy mim pro ble mem jest niż de -
mo gra ficz ny, wy jazd mło dych lu -
dzi za gra ni cę i brak miejsc pra cy.
Mło dzi lu dzie są wy kształ ce ni,
w nie wła ści wych kie run ku, ab so -
lut nie nie do pa so wa ni do po trzeb
ryn ku pra cy. Oświa ta mu si re ago -
wać w bły ska wicz nym tem pie
na po trze by ryn ku pra cy. Czy po -
trze bu je my ko lej nych mar ke tin -
gow ców i za rzą dza ją cych? Nie.
Gdzie są ucznio wie po szko łach
tech nicz nych i rze mieśl ni cy? Ja
dzia łam wbran ży bu dow la nej. Do -
bry „bu dow la niec” to dziś ro dzy -
nek na ryn ku pra cy. Po za tym
za ma ło środ ków prze zna cza nych
jest na za da nia in we sty cyj ne. Brak
in we sty cji, szcze gól nie roz wo jo -
wych, ozna cza brak miejsc pra cy.
Wię cej środ ków po win no się wbu -
dże cie mia sta za re zer wo wać na in -
we sty cje, a ogra ni czać wy dat ki
kon sump cyj ne. Mu si my in we sto -
wać w in fra struk tu rę tech nicz ną,
dro go wą, przy go to wa nie miejsc,
gdzie fir my, któ re po sia da ją ka pi tał,
mo gą lo ko wać swo ją dzia łal ność.
Bo kry zys wkoń cu mi nie. Awte dy
po win ni śmy być go to wi, by za pro -
po no wać do bre wa run ki in we sto -
rom tak, aby wy bra li na sze mia sto

dla bu do wy swo ich za kła dów. Waż -
na jest ochro na miejsc pra cy w So -
snow cu. To ma łe i śred nie fir my da -
ją naj wię cej miejsc pra cy. Jest ich
prze szło24 ty sią ce ipo przez po dat -
ki za si la ją bu dżet mia sta. Gdy by30
pro cent ma łych firm z So snow ca
stwo rzy ło po jed nym eta cie, bez ro -
bo cie w mie ście by cał ko wi cie
znik nę ło. Tym cza sem uła twia my
two rze nie się du żych pa wi lo nów
han dlo wych w cen trum mia sta
icen trach dziel nic, któ re nisz czą ro -
dzi my han del. Ko lej ny bu dy nek ma
po wstać u zbie gu ulic Blach nic kie -
go i Bra ci Mie ro szew skich, któ ry
za gra żać bę dzie eg zy sten cji 150
osób, pro wa dzą cych miej sco we pa -
wi lo ny i warsz ta ty. Uwa żam, że ta -
kie prak ty ki na le ży wy eli mi no wać,
a obiek ty han dlo we lo ka li zo wać
na obrze żach mia sta. 
Ana li zu jąc na szą naj now szą hi sto -
rię, kie dy zli kwi do wa no więk szość
prze my słu cięż kie go zwią za ne go
zwę glem ista lą, gdy bez ro bo cie się -
ga ło 24,7 pro cent, po tra fi li śmy du -
żym wy sił kiem prze bran żo wić go -
spo dar kę miej ską i zmniej szyć bez -
ro bo cie po ni żej 10 pro cent, na le ży
opty mi stycz nie pa trzeć w przy -
szłość.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Zo rza po lar na, któ rą w po ło wie mar ca moż na by ło oglą dać
na ob sza rach pół noc nej i wschod niej Pol ski, wzbu dzi ła nie -
ma łą sen sa cję. Oprócz za chwy tu nad pięk nem na tu ry, po ja -
wi ły się nor mal ne w ta kich oko licz no ściach ka ta stro ficz ne
prze po wied nie. Dzi wi jed nak na iw na wia ra nie któ rych w po -
zy tyw ne zmia ny, któ re po noć wkrót ce na stą pią w pol skim
Ko ście le i pol skiej po li ty ce.
Skąd te na dzie je? Ożyw cze prą dy pły ną z Wa ty ka nu, gdzie
po wy bo rze no we go pa pie ża dzie ją się cu da. Prak tycz nie co -
dzien nie do wia du je my się o za dzi wia ją cych za cho wa niach
Fran cisz ka. Jesz cze ja ko kar dy nał Jor ge Ber go glio po ru szał
się po Bu enos Aires środ ka mi pu blicz nej ko mu ni ka cji.
Po wy bo rze na pa pie ża, Fran ci szek nie za ło żył tra dy cyj nych
pa pie skich czer wo nych bu tów, ale zwy kłe czar ne. Żad nej
czer wo nej pe le ry ny, tyl ko pro sta bia ła su tan na i piu ska. Za -
miast zło te go krzy ża, zwy kły drew nia ny. Oso bi ście za pła cił
ra chu nek za ho tel, w któ rym miesz kał do cza su kon kla we.
Po kło nił się wier nym. Jak da le ko mu siał Ko ściół odejść
od prze sła nia swo je go za ło ży cie la, że by tak zwy czaj ne ge sty
i za cho wa nia na stęp cy św. Pio tra wzbu dza ją en tu zjazm wier -
nych.
Czy to ozna cza głę bo kie zmia ny w Ko ście le? Na pew no nie
w sfe rze sto sun ku do ta kich spraw jak abor cja, in vi tro, an ty -
kon cep cja czy związ ki part ner skie. I to nie dla te go, że ta ka jest
wo la Bo ga. Nie jed no już „bo skie pra wo”, a w za sa dzie je go
in ter pre ta cja, ule gło głę bo kiej zmia nie. W prze szło ści Ko ściół
za ka zy wał sek cji zwłok, po tę piał Ko per ni ka i Dar wi na, a jed -
no cze śnie uwa żał, że płód sta je się czło wie kiem w 40 dniu
od za płod nie nia (w przy pad ku ko biet w 80). Głę bo ko nie uf -
ny był rów nież sto su nek Ko ścio ła do kwe stii szcze pień czy
trans plan ta cji. Przez naj bliż sze la ta żad nych zmian jed nak nie
bę dzie, po nie waż Fran ci szek jest nie mniej kon ser wa tyw ny
niż je go po przed ni cy. Zmian do ko na ją je go na stęp cy.
Nie wie le się jed nak zmie ni rów nież w sto sun ku osób du -
chow nych do dóbr ma te rial nych. Ci, któ rzy tak jak kar dy nał
Ber go glio, ży li skrom nie dzie ląc się z in ny mi, da lej bę dą tak
po stę po wać. Ci, któ rzy pła wią się w luk su sach, nie zmie nią
swo ich przy zwy cza jeń, ro biąc to być mo że w spo sób mniej
osten ta cyj ny. Pa pież mo że wy mie nić urzęd ni ków rzym skiej

ku rii, zmie nić pra wo ka no nicz ne, ale nie na pra wi cho rej men -
tal no ści bi sku pów i księ ży. A ta się nie zmie ni, przy naj mniej
w na szym kra ju, do pó ki po li ty cy i zwy kli lu dzie bę dą speł -
nia li wszel kie ma te rial ne żą da nia du chow nych. By naj mniej
nie z po wo du głę bo kiej wia ry. Z czy ste go kon for mi zmu. 
Na dzie ja na zmia ny po pły nę ła też z hi sto rycz nej sa li gdań -
skiej stocz ni. Spo tka nie Plat for my Obu rzo nych ma za po cząt -
ko wać ruch, któ ry uzdro wi po li tycz ny sys tem na sze go kra ju.
Dwa na ście lat te mu po dob ne na dzie je wią za no z par tią, któ -
ra od kil ku lat spra wu je rzą dy w kra ju i w nie ma łej licz bie sa -
mo rzą dów. Co za baw niej sze, na wet nie któ re po stu la ty przy -
po mi na ją te, któ re przed la ty bez sku tecz nie pró bo wa ła prze -
for so wać Plat for ma, ty le że Oby wa tel ska. Wia ra w to, iż
zmia na sys te mu wy bor cze go czy uła twie nie prze pro wa dza -
nia re fe ren dum od mie ni ra dy kal nie pol ską sce nę po li tycz ną,
jest do wo dem rów nie głę bo kiej na iw no ści, jak i bra ku wie -
dzy. Wszę dzie tam, gdzie obo wią zu ją jed no man da to we okrę -
gi wy bor cze, na sce nie po li tycz nej do mi nu ją dwie par tie po -
li tycz ne, a ro la par tyj nych li de rów jest co naj mniej tak zna -
czą ca jak w Pol sce „Do nal da” i „Ka czo ra”. Zresz tą w na -
szym Se na cie, gdzie ta ka wy ma rzo na or dy na cja obo wią zu -
je, kan dy da tów nie za leż nych moż na szu kać ze świe cą.
Po stu lat prze pro wa dza nia re fe ren dum po ze bra niu od po -
wied niej licz by pod pi sów jest prze ja wem nie zwy kłe go spry -
tu po li tycz ne go Pio tra Du dy. Nie daw no So li dar ność bez tru -
du ze bra ła po nad 2 mi lio ny pod pi sów o re fe ren dum w spra -
wie wie ku eme ry tal ne go. SLD nie był w sta nie ze brać na wet
pół mi lio na. Piotr Du da do brze wie, że dzię ki struk tu rom
swo je go związ ku, bę dzie je dy nym be ne fi cjen tem prze pi sów,
któ rych wpro wa dze nie for su je. To bar dzo wy god ne wpły wać
na rzą dzą cych z dru gie go sie dze nia bez po no sze nia ja kiej -
kol wiek od po wie dzial no ści za po dej mo wa ne de cy zje. 
Na dej ście po go do wej wio sny od nas nie za le ży. Nie wszyst -
ko da się rów nież zmie nić w na szym ży ciu. Ale jest wie le
spraw, na któ re mo że my mieć re al ny wpływ. Że by to zro bić
po trze ba rze czy wi ste go spo łecz ne go za an ga żo wa nia, a cza -
sa mi tak że cy wil nej od wa gi. A w tym wzglę dzie w Pol sce
do wio sny da le ko. Na wet przed wio śnia nie wi dać. 

Ka rol Wi niar ski

So sno wiec ka oświa ta od pew ne go cza su to je -
den z pod sta wo wych i nie wąt pli wie waż nych
te ma tów me dial nych, wy wo łu ją cych za in te re -
so wa nie nie tyl ko śro do wisk oświa to wych, ale
tak że znacz nej czę ści spo łe czeń stwa mia sta.
Kon ty nu acja łą cze nia szkół, przy go to wa nia
do po wo ła nia Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go i Usta wicz ne go to te, któ re wzbu dza ją
za in te re so wa nie, przy tym wy ma ga ją pod ję cia
osta tecz nych de cy zji. Po za ty mi, są jed nak in -
ne za da nia gmi ny re ali zo wa ne w ob sza rze
oświa ty idla oświa ty, naktó re w tym fe lie to nie
po sta ram się zwró cić uwa gę. Ta ki mi są in we -
sty cje oświa to we, któ re jak się oka zu je są re ali -
zo wa ne nadość du żym fi nan so wym po zio mie.
A oto kil ka naj bar dziej wy mow nych przy kła -
dów ob ra zu ją cych te za gad nie nia.15 mar ca br.
w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych nr 14
przyul. Ki sie lew skie go otwar to ha lę spor to wą
wcho dzą cą w ca ły kom pleks spor to wy tej
szko ły, zre ali zo wa ny zakwo tę ok.3,6 mln zł. 3
czerw ca br. od da na zo sta nie sa la kon cer to wa
przy szko le mu zycz nej re ali zo wa na w pro gra -
mie wie lo let nim za kwo tę ok. 36 mln zł, z cze -
go ok. 17 mln to środ ki ze wnętrz ne. Są dzę, że
pla no wa ne na ten czas Dni So snow ca
uwzględ nią w pro gra mie kul tu ral nym tak że
im pre zy w tym obiek cie. Fi zycz nie roz po czę -
ta zo sta ła ter mo mo der ni za cja wZe spo le Szkół
Elek tro nicz nych i Gim na zjum nr 15 przy ul.
Ja giel loń skiej, a jej za koń cze nie po win no na -
stą pić w ro ku bie żą cym. Je stem prze ko na ny
o tym, że pra ce bu dow la ne po trzeb ne dla tej
szko ły nie za kłó cą cy klu dy dak tycz ne go w tej
pla ców ce bę dą cej wi zy tów ką szkol nic twa za -
wo do we go wmie ście i re gio nie. Koszt te go za -
da nia opie wa na kwo tę po wy żej 10 mln zł,
z cze go 8,1 mln to środ ki ze wnętrz ne. Te wy -
żej wy mie nio ne za da nia, októ rych bę dzie gło -

śno w ro ku 2013, to naj bar dziej kosz tow ne
w wy mia rze fi nan so wym, są jed nak ko lej ne,
o któ rych war to w tym fe lie to nie po wie dzieć.
W pro gra mie „Mo je Bo isko – Or lik” w la -
tach 2008-2012 zre ali zo wa no 4 za da nia
na łącz ną kwo tę ok. 5,1 mln zł, w czym środ ki
mia sta to ok.2,9 mln zł. Idąc tym tro pem zwró -
cę uwa gę na jesz cze jed no za da nie, któ re go re -
ali za cja roz pocz nie się w2013 ro ku ibę dzie re -
ali zo wa na w cy klu 3-let nim. Pro jekt bu do wy
bo isk spor to wych przy ul. Ja giel loń skiej, dla
po trzeb ZSE i Gim na zjum nr 15, a tak że oko -
licz nej mło dzie ży, bo o tym tu mo wa, wy da je
się na mia rę ocze ki wań tych śro do wisk,
w imie niu któ rych za bie ga łem o to od wie lu
lat. Bę dzie to dość kosz tow ne za da nie.
Uwzględ nia jąc w tym pro jek cie 2 bo iska wie -
lo funk cyj ne, bo isko do te ni sa i siat ków ki, bież -
nia pro sta dobie gu na100m, skocz nia dosko -
ku w dal, pił ko chwy ty pro gno zu ją, że bę dzie
to obiekt namia rę ocze ki wań. Ten, są dzę pięk -
ny, kom pleks po je go ogro dze niu, od wod nie -
niu i wzmoc nie niu skarp, do pro wa dze niu dro -
gi do jaz do wej i chod ni ków z kost ki be to no wej
po wi nien za do wa lać wszyst kich, mo że po -
za wła ści cie la mi czwo ro no gów, któ rzy bę dą
mu sie li zna leźć in ne miej sce naspa cer ze swo -
imi pu pi la mi. Te za uwa żo ne w tym fe lie to nie
przy kła dy, na pew no nie licz ne z wie lu, są po -
twier dze niem re ali zo wa nych przez mia sto in -
we sty cji wob sza rze oświa ty. Napew no jed nak
nie sta ją się pa ra wa nem za sta wia ją cym zło żo -
ność pro ble mów woświa cie zwią za nych zde -
mo gra fią i kosz ta mi jej funk cjo no wa nia, któ re
sa mo rząd bę dzie zmu szo ny roz wią zać. Nako -
niec, po nie waż je ste śmy w okre sie przed świą -
tecz nym, ży czę ca łej spo łecz no ści mia sta We -
so łych Świąt Wiel ka noc nych. 

To masz Bań bu ła

Wiosenne miraże Oświatowe inwestycje na dużym poziomie

Wyjście z KZK GOP jest pomysłem utopijnym, ocenia radny Wiesław Suwalski

Najpierw inwestycje, potem wydatki  
Rozmowa z Wiesławem Suwalskim, radnym klubu PO

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



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

Re ha bi li ta cja lecz ni cza pro wa dzo -
na jest w ra mach pre wen cji ren to wej,
a więc jest skie ro wa na do osób ubez -
pie czo nych za gro żo nych cał ko wi tą
lub czę ścio wą nie zdol no ścią do pra -
cy. Mo gą to być oso by upraw nio ne
do za sił ku cho ro bo we go lub świad -
cze nia re ha bi li ta cyj ne go oraz oso by
po bie ra ją ce ren tę okre so wą z ty tu łu
nie zdol no ści do pra cy, ale jed no cze -
śnie ro ku ją ce od zy ska nie tej zdol no -
ści po prze pro wa dze niu re ha bi li ta cji. 
Ak tu al nie ZUS kie ru je na re ha bi li ta -
cję lecz ni czą oso by ze scho rze nia mi
na rzą du ru chu, ukła du krą że nia, psy -
cho so ma tycz ny mi, ukła du od de cho -
we go oraz oso by po ope ra cji gru czo -
łu pier sio we go z po wo du no wo two ru.
Re ha bi li ta cja lecz ni cza jest pro wa -
dzo na kom plek so wo i obej mu je usta -
lo ny in dy wi du al nie pro gram ukie run -
ko wa ny na le cze nie scho rze nia bę dą -
ce go przy czy ną skie ro wa nia na re ha -
bi li ta cję oraz scho rze nia współ ist nie -
ją ce go. 
Od te go ro ku re ha bi li ta cja jest pro wa -
dzo na przez Od dział ZUS w So snow -
cu wy łącz nie w sys te mie sta cjo nar -
nym, czy li w ośrod kach sa na to ryj nych.

W mi nio nych la tach od by wa ła się rów -
nież w sys te mie am bu la to ryj nym.
Pa cjen ci są pod da wa ni re ha bi li ta cji
prze waż nie w tych sa na to riach, któ re
znaj du ją się w re jo nie za miesz ka nia
na szych ubez pie czo nych, czy w re jo -
nach są sia du ją cych. W na szym przy -
pad ku są to ośrod ki m.in. w Ustro niu,
Rab ce -Zdro ju, Ląd ku -Zdro ju, Mu -
szy nie, Stró żach – w za leż no ści
od pro fi lu re ha bi li ta cji.
ZUS po kry wa peł ne kosz ty pro gra mu
re ha bi li ta cji. A więc ca ło do bo wą opie -
kę me dycz ną, za bie gi lecz ni cze, wy ży -
wie nie i za kwa te ro wa nie. Rów nież
zwra ca ne są kosz ty po dró ży z miej sca
za miesz ka nia do ośrod ka i z po wro tem
naj tań szym środ kiem ko mu ni ka cji pu -
blicz nej. Przy zwro cie kosz tów po dró -
ży uwzględ nia się ulgi na prze jazd da -
nym środ kiem trans por tu, bez wzglę -
du na to, z ja kie go ty tu łu przy słu gu ją.
Aby uzy skać skie ro wa nie na re ha bi li -
ta cję wpierw le karz pro wa dzą cy mu -
si wy sta wić wnio sek o prze pro wa dze -
nie re ha bi li ta cji lecz ni czej w ra mach
pre wen cji ren to wej ZUS. Na stęp nie
na pod sta wie te go wnio sku le karz
orzecz nik ZUS wy da je orze cze nie
o ce lo wo ści prze pro wa dze nia re ha bi -
li ta cji. Nie za leż nie od te go le karz
orzecz nik w trak cie orze ka nia w spra -
wie nie zdol no ści do pra cy w ce lach
ren to wych mo że orzec o po trze bie re -
ha bi li ta cji lecz ni czej lub stwier dzić jej
za sad ność pod czas kon tro li pra wi dło -
wo ści orze ka nia o cza so wej nie zdol -
no ści do pra cy z po wo du cho ro by,
a tak że pod czas orze ka nia o oko licz -
no ściach uza sad nia ją cych przy zna nie
świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go.
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Pra wie 1500 ofert pra cy sta łej i tym cza so wej,
wre gio nie i zagra ni cą, przy go to wa li dla szu -
ka ją cych pra cy wy staw cy w ra mach Tar gów
Pra cy, któ re od by ły się 12 mar ca w Cen trum
Kształ ce nia Usta wicz ne go w So snow -
cu. – Tar gi cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem, za rów no pra co daw ców, jak iosób szu -
ka ją cych pra cy. W przed się wzię ciu wzię ło
udział 26 firm, któ re ofe ro wa ły sta no wi ska
pra cy za rów no dla osób bez ro bot nych, jak
i uczą cych się – mó wi Aga ta An drusz kie -
wicz, dy rek tor ka CKU w So snow cu. 

W tar gach wzię li udział m.in. Wo je -
wódz ki Urząd Pra cy z Ka to wic, Po wia to -
we Urzę dy Pra cy z So snow ca, Ja worz na,
Bę dzi na, Ka to wic, MBP OHP Ka to wi ce
oraz fi lie z Dą bro wy Gór ni czej, Ja worz na,
Sie mia no wic Ślą skich, Cho rzo wa i So -
snow ca. Pry wat ne fir my ofe ro wa ły miej -
sca pra cy za gra ni cą i w za kła dach pra cy

chro nio nej. Wśród pra co daw ców zna leź li
się m.in. fir my Co ve bo, Eu ro Work z Ka -
to wic, Man po wer Pol ska Sp. z o.o. z So -
snow ca, SI Gro up Sp. z o.o. z Ka to wic,
czy Adec co Po land z So snow ca. 
– Dys po nu je my ofer ta mi pra cy mię dzy in -
ny mi w Ho lan dii, na sta no wi skach ma ga -
zy nie rów, elek try ków, spa wa czy, ope ra to -
rów to ka rek czy wóz ków wi dło wych.
Wbrew po zo rom, to nie tyl ko pro po zy cje
dla męż czyzn. Co raz wię cej ko biet zdo by -
wa od po wied nie kwa li fi ka cje i upraw nie -
nia oraz no wy za wód – mó wi An na Ło dy -
ga, kon sul tant ka ds. re kru ta cji w Ot to Pol -
ska Agen cja Pra cy i Do radz twa Za wo do -
we go z Gli wic. – Wy star czy do nas prze -
słać cv, a my skon tak tu je my się z oso ba mi
szu ka ją cy mi pra cy. W na stęp nej ko lej no -
ści prze pro wa dza my test ję zy ko wy i psy -
cho lo gicz ny. Spraw dza my zna jo mość ję -

zy ka an giel skie go. W za leż no ści od za wo -
du, po ziom wy ma ga nych umie jęt no ści
jest róż ny. W przy pad ku spa wa czy wy ma -
ga ny jest wy so ki po ziom, ale już w przy -
pad ku ma ga zy nie rów śred ni. Ma my tak że
ofer ty, gdzie zna jo mość ję zy ka nie jest ko -
niecz na, jak na przy kład w przy pad ku pra -
cy w szklar niach, pi ko wa nia lub pod wią -
zy wa nia drze wek – do da je. 
Pod czas tar gów od by ły się tak że 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. Pra cow nik Agen cji Roz wo ju Lo kal -
ne go S.A. z So snow ca za chę cał do kre -
atyw no ści w trak cie szko le nia „Krok
do przed się bior czo ści”, a Rzecz nik Praw
Kon su men ta wy ja śniał, ja kie pra wa przy -
słu gu ją kon su men tom. W su mie za pro po -
no wa no dzie więć te ma tów warsz ta to wych
dla 20 uczniow skich grup. 
– Or ga ni za cja tar gów to bar dzo do bry po -
mysł. Dzię ki tej ini cja ty wie ucznio wie tak -
że ma ją szan sę zna leźć dla sie bie ja kąś
ofer tę pra cy czy do brą prak ty kę za wo do -
wą – uwa ża Aga ta Po lok, uczen ni ca CKU,
któ ra po ma ga ła w or ga ni za cji tar gów. 
Tar gi Pra cy zo sta ły zor ga ni zo wa ne przez
Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go w So -
snow cu, Cen trum Edu ka cji i Pra cy Mło -
dzie ży OHP w Ka to wi cach, Agen cję Roz -
wo ju Lo kal ne go w So snow cu, fir mę
RENOMA z Bę dzi na oraz MART-PRESS
w So snow cu przy współ udzia le Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w So snow cu. Pa tro nat
nad im pre zą ob ję li Ka zi mierz Gór ski, pre -
zy dent So snow ca i „Ku rier Miej ski”.

Tekst i fo to: mz

Targi Pracy po raz szósty odbyły się w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Jak szukać i zdobyć pracę? 

Targi Pracy, zorganizowane w CKU, cieszyły się dużym zainteresowaniem
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GTW Sp. z o.o. łą czy gór ni cze dzie dzic two re gio nu
z no wo cze snym spoj rze niem na po ten cjał wo je wódz -
twa ślą skie go. Dzia łal ność fir my w du żej mie rze
kon cen tru je się na hur to wej sprze da ży wę gla ka -
mien ne go. Przed się bior stwo współ pra cu je z naj -
więk szy mi spół ka mi wę glo wy mi w kra ju oraz z po -
nad set ką pod mio tów han dlo wych i prze my sło wych.
Ale to nie wszyst ko.

– Obec nie pra cu je my nad wdro że niem uni kal ne go
na rzę dzia wy mia ny han dlo wej wbran ży ener ge tycz nej.
Otwie ra my też re gio nal ny ośro dek ba da nia opi nii spo -
łecz nej, któ ry bę dzie słu żył sa mo rzą dom i lo kal nym fir -
mom – mó wi Prze my sław Woź niak, pre zes GTW.

Spół ka za trud nia dziś 10 osób. W pla nach jest
po dwo je nie za trud nie nia, stąd de cy zja o prze pro -
wadz ce do So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech -
no lo gicz ne go. Tu taj GTW bę dzie mo gła nie tyl ko
zwięk szyć za trud nie nie, ale tak że wdro żyć no we
dzia łal no ści.

– Bę dzie my po szu ki wać m.in. me na dże rów
sprze da ży z bie głą zna jo mo ścią ję zy ków nie miec kie -
go i an giel skie go oraz cze skie go. Na sze pla ny
na przy szłość to pro mo cja i sprze daż pol skie go wę -
gla na ryn kach Unii Eu ro pej skiej – przy zna je Prze -
my sław Woź niak.

Dru gim lo ka to rem, któ ry w mar cu wpro wa dził
się do So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech no lo -

gicz ne go jest fir ma So scar. Przed się bior stwo wpro -
wa dza na ry nek kra jo wy i eu ro pej ski no wo cze sne
ener go osz częd ne tech no lo gie.

– Mon tu je my dwu pa li wo wy sys tem za si la nia
po jaz dów cię ża ro wych oraz ma szyn bu dow la -
nych. Roz wią za nie to po wo du je znacz ne oszczęd -
no ści w zu ży ciu ole ju na pę do we go oraz zwięk sza
osią gi po jaz du. Wpły wa rów nież na niż szą emi sję
dwu tlen ku wę gla w spa li nach do at mos fe ry, przez
co użyt ko wa nie sta je się bar dziej eko lo gicz -
ne – mó wi To masz Na siń ski z fir my So scar.

Oprócz te go, So scar zaj mu je się pro jek to wa -
niem, wy ko na niem, mo der ni za cją i mon ta żem sys -
te mów oświe tle nia LED. Głów ny mi od bior ca mi
usług są pod mio ty ta kie jak jed nost ki sa mo rzą du te -
ry to rial ne go, za kła dy prze my sło we, usłu go we, spół -
dziel nie miesz ka nio we, wspól no ty miesz ka nio we,
za rząd cy obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej. Oświe -
tle nie LED zna czą co po pra wia kom fort pra cy i jest
zdrow sze dla oczu. Po za tym po zwa la za osz czę dzić
zu ży wa ną ener gię elek trycz ną, zmniej szyć kosz ty
pro wa dzo nej dzia łal no ści czy kosz ty utrzy ma nia in -
fra struk tu ry dro go wej. Oświe tle nie LED jest eko lo -
gicz ne – po zwa la na mniej szą emi sję szko dli wych
dla śro do wi ska sub stan cji (do pro duk cji lamp LED
nie wy ko rzy stu je się rtę ci) oraz pra wie eli mi nu je
emi sję dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry.

– Z ra do ścią przyj mu je my każ dą in for ma cję
o ko lej nej fir mie w Par ku. Ma my na dzie ję, że fir -
my, któ re już się w nim za do mo wi ły przy cią gną

ko lej ne, tak aby Park zo stał w peł ni wy ko rzy sta -
ny – mó wi pre zy dent So snow ca Ka zi mierz Gór -
ski. KP

Kolejni lokatorzy 
w Sosnowieckim Parku
Naukowo-Technologicznym

           reklama

Do lokatorów Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego – firm Cadelan i NTI dołączyły przedsiębiorstwa, których działalność spaja wydobywcze i energetyczne tradycje województwa śląskiego
z nowoczesnością. Od marca pod adresem: ul. Wojska Polskiego 8, Sosnowiec, będzie można znaleźć także GTW Sp. z o.o. i Soscar
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Pierw szym przy stan kiem na po -
dróż nym szla ku zo sta ła Ma le zja.
Na stęp nie w cią gu nie speł na ro ku
so sno wi cza nin był w Ka zach sta -
nie, Taj lan dii, La osie, Kam bo dży,
Wiet na mie i w Hi ma la jach. Po tej
ostat niej po dró ży grud niu ubie głe -
go ro ku przy le ciał do Pol ski, by
pod re pe ro wać zdro wie, chwi lę
ode tchnąć i przy go to wać się do ko -
lej nej wy pra wy. Kie ru nek: Ame -
ry ka Pół noc na i Po łu dnio wa. Kie -
dy: nie wia do mo. Mo że za kil ka
ty go dni, a mo że za kil ka mie się cy. 

Bi let w jed ną stro nę i jaz da
w nie zna ne

– Ostat nio kie ru ję się de wi zą: nie
pla no wać. Co ma być, to bę dzie.
Na pew no chcę jed nak po dró żo -
wać i zo ba czyć in ne kra je, in ne
miej sca, po zna wać no wych lu dzi
i ich kul tu ry. By ło to za wsze mo -
je ma rze nie. Nad szedł czas, że by
je re ali zo wać – mó wi 33-let ni
Piotr Za cha riasz. – Bar dzo dłu go

wa ha łem się, czy rzu cić wszyst ko,
ale w koń cu po że gna łem się
z daw nym ży ciem i po sta wi łem
wszyst ko na jed ną kar tę. Ku pi łem
bi let w jed ną stro nę do Ma le -
zji – do dał. 

W Ma le zji wy lą do wał w lu -
tym 2012 r. – Sto jąc na pe ro nie,
rzu ci łem mo ne tę i tym sa mym wy -
bra łem kie ru nek, czy li pół noc. Po -
je cha łem do Lang ka wi. – Wspa -
nia łe miej sce. Pięk ne i ma low ni -
cze – mó wi Piotr. 

Dzię ki stro nie www.co uch sur -
fing.org moż li we jest zna le zie nie
noc le gu za dar mo. – Na po cząt ku
zna la złem schro nie nie u Ma le zyj -
ki, gdzie zo sta łem pięć dni, po tem
się prze nio słem i zna la złem pra -
cę. Pra co wa łem trzy mie sią ce ja -
ko prze wod nik, a po tem mie siąc
spę dzi łem w Ka zach sta nie – opo -
wia da.

Po po by cie w Ka zach sta nie
wró cił z po wro tem na Lang ka wi,
li cząc na to, że bę dzie pra co wał
przez co naj mniej kil ka mie się -

cy. – Nie ste ty, tra fi łem na okres
ra ma da nu, okres, w któ rym Mu -
zuł ma nie nie mo gą w cią gu dnia
spo ży wać żad nych po sił ków ani
na po jów. Ma ją się mo dlić i po ku -
to wać – mó wi po dróż nik. – W
tam tym kli ma cie oka za ło się to
jed nak dla mnie nie moż li we. Szef
stwier dził, że sko ro on nie je
i cier pi z te go po wo du, więc ja też
nie po wi nie nem. Nie mo gli śmy
się roz dzie lić, po nie waż pra co wa -
li śmy ra zem, a po za tym wszyst -
kie re stau ra cje by ły za mknię te.
Po ostrej wy mia nie zdań rzu ci łem
pra cę i po czu łem się, jak bym
zrzu cił kaj da ny. Te go sa me go
dnia ku pi łem bi let do Taj lan -
dii – do da je. 

Tam za trzy mał się w Bangh ko -
ku, ko rzy sta jąc z go ści ny miesz ka -
ją cej tam Po lki. I roz po czął zwie -
dza nie te go kra ju. Pół wy sep Pu -
khet, naj wyż szy szczyt nie opo dal
Chiang Mai, któ ry li czył po -
nad 2500 me trów, spływ ka ja ko wy
w dżun gli, po ka zy taj skie go bok -
su, od kry wa nie lo kal nej kuch ni. 

– Po je cha łem do La osu. To
chy ba naj cie kaw sze przej ście gra -
nicz ne, bo wy ma ga prze pły nię cia
rze ki zde ze lo wa ną łód ką. W La -
osie wszy scy są… zre lak so wa ni.
To chy ba naj lep sze okre śle nie.
Bar dzo przy jaź nie na sta wie ni
do tu ry stów. Nie bez po wo du Pe -
ople De mo cra tic Re pu blic of La os,
tłu ma czą „Pe ople don’t rush”, czy -
li lu dzie się nie spie szą. – W La -
osie trze ba pa mię tać o tym, że je śli
ktoś przy pusz cza, że bę dzie głod -
ny za dwie go dzi ny, to już za go -
dzi nę po wi nien za mó wić po si łek.
Wpraw dzie kel ne rzy nie igno ru ją
klien tów i ich za mó wień, ale na ich
re ali za cję cze ka się co naj mniej
go dzi nę, bo nikt się… nie spie szy.
Kel ner ka od cho dzi od sto li ka i za -
nim tra fi do kuch ni, to jesz cze
obok przy sto li ku mu si po my -
śleć – śmie je się po dróż nik. 

whi sky tań sza od… wo dy

Ko lej nym przy stan kiem był Vang
Vieng. Miej sce nie jest atrak cyj ne,
ale zna ne z roz ryw ki na zy wa nej
tu bing, któ ra po le ga na tym, iż
na zwy kłych dęt kach sa mo cho do -
wych wska ku je się do rze ki i ma
się na dzie ję na szyb ki i bez piecz ny
spływ. – W cią gu lat na brze gu rze -
ki po wsta ło kil ka dzie siąt ba rów,
któ re ofe ru ją drin ki, po da wa ne
w wia der kach, a do te go nar ko ty ki
czy gaz roz we se la ją cy. Wszyst ko
po to, że by się do brze ba wić. Sa ma
whi sky jest tań sza od wo dy mi ne -
ral nej. Za ba wa w rze ce jest jed nak
dość nie bez piecz na. I w su mie
nad tym obłę dem nikt nie spra wu -
je kon tro li – mó wi Piotr. – W cza -
sie mo je go po by tu nad rze ką, któ -
ra jest dość sze ro ka i ma sil ny nurt,
zgi nę ło czte rech cu dzo ziem ców
i ofi cjal nie wła dze La osu za mknę -
ły wszyst kie ba ry – do da je. 

Po tem przy szła po ra na zwie -
dza nie sto li cy i ma low ni czy re jon
Kra iny Czte rech Ty się cy Wysp.
Na stęp nie po dróż nik wy brał się
do Kam bo dży. Zwie dził sto li cę te -
go kra ju, czy li Phnom Phen. Po -
znał hi sto rię bra to bój czych walk,
tzw. po la śmier ci, czy li miej sca
kaź ni, gdzie ma so wo za bi ja no
i grze ba no ofia ry re żi mu pod -
czas  ko mu ni stycz nych  rzą -
dów Czer wo nych Khme rów oraz
zo ba czył słyn ne Wię zie nie Bez -
pie czeń stwa S -21, w któ rym mi -
lio ny lu dzi stra ci ło ży cie. – W
okrut ny spo sób lu dzie by li tor tu -
ro wa ni i za bi ja ni, bez uży cia bro -
ni pal nej. To miej sce przy po mi -
na obóz w Oświę ci miu i je go
tra gicz ną hi sto rię – opo wia da
Piotr. 

Sys tem tor tur zo stał wy my ślo -
ny w tak spo sób, że by więź nio wie
przy zna wa li się do wszyst kich
prze stępstw, o któ re zo sta li oskar -
że ni. By li bi ci, trak to wa ni elek -

trow strzą sa mi, przy pa la ni roz ża -
rzo nym me ta lem i wie sza ni. Nie -
któ rzy by li ka le cze ni no żem lub
du sze ni pla sti ko wą tor bą. Wy ry -
wa no im pa znok cie i po le wa no al -
ko hol na ra ny, prze trzy my wa no
gło wy pod wo dą. Ko bie ty by ły
cza sem gwał co ne przez śled czych,
cho ciaż wy ko rzy sty wa nie sek su al -
ne by ło nie zgod ne z po li ty ką te go
kra ju. 

W Kam bo dży znaj du ją się tak -
że pięk ne miej sca, jak cho ciaż by
Ang kor Wat – naj więk sza, naj waż -
niej sza i naj bar dziej zna na świą ty -
nia w kom plek sie Ang kor. Sło -
wa ang kor i wat ra zem ozna cza ją
„Świą ty nia Miej ska”. Ro bi ta kie
wra że nia, że wie lu uwa ża ją za je -
den z sied miu cu dów śre dnio -
wiecz ne go świa ta.

nóż na gar dle i ra tuj się,
kto mo że

Naj bar dziej nie bez piecz nym
miej scem oka zał się Wiet -
nam. – Wiet nam czy cy, mó wiąc
de li kat nie, z wiel ką nie chę cią
trak tu ją tu ry stów. Na każ dym
kroku pró bu ją ich oszu kać lub
okraść. W po rów na niu do oby wa -
te li La osu, któ rzy są bar dzo przy -
jaź nie na sta wie ni do tu ry stów,
Wiet nam czy cy trak tu ją ich ja ko
zło ko niecz ne. Po pierw sze oszu -
ku ją tak sów ka rze, za wy ża jąc
staw ki dwu lub trzy krot nie. Jak
po wie dzia łem, że nie za pła cę, to
po pro stu kie row ca wy cią gnął nóż
i przy sta wił mi go do gar dła. Za -
pła ci łem 10 do la rów i do pie ro
wte dy dał mi spo kój. Tak że kie -
row cy au to bu sów do brze trak tu ją
je dy nie Wiet nam czy ków. Cho -
ciaż mie li śmy wy ku pio ne bi le ty
au to bu so we, wy rzu co no tu ry stów,
a pierw si miej sca za ję li Wiet nam -
czy cy. Tu ry ści mo gli sie dzieć
na pod ło dze, na ba ga żach, któ re
nie zmie ści ły się w ba gaż ni ku.

Pod czas kil ku go dzin nej po dró ży
pod czas po sto ju z prze rwy mo gli
ko rzy stać tyl ko Wiet nam czy cy,
a tu ry ści w ogó le nie mo gli wy -
cho dzić. Kie dy w koń cu z prze -
rwy sko rzy sta ła Hisz pan ka, to
kie row ca po pro stu od je chał. To -
wa rzysz Hisz pan ki za czął okła -
dać kie row cę z te go po wo du, co
zro bił, ale do pie ro po pół go dzi nie
się za trzy mał i wszy scy mo gli sko -
rzy stać z po sto ju. A w tym cza sie
Hisz pan ka ca ły czas bie gła za au -
to bu sem. By ło to dla niej dość dra -
ma tyczne prze ży cie – opo wia -
da. – Kie dy je cha łem na lot ni sko,
kie row ca tak sów ki po pro stu mnie
wy wiózł. Za żą dał pie nię dzy, a po -
tem, bo wy wią za ła się kłót nia, za -
dzwo nił po dwóch swo ich ko le -
gów, któ rzy mie li mnie prze ko nać
do od da nia wszyst kich pie nię dzy
i war to ścio wych przed mio tów.
Kie dy wy sia dłem z sa mo cho du,
wy ją łem z ple ca ka pa ra li za tor, bo
za mie rza łem się bro nić. Po ste ku
wy zwisk w koń cu da li mi spo kój
i zo sta wi li w kom plet nych ciem no -
ściach, w nie zna nym miej scu, bo
wszyst ko dzia ło się wcze snym ran -
kiem. Sze dłem i sze dłem, aż
w koń cu uda ło mi się zła pać in ną
tak sów kę. Za 50 do la rów, do je cha -
łem na lot ni sko i ma rzy łem tyl ko
o tym, że by opu ścić ten nie go -
ścin ny kraj – do da je. 

Sto li ca Wiet na mu – Ha noi to
miej sce wiel kie go cha osu. – Ni gdy
wcze śniej nie wi dzia łem ta kie go
mia sta. Na pięć mi lio nów miesz -
kań ców, jest sześć mi lio nów mo to -
cy kli. Przej ście przez uli cę gra ni czy
z cu dem, bo ca ły czas trwa ruch,
nad któ rym nikt nie pa nu je. Przej -
ście na dru gą stro nę uli cy za ję ło mi
raz 40 mi nut – mó wi po dróż nik. 

W re stau ra cjach ku cha rze ser -
wu ją róż ne eg zo tycz ne da nia, jak
cho ciaż by ko brę kró lew ską, gdzie
moż na zo ba czyć ca ły pro ce der jej
przy rzą dza nia. 

podróże
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W prze cią gu dzie się ciu mie się cy zwie dził sie dem kra jów, zo stał na wet upro wa dzo ny, ale porywacze go … porzucili. A potem w Himalajach ledwo umknął śmierci

No wo cze sny wa ga bun da 

           reklama

Z dnia na dzień rzucił pracę, choć może nieco los pomógł mu podjąć decyzję. Po siedmiu latach intensywnej pracy w Anglii, sosnowiczanin Piotr Zachariasz stwierdził, że nadszedł czas, by stworzyć tzw. bucket
list, czyli listę zadań do zrealizowania i marzeń do spełnienia przed… śmiercią, a przynajmniej przed emeryturą. Ostatecznie, wyjście z choroby skłoniło go do tego, by wziąć plecak i ruszyć w nieznane

3 Baan Tong Luang – wioska w Tajlandii i tzw. długoszyje oraz Piotr Zachariasz
Zatoka Ha Long w Wietnamie. Sosnowiczanin podroźnik, Malezyjczyk
chińskiego pochodzenia i… Krzysiek z Krakowa

Zdjęcia: Piotr Zachariasz
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podróże

           reklama

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,

wiosennego optymizmu
oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i prywatnym
 

Zarząd
TAURON Ciepło S.A.

           reklama

Ko brę roz ci na się i wyj mu je
ser ce. Krew ko bry tra fia do kub ka
i na stęp nie na le ży ją wy pić,
a potem wy pić ko lej ną por cję krwi,
wy mie sza nej z wód ką, a na sa -
mym koń cu po łknąć bi ją ce ser ce
ko bry. Tyl ko męż czy zna mo że pić
krew ko bry. Ko bie ty nie mo gą pić
krwi ani zjeść ser ca ko bry. 

Ko bra jest skó ro wa na, a po tem,
od po wied nio przy rzą dzo na przez
ku cha rza, tra fia na ta lerz. – Z ko -
bry ku charz przy go to wał ku lecz ki
mię sne, saj gon ki, zu pę i… wnętrz -
no ści – opo wia da Piotr. W su mie
kil ku go dzin ną ucztę. 

W Wiet na mie war to zo ba czyć
Za to kę Ha Long, za li cza ną do jed -
ne go z sied miu cu dów na tu ry. Zaj -
mu je po wierzch nię 1500 ki lo me -

trów kwa dra to wych, na któ rej roz -
sia nych jest ok. 1900 ska li stych
wysp i wy se pek. Więk szość wysp
ma for mę wa pien nych słu pów, wy -
ła nia ją cych się wy so ko po nad po -
wierzch nię wo dy. Wa pien ne pod -
ło że sprzy ja po wsta wa niu licz -
nych ja skiń i grot. UNESCO umie -
ści ło za to kę na swo jej Li ście Świa -
to we go Dzie dzic twa. 

Kie dy po dróż ni ko wi uda ło się
w koń cu opu ścić Wiet nam, przez
za le d wie dwa ty go dnie przy go to -
wy wał się w Bang ko ku do wy pra -
wy w Hi ma la je. Po in ten syw nych
tre nin gach na si łow ni, wy lą do wał
w Ne pa lu, ko rzy sta jąc po raz ko lej -
ny z go ścin no ści miesz kań ców,
któ rzy udo stęp ni li swo je miesz ka -
nie dzię ki stro nie co uch sur fing.

org. – Za mie rza łem dojść do ba zy
z prze wod ni kiem, z któ rej star tu je
się na Mont Eve rest. To by ła naj -
lep sza przy go da, cho ciaż nie bez -
piecz na. Uda ło mi się wspiąć
na wy so kość 5554 me try, z któ rej
roz cią ga prze pięk ny wi dok na ko -
ro nę świa ta – opo wia da.

lę ki i triumf na wy so ko ści

Dzie sięć dni za ję ła wspi nacz ka,
a ko lej ne czte ry zej ście. – Idzie się
bar dzo wol no, kil ka go dzin każ de -
go dnia. Nie któ re po dej ścia są bar -
dzo ostre, ale dla płuc to tra gicz ne
wy zwa nie. Mó wiąc wprost, by łem
po pro stu kom plet nie nie przy go to -
wa ny do tej wy pra wy. Po kil ku
dniach prze sta łem spać w no cy,

mia łem pro ble my z od dy cha niem,
a na wy so ko ści 4600 me trów po ja -
wi ły się sta ny lę ko we. Sze dłem da -
lej jak au to mat. Prze wod nik nie -
szcze gól nie re ago wał na to, co się
ze mną dzie je. Wi dział chy ba mo -
ją de ter mi na cję, by osią gnąć cel.
Tym cza sem pod czas ta kich wy -
praw gi nie wie le osób. Pod czas
mo je go wej ścia za gi nę ło co naj -
mniej 16 osób, któ re za zwy czaj sa -
me po dej mu ją ry zy ko i idą bez
prze wod ni ka. Nie któ re ścież ki są
bar dzo wą skie, a szcze li ny zdra dli -
we i nie bez piecz ne – mó wi po -
dróż nik. 

W cią gu dnia jest cie pło. Tem -
pe ra tu ra do cho dzi na wet do 10
stop ni. Z ko lei no ca mi tem pe ra tu -
ra spa da do mi nus 10 stop ni.

W ho te lach, w któ rych się no cu je,
jest i tak prze raź li wie zim no, a po -
ko je są ma łe, po prze dzie la ne je dy -
nie cien ki mi ścia na mi. Tyl ko prze -
wod ni cy no cu ją w sa li, w któ rej
pa li się ogień w ko min ku. Po no cy
ran kiem ru sza się da lej. 

– Do sta łem w koń cu ta blet ki
na cho ro bę wy so ko ścio wą. Po zby -
łem się pa ra no icz nych le ków, ale
przez ta blet ki drę twie ją rę ce i no gi,
co tak że jest nie przy jem nym od -
czu ciem, ale zde cy do wa nie lep -
szym niż brak po wie trza i pa ra li żu -
ją cy strach. Mi ja łem po dro dze tak
osła bio nych lu dzi, któ rzy z twa rzą
przy zie mi wdy cha li ostat nie, jak
im się wy da wa ło, zapasy tle nu.
Nie któ rzy na pew no nie ze szli
na dół – uwa ża po dróż nik. 

Piotr Za cha riasz cel osią gnął.
Na ba wił się jed nak obrzę ku płuc.
Po zej ściu z gó ry tra fił do szpi ta la
w Ne pa lu. – Wa run ki by ły skan da -
licz ne. Ostat kiem sił, po pro stu
ucie kłem – mó wi. Przez dwa dni
był nie przy tom ny. – An giel ka, któ -
ra za trzy ma ła się w tym sa mym
miesz ka niu, co ja, na mo je szczę -
ście, by ła pie lę gniar ką. Wy ku pi ła
mi an ty bio tyk, któy moż na ku pić
bez re cep ty. Po tem, zgod nie z jej
ra dą, ku pi łem bi let do Pol ski, że by
się wy le czyć – do da je. 

A te raz? – Pra ca al bo ko lej -
na po dróż. Wstęp nie pla nu ję dwu -
let ni kon trakt w Du ba ju al bo wy -
jazd doAme ry ki. Mo że wła śnie ta -
kie ży cie wę drow ca jest mi pi sa -
ne – stwier dził Piotr Za cha riasz. (sk)

Kathmandu, Nepal. Na zdjęciu bohater tekstu i Sadhu W drodze do Dingbotche, Nepal, Himalaje. Już na wysokości ponad 4500 m n.p.m.
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Uro dził się 28 lip ca 1812 w War -
sza wie ja ko syn Ja na i Zo fii z Mal -
skich. Ro dzi ce miesz ka li na Gro -
dzieńsz czyź nie, we wsi Do łhe ko -
ło Pru żan. Mat ka szu ka ła w War -
sza wie schro nie nia w oba wie
przed woj ną fran cu sko -ro syj ską.
Obo je ro dzi ce po ja wia li się w póź -
niej szej twór czo ści Kra szew skie -
go, ja ko wzor ce po sta ci po wie ścio -
wych a Jó zef Igna cy był naj star szy
z pię cior ga ro dzeń stwa. Kra szew -
ski wy cho wy wał się w Ro ma no -
wie w po wie cie wło daw skim
pod opie ką bab ki Zo fii Mal skiej
i pra bab ki Kon stan cji No wo miej -
skiej. Wy niósł stam tąd pierw sze
za in te re so wa nia kul tu rą i li te ra tu -
rą. Kształ cił się w szko le wy dzia -
ło wej w Bia łej Pod la skiej (1822-
1826), szko le wo je wódz kiej w Lu -
bli nie (1826-1827), wresz cie
w gim na zjum w Świ sło czy (1827-
1829), gdzie zdał eg za min doj rza -
ło ści. We wrze śniu 1829 pod jął
stu dia na Wy dzia le Le kar skim
Uni wer sy te tu Wi leń skie go,
wkrót ce prze niósł się na li te ra tu rę.
Pod pseu do ni mem Kle ofa sa Fa -
kun da Pa ster na ka ogła szał pierw -
sze utwo ry li te rac kie. Brał ak tyw -
ny udział w ży ciu stu denc kim, tak -
że w gro nie spi skow ców. 3 grud -
nia 1830 wraz z gru pą mło dzie ży
zo stał aresz to wa ny. Po byt w wię -
zie niu (po tem w szpi ta lu wię zien -
nym) trwał do mar ca 1832; Kra -
szew ski otrzy mał na kaz osie dle nia
się w Wil nie z do zo rem po li cyj -
nym. Od gro żą ce go ze sła nia
do woj ska na Kau kaz ura to wa ło
go wsta wien nic two ciot ki (prze ło -
żo nej wi leń skich wi zy tek) u ge ne -
rał -gu ber na to ra. Wy niósł z te go
okre su sto su nek do zbroj nej wal ki
po wstań czej – od no sił się do niej
ze zro zu mie niem, ale i nie chę cią,
bra kiem wia ry w po wo dze nie.
W okre sie przy mu so we go po by tu
w Wil nie pro wa dził hi sto rycz ne
ba da nia źró dło we, co po la tach za -
owo co wa ło m.in. czte ro to mo wą
hi sto rią mia sta Wil no od po cząt -
ków je go do ro ku 1750 (1840-
1842), a tak że kil ko ma po wie ścia -
mi. Za an ga żo wał się jed no cze śnie
w po pu la ry za cję źró deł hi sto rycz -
nych, ini cjo wał wy da wa nie pa -
mięt ni ków i dia riu szy. Z wie lu ta -
kich źró deł ko rzy stał w swo jej
twór czo ści. W lip cu 1833 Kra -
szew ski zo stał zwol nio ny z do zo ru
po li cyj ne go i ze zwo lo no mu
na wy jazd z Wil na. Osiadł w ro -
dzin nej wsi Do łhe, gdzie u bo ku
oj ca na bie rał do świad cze nia w pra -
cy go spo dar skiej. Wkrót ce za warł
zwią zek mał żeń ski (10 czerw -
ca 1838) z Zo fią Wo ro ni czów ną,
bra ta ni cą pry ma sa Ja na Paw ła Wo -
ro ni cza. W 1838 wraz z żo ną osie -
dlił się na Wo ły niu. Po cząt ko wo
był dzier żaw cą wsi Omel no (po -
wiat łuc ki), na stęp nie (1840) za ku -
pił wieś Gró dek ko ło Łuc ka. Od -
był w tym okre sie kil ka po dró ży,
m.in. do Ki jo wa i Ode ssy, któ re za -
owo co wa ły Wspo mnie nia mi Ode -
ssy, Je dys sa nu i Bu dża ku (1845-
1846). W 1846 go ścił w War sza -
wie, rok póź niej na le cze niu
w Dru skien ni kach. W 1848 Kra -
szew ski sprze dał Gró dek i prze -
niósł się do ko lej ne go na byt -

ku – wsi Hu bin (tak że po wiat łuc -
ki). Stąd, zra żo ny nie po wo dze nia -
mi go spo dar ski mi, a za ra zem
przy mu szo ny ko niecz no ścią
kształ ce nia czwór ki dzie ci (Kon -
stan cja, ur. 1839; Jan, ur. 1841;
Fran ci szek, ur. 1843; Au gu sta,
ur. 1849), prze niósł się w 1853
doŻy to mie rza. WŻy to mie rzu, bę -
dą cym ośrod kiem ży cia spo łecz -
ne go i to wa rzy skie go pol skiej
szlach ty oraz sie dzi bą car skich
władz gu ber nial nych, Kra szew ski
peł nił sze reg funk cji i god no ści.
Był m.in. ku ra to rem szkół pol skich
(o ogra ni czo nych kom pe ten cjach),
dy rek to rem Te atru Ży to mier skie -
go (od 1856), dy rek to rem Klu bu
Szla chec kie go, pre ze sem To wa -
rzy stwa Do bro czyn no ści. Cie szył
się jed no cze śnie ro sną cą sła wą ja -
ko pi sarz. Mi mo peł nio nych god -
no ści szla chec kich Kra szew ski
do strze gał pro ble my spo łecz ne
i wy stę po wał prze ciw ko sys te mo -
wi pańsz czyź nia ne mu, ogło sił
m.in. me mo riał po pie ra ją cy pro -
jekt nada nia zie mi chło pom,
przed sta wio ny na zjeź dzie gu ber -
nial nym szlach ty w Ży to mie rzu
na po cząt ku 1858. Wkrót ce,
po od by ciu w 1858 pół rocz nej po -
dró ży po Eu ro pie, na brał tak że
sym pa tii do idei de mo kra tycz nych
i go spo dar czych za chod niej Eu ro -
py. Po po wro cie z po dró ży pi sarz
po róż nił się osta tecz nie ze śro do -
wi skiem szlach ty wo łyń skiej
i pod jął de cy zję o prze nie sie niu
do War sza wy. Zo stał re dak to rem
„Ga ze ty Co dzien nej” Le opol da
Kro nen ber ga, pod no sząc zna cze -
nie pi sma (co wy ra zi ło się m.in.
kil ku na sto krot nym wzro stem licz -
by pre nu me ra to rów). Pro pa go wał
ka pi ta li stycz ne for my go spo dar ki
rol ni czej, in we sty cje, uprze my sło -
wie nie, roz wój ko lei, two rze nie
zrze szeń han dlo wo -fi nan so wych.
Od by wał dal sze po dró że za gra -
nicz ne, był w Bel gii i Fran cji
(dwu krot nie), Wło szech, Ro sji.
An ga żo wał się w dzia łal ność po li -
tycz ną emi gra cji i ana li zo wał
moż li wość wy bu chu po wsta nia
(opu bli ko wał w Pa ry żu bro szu rę
Spra wa pol ska w r. 1861, 1861).
Zgod nie z na by ty mi przed trzy -
dzie stu la ty po glą da mi nie był
zwo len ni kiem po wsta nia, sta ra jąc
się pu bli ka cja mi w „Ga ze cie Pol -
skiej” (1861 na stą pi ła zmia na na -
zwy z „Ga ze ta Co dzien na”) to no -
wać at mos fe rę przed pow stań czą.
Jed nak ja ko zde cy do wa ny kry tyk
po li ty ki mar gra bie go Wie lo pol -
skie go, a tak że ma jąc opi nię „czło -
wie ka Kro nen ber ga” (li de ra stron -
nic twa Bia łych), pod ko niec stycz -
nia 1863 zo stał zmu szo ny
do opusz cze nia War sza wy. Wy je -
chał do Dre zna. W Dreź nie,
od cza sów roz bio ro wych jed nym
z głów nych ośrod ków pol skiej
emi gra cji, Kra szew ski za jął się po -
mo cą dla szu ka ją cych schro nie nia
za gra ni cą po wstań ców stycz nio -
wych. Zmarł 19 mar ca 1887 w Ge -
ne wie. W So snow cu ten naj płod -
niej szy au tor w hi sto rii li te ra tu ry
pol skiej jest pa tro nem uli cy
w dziel ni cy Kli mon tów. 

Kolumnę opracował: Michał Węcel

Po wy ku pie niu ak cji nie miec kich
przez Fran cu zów fir ma na le ża ła
do kon cer nu So cie te Ano ny me
For ges et Acier cies a Pa ris. Za kład
po sia dał dwa wy dzia ły: Wal cow -
nię Rur pro du ku ją cą ru ry bez i ze
szwem oraz Wal cow nię Dru tu
i Że la za Pro fi lo we go. Zdol ność
pro duk cyj na wy no si ła oko ło 8 tys.
ton mie sięcz nie, a za trud nie nie
oko ło 1000 osób. Za kład roz wi jał
pro duk cję zwięk sza jąc jed no cze -
śnie za trud nie nie. W1914 r. wy no -
si ło ono1700 osób. Głów nym ryn -
kiem zby tu rur by ła Ro sja. Po wy -
bu chu I woj ny świa to wej nie miec -
cy oku pan ci unie ru cho mi li Wal -
cow nię, a zde mon to wa ne ma szy ny
i urzą dze nia wy wieź li w głąb Nie -
miec. Na prze ło mie 1915/1916 r.
czę ścio wo wzno wio no pra cę wod -
dzia le od lew ni. Za kład za trud niał
wów czas 114 osób.

W 1922 r. hu ta od zy ska ła wy -
wie zio ne do Nie miec ma szy ny,
sprzęt, ka ble itp. Wal cow nię uru -
cho mio no po wtór nie w 1924 r.
Nie wiel ka po cząt ko wo pro duk cja
rur i wy ro bów wal co wa nych
zwięk sza ła się sys te ma tycz nie aż
do ro ku 1928, kie dy osią gnę ła po -
ziom naj wyż szy w dwu dzie sto le -
ciu mię dzy wo jen nym. Po cząw szy
od 1929 r. na stę po wa ło ogra ni cze -
nie pro duk cji i re du ko wa nie za trud -
nie nia. W 1932 r. kry zys osią gnął
dni – unie ru cho mio no wal cow nię
rur oraz od dzia ły bez po śred nio
z nią zwią za ne (od lew nia że li wa,
cią gar nia rur i in.). Zwol nio no kil -
ku set pra cow ni ków. Wal cow nię
pró bo wa no uru cho mić, bez po wo -
dze nia jed nak, w 1935 r. Pro duk cji
rur w za kła dzie już nie wzno wio -
no. Głów nym je go wy dzia łem by -
ła wal cow nia dru tu i że la za.

W 1938 r. stan za ło gi wal cow ni
wy no sił 814 osób. Od 1935 r. za -
kład dzier ża wi ło To wa rzy stwo Ak -
cyj ne Za kła dów Hut ni czych „Hu ta
Ban ko wa”.

W okre sie oku pa cji hi tle row -
skiej Wal cow nię prze ję ła nie miec -
ka fir ma OSMAG, a na stęp nie
Spół ka ona zwie Ost – Ma schi nen -
bau Ge sel l schaft mit be schränker
Ha ftung (Wschod nie Za kła dy Bu -
do wy Ma szyn Sp. z o. o.). Za kład
przy sto so wa no do pro duk cji zbro -
je nio wej – sta li ty pu „Istag” i luf
do dział prze ciw pan cer nych.
Na po cząt ku 1943 r. za trud nie nie
wy no si ło 789 osób, a pod ko niec
te go ro ku 3.200. Pra co wa li tu taj
m.in. ro bot ni cy fran cu scy i więź -
nio wie „Ra do chy”. Od 1944 r. za -
trud nia no tak że więź niów obo zu
oświę cim skie go (KL Au schwitz),
dla któ rych na te re nie Wal cow ni

utwo rzo no pod obóz (Ar be it sla ger
So sno witz). Podko niec1944 r. stan
obo zu wy no sił ok. 900 więź niów
róż nych na ro do wo ści, głów nie Ży -
dów.

Powy zwo le niu za kład od bu do -
wa no i upań stwo wio no. W czerw -
cu1945 r. uru cho mio no wal cow nię
bruz do wą dru tu i że la zapro fi lo we -
go, w 1947 – od lew nię, a w 1957 r.
wy dział taśm wal co wa nych
na zim no. Od wrze śnia 1949 r. za -
kład no sił na zwę „Hu ta im. Ed -
mun da Ce dle ra” w So snow cu.

W 1951 r. za ło ga hu ty li czy -
ła 1500 pra cow ni ków. W okre sie
Pol ski Lu do wej za kład mo der ni zo -
wa no i po sze rza no o no we dzia ły.
Zbu do wa na w 1973 r. wal cow nia
wal ców ki sta li ja ko ścio wej sta ła się
głów nym wy dzia łem hu ty i jed -
nym z naj więk szych jej pro du cen -
tów w Eu ro pie.

Po 1989 r. hu ta Ce dle ra by ła
jed ną z nie licz nych hut, któ re pro -
wa dzi ły mo der ni za cję. Obec nie
spe cja li zu je się w pro duk cji wal -
ców ki oraz mat bu dow la nych. Wy -
twa rza się tu taj tak że drut zim no -
wal co wa ny w krę gach, drut spa -
wal ni czy, ta śmę zim no wal co wa ną
oraz ener gię ciepl ną i elek trycz -
ną. 1 wrze śnia 1998 r. prze kształ -
co no hu tę w Jed no oso bo wą Spół -
kę Skar bu Pań stwa o na zwie Hu ta
Ce dler S.A. 

1 stycz nia2003 ro ku pookre sie
grun tow nych mo der ni za cji zo sta ła
włą czo nadokon cer nu Pol skie Hu -
ty Sta li. Ak tu al nie jest jed nym
z sze ściu od dzia łów ArcelorMittal
Po land.

Od Walcowni 
„Hrabia Renard”
Wy bu do wa na zo sta ła w Dę bo wej Gó rze w la tach 1901 – 1905 przez nie miec ko -fran cu ski ka pi tał Gwa rec twa „Hra bia Re nard”
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Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu Spół ka Ak cyj na ogła -
sza ta ry fy dla zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków,
w tym pro po zy cję cen i sta wek opłat abo na men to wych za zbio ro we za opa trze nie w wo dę
i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków obo wią zu ją cych na te re nie Gmi ny So sno wiec w ob sza -
rze dzia łal no ści Spół ki na okres od dnia 01 ma ja 2013r. do 30 kwiet nia 2014r. Ta ry fy okre -
śla ją tak że wa run ki ich sto so wa nia. Wszel kie okre śle nia od no szą ce się do struk tur ta ry fo -
wych, ro dza jów ta ryf i me to do lo gii nie zbęd nych przy cho dów, uży te w tek ście po cho dzą
z usta wy lub roz po rzą dze nia opi sa ne go w pkt. 2 Ta ry fy.

1. Ro dza je pro wa dzo nej dzia łal no ści. 

Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu Spół ka Ak cyj na pro -
wa dzi dzia łal ność w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza -
nia ście ków na pod sta wie Ze zwo le nia wy da ne go De cy zją Za rzą du Gmi ny So sno wiec
Nr 1/2002 z dnia 16 paź dzier ni ka 2002 ro ku, zak tu ali zo wa ne go De cy zją Pre zy den ta Mia -
sta So snow ca Nr 1/2006 z dnia 27 lip ca 2006r. Przed się bior stwo ma obo wią zek za pew nić
zdol ność po sia da nych urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li za cyj nych do re ali za cji do staw
wo dy w wy ma ga nej ilo ści i pod od po wied nim ci śnie niem oraz od bio ru i oczysz cza nia ście -
ków w spo sób cią gły i nie za wod ny, a tak że za pew nić na le ży tą ja kość do star cza nej wo dy
i od pro wa dza nych ście ków. Po wyż sze obo wiąz ki Spół ka speł nia ma jąc na uwa dze ochro -
nę in te re sów od bior ców usług oraz wy ma ga nia ochro ny śro do wi ska, a tak że opty ma li za -
cję kosz tów. 
Przed mio tem dzia ła nia Przed się bior stwa w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę
i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków jest:

– Po bór, uzdat nia nie i do star cza nie wo dy (PKD 36.00. Z),
– Od pro wa dza nie i oczysz cza nie ście ków (PKD 37.00. Z). 

2. Ro dzaj i struk tu ra ta ryf.

Obec nie wnio sko wa ną kal ku la cję cen i sta wek opłat abo na men to wych – zgod nie z prze pi -
sa mi Roz po rzą dze nia Mi ni stra Bu dow nic twa z dnia 28 czerw ca 2006r. w spra wie okre śle -
nia ta ryf, wzo ru wnio sku o za twier dze nie ta ryf oraz wa run ków roz li czeń za zbio ro we za -
opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127
poz. 886) – opar to na war to ści nie zbęd nych przy cho dów. Uzy ska nie nie zbęd nych przy cho -
dów z ta ryf jest ko niecz ne do po kry cia kosz tów bie żą cej eks plo ata cji i utrzy ma nia urzą -
dzeń wo do cią go wo -ka na li za cyj nych. Szcze gó ły kal ku la cji przed sta wio no w Ta be li D, D1
oraz w Ta be li F. Zgod nie z Usta wą z dnia 7 czerw ca 2001r. o zbio ro wym za opa trze niu
w wo dę i zbio ro wym od pro wa dza niu ście ków z póź niej szy mi zmia na mi, ta ry fy zo sta ły za -
pro jek to wa ne w spo sób za pew nia ją cy:
– uzy ska nie nie zbęd nych przy cho dów,
– ochro nę od bior ców usług przed nie uza sad nio nym wzro stem cen i sta wek opłat,
– eli mi no wa nie sub sy dio wa nia skro śne go,
– mo ty wo wa nie od bior ców usług do ra cjo nal ne go użyt ko wa nia wo dy i ogra ni cza nia za -

nie czysz cze nia ście ków,
– ła twość ob li cza nia i spraw dza nia przez od bior ców usług wy so ko ści cen i sta wek opłat 
Uwzględ nia jąc po wyż sze, w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od -
pro wa dza nia ście ków wy ło nio no ta ry fę jed no li tą wie lo czło no wą, obej mu ją cą wszyst kich
od bior ców usług z wy łą cze niem od bior ców hur to wych i do star cza ją cych nie czy sto ści płyn -
ne do sta cji zlew nej z te re nów nie ska na li zo wa nych.

3. Ta ry fo we gru py od bior ców usług. 

Uwzględ nia jąc spo sób ko rzy sta nia z urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li za cyj nych,
a tak że kosz ty za opa trze nia w wo dę i od pro wa dza nia ście ków, (np. ko szy eks plo ata -
cji i utrzy ma nia urzą dzeń wo do cią go wo – ka na li za cyj nych, za ku pu wo dy od pro du -
cen ta) wy ło nio no za sad ni czo jed ną pod sta wo wą gru pę ta ry fo wą od bior ców usług
w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę jak i zbio ro we go od pro wa dza nia ście -
ków.
Obej mu je ona za rów no od bior ców ja ki mi są go spo dar stwa do mo we, od bior cy prze my sło -
wi, a tak że od bior cy po zo sta li. 
Ta ry fa za wie ra opła ty abo na men to we. Opła ty abo na men to we zo sta ły skal ku lo wa ne na pod -
sta wie kosz tów usłu gi roz li cze nia i od czy tu, oraz kosz tów go to wo ści. Wy po sa że nie
w przy rzą dy po mia ro we jest pod sta wą do zróż ni co wa nia grup ta ry fo wych Od bior ców
przy usta la niu sta wek opłat abo na men to wych. 
Roz róż nio no na stę pu ją ce gru py ta ry fo we:
Gru pa I. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę na pod sta wie prze pi sów do ty czą cych prze cięt -
nych norm zu ży cia wo dy,
Gru pa II.Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę w okre sach mie sięcz nych na pod sta wie wska -
zań wo do mie rza głów ne go,
Gru pa III. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę w okre sach kwar tal nych na pod sta wie wska -
zań wo do mie rza głów ne go,
Gru pa IV. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę na pod sta wie wska zań wo do mie rza do dat -
ko we go,
Gru pa V. Od bior cy usług roz li cza ni za wo dę w bu dyn kach wie lo lo ka lo wych zgod nie
z art. 6 ust. 6 na pod sta wie wska zań wo do mie rza do dat ko we go,
Gru pa VI. Od bior cy usług roz li cza ni za ilość od pro wa dzo nych ście ków na pod sta wie wska -
zań wo do mie rza in ne go do staw cy wo dy, 
Gru pa VII. Od bior cy usług roz li cza ni za ilość ście ków na pod sta wie wska zań urzą dze nia
po mia ro we go.

4. Ro dza je i wy so kość cen i sta wek opłat. 

Przy roz li cze niach za zbio ro we za opa trze nie w wo dę dla od bior ców usług obo wią zu je ta -
ry fa jed no li ta wie lo czło no wa skła da ją ca się:
– z ce ny wy ra żo nej w zło tych za m3 do star cza nej wo dy na pod sta wie wska zań wo do mie -

rza lub na pod sta wie prze cięt nych norm zu ży cia wo dy okre ślo nych w prze pi sach, (T. 1
poz. 1)

– staw ki opła ty abo na men to wej na od bior cę nie za leż nej od ilo ści do star cza nej wo dy – pła -
co nej bez wzglę du na roz mia ry do ko na ne go po bo ru wo dy lub też je go cał ko wi te go bra -
ku, wy ra ża nej w zło tych za mie siąc lub kwar tał na każ dy punkt.

Staw ka opła ty abo na men to wej opra co wa na jest na pod sta wie kosz tów:
a). od czy tu wo do mie rza lub urzą dze nia po mia ro we go, 
b). roz li cze nia na leż no ści za wo dę i ście ki. 
c). utrzy ma nia w go to wo ści urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li za cyj nych w wy so ko ści 0% 

Roz róż nia my na stę pu ją ce opła ty abo na men to we na od bior cę:
– w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny wo do mie rzem głów nym,

(T1 poz. 3)
– w roz li cze niach kwar tal nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny wo do mie rzem głów nym,

(T1poz. 4)
– w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny przez wo do mierz do dat ko -

wy słu żą cy po mia ro wi ilo ści wo dy bez pow rot nie zu ży tej np. wo do mierz do dat ko wy
do ogro du. Wo do mierz do dat ko wy jest mon to wa ny na koszt od bior cy w miej scu uzgod -
nio nym z RPWiK So sno wiec S.A. (T1 poz. 5)

– w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy punkt opo mia ro wa ny przez wo do mierz do dat ko -
wy za mon to wa ny zgod nie z art. 6 ust. 6 usta wy, gdzie wy stę pu je jed no cze sne roz li cze -
nie z RPWiK So sno wiec S.A. z wo do mie rza głów ne go bę dą ce go wła sno ścią przed się -
bior stwa. (T1 poz. 6)

– w roz li cze niach mie sięcz nych za ry czałt na li cza ny we dług norm zu ży cia wo dy. (T1
poz. 2)

Wo da na ce le prze ciw po ża ro we jest roz li cza na na pod sta wie trój stron nej umo wy: Gmi ny
So sno wiec, Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, RPWiK So sno wiec S.A. we -
dług sta wek w ta be li 1 poz. 1. 

Ta be la 1. 
Wy so kość cen i sta wek opłat abo na men to wych za do star czo ną wo dę.

Przy rozliczeniach usług dla wszystkich odbiorców związanych ze zbiorowym
odprowadzaniem ścieków ma zastosowanie taryfa jednolita wieloczłonowa składająca 
się z:
– ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań

urządzenia pomiarowego lub ilości wody pobranej określonej zgodnie ze wskazaniami
wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
(T2 poz. 1)

– stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę stosowanej w przypadku odprowadzania
ścieków przez odbiorcę usług posiadającego obce źródło wody (nie z RPWiK Sosnowiec
S. A.) wyrażonej w złotych, w rozliczeniach miesięcznych za każdy punkt (T2 poz. 2)

– stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na punkt opomiarowany urządzeniem
pomiarowym w rozliczeniach miesięcznych. (T2 poz. 3)

Tabela 2. 
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ceny i stawki opłat abonamentowych brutto określone w kolumnach 5 tabel 1 i 2 zawierają
podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sporządzania
wniosku.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 2
Taryfy. 

O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc
w którym obowiązywała umowa czyli były świadczone usługi. 

W obiektach zlokalizowanych na terenie działania RPWiK Sosnowiec S.A. wyposażonych
w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie
ich wskazań. 

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody określa się na podstawie norm
zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. (Dz.
U. Nr 8 poz. 70)

W sytuacji gdy ma zastosowanie art. 6 ust. 6 ustawy tzw. wielolokalówka, przedsiębiorstwo
rozlicza odbiorcę z wodomierza głównego oraz z wodomierzy dodatkowych
zamontowanych na wszystkich punktach czerpalnych (np. w lokalach). Rozliczenie różnicy
wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy opomiarowujących
punkty czerpalne należy do właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego (art. 26
ust 3 ustawy), bądź zgodnie z zapisami umowy.

Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody 
lub odprowadzania ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę na podstawie cen i opłat
abonamentowych zgodnie z taryfami wg. zawartej umowy za wodę zużytą na cele
przeciwpożarowe (art. 22 ust 2 ustawy).

Ilość ścieków w obiektach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu
o ich wskazania. 

W przypadkach braku wyposażenia obiektów w urządzenia pomiarowe (co dotyczy
prawie 100% odbiorców usług w tym zakresie) – ilość odprowadzanych ścieków, zgodnie
z art. 27. ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez spółkę (np. woda do podlewania ogrodu).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeżeli
umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia
wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza,
a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie
roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 
Na wniosek odbiorcy usług RPWiK Sosnowiec S. A zleca wykonanie ekspertyzy czyli
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku
potwierdzenia jego niesprawności, wnioskodawca ponosi koszty ekspertyzy.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych
Przedsiębiorstwo nie posiada własnych ujęć wody. Głównym dostawcą wody jest
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach Spółka Akcyjna 
(100% zakupu), na podstawie zawartej umowy. Koszty wynikające z zakupu wody
stanowią około 55% kosztów dotyczących zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo posiada
575,85 km sieci wodociągowych, 371,37 km sieci kanalizacyjnych oraz własne
oczyszczalnie: Radocha II, Zagórze. 
Na terenie Gminy Sosnowiec oprócz RPWiK Sosnowiec S.A. zezwolenie w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków posiada jeszcze 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADM Sp. z o.o. 
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest stabilny. 
Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa w 99,70 % zostały
wyposażone w wodomierze główne. Pozostałe brakujące wodomierze główne instalowane
są na bieżąco w miarę możliwości technicznych. 
Na terenie Gminy Sosnowiec zamontowanych jest siedem urządzeń pomiarowych
służących do opomiarowania ilości dostarczonych ścieków.

b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:
– w wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
– w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie

Gminy Sosnowiec, 
– w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych oraz

przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i określających wymagania
dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania
bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. 

Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje pokrycie 
w Taryfie. Są to koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
a także wymiany sieci. Bieżące analizy jakości wody prowadzone są na zlecenie
przedsiębiorstwa przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach
sukcesywnie po awariach oraz dorywczo w nagłych przypadkach. Sporadycznie
na wniosek klienta pobierane są do badania próbki wody przy udziale Powiatowej Stacji
Sanitarno –Epidemiologicznej w Sosnowcu. 
W celu poprawienia jakości wody spółka dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej.
W rejonach, gdzie notowano najczęściej zabrudzenia bądź problemy z ciśnieniem zlecono
płukanie sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną w celu usunięcia z rur osadów
miękkich i półtwardych.

Bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie
wydzielone w tym celu laboratorium własne wyposażone w wymagany sprzęt oraz
posiadające Certyfikat akredytacyjny laboratorium badawczego Nr AB 844 spełniający
wymagania normy PN – EN ISO/JEC 17025/2005.

Wysoka jakość obsługi klientów realizowana jest również poprzez zadaniowy czas pracy
odczytywaczy (możliwość ruchomych godzin pracy) i pracę Biura Obsługi Klienta, które
jest czynne w poniedziałki w godzinach 700 – 1700, wtorek-piątek 700 – 1500 
W 2012 roku zamontowano kolejne 3.324 szt. wodomierzy z radiowym odczytem co
stanowi razem ok. 70 % wodomierzy odbiorców – to dodatkowy element mający wpływ
na poprawę jakości obsługi klienta. Działania te wpływają na usprawnienie odczytu bez
ingerencji we własność (bez konieczności osobistego uczestnictwa odbiorcy przy odczycie)
optymalizują koszty oraz poprawiają warunki pracy odczytywaczy.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
świadczone są dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady
technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno budynków jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele
usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych. 

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, zgodnie z postanowieniem
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Sosnowiec. Oprócz strony internetowej www.rpwik.sosnowiec.pl na której Odbiorca może
uzyskać bieżące informacje w zakresie występujących awarii, zamówień publicznych, taryf,
druków i kontaktów telefonicznych czynny jest całą dobę bezpłatny numer pogotowia
wodociągowo – kanalizacyjnego 994.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW RPWiK So sno wiec S.A.
NA OKRES OD 1.05.2013 r. DO 30.04.2014 r.

Uchwała Nr 614/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21.03.2013 r.
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In te re su ją nas wszel kie obiek ty ilu stru ją ce dzie je wy mie nio nych dziel -
nic, ta kie jak: 
• fo to gra fie oso bo we (np. szkol ne, ro dzin ne, ko mu nij ne, ślub ne, pod -

czas pra cy, spor to we i in ne) 
• fo to gra fie i pocz tów ki przed sta wia ją ce wi do ki (np. bu dyn ki uży tecz -

no ści pu blicz nej, do my pry wat ne, frag men ty ulic, te re ny re kre acyj ne,
i in ne).

• do ku men ty (np. świa dec twa szkol ne, za świad cze nia z za kła dów pra -
cy, le gi ty ma cje, ak ta urzę do we itp.)

• pla ny i ma py
• in ne pa miąt ki 

Za pre zen to wa ne na wy sta wie przed mio ty zo sta ną opi sa ne z za zna -
cze niem czy ją wła sność sta no wią i zwró co ne po za koń cze niu eks po zy -
cji.

Wy sta wa czyn na bę dzie w Mu zeum w So snow cu w ter mi nie
od czerw ca do sierp nia 2013 ro ku.

Wszyst kich, któ rzy mo gli by wspo móc to przed się wzię cie i przy czy -
nić się w ten spo sób do po pu la ry za cji dzie jów na sze go mia sta, pro si my
o kon takt te le fo nicz ny z Dzia łem Hi sto rii i Kul tu ry Mia sta Mu zeum
w So snow cu: (032) 363 45 17 lub e -ma ilo wy: hi sto ria@mu zeum.org.pl

14 mar ca po raz pierw szy w hi sto -
rii przy zna wa nia gwiaz dek prze -
wod ni ka Mi che lin, ta ką gwiazd kę
otrzy ma ła pol ska re stau ra cja. To
Ate lier Ama ro – war szaw ska re -
stau ra cja pro wa dzo naprzez wła ści -
cie la i sze fa kuch ni w jed nej oso bie
Woj cie cha Mo de sta Ama ro. Jak
wy ni ka z in for ma cji prze ka za nych
przez biu ro pra so we Mi che lin
w Pol sce – in spek to rzy Mi che lin
by li pod wiel kim wra że niem wy -
ko rzy sta nia lo kal nych pro duk tów,
in no wa cyj ne go sty lu go to wa nia
i ory gi nal ne go łą cze nia sma ków.
Re stau ra cja Ate lier Ama ro sły nie
z tzw. kuch ni mo le ku lar nej, gdzie
da nia po wsta ją z wy ko rzy sta niem
wie dzy i tech nik ro dem z che mii
i fi zy ki. Przy kła do we da nia zme nu
to zu pa ce bu lo wa z pie roż ka mi na -

dzie wa ny mi, musz tar da wprosz ku
czy lo dy z se ra ko zie go. 

Za po wie dzią te go nie zwy kłe -
go wy róż nie nia ja kim jest przy -
zna nie gwiazd ki Mi che lin, by ło
przy zna nie tej re stau ra cji w ro -
ku 2012 wy róż nie nia Wscho dzą -
cej Gwiaz dy. 

Woj ciech Mo dest Ama ro uro -
dził się wSo snow cu, ukoń czył tu taj
Tech ni kum Elek tro nicz ne, na stęp -
nie stu dio wa ła po li to lo gię na Uni -
wer sy te cie Ślą skim. Po tem pra co -
wał w wie lu re stau ra cjach w Wiel -
kiej Bry ta nii, tam też zdo by wał do -
świad cze nie pod okiem naj lep -
szych sze fów kuch ni. Kie dy zo stał
za py ta ny o naj więk szą wpad kę
wszko le od po wie dział: – Wy bra nie
Tech ni kum Elek tro nicz ne go za -
miast Ga stro no micz ne go. KP

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Muzeum w Sosnowcu przygotowuje kolejną wystawę z cyklu
„Dzielnice Sosnowca”. Tym razem przedstawimy dzielnicę Stary
Sosnowiec oraz Śródmieście. W związku z tym zwracamy się
do mieszkańców Sosnowca o pomoc w zebraniu materiałów,
które wzbogaciłyby ekspozycję

Prestiżowe wyróżnienie dla
sosnowiczanina

Pa mię ci zmar łych w gó rach To ma sza Ko wal skie go
i Ma cie ja Ber be ki, po świę cił Grze gorz Kuś piel, po -
dróż nik i gro to łaz z Dą bro wy Gór ni czej, swo je spo -
tka nie ze stu den ta mi w Wyż szej Szko le „Hu ma ni tas”
w So snow cu. 

– Tom ka mia łem ogrom ną przy jem ność po znać,
szko lić i wpro wa dzić. To mek wy brał gó ry, a nie ja -
ski nie. Dziś mo że bym so bie za rzu cał, że wy brał ja -
ski nie i wy da rzy ła się tra ge dia. Wy brał jed nak gó -
ry. Każ dy mu si po raz pierw szy wejść na ośmio ty -
sięcz nik, więc wszel kie spe ku la cje dzien ni ka rzy,
lu dzi spo za krę gu wspi na nia, czy po wi nien się
wspi nać, nie ma ją sen su. Każ dy z hi ma la istów mu -
siał przejść ten pierw szy raz. To mek był do sko na le
przy go to wa ny fi zycz nie. Za bra kło szczę ścia. Tra -
ge dia jest ol brzy mia, bo To mek był oso ba mło dą,

któ ra mia ła przed so bą ca łe ży cie. Gó ry bę dą przy -
cią gać i w gó rach bę dą gi nąć lu dzie. Do pó ki gó ry
ist nie ją, bę dą sta no wić wy zwa nie. I nie tyl ko gó ry.
Wy zwa nia są po to, by je po dej mo wać. Każ dy z nas
bie rze od po wie dzial ność za sie bie – mó wił Grze -
gorz Kuś piel. 

5 mar ca te go ro ku czwór ka pol skich hi ma la istów
po raz pierw szy zi mą zdo by ła szczyt Bro ad Pe ak.
Do ni żej po ło żo nej ba zy wró ci ło jed nak tyl ko
dwóch al pi ni stów, Adam Bie lec ki i Ar tur Ma łek.
Ma ciej Ber be ka i To masz Ko wal ski za gi nę li. Po kil -
ku dnio wym ocze ki wa niu hi ma la istów uzna no
za zmar łych. Uro czy ste po że gna nie To ma sza Ko -
wal skie go od by ło się w 16 mar ca, w Ko ście le p. w.
Ze sła nia Du cha Świę te go w Dą bro wie Gór ni czej
Ząb ko wi cach. (mz)

           reklama

Podejmują wyzwanie. Wygrywają lub
przegrywają 

Sosnowiczanin Wojciech Modest Amaro zdobywcą pierwszej polskiej gwiazdki przewodnika Michelin
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– Dzię ki wspar ciu Gmi ny So sno -
wiec i in we sty cjom w in fra struk -
tu rę spor to wą nasz klub mo że po -
chwa lić się ide al ny mi wa run ka mi
do pra cy, jed nak by nie spo czy -
wać na lau rach i roz wi jać się po -
trze bu je my wspar cia i współ pra cy
z ma ły mi, śred ni mi i du ży mi fir -
ma mi, któ re ra zem z na mi bę dą
bu do wa ły mar kę Za głę bia i swo -
je go przed się bior stwa. Przy go to -
wa li śmy sze reg po wierzch ni re -
kla mo wych, dla te go za chę ca my
do wspól nej gry. Li czy my, że
współ pra ca za owo cu je wspól ny -
mi suk ce sa mi – pod kre śla zaj mu -
ją cy się klu bo wym mar ke tin giem
Ma ciej Wa sik.

– Każ da plat for ma, któ ra bar -
dziej uwi docz nia nas na ze wnątrz
jest czymś, co nas wspo ma ga.
Wte dy jest ła twiej dzia łać. Spo ty -
kam się z wie lo ma ludź mi i nie jest
tak ła two, jak to się wy da je z ze -
wnątrz. Mar ka jest mar ką, Za głę -
bie to jest wspa nia ła hi sto ria, ale
przy po zy ski wa niu spon so rów
na pew no naj bar dziej po mo gą nam
do bre wy ni ki, o któ re wszy scy bę -
dzie my wal czyć, mam na dzie ję, że

to wszyst ko bę dzie prze ma wiać
na na szą ko rzyść – prze ka zał dy -
rek tor ds. spor to wo -or ga ni za cyj -
nych Wal de mar Adam czyk.

– Za sa dy są pro ste, już
w szko le pod sta wo wej naj waż -
niej szy jest awans do kla sy wy żej,
ale by to osią gnąć, to trze ba być
do brym, te go się trzy maj my.
Do wy ko na nia jest du żo pra cy
i sta ra my się ro bić swo je. W dzi -
siej szych cza sach po zy skać środ -
ki na klub jest bar dzo trud no, dla -
te go my roz ma wia my z każ dym.
Cza sa mi fir my wspie ra ją nas ma -
te ria ła mi, gdyż nie każ dy ma wol -
ne środ ki. Wiem, że jest to dziw -
ne, ale nie każ da fir ma chce afi -
szo wać się z tym, że nas wspie ra,
ta kie są cza sy i na to nic się nie
po ra dzi, jed nak dla tych, któ rzy
chcą ra zem z na mi bu do wać swo -
ją mar kę ma my przy go to wa ną
sze ro ką ofer tę – do dał pre zes na -
sze go klu bu, Le szek Ba czyń ski.

Za chę ca my do za po zna nia się
z ofer tą Za głę bia Biz ne su i za pra -
sza my do współ pra cy. Pił ka jest
po Pań stwa stro nie. Wię cej na stro -
nie www.za gle bie biz ne su.eu. KP

Ruszyła platforma 
„Zagłębie Biznesu”
Zagłębie Spółka Akcyjna uruchomiło platformę dla sponsorów
i partnerów, dzięki którym piłkarski klub może myśleć
o przyszłości i skupić się na osiąganiu sportowych wyników. 

So sno wiec ki Klub Ka ra te re pre -
zen to wa li: Mar cel Rudz ki, Ma te -
usz Miel ni czuk, Je rzy Pry ga, Bar -
tosz Paw lak, Mar cin So del, Igor

To mec ki, a tak że Alek san dra Tar -
nas, Ka ta rzy na Rep czyń ska i Bar -
ba ra Rep czyń ska. Pod wo dzą shi -
ha na Eu ge niu sza Da dzi buga na si

ka ra te cy zdo by li 3 zło te oraz 4
brą zo we me da le. Po zło to się gnę li
Mar cin So del w ku mi te se mi kon -
takt mło dzi ków w kat. do 55 kg,

Je rzy Pry ga w ku mi te se mi kon -
takt mło dzi ków kat. po wy -
żej 65 kg oraz Alek san dra Tar nas
w ka ta mło dzi czek. Na naj niż -
szym stop niu po dium upla so wa li
się na to miast Ma te usz Miel ni czuk
w ku mi te se mi kon takt ju nio rów
kat. po wy żej 75 kg, Igor To mec ki
w ku mi te se mi kon takt mło dzi -
ków kat. po wy żej 65 kg, Mar cel
Rudz ki w ku mi te męż czyzn kat.
do 70 kg oraz Pry ga w ka ta mło -
dzi ków. – Po nad to Igor To mec ki
za jął V miej sce w ka ta mło dzi -
ków, Bar tosz Paw lak był V w ku -
mi te se mi kon takt ju nio rów w kat.
po wy żej 75 kg, a Bar ba ra Rep -
czyń ska za ję ła VII miej sce w ku -
mi te se mi kon takt ju nio rek w kat.
OPEN. Tak do bre star ty da ły nam
zło to w kla sy fi ka cji dru ży no wej,
w któ rej nasz klub za jął pierw sze
miej sce. Gra tu lu ję wszyst kim na -
szym za wod ni kom świet ne go
star tu. Po raz ko lej ny udo wod ni li -
śmy, że do brze wy ko nu je my swo -
ją pra cę – nie krył ra do ści tre ner
Eu ge niusz Da dzi bug, któ re mu
pod czas za wo dów po ma ga li sen -
sei An na Słom ka oraz sen sei Ja ro -
sław Piesz ka.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Siedem medali sosnowieckich karateków

SKK Mistrzem Śląska
W Zabrzu odbyły się XXXIII Mistrzostwa Śląska Karate Kyokushin. W zawodach wzięli udział reprezentanci Sosnowieckiego Klubu
Karate, którzy zdobyli siedem medali, a w klasyfikacji drużynowej nie mieli sobie równych.

Ju nio rzy Za głę bia So sno wiec SA mi -
strza mi Pol ski ju nio rów. W fi na le im pre -
zy, któ ra od by ła się w Dę bi cy za wod ni -
cy Ma riu sza Kie cy, na po cząt ku se zo nu
dru ży nę pro wa dził Je rzy Gó rak, po tem
do szta bu do łą czył Kie ca, po ko na li ho -
ke istów MOSM Ty chy 4:2.

Brą zo we me da le wy wal czy li za wod -
ni cy MKS So ko ły To ruń po zwy cię -
stwie 8:3 nad UKS MOSM By tom.
W fi na ło wej ba ta lii bram ki dla na sze go
ze spo łu zdo by li: Ka mil Pę draś, Se ba -
stian Ba ca, Adam Jaskólski oraz
Dominik Na hun ko. W dro dze do fi na łu
Za głę bie po ko na ło UKH Dę bi ca 2:1,
na stęp nie ule gło MOSM Ty chy 1:5,
a w pół fi na le wy gra ło 5:1 z UKS
MOSM By tom. Na sza dru ży na zgar nę -
ła tak że Pu char Fa ir -Play. KP

W Knu ro wie star to wa li 10-lat ko wie (pierw sza edy cja z czte rech). Wik to -
ria Pa stu szek dwu krot nie za ję ła pierw sze miej sce, a Oskar La sek upla so -
wał się na 3 miej scu. So sno wi cza nie wy gra li rów nież szta fe tę sty lem do -
wol nym (8x50 m). 

W Ra dli nie o me da le wal czy li o rok star si pły wa cy (trze cia edy cja
z czte rech). Wik to ria Ga ru la za ję ła dru gie miej sce (w sty lu mo tyl ko -
wym 50 m) i trze cie (w sty lu grzbie to wym 50 m). 

Na to miast w Ty chach trwa ły zma ga nia 12-lat ków (trze cia edy cja
z czte rech), gdzie Oli wia Wi śniew ska dwu krot nie za ję ła pierw sze miej -
sce (200 zmien nym i 200 grzbie to wym), a Ja kub Maj upla so wał się
na pierw szej (200 zmien nym) i trze ciej (50 mo tyl ko wym) po zy cji. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej Gór nik pro wa dzi w ka te go rii 10-lat ków
i 12-lat ków. KP

Ko szy kar ki JAS-FBG wy wal czy -
ły ty tuł mi strza Ślą ska w ka te go -
rii mło dzi czek i tym sa mym za -
gwa ran to wa ły so bie pra wo or ga -
ni za cji tur nie ju ćwierć fi na ło we go
Mi strzostw Pol ski, któ ry od bę -
dzie się w na szym mie ście
w dniach 12-14 kwiet nia.

W ostat nim me czu li go wym
po ko na ły JAS-FBG roz gro mił
UKS SP 27 Ka to wi ce 110:34
(23:6, 36:11, 23:9, 28:8). W su -
mie pod opiecz ne Mar ka Sa ła ty
wy gra ły wszyst kie 14 spo tkań.
Co cie ka we, dru gie miej sce w ta -
be li za jął… JAS FBG II, któ ry
z 14 spo tkań wy grał 12. Te raz
przed dziew czę ta mi ko lej ny etap
wal ki o moż li wość gry o me da le
mi strzostw Pol ski. Do tych cza so -

wy suk ces to za słu ga na stę pu ją -
cych za wod ni czek: Ka ro li ny An -
tas, Ka ro li ny Jo niak, Klau dii

Da wid, Pau li ny Kra kow czyk,
Ali cji Mu lar czyk, Syl wii Woj ty -
las, Pau li ny Maj da, Ga brie li

Chyc ka, Ma ji Ste fa niuk, Pau li -
ny Woj ta la, Na ta lii Mi gas, An -
ge li ki Bą biasz. KP

Hokeiści z Sosnowca mistrzami Polski!

Sosnowieccy karatecy prezentują wywalczone trofea

Pływacy Górnika
z medalami
Podczas Ligi Klubów z województwa śląskiego w pływaniu
dobrze spisali się zawodnicy KS Górnika Sosnowiec.

Od lewej: Tomasz Jamróz, Oleg Górzyński, Oskar Lasek,
trener Tomasz Burtan, Arkadiusz Czech, Amelia Malina,
Wiktoria Pastuszka, Monika Gębka, Weronika Kaczmarczyk,
Adrian Błoch

JAS-FBG najlepszy w województwie

Koszykarki JAS-FBG najlepszą drużyną młodziczek w województwie
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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 16 kwietnia. 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 – nie zbęd ny do le pie nia ba bek, 5 – po dru -
giej stro nie awer su, 8 – kra ina w Wiel kiej Bry ta -
nii, 9 – 58 lub 116, 10 – naj niż szy ran gą na stat -
ku, 11 – sklej ka, 12 – ma ły pies, 14 – stan
w USA, 16 – peł zak, 17 – koń czy mecz bok ser ski
przed cza sem, 19 – ubi ka cja ma lu cha, 21 – zbo -
cze, 22 – sia ły ją pan ny, 25 – nie ma np. no gi lub rę -
ki, 28 – akwa rio wa ry ba z rodz. pie lę gni co wa -
tych, 29 – okry cie ko nia, 30 – na zę bie lub ron -
dlu, 32 – je dy ny w ro ku po nie dzia łek, 34 – od dzie la ne
od ziar na, 35 – na stę pu je przy wy strza le z nie któ rych
ro dza jów bro ni, 36 – ga tu nek me wy, 37 – sku -
tek, 38 – po stać z Pa na Ta de usza lub po moc nik sę dzie -
go, 39 – po dob na do po rzecz ki, bo ga ta w wi ta mi ny.

Pio no wo: 1 – chro ni przed desz czem, 2 – z nie go po -
wsta je sznu rek do sno po wią za łek, 3 – pro sto kąt o jed -
na ko wych bo kach, 4 – bi je bra wo za pie nią dze, 5 – post
u mu zuł man, 6 – naj słyn niej szy to Szwejk, 7 – na na po -
je, 13 – tka ni ny, 15 – wie wszyst ko o pta kach, 18 – za -
bu rze nie tek to nicz ne, 20 – je dzon ko dla ka re -
go, 23 – miaż dży ca, 24 – po spo li ta przy pa dłość star -
szych pa nów, 26 – gra mo fon, 27 – do ko nu je się go
w ban ku lub… przez In ter net, 28 – lu bi się znę -
cać, 31 – nie lu bią go w kla sie, 33 – dla naj lep szych
(po śmier ci). 

Rozwiązanie krzyżówki numer 3/2013: Sandra Brown „TWARDZIEL”
Nagrody otrzymują: Stanisław Góra z Jaworzna, Barbara Kociołek z Sosnowca 

oraz Mariusz Wiecha z Sosnowca

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  4

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 29.03.2013 - 04.04.2013 r.   
POKAZY PRZEDPREMIEROWE:
„KRUDOWIE” 3d 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30
Animacja, B/O, USA, 98 min.  „INTRUZ”  14.45, 20.30
Science-Fiction, od 15 lat, USA, 125 min.  „SPRING
BRAKERS” 5.30, 17.30, 19.30, 20.45,  21.30 akcja,
od 15 lat, USA, 92 min.      
POZOSTAŁE TYTUŁY: „OSTATNI EGZORCYZM. CZĘŚĆ
2” 11.15, 11.30, 13.15, 13.30, 15.15, 17.30, 19.30,
20.00,  21.30, 22.00 Horror, od 15 lat, USA, 88 min.
 „WARSZAWA 1935” 3D 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30 Animacja/Krótkometrażowy, od 12 lat, Polska,
20 min.  „Baczyński” 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Biograficzny, od 12 lat, Polska, 67 min. „DZIEŃ

KOBIET” 15.30. Komedia, od 15 lat, Polska, 90 min.
„BYĆ JAK KAZIMIERZ DEYNA” 21.30
Komedia/Obyczajowy, od 15 lat, Polska, 95 min.
„SYBERIADA POLSKA” 10.15, 17.15. Dramat
Historyczny, od 12 lat, Polska, 126 min. „DROGÓWKA"
19.00. Dramat/Kryminał, od 15 lat, Polska, 118 min.  
FILMY DLA DZIECI: „JACK POGROMCA
OLBRZYMÓW” 2D 12.15, 14.45 Przygodowy, od 7 lat,
USA, 114 min. Dubbing  „JACK POGROMCA
OLBRZYMÓW” 3D 10.00, 18.00, 20.30. Przygodowy,
od 7 lat, USA, 114 min. Dubbing „OZ WIELKI I
POTĘŻNY” 3D 12.30, 15.15, 20.00, 20.30
przygodowy, od 7 lat, USA, 127 min. DUBBING
„ZAMBEZIA” 9.45, 11.15 Animacja, B/O, RPA, 83 min.
„ZAMBEZIA” 3d  10.15, 13.00  Animacja, B/O, RPA,
83 min. 

03 do 07 kwietnia – Energetyczne Centrum
Kultury, ul. Będzińska 65 – XII Sosnowieckie Dni
Kultury Znanej i Nieznanej. 3.04. w Katedrze
koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii
Poznańskiej Poznańskie Słowiki.
4.04. w Miejskim Klubie im. J. Kiepury ECK
– Piosenki lwowskie, musicalowe i filmowe
w wykonaniu artystów ze Lwowa. 
5.04. w starej siedzibie Klubu przy ul. Będzińskiej 6
koncert młodych artystek z Chin wykonujących
utwory tradycyjne i współczesne. 
6.04. w kościele p. w. św. A. Boboli przy ul.
Słowiańskiej koncert Boruha Finkelsteina ben
Yankela (kantora Wielkiej Synagogi w Sankt
Petersburgu) Zwieńczeniem festiwalu, w dniu 
7. 04. będzie koncert Śląsk – w kościele p. w. św.
Joachima w Zagórzu. Koncerty będą odbywać się
o jednej porze czyli o godz. 19.00, a w ww.
obiektach będzie można otrzymać program całości
Festiwalu oraz informacje o artystach w formie
mini-folderu. Pełny program, informację
o artystach, koncertach i cenach wejściówek
można już teraz zobaczyć na internetowej 
14 kwietnia godz. 17.00 – SOSNOWIECKIE
CENTRUM SZTUKI – ZAMEK SIELECKI – koncert
w ramach Międzynarodowego Festiwalu im.
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Jedyny
koncert w Polsce. W programie: ORPHEUS
BRITANNICUS. Wykonawcy: Philippa Hyde (Wielka
Brytania) – sopran, Paul Esswood (Wielka Brytania)
– kontratenor, Anna Firlus – basso continuo oraz
Zespoły Wokalne Akademii Muzycznej
w Katowicach. Dyrygent Krystyna Krzyżanowska
– Łoboda.
Rozmach i splendor koncertu podniesie dodatkowo
udział chóru Fakultetu Muzyki Dawnej katowickiej
Akademii Muzycznej. Wstęp za okazaniem
wejściówek, które można odbierać do 08.04.2013
w Sosnowieckim Centrum Sztuki, Sosnowiec, 
ul. Zamkowa 2.
Ilość miejsc ograniczona. (U)

co? gdzie? kiedy?
Ca ro lyn Egan 

Te raz i za wsze
Wyd. ZNAK

Mi łość, któ rej nic nie po ko na.
Dla Mai naj waż niej sza jest ro dzi na. Nie wy obra ża so bie ży cia bez mę ża
i syn ka, ale wie, że wkrót ce prze gra wal kę z cho ro bą i bę dzie mu sia ła odejść.
Jed nak jesz cze nie te raz. Prze cież po trze bu je cza su na to, by ich przy go to -
wać.
Ko cha tak bar dzo, że uda je jej się po wró cić i po móc naj bliż szym uło żyć ży -
cie na no wo. Zro bi wszyst ko, by Ste ven znów mógł się za ko chać, a Josh miał
praw dzi wą, peł ną ro dzi nę. W tej mi sji po ma ga jej Bar ney – nie zwy kły pies,
któ ry cza sa mi wy da je się ro zu mieć uczu cia lu dzi le piej niż oni sa mi.
Książ ka Ca ro lyn Egan to pięk na, wzru sza ją ca opo wieść o tym, że ci, któ rzy
ko cha ją, ni gdy nie od cho dzą na za wsze. Bo cza sa mi wy star czy odro bi na mi -
ło ści i pro myk na dziei, że by na no wo do strzec szczę ście.
DOBRE STRONY świa ta to prze strzeń, gdzie wszyst ko wra ca na swo je
miej sce.
DOBRE STRONY to książ ki o mi ło ści, przy jaź ni i na dziei.
DOBRE STRONY są na wy cią gnię cie rę ki.

Rezerwacja on – line: www.helios.pl

HELIOS SOSNOWIEC  ul. Modrzejowska 32B,   41-200 Sosnowiec
REZERWACJA TEL.: 32 363 14 14

   

           reklama

KINO

Kry sty na Strą czek 

Ko ściel na wio sna
Wyd. ZNAK 

Mło dy bi skup od waż nie o Ko ście le
Co raz czę ściej sły szy my o tym, że czas Ko ścio ła już się skoń czył: co raz mniej
osób cho dzi na mszę, jesz cze mniej przy stę pu je do Ko mu nii św., nie ufa my dusz -
pa ste rzom, nie po do ba ją nam się ka za nia. Dla wie lu Ko ściół to wy łącz nie spo -
ry o Ra dio Ma ry ja i po li ty kę. Księ ża oskar ża ni są o nad uży cia wszel kie go ro -
dza ju, pa zer ność i hi po kry zję. 
Czy ta ki Ko ściół jest nam jesz cze po trzeb ny? Gdzie od na leźć je go peł ny i praw -
dzi wy ob raz? Jak ro zu mieć miej skie ewan ge li za cje, w któ rych uczest ni czą ty -
sią ce osób? Czym są no we ko ściel ne ru chy, po wsta ją ce w wie lu pa ra fiach?
Na te wszyst kie py ta nia w od waż ny spo sób sta ra się od po wie dzieć bp Grze gorz
Ryś – je den z naj młod szych pol skich hie rar chów. Bi skup nie boi się trud nych
py tań, ale tak że nie uni ka od po wie dzi. Po ka zu je, że wio sna w Ko ście le jest moż -
li wa zwłasz cza dzię ki no wym ru chom i wspól no tom – za rów no tym bar dzo zna -
nym, jak neo ka te chu me nat, Em ma nu el czy Oa za, jak i zu peł nie no wym, do pie -
ro po wsta ją cym. 

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy dowygrania 14
pojedynczych biletów dokina. Zapraszamy donaszej
redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja22, pok.9) znajnowszym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” Nr 4.



kwiecień 2013 nr 4

rozrywka

15

HOROSKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – Cokolwiek
byś teraz zrobił, nie licz na szybkie
efekty. Wszystko musi swoje odczekać.
Czekając na ten moment, skup się
na nadrabianiu zaległości, gdyż one
mogą Ci skutecznie utrudnić życie.
Pod koniec kwietnia miła wiadomość.
BYk (20.04. – 20.05.) – Jeżeli
natychmiast czegoś nie zrobisz
z wiadomym problemem, możesz się
spodziewać nie lada kłopotów. Im
szybciej zareagujesz, tym lepiej, więc
nie odkładaj niczego na później.
Sprawa jest łatwa do rozwiązania.
BliŹNięTA (21.05. – 21.06.) –
Skoncentruj się bardziej na swoich
sprawach, a nie patrz na ręce
przeciwnikom. Z wad konkurencji nic
Ci nie przyjdzie pożytecznego. Skup się
na swoich zaletach, bo to one
przyniosą Ci zyski, nie tylko materialne.
Zbieraj na rower!
RAk (22.06. – 22.07.) – Uspokój
swoje skołatane nerwy, gdyż nic nie
osiągniesz denerwując się już
na starcie. Potrzebujesz teraz sporo
spokoju, aby skupić się tylko na swoich
sprawach. Resztą się nie przejmuj,
przynajmniej na razie. Na wszystko
przyjdzie czas.
leW (23.07. – 22.08.) – Pomyśl
w końcu o odpoczynku. Twój organizm
po okresie zimowym bardzo tego
wymaga. Wyjedź sobie na parę dni,
a jeśli to niemożliwe, to przynajmniej
odpuść sobie trochę codzienne
obowiązki. 
pANNA (23.08. – 22.09.) – Zastanów
się po raz kolejny nad swoimi
finansami. Zdecydowanie szykuje się
zmiana na lepsze, ale wszystko będzie
zależało od Ciebie, czy zaryzykujesz.
Może warto poradzić się prawdziwego
fachowca?
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie bój się
okazywać, że coś wyprowadza Cię
z równowagi. W najbliższych dniach
może się zdarzyć, że stracisz
panowanie nad sobą. Dobrze wtedy
będzie mieć koło siebie bliską osobę,
która załagodzi niepotrzebny konflikt.
SkoRpioN
(23.10. – 21.11.) – Pod koniec
kwietnia czeka Cię niespodziewane
spotkanie, którego skutki będziesz
odczuwać przez dłuższy czas.
Na szczęście będzie to miłe, więc nie
broń się i nie unikaj znajomych. W nich
cała siła.
STRZelec (22.11. – 20.12.) – Twoi
najbliżsi czekają, aż w końcu
poświęcisz im trochę więcej uwagi. Nie
trzymaj ich w niepewności, bo skoro
Cię potrzebują – to bądź dla nich.
Twoja rada i pomoc pomoże uniknąć
pewnego problemu. 
koZioRożec (21.12. – 20.01.) – Nie
ufaj na razie nikomu i staraj się
trzymać buzię na kłódkę. Nadmiar
szczerości może się niemile skończyć.
Najlepiej uśmiechaj się do wszystkich
uprzejmie i obserwuj co będzie się
działo. 
WodNik (21.01. – 20.02.) – To
będzie fantastyczny okres, w czasie
którego poczujesz nagły przypływ
energii i optymizmu. Odzyskasz wiarę
w sens swoich działań i zaczniesz
znowu robić plany. Te krótko
i dalekosiężne. A jest ich wiele.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Jeżeli nie
jesteś pewny czy dobrze robisz,
wstrzymaj się na chwilę i wnikliwie
przeanalizuj wszystkie plusy i minusy.
Wobec siebie bądź absolutnie szczery,
bo tylko wtedy znajdziesz dla siebie
dobre rozwiązanie. VeNA

01.04, 19:00 Prawda / Florian Zeller 
03.04, 10:00 Królewna Śnieżka/wg baśni braci Grimm/  
04.04, 10:00 Szewczyk Dratewka / Maria Kownacka (Inicjatywy
Aktorskie) 
05.04, 19:00 BOBICZEK / Hanoch Levin  
06.04, 19:00 BOBICZEK / Hanoch Levin  
07.04, 18:00 NIECH ŻYJE BAL / Piosenki A. Osieckiej 
09.04, 9:00 Alicja w Krainie Czarów / Lewis Carroll 
10.04, 12:00 TANGO / Sławomir Mrożek 
10.04, 18:00 TANGO / Sławomir Mrożek 
11.04, 19:00 PRYWATNA KLINIKA / J. Chapman, D. Freeman 
13.04, 18:00 BOBICZEK / Hanoch Levin  

14.04, 18:00 BOBICZEK / Hanoch Levin  
16.04, 10:00 Alicja w Krainie Czarów / Lewis Carroll 
17.04, 10:00 Alicja w Krainie Czarów / Lewis Carroll 
18.04, 19:00 ŁYSA ŚPIEWACZKA / Eugene Ionesco 
19.04, 19:00 Prawda / Florian Zeller 
20.04, 18:00 Koncert – polskie przeboje lat 70 i 80 oraz
PRAWDA / Florian Zeller 
21.04, 18:00 KORZENIEC / Z. Białas, T. Śpiewak 
23.04, 10:00 Królewna Śnieżka /wg baśni braci Grimm/  
24.04, 10:00 Królewna Śnieżka /wg baśni braci Grimm/  
25.04, 19:00 PIASKOWNICA / Michał Walczak

A – abonamenty ważne

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

Pierwsze osoby, która przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 4 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja, pokój
nr 9), podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

Urzą dzić po grzeb czy wy pra wić ślub? Zmar -
łą trze ba po cho wać, ale czte ry stu we sel nych
go ści i osiem set kur cza ków też nie mo że cze -
kać! Ro dzi ce pan ny mło dej uro dzi li się dla ce -
re mo nii za ślu bin swo jej cór ki, więc ucie ka ją
przed in for ma cją o śmier ci sta rej Al te Bo bicz -
ko wej, któ ra to wieść prze kre śli ich pla ny
i ma rze nia. Prze cież ślub to po czą tek no we go
i obiet ni ca lep sze go ży cia, pod czas gdy po -
grzeb ozna cza je go ko niec i kres. Przed czym
więc bo ha te ro wie tak na praw dę ucie ka ją? 
La czek Bo bi czek, któ ry go ni za or sza kiem, by
za wia do mić o śmier ci i po grze bie swo jej mat -
ki, tak że ucie ka, ale przed praw dą o so bie sa -
mym. Wo li za kry wać swo je praw dzi we ob li -
cze, za kła dać ma ski, by nie zo stać od rzu co -
nym. Te po waż ne kwe stie opa ko wa no w for mę
lek kiej bur le ski, za kra pia nej ab sur dem z do dat -
kiem gorz kie go hu mo ru, tak ty po we go dla dra -
ma tów Ha no cha Le vi na.
Spek takl „Bo bi czek” na pod sta wie sztu ki Ha -

no cha Le vi na wy re ży se ro wał Łu kasz Kos.
Za sce no gra fię od po wia dał Pa weł Wa lic ki,
za ruch sce nicz ny Ja ro sław Sta niek, ko stiu my
przy go to wa ła Jo an na Nie mir ska, a mu zy kę
skom po no wał Da niel Blo om. Pre mie ra od by -
ła się 22 mar ca w Te atrze Za głę bia.
Ob sa da: Pszo szi cja – Agniesz ka Ba ła ga -Okoń -
ska, Cic ke wa – Ma ria Bień kow ska, Szra -
cja – Do ro ta Igna tjew, Al te Bo bicz ko wa – Elż -
bie ta La skie wicz, Wel we cja – Edy ta Osto jak
(PWST), An gel Sa mu elow – Mi chał Ba ła ga,
Po po czen ko – Alek san der Bli tek,  Szach man dri -
na – Ka mil Boch niak, La czek Bo bi czek – Ma -
rek Kos sa kow ski (go ścin nie), Pro fe sor Ki per -
naj – Grze gorz Kwas, Ba ra gun ce le – Zbi gniew
Le ra czyk, Ra szes – Woj ciech Le śniak, Ro zen -
zwe ig – Hen ryk Paj da/Jan Pin kosz, Lich ten ste -
in – Jan Pin kosz/Hen ryk Jan kow ski.  
Ha noch Le vin – Bo bi czek („Hal wa ja chor pit”
ty tuł ory gi nal ny; „Zi mo wy po grzeb” ty tuł pol -
ski), tłu ma cze nie Agniesz ka Olek. U

Bobiczek na sosnowieckiej scenie
Maciej Stobierski

Her mann Sche rer to eu ro pej ski mów ca i eks -
pert biz ne su. Jest au to rem 42 ksią żek, co -
achem, ana wet fi lo zo fem biz ne su. Naswo ich
se mi na riach i wy kła dach zaj mu je się te ma ta -
mi roz wo ju oso bi ste go, suk ce su wbiz ne sie iin -
te li gen cji szan sy. Je śli aku rat nie za pra sza ame -
ry kań skie go pre zy den ta na ko la cję, pi sze
książ ki lub an ga żu je się w dzia łal ność cha ry -
ta tyw ną.
Naj więk szy nie miec ki dzien nik Süddeut -
sche Ze itung na pi sał o nim, że jest: „Jed -
nym z naj lep szych w swo im fa chu”. 
W Pol sce uka za ła się nie daw no jed na z je -
go naj lep szych ksią żek pod ty tu łem „Dzie -
ci szczę ścia”. 
Pi sa rza już nie dłu go bę dzie moż na po znać
oso bi ście. Pod czas je go wi zy ty wPol sce za -
pla no wa no dwa wy stą pie nia:15 ma ja2013
r. w War sza wie, w Pa ła cu Lu bo mir -
skich – sie dzi bie Bu si ness Cen tre Club
o go dzi nie 18.00 oraz 16 ma ja 2013 r.
w Ka to wi cach, w Ho te lu Qu bus o go dzi -
nie 18.00. 
Re zer wa cji moż na do ko nać te le fo nicz nie
lub e -ma ilo wo. Dla 50 pierw szych osób,
któ re opła cą re zer wa cję prze wi dzia na jest
na gro da w po sta ci książ ki „Dzie ci szczę -
ścia” o war to ści 45 zł! (U)

Hermann Scherer

Dzieci szczęścia
Wyd. Gall

dla naszych czytelników mamy do wylosowania:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „BoBicZek” w dniu 14

kwietnia (niedziela) o godz. 18.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „łysa śpiewaczka” w dniu

18 kwietnia (czwartek) o godz. 19.00.

8 mar ca na dzie dziń cu Clu bu In fer no
Adam Pie śniew ski po bi jał re kord Pol ski
w rzeź bie niu w lo dzie. Wy da rze nie by -
ło ofi cjal ną pró bą pod nad zo rem Księ gi
Re kor dów Oso bli wo ści. 

Do wy ko na nia lo do wej rzeź by ar ty sta
zu żył oko ło dwóch ton lo du. Dzie ło mia -
ło 3 me try wy so ko ści i przed sta wia ło ko -
bie tę trzy ma naprzez de mo na. Rzeź bie nie
trwa ło po nadosiem go dzin. Ca łość wy da -
rze nia zo sta ła wzbo ga co na od po wied nia
opra wą mu zycz ną i świetl ną, co da ło wi -
dzom nie za po mnia ne wra że nia. 

Adam Prze śniew ski jest praw do po -
dob nie naj szyb szym rzeź bia rzem lo do -
wym w Pol sce. Rzeź bę po tra fi wy ko nać
na wet w 13 mi nut. 

Tekst i fo to: (mz)

22 mar ca w Ze spo le Szkół Pro jek to wa -
nia i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu,
w ra mach ob cho dów Świę ta Szko ły od -
by ła się pre zen ta cja ar ty stycz na „Spi ra -
la Oso bo wo ści”. Przy go to wa li ją uczen -
ni ce i ucznio wie, koń czą cy edu ka cję
w szko le po nad gim na zjal nej oraz
ucznio wie klas młod szych roz wi ja ją cy
swo je zdol no ści w Ko le Mło dych Ta -
len tów. Na te go rocz ną pre zen ta cję zło -
ży ło się sześć au tor skich ko lek cji odzie -
żo wych, któ rych te ma tem prze wod nim
by ła sze ro ko ro zu mia na isto ta ko bie co -
ści. 

Po kaz otwo rzy ła ko lek cja odzie żo -
wa pod na zwą „Black & Whi te”, przy -
go to wa na przez uczniów ze szkol ne go
Ko ła Mło dych Ta len tów. Ogrom nym
za in te re so wa niem cie szył się po kaz fry -
zur bę dą cy swo istym ka lej do sko pem,
w któ rym moż na by ło do strzec in spi ra -
cje m.in. tra dy cją kra jów Da le kie go

Wscho du, ży wio ła mi na tu ry, a tak że
ame ry kań ską po pkul tu rą lat 40.
i 50. XX wie ku. Nie za bra kło ak cen tów
wy twor nej ele gan cji. 

Naj więk szy po klask zdo był pro jek -
tant Ad rian Ku row ski za ko lek cję
NEKRomantic. To wła śnie je go twór -
czość bę dzie moż na zo ba czyć na ogól -
no kra jo wym po ka zie w Ło dzi.

Te go rocz ną ga lę po pro wa dzi ła Han -
na Ga jos – kry tyk mo dy, re dak tor na -
czel na „Ryn ku Mo dy”. Opra wę cho re -
ogra ficz ną przy go to wa ła Bo gu sła wa
Nie bu dek.

Za pro sze ni go ście by li pod ogrom -
nym wra że niem ta len tu i pro fe sjo na li -
zmu uczniów, cze go po twier dze niem
by ło wrę cze nie licz nych dy plo mów
i na gród. Pa tro nat nad im pre zą ob ję ła
na sza re dak cja. 

Tekst i fo to: (mz)

Rekord pobity

dla naszych czytelników mamy dwa bony, 
do wykorzystania w restauracji Futago Sushi.
Zapraszamy!

Młode talenty
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