
Wie le py tań pa dło ze stro ny
miesz kań ców pod czas spo tka -
nia z pre zy den tem mia sta, Ka zi -
mie rzem Gór skim, któ re od by ło
się 24 mar ca w Ostro wach Gór -
ni czych. Świe tli ca w Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 6
pę ka ła w szwach. Miesz kań cy
przede wszyst kim py ta li o przy -
czy ny wpro wa dze nia usta wy
śmie cio wej i jej kon se kwen cje,
zwłasz cza dla do mo wych bu -
dże tów oraz wska zy wa li, ja kie
spra wy w pierw szej ko lej no ści
na le ży za ła twić w dziel ni cy.
Pre zy dent cier pli wie tłu ma czył,
co cze ka miesz kań ców od 1 lip -
ca i dla cze go zmia ny narzucone
przez polski parlament muszą
zostać wprowadzone.

– Pol ska otrzy ma ła od Unii Eu -
ro pej skiej po nad 20 mi liar dów zło -
tych zprze zna cze niem naka na li za -
cję i go spo dar kę od pa da mi. Naj -
pierw za pro po no wa no, by wca łym
kra ju po wsta ło kil ka na ście spa lar ni
śmie ci. Kie dy jed nak spo tka li się
pre zy den ci ślą skich i za głę biow -
skich miast, oka za ło się, że nie są
w sta nie dojść do po ro zu mie nia
inikt nie chce wy ko rzy stać600 mi -
lio nów zło tych oraz do ło żyć ko lej -
ne 600, by wy bu do wać spa lar nię.
Pie nią dze zo sta ły zwró co ne do mi -

ni ster stwa, a w in nych wo je wódz -
twach sta ło się do kład nie tak sa -
mo – wy ja śniał pre zy dent Gór -
ski. – Na stęp nie, pod pre sją cza su
i dy rek tyw unij nych Ministerstwo
Środowiska na pręd ce przy go to wa -
ło tzw. usta wę śmie cio wą, na mo cy

któ rej ca ły sys tem go spo dar ki od pa -
da mi zrzu co no na gmi nę. Dla te go
nie raz bę dzie my się jesz cze spo ty -
kać, dys ku to wać ikłó cić. Narzucona
gminom usta wa da ła moż li wość na -
ło że nia opła ty za śmie ci od wiel ko -
ści zu ży tej wo dy, me trów kwa dra to -

wych za miesz ka łej nie ru cho mo ści
przy pa da ją cych na miesz kań ca lub
od każ dej oso by za miesz ku ją cej
okre ślo ną nie ru cho mość. Wy bra li -
śmy ten trze ci wa riant uzna jąc, że
jest naj bar dziej spra wie dli wy – do -
dał pre zy dent. 

Zgod nie ze zmia ną usta wy outrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach, od 1 lip ca gmi ny przej mu ją
wszel kie obo wiąz ki zwią za ne zza -
rzą dza niem od pa da mi ko mu nal ny -
mi. Sta ją się jed no cze śnie od po -
wie dzial ne zapra wi dło we funk cjo -

no wa nie sys te mu od bie ra nia od pa -
dów od wła ści cie li nie ru cho mo ści
i za ich prze twa rza nie. W związ ku
z tym ca ły sys tem go spo dar ki ko -
mu nal nej miast zo sta nie grun tow -
nie prze bu do wa ny.
Usta wa śmie cio wa, wprost okre -
śla na przez praw ni ków i sa mo rzą -
dow ców, ja ko bu bel praw ny, za -
wie ra prze pi sy praw ne sprzecz ne
z in ny mi usta wa mi, a tak że wska -
zu je ku rio zal ne roz wią za nie, po le -
ga ją ce na tym, że naj pierw rad ni
mu sie li okre ślić wy so kość sta wek
za od biór śmie ci se gre go wa nych,
jak i nie se gre go wa nych, a na stęp -
nie prze pro wa dzić prze targ. Do -
pie ro jed nak wy nik prze tar gu, któ -
ry zo stał już w So snow cu ogło szo -
ny i po wi nien zo stać roz strzy gnię -
ty w ma ju, po zwo li na osta tecz ne
usta le nie staw ki.
– Nie ukry wam, iż mam na dzie ję, że
bę dzie ona niż sza od obec nej i nie
bę dzie tak „bo le sna” dla miesz kań -
ców. Na le ży jed nak li czyć się ze sce -
na riu szem, że wy nik prze tar gu wca -
le nie bę dzie ko rzyst ny, jak sza cu je -
my. Nara zie jed nak wie rzę, że opła -
tę uda się ob ni żyć, apań stwo nie za -
pła ci cie du żo wię cej niż do tej po -
ry – prze ko ny wał pre zy dent.

Prezydent Kazimierz Górski spotkał się z mieszkańcami Ostrów Górniczych
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– Do wyborów jeszcze
bardzo długi okres czasu
i wszystko może się zmienić.
Nie będę ukrywał, że ze
względu na funkcję, które
obecnie pełnię, jestem
jednym z naturalnych
kandydatów do udziału
w prawyborach
Platformy – mówi
w wywiadzie dla KM
Arkadiusz Chęciński,
I zastępca prezydenta miasta 3

Bieg sztafetowy nauczycieli,
prowadzących UKS „Tramp”, był siłą
napędową festynu, jaki został
zorganizowany przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, by
wesprzeć realizację budowy pierwszego
w Sosnowcu stacjonarnego hospicjum4

– Koniec roku będzie lepszy. Jeśli nawet firmy będą
na minusie, to na pewno mniejszym. Europa zaczyna
wychodzić z kryzysu. A jeśli Europa, to i Polska, to
i Zagłębie, bo to ważny obszar ekonomiczny
kraju – mówi Marek Zuber, ekonomista, który wziął
udział w panelu dyskusyjnym na temat ekonomicznej
przyszłości Zagłębia

Nagrody Sosnowca w dziedzinie kultury
i sportu odebrali na deskach Teatru Zagłębia
sosnowiczanie, którzy swoją pracą,
talentem, umiejętnościami rozsławiają
swoje rodzinne miasto, upowszechniając
na co dzień kulturę i osiągając w sporcie
najważniejsze trofea

ciąg dalszy na stronie 2

Spotkanie z prezydentem przyciągnęło wielu mieszkańców dzielnicy
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Wcho dzą ca w ży cie od 1 lip -
ca 2013 ro ku no wa usta wa na kła -
da ją ca na gmi ny obo wią zek od -
bie ra nia śmie ci od miesz kań ców
bu dzi wie le py tań. Jak se gre go -
wać? Do kie dy skła da my de kla ra -
cje i kto ją mu si zło żyć? To tyl ko
nie któ re z py tań. Po ni żej pre zen -
tu je my ze staw naj częst szych py -
tań wraz z od po wie dzia mi.

Jak czę sto bę dą do ko ny wa ne opła ty
za śmie ci?
Raz na kwar tał, do koń ca mie sią ca
da ne go kwar ta łu. Pierw szej opła ty
za okres od lip ca 2013 r. do wrze -
śnia 2013 r. na le ży do ko nać do 30
wrze śnia 2013 r. Je że li wła ści ciel
nie ru cho mo ści chciał by uisz czać
opła tę mie sięcz nie, to mo że to ro -
bić, ale tak, aby na ko niec kwar ta -
łu zga dza ła się kwo ta kwar tal na.

Jak czę sto bę dzie pro wa dzo ny wy -
wóz śmie ci na pry wat nych po se -
sjach?
Od pa dy „su che” – raz na dwa ty -
go dnie,
Od pa dy „mo kre” – raz na dwa ty -
go dnie,
„Szkło” – raz na dwa mie sią ce.

Kie dy na le ży wy po wie dzieć umo wę
o wy wóz śmie ci?
Gmi na przej mie no wy sys tem
od 1 lip ca 2013 r. Od te go mo -
men tu na kon to gmi ny bę dzie my
prze ka zy wać opła tę śmie cio wą.
Nie ozna cza to jed nak, że po -
przed nie umo wy o wy wóz śmie ci
zo sta ną au to ma tycz nie roz wią za -
ne. War to więc za dbać o to, by nie
pła cić po dwój nie.

Je śli wła ści ciel nie ru cho mo ści
ma pod pi sa ną umo wę z fir mą RE -

MON DIS to nie mu si się mar twić.
Bo wiem 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 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.  

W po zo sta łych przy pad kach do -
tych cza so we umo wy, oile nie zo sta -
ną wy po wie dzia ne, bę dą na dal obo -
wią zy wać. Ozna cza to, że fir ma wy -
wo żą ca odnas śmie ci bę dzie mo gła
wy stą pić wo bec nas z rosz cze niem,
je że li nie bę dzie my jej pła cić zawy -
wóz śmie ci, na wet je że li wy wo zem
śmie ci bę dzie zaj mo wał się sa mo -
rząd. Aby unik nąć ta kiej sy tu acji,
na le ży wy po wie dzieć umo wę wy -
wo zu od pa dów z fir mą, zktó rą ma -
my ją za war tą. Dzię ki te mu unik nie -
my do dat ko wych kosz tów.

Po pierw sze, na le ży spraw dzić
umo wę i za war ty w niej okres wy -
po wie dze nia. Po dru gie, na le ży
spo rzą dzić i wy słać li stem po le -
co nym wy po wie dze nie umo wy.
Moż na je rów nież do star czyć
oso bi ście. Waż ne, by by ło pod pi -
sa ne przez oso bę, któ ra za wie ra ła
umo wę z fir mą wy wo żą cą. Dzię -
ki te mu bę dzie my mie li pew ność,
że wy po wie dze nie na pew no bę -
dzie mia ło sku tek praw ny.

Czy miesz ka niec spół dziel ni jest zo -
bo wią za ny zło żyć de kla ra cję w Urzę -
dzie?
Nie, w tym przy pad ku obo wią zek
wła ści cie la wy ko nu je Spół dziel -
nia.

Do kie dy skła da my de kla ra cje?
W So snow cu ter min jest dłuż szy
niż w in nych mia stach. De kla ra -
cje skła da my do 30 kwiet -
nia 2013. Wzór de kla ra cji moż -
na zna leźć m.in. na stro nie
www.so sno wiec.pl 

Czy miesz ka niec spół dziel ni pła ci
za ilość osób za mel do wa nych czy
za miesz ka łych w miesz ka niu? Je że -
li licz bę osób za miesz ka łych jest
mniej sza od za mel do wa nych to
za ja ką licz bę osób na le ży pła cić?
Opła ta za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi na li cza na jest
w na szym mie ście od ilo ści
miesz kań ców za miesz ka łych
w da nej nie ru cho mo ści. Za wsze
na le ży pła cić za ilość osób fak -
tycz nie za miesz ka łych.

Dlaczego wprowadzono tak wysokie
opłaty? Czteroosobowa rodzina płaci
w tej chwili za wywóz śmieci wraz
z segregacją 24 zł (domek jednoro-
dzinny). Po wejściu systemu za wy-

wóz dokładnie tej samej ilości śmieci
będzie płacić 48 zł. Dlaczego?
Przy hurtowym wywozie powinny być
mniejsze opłaty. Dla porównania:
czteroosobowa rodzina w bloku
za niesegregowane odpady pła-
ci 12 zł, po wejściu systemu będzie
płacić za niesegregowane 64 zł.

Do tych czas po no szo ne opła ty
za „wy wóz od pa dów” obej mo -
wa ły tyl ko koszt trans por tu
i skła do wa nia ich na skła do wi -
skach od pa dów i w na szym mie -
ście wy no si ły śred nio 8,62 zł
na oso bę mie sięcz nie. Wie le
firm wy wo zo wych po zy ski wa ło
do ta cje ze wnętrz ne na za go spo -
da ro wa nie od pa dów zbie ra nych
se lek tyw nie (pla sti ku, pa pie ru,
szkła, me ta lu) przez co po wyż -
sza opła ta w więk szo ści przy -
pad ków nie by ła ob cią żo na kosz -
ta mi za go spo da ro wa nia tych od -
pa dów.

No wy sys tem go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi, za ka zu -
je skła do wa nia więk szo ści od pa -
dów ko mu nal nych, na ka zu jąc,
aby więk szość z nich by ła od zy -
ski wa na i prze twa rza na do po -
now ne go użyt ku. W przy pad ku
od pa dów, któ re nie bę dą zbie ra ne
w spo sób se lek tyw ny, przed ich

za go spo da ro wa niem ko niecz ne
bę dzie ich prze sor to wa nie i od -
dzie le nie od frak cji „mo krej”
wszyst kich od pa dów, któ re na le -
ży pod dać od zy sko wi i po now nej
prze rób ce. Do zmia ny za sad se -
lek cji, skła do wa nia i uty li za cji od -
pa dów ko mu nal nych zmu sza ją
nas re gu la cje unij ne: do koń -
ca 2013 r. Pol ska mu si za cząć wy -
wią zy wać się z dy rek ty wy
1999/31/WE (tzw. skła do wi sko -
wej), co ozna cza ob ni że nie do po -
zio mu po ni żej 50 proc. ilo ści od -
pa dów znaj du ją cych się na skła -
do wi skach (obec nie ten po ziom
wy no si w Pol sce 87 proc.,
a w Unii Eu ro pej skiej – 47 proc.).
Je że li do 2013 r. nie ob ni ży my
ilo ści skła do wa nych od pa dów,
cze ka ją nas ka ry fi nan so we w wy -
so ko ści se tek ty się cy eu ro mie -
sięcz nie.

W no wym sys te mie, któ ry obo -
wią zy wał bę dzie od 1 lip ca 2013
r., z po bra nych opłat za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi
po kry wa ne bę dą kosz ty: od bie ra -
nia, trans por tu, zbie ra nia, od zy -
sku i uniesz ko dli wia nia od pa dów
ko mu nal nych, two rze nia i utrzy -
ma nia punk tów se lek tyw ne go
zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych
oraz kosz ty ad mi ni stra cyj ne funk -
cjo no wa nia sys te mu. Na le ży rów -
nież za zna czyć, że z po bra nych
od wła ści cie li nie ru cho mo ści
opłat fi nan so wa ny bę dzie ca ły
sys tem go spo da ro wa nia od pa da -
mi ko mu nal ny mi, funk cjo nu ją cy
na te re nie gmi ny, bez moż li wo ści
do fi nan so wa nia go z in nych źró -
deł, np. z bu dże tu gmi ny lub in -
nych do ta cji ze wnętrz nych.

Na le ży pa mię tać, że nie za leż -

nie od ogól nej su my wszyst kich
kosz tów, mia sto nie za ro bi na no -
wym pa ra po dat ku ani zło tów ki.
Zgod nie z usta wą, ca ła ze bra -
na kwo ta mu si zo stać prze zna czo -
na na ob słu gę sys te mu, czy li
na kwe stie zwią za ne z wy wo zem
i uty li za cją śmie ci.

Czy pry wat ny wła ści ciel do sta nie
ko sze do se gre go wa nia? Czy do sta -
nie tyl ko na ile ma se gre go wać?
W na szym mie ście w ra mach po -
bie ra nej opła ty gmi na wy po sa ży
nie ru cho mo ści w po jem ni ki
na od pa dy ko mu nal ne. Moż li -
wość ta ką da ła ostat nia no we li za -
cja usta wy o utrzy ma niu czy sto -
ści i po rząd ku w gmi nach.

Dla po trzeb se lek tyw nej zbiór -
ki od pa dów ko mu nal nych w na -
szej gmi nie sto su je się po jem ni ki
w na stę pu ją cej ko lo ry sty ce:
1) sza ry lub czar ny z zie lo ną kla -

pą z na pi sem „Szkło” – z prze -
zna cze niem na szkło bez barw -
ne i ko lo ro we,

2) sza ry lub czar ny z żół tą kla pą
z na pi sem „Od pa dy su che” –
z prze zna cze niem na pa pier,
two rzy wa sztucz ne, me tal, opa -
ko wa nia wie lo ma te ria ło we,

3) sza ry lub czar ny z kla pą w tym
sa mym ko lo rze z na pi sem
„Od pa dy mo kre” – z prze zna -
cze niem na po zo sta łe od pa dy
ko mu nal ne, w tym od pa dy ule -
ga ją ce bio de gra da cji.

Czy szkło trze ba myć?
Od pa dów „su chych”, ani „szkła”
nie trze ba myć, ale przed wy rzu -
ce niem na le ży je opróż nić.

Więcej na str. www.so sno wiec.pl

Śmie ci – na sza spra wa – naj częst sze py ta nia

W trak cie spo tka nia w Ostro wach Gór ni czych
nie bra ko wa ło py tań o funk cjo no wa nie no wej
usta wy w na szym mie ście. – Za wy wóz śmie ci,
któ re „pro du ku je” pię cio oso bo wa ro dzi na, miesz -
ka ją ca w dom ku jed no ro dzin nym, pła cę obec -
nie 16 zł mie sięcz nie, a po zmia nach bę dzie to
aż 60 zł. To ko lo sal na róż ni ca. Po za tym już obec -
nie se gre gu je my śmie ci i wiem, że bę dzie my pro -
du ko wać tych śmie ci znacz nie mniej niż przy dzie -
lo ne po jem ni ki. Nie bę dzie my w sta nie ich za peł -
nić, a za wy wóz śmie ci za pła ci my bar dzo du -
żo – wska zy wa ła jed na z miesz ka nek. 

Zare wo lu cję śmie cio wą za pła cą wszy scy miesz -
kań cy, ale zmia ny nie ozna cza ją je dy nie wzro stu
opła ty, ale przede wszyst kim cał ko wi tą zmia nę go -
spo dar ki od pa da mi. – Od1 lip ca wszy scy bę dzie my
se gre go wać od pa dy, by je na stęp nie prze twa rzać. Nie
bę dzie tak jak dotej po ry, że śmie ci tra fia ły nawy sy -
pi ska i tam by ły skła do wa ne. Obec nie je dy nie nie -
wiel ka część od pa dów, któ rych nie da się prze two -
rzyć, tra fi dotzw. do ła, aresz ta dobu do wa ne go za60
mi lio nów zło tych Miej skie go Za kła du Skła do wa nia
Od pa dów przy ul. Gre na die rów, gdzie obok, za 12
mi lio nów zło tych, po wsta ło no wo cze sne wy sy pi sko.
Natym po le ga isto ta wpro wa dza nych zmian. Obec -
nie, przyob li cza niu staw ki wzię to poduwa gę licz bę
miesz kań ców So snow ca, ilość wy twa rza nych na te -
re nie gmi ny od pa dów ko mu nal nych, koszt od bie ra -
nia, trans por tu, zbie ra nia, od zy sku iuniesz ko dli wia -
nia od pa dów ko mu nal nych, koszt utwo rze nia iutrzy -
ma nia punk tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów
ko mu nal nych oraz koszt ob słu gi ad mi ni stra cyj nej
sys te mu – wy ja śniał pre zy dent. 

Onie uchron no ści wpro wa dzo nych zmian prze -
ko ny wał tak że To masz Nie dzie la, rad ny SLD. –

Rząd ze pchnął na sa mo rzą dy po waż ny pro blem
jed nym bu blem praw nym. Wa sze nie za do wo le nie
prze kła da się na nas, rad nych. Nam jed nak nie za -
le ży na tym, by miesz kań cy pła ci li kil ku krot nie
wię cej. Po da ne staw ki zo sta ły wstęp nie skal ku lo -
wa ne przez fa chow ców. Gdy by śmy ich nie uchwa -
li li, to i tak wo je wo da wy dał by za rzą dze nie za stęp -
cze, któ re zresz tą wy dał wsto sun ku dokil ku gmin,
w któ rych rad ni nie uchwa li li opłat. Gmi na, zgod -
nie z obo wią zu ją cym pra wem, nie mo że za ro bić
na wy wo zie śmie ci ani zło tów ki, a wszyst kie środ -
ki mu szą być prze zna czo ne na ob słu gę sys te mu
iprze twa rza nie od pa dów. Je śli uda się uzy skać nad -
wyż kę z opłat, to zo sta nie ona w przy szłym ro ku
prze zna czo na na ob niż kę staw ki za wy wóz śmie -
ci – za pew nił To masz Nie dzie la. 

W gmi nie dzia ła spe cjal na in fo li nia w spra wie
„re for my śmie cio wej”, pod któ rą moż na do wie -
dzieć się wszel kich szcze go łów – tel.322960726.

Warto zapytać
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu służą
swoją wiedzą mieszkańcom. W razie wątpliwości
warto się do nich zwrócić o wyjaśnienia i pomoc. 
Na wszystkie pytania odpowiadają urzędnicy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Informacje na temat „rewolucji śmieciowej” można
znaleźć także na stronie: www.sosnowiec.pl.
Przeprowadzone zostały już spotkania
z mieszkańcami, właścicielami ogródków
działkowych czy przedsiębiorcami. W ciągu
najbliższych miesięcy odbędzie się szereg kolejnych
spotkań i przeprowadzona zostanie szeroka
kampania informacyjna. W celu uzyskania
informacji można kontaktować się z urzędnikami
i wysyłać pytania drogą elektroniczną.

Reforma śmieciowa
ciąg dalszy ze strony 1

Kon fe ren cja pt. „Tech no lo gie Ga zo we w Pol skiej Ener -
ge tycz nej Ma pie Dro go wej 2050” od by ła się 12 kwiet -
nia w Expo Si le sia w ra mach Si le sia Po wer Me -
eting 2013.

Go ściem ho no ro wym spo tka nia był pro fe sor Je rzy
Bu zek, po seł do par la men tu Eu ro pej skie go, a kon fe ren -
cję zor ga ni zo wa li PGNiG TERMIKA oraz fir ma
ENERGOINSTAL i Po li tech ni ka Ślą ska.

Te go rocz na edy cja Si le sii Po wer Me eting sku pi ła się
głów nie wo kół te ma ty ki tech no lo gii ga zo wych i ich za -
sto so wa niu w sek to rze ener ge ty ki. Omó wio no m.in.
aspek ty wy ko rzy sta nia tech no lo gii ga zo wych w prze bu -
do wie sek to ra ener ge ty ki, zna cze nie no wo cze snych tech -
no lo gii ga zo wych dla ma łych i śred nich przed się biorstw
oraz za sto so wa nie tech no lo gii ga zo wych we współ cze -
snej bran ży cie płow ni czej.

Pod czas kon fe ren cji głos za bra li m.in. prof. Je rzy
Bu zek, dr inż. Lu do mir Tu szyń ski – pre zes Za rzą du
Expo Si le sia, Adam Si wek – wi ce pre zes za rzą du
PGNiG TERMIKA SA oraz prof. dr hab. Jan Po -
pczyk z Po li tech ni ki Ślą skiej. W swo ich re fe ra tach
za pre zen to wa li sta no wi sko Mi ni ster stwa Go spo dar ki
w kwe stii wspie ra nia in we sty cji w bu do wę tzw. blo -
ków ge ne ra cyj nych, ro lę i miej sce tech no lo gii ga zo -
wych w od nie sie niu do Pol skiej Ener ge ty ki Ma py
Dro go wej 2050.

Wy da rze niem to wa rzy szą cym kon fe ren cji by ło wrę -
cze nie sta tu et ki „Li der czy stych tech no lo gii w ener ge -
ty ce”. De cy zją Ka pi tu ły Kon kur su lau re ata mi te go -
rocz nej na gro dy zo sta li: TAURON Pol ska Ener gia oraz
prof. Ta de usz Chmiel niak z Po li tech ni ki Ślą skiej. Sta -
tu et ki przy zna no już po raz dru gi. Ich lau re ata mi
w ubie głym ro ku by li prof. Je rzy Bu zek – Prze wod ni -
czą cy Par la men tu Eu ro pej skie go oraz prof. Ma rek
Ściąż ko, Dy rek tor In sty tu tu Che micz nej Prze rób ki Wę -
gla z Za brza. Tym ra zem ty tuł w ka te go rii oso bo wość
po wę dro wał do prof. Ta de usza Chmiel nia ka z Po li tech -
ni ki Ślą skiej, spe cja li zu ją ce go się w za gad nie niach
ener ge ty ki ją dro wej. Na to miast sta tu et kę dla fir my
TAURON Pol ska Ener gia S.A. za wy jąt ko we osią gnię -
cia słu żą ce po pra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej oso -
bi ście ode brał pre zes Da riusz Lu be ra. 
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Cen trum mie ści się przy ul. In we -
sty cyj nej 4, tuż przy Wschod niej
Ob wod ni cy Gór no ślą skie go Okrę -
gu Prze my sło we go. Wno wym od -
dzia le Ra ben Pol ska świad czy
usłu gi mię dzy na ro do we go i kra jo -
we go trans por tu dro go we go.

– Cie szy my się, że ko lej na fir -
ma wy bra ła So sno wiec. Aby le -
piej wy ko rzy stać te re ny in we sty -
cyj ne, na któ rych ulo ko wa ne są
obiek ty Gru py Ra ben, w stycz niu
te go ro ku wy bu do wa li śmy dro gę
za 15,6 mln zł wraz z ca łą in fra -
struk tu rą. Dzię ki te mu po wstał
atrak cyj ny i w peł ni przy go to wa -
ny ob szar dla przed się bior ców
chcą cych roz wi jać dzia łal ność
go spo dar czą w tym miej scu. Je -
ste śmy otwar ci na współ pra cę.
Wi ta my Gru pę Ra ben w So snow -
cu – pod su mo wał pre zy dent So -
snow ca Ka zi mierz Gór ski. 

Przy oka zji pre zy dent przy -
po mniał, że So sno wiec sta ra się
o bu do wę wę zła przy dro dze S1,
łą czą ce go tę tra sę z DK94, co
dla roz wo ju re gio nu bę dzie

mieć nie ba ga tel ne zna cze nie.
Łącz nik znaj du je się na li ście in -
we sty cji, w ra mach tzw. Kon -
trak tu Te ry to rial ne go na la -
ta 2014-2020. 

– Gru pa Ra ben po sia da od -
dzia ły w 10 kra jach Eu ro py, a ślą -
skie ma ga zy ny ze wzglę du na po -
ło że nie geo gra ficz ne są do sko na -
łym miej scem do re ali za cji pro -

jek tów cross -bor de ro wych dla
kra jów CEE. Z tej przy czy ny no -
we cen trum lo gi stycz ne jest waż -
nym punk tem w sie ci ter mi na li
na szej Gru py. Po nad to, aglo me ra -
cja ślą sko -za głę biow ska jest bar -
dzo ak tyw nym biz ne so wo, do sko -
na le sko mu ni ko wa nym re gio nem
go spo dar czym. Za spra wą od -
dzia łów cho rzow skie go i so sno -
wiec kie go re ali zu je my kon cep cję
dwóch bram zlo ka li zo wa nych
w tej czę ści Pol ski, skra ca jąc tym
sa mym od le gło ści do klien -
tów – pod kre śla Ewald Ra ben,
CEO Gru py Ra ben.

– Obec ne bu dyn ki po wsta ły
w ra mach de cy zji o po zwo le niu
na bu do wę, któ ra da je nam moż li -
wość, by so sno wiec kie cen trum
lo gi stycz ne roz bu do wać o ko lej ne
trzy ha le wy so kie go skła do wa nia
o po wierzch ni po nad 44,5 tys. m2.

Do ce lo wo pra cę mo że w nich zna -
leźć po nad 300 osób. Wie rzy my,
że naj bliż sza przy szłość bę dzie dla
nas po myśl na i po zwo li nam
w peł ni zre ali zo wać ten plan – ko -
men tu je Ja nusz Anioł, Dy rek tor
Ge ne ral ny Ra ben Pol ska. red

Ja ką naj więk szą zmia nę dla
miesz kań ca przy nie sie tzw. re wo -
lu cja śmie cio wa? 
Bę dzie my ro bić wszyst ko, co
w na szej mo cy, aby miesz kań cy
nie od czu li żad nych kon se kwen -
cji wpro wa dza nych zmian. Du żą
zmia ną dla więk szo ści miesz -
kań ców bę dzie na pew no ko -
niecz ność se gre go wa nia od pa -
dów, bo je śli miesz kań cy za de -
kla ru ją się, że bę dą se gre go wać
śmie ci i z te go ty tu łu pła cić niż -
sze opła ty, to ina czej niż do tej
po ry, nie bę dą wrzu cać wszyst -
kich śmie ci do przy sło wio we go
jed ne go wor ka, ale kon se kwent -
nie je se gre go wać.

Co na obec nym eta pie wdra ża nia
zmian wzbu dza naj więk sze nie za -
do wo le nie? 
Jest to nie wąt pli wie wy so kość
opła ty za se gre go wa ne i nie se -
gre go wa ne śmie ci. Obec nie
uchwa lo no staw ki na po zio -
mie 12 zł od oso by, za miesz ku -
ją cej da ną nie ru cho mość, je śli
za de kla ru je się se gre go wać
śmie ci i 18 zł w przy pad ku bra -
ku de kla ra cji o se gre go wa niu.
Nie jest to jed nak osta tecz nie
usta lo na staw ka. Usta wo daw ca
na ło żył na gmi nę obo wią zek
okre śle nia wy so ko ści tej opła ty,
jesz cze przed prze pro wa dze -
niem prze tar gu na wy bór fir my
wy wo zo wej, któ ra bę dzie ob słu -
gi wać ca łe mia sto. Po roz strzy -
gnię ciu prze tar gu bę dzie my
jesz cze ana li zo wać wy so kość
opła ty. Mam na dzie ję, że mó wi -
my o ko ry go wa niu staw ki w dół,
a nie w gó rę. Osta tecz na wy so -
kość opła ty jest uza leż nio -
na od wy ni ku prze tar gu.

Jak wy glą da re ali za cja po my słu
wpro wa dze nia stref płat ne go par -
ko wa nia? 
Obec nie nie ma ta kiej po trze by,
by usta no wić stre fy płat ne go par -

ko wa nia. W wy mia rze eko no -
micz nym, do cho dy z usta no wie -
nia płat nych par kin gów kształ to -
wa ły by się na po zio mie oko ło
pół to rej mi lio na rocz nie. Ze
wzglę du na trud ną ogól ną sy tu -
ację eko no micz ną oraz kry zys
go spo dar czy, zre zy gno wa li śmy
z te go po my słu. Obec nie wpro -
wa dza my no we opła ty za wy wóz
śmie ci, dla te go nie bę dzie my
na ra zie wpro wa dzać do dat ko -
wych za par ko wa nie. W dal szym
jed nak cią gu opra co wu je my roz -
wią za nia i róż ne wa rian ty. Je śli
sy tu acja eko no micz na ule gnie
po pra wie, nie wy klu czo ne, że zo -
sta ną wpro wa dzo ne opła ty
za par ko wa nie w cen trum mia sta. 

Czy by li miesz kań cy spół dziel ni
„So kol nia” ma ją szan sę na roz -
wią za nie swo ich pro ble mów i od -
zy ska nie miesz kań? 
Kil ka ty go dni te mu ra zem z po -
słan ką An ną Nemś oraz dwój ką
miesz kań ców, re pre zen tu ją cych
lo ka to rów spół dziel ni, by li śmy

w War sza wie, w Pro ku ra tu rze
Ge ne ral nej. Zwró ci li śmy się
o po moc w tej spra wie do za stęp -
cy Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go. Za -
po zna li śmy się z in for ma cją
na te mat pro wa dzo ne go śledz twa
i je go po stę pów. Po zy tyw ne
efek ty na stą pi ły już dwa ty go -
dnie póź niej. Na szej de le ga cji za -
le ża ło przede wszyst kim na tym,
by za blo ko wać dal szą sprze daż
miesz kań w ko lej ne rę ce. Otrzy -
ma li śmy in for ma cję, że pro ku ra -
tu ra wy sła ła do wszyst kich
miesz kań ców w tej spra wie in -
for ma cję, że zo sta ną pod ję te kro -
ki do ty czą ce moż li wo ści unie -
waż nie nia pod pi sa nych wcze -
śniej ak tów no ta rial nych i skie ro -
wa nia spraw do są du oraz za py -
ta nie, czy po krzyw dze ni pod ję li
w tej spra wie kro ki praw ne.

Co raz czę ściej po ja wia ją się kry -
tycz ne gło sy na te mat funk cjo no -
wa nia i sen su dal sze go ist nie nia
Ślą sko -Za głę biow skie go Związ ku
Me tro po li tar ne go.

Ca ły pro blem po le ga na tym, że
nie ma usta wy, któ ra sank cjo no -
wa ła by ist nie nie me tro po lii, wy -
po sa ża jąc ją w kon kret ne upraw -
nie nia i kom pe ten cje. Sto sow -
na usta wa jest obec nie kon sul to -
wa na, mię dzy in ny mi przez sa -
mo rzą dow ców i mam na dzie ję,
że zo sta ną wy pra co wa ne do bre
roz wią za nia. W na szym przy -
pad ku nie ma oczy wi ście mo wy
o lep szym funk cjo no wa niu me -
tro po lii ze wzglę du na: po pierw -
sze, brak usta wy, a po dru gie
na ci chy sprze ciw in nych du żych
miast, ta kich, jak np. Po znań, czy
Kra ków, któ rym po wsta nie sil nej
me tro po lii, a ta ką mo gła by stać
się me tro po lia ślą sko -za głę biow -
ska, nie jest na rę kę, bo ude rza
w ich in te re sy i sta je się po waż ną
kon ku ren cją. Na ra zie ma my pe -
wien za lą żek me tro po lii i do brze,
że on ist nie je. Uda ło się wy ne go -
cjo wać ko rzyst ne ce ny za ku pu
ener gii dla wszyst kich miast
związ ku. Był to du ży suk ces me -
tro po lii, choć nie je dy ny. Spo re
środ ki wy da wa ne są tak że
na pro mo cję na szych miast i re -
gio nu, a sa me mia sta nie by ły by
w sta nie wy dat ko wać ta kich sum
na pro mo cję i in for ma cję. Za -
mie rza my tak że re ali zo wać
wspól nie za da nia, jak za rzą dza -
nie dro ga mi kra jo wy mi. Me tro -
po lii na le ży dać szan sę i wie rzyć
w jej roz wój.

Nie wąt pli wie nie naj lep szą opi nię
ma Pan o KZK GOP? 
W tej in sty tu cji nic się nie dzie je
od lat. To skost nia ła in sty tu cja,
któ ra w ogó le nie re agu je al bo
bar dzo wol no, na pro po zy cje
zmian. Tra sy li nii au to bu so wych
są sta łe i ta kie sa me od dzie siąt -
ków lat, a każ de roz wa że nie pro -
po zy cji zmia ny tra sy li nii, o któ -
rą cho ciaż by ape lu ją miesz kań -
cy, zaj mu je co naj mniej kil ka
mie się cy. Tak sa mo jak pro po zy -

cje, by okre ślo ny mi tra sa mi jeź -
dzi ły mniej sze au to bu sy, je śli ob -
ło że nie li nii nie jest du że. Po dej -
ście do dzia ła nia tej in sty tu cji sa -
mych de cy den tów jest ta kie:
„Mo że i jest źle. Ale jak do ko na -
my ja kichś zmian, to mo że być
jesz cze go rzej. Niech zo sta nie
tak jak jest”. Ta kie my śle nie nie
pro wa dzi do ni cze go do bre go. 
Mo że na le ży czer pać przy kła dy
z in nych miast. W Gdań sku
wzro sła dia me tral nie licz ba
osób, wy bie ra ją ca miej ski trans -
port. Nie tyl ko ze wzglę du na to,
że stan dard ta bo ru jest wy so ki,
au to bu sy są no wo cze sne i eko lo -
gicz ne. Po sta wio no przede
wszyst kim na to, że ob ni żo no ce -
ny bi le tów okre so wych, by za -
chę cić miesz kań ców do sta łe go
ko rzy sta nia z miej skich au to bu -
sów. Dro gie są za to bi le ty jed no -
ra zo we. Ca ły sys tem fi nan so wa -
nia trans por tu lo kal ne go dzię ki
ta kie mu po dej ściu jest o wie le
bar dziej efek tyw ny i opła cal ny. 

Czy wyj ście z KZK GOP jest moż li -
we?
Kil ka lat te mu sam pro po no wa -
łem ta kie roz wią za nie. Być mo -
że wte dy ten po mysł był re al ny.
Obec nie, ze wzglę du na pro gram
mo der ni za cji li nii tram wa jo -
wych, któ ry bę dzie re ali zo wa ny
przez kil ka naj bliż szych lat i wy -
ma ga za an ga żo wa nia ol brzy -
mich środ ków fi nan so wych oraz
re ali zo wa nia zo bo wią zań ze stro -
ny za głę biow skich i ślą skich
miast, wyj ście z KZK GOP jest
nie moż li we.

Jed ną z bo lą czek mia sta jest za -
dłu że nie lo ka to rów miej skich za -
so bów. Co moż na w tej ma te rii
uczy nić? 
Od po wiedź jed no znacz na nie
jest moż li wa. Za dłu że nie ogól -
ne ro śnie, bo spo ra część lo ka to -
rów nie jest w sta nie wyjść ze

spi ra li za dłu że nia. Dzię ki pro -
gra mo wi za po bie ga nia bez dom -
no ści, moż li wo ści od pra co wa -
nia dłu gów, oraz zin ten sy fi ko -
wa nia dzia łań win dy ka cyj nych
zmniej sza się licz ba osób za dłu -
żo nych. Wciąż jed nak tkwi my
w sta rych, trud no ścią gal nych
dłu gach.

W przy szłym ro ku od bę dą się wy -
bo ry sa mo rzą do we. Kto bę dzie
kan dy da tem na sta no wi sko pre zy -
den ta z ra mie nia Plat for my Oby -
wa tel skiej? 
Plat for ma jest jed ną z nie wie lu
w peł ni de mo kra tycz nych par tii
w tym kra ju i pro ce du ry wy bo ru
kan dy da ta na pre zy den ta mia sta
wy glą da ją na stę pu ją co. Naj pierw
wy bie ra ko ło miej skie, po tem
pro po zy cja jest prze ka zy wa -
na do re gio nu, a osta tecz nie kan -
dy da tu ry w mia stach po wy -
żej 100 ty się cy osób, za twier dza
za rząd kra jo wy. Je śli bę dzie wię -
cej niż je den „kan dy dat na kan -
dy da ta”, to w So snow cu od bę dą
się pra wy bo ry, w któ rych bę dą
uczest ni czyć wszy scy człon ko -
wie Plat for my. I to wła śnie oni
zde cy du ją. 

Czy za tem za mie rza Pan być „kan -
dy da tem na kan dy da ta”?
Do wy bo rów jesz cze bar dzo dłu -
gi okres cza su i wszyst ko mo że
się zmie nić. Nie bę dę ukry wał,
że ze wzglę du na funk cje, któ re
obec nie peł nię, je stem jed nym
z na tu ral nych kan dy da tów
do udzia łu w pra wy bo rach. Ale
za pew ne ta kich osób w so sno -
wiec kiej Plat for mie Oby wa tel -
skiej jest wię cej. Kto się zde cy -
du je, za kil ka mie się cy zo ba czy -
my. Wszyst ko się mo że wy da -
rzyć.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Inwestycja w liczbach

• trzykondygnacyjny budynek
biurowy o powierzchni 1 557 m2,

• hala magazynowo-tranzytowa
o powierzchni blisko 5 935 m2

z 54 dokami, 
• ponad 24 tys. m2 nawierzchni
utwardzonych, tj. placów
manewrowych oraz parkingów
dla samochodów ciężarowych
i osobowych, 

• wartość inwestycji 36 milionów
złotych

Gru pa Ra ben in we stu je w So snow cu
Ofi cjal nie otwo rzo no cen trum lo gi stycz ne Gru py Ra ben. Koszt in we sty cji to 36 mln zło tych.

Me tro po lii na le ży dać szan sę i wie rzyć w jej roz wój, prze ko nu je Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta

Cen trum bez par ko ma tów
Rozmowa z  Ar ka diuszem Chę ciń skim, za stęp cą pre zy den ta mia sta Sosnowca

Ja ro sław
 Adam

 ski
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Na gro dy mia sta So snow ca
w dzie dzi nie kul tu ry i spor tu ode -
bra li na de skach Te atru Za głę bia
so sno wi cza nie, któ rzy swo ją pra -
cą, ta len tem, umie jęt no ścia mi
roz sła wia ją swo je ro dzin ne mia -
sto, upo wszech nia jąc na co dzień
kul tu rę i osią ga jąc w spo rcie naj -
waż niej sze tro fea. Pod czas uro -
czy stej ga li na gro dzo no nie tyl ko
lu dzi kul tu ry i spor tu. W pierw -
szej czę ści wie czo ru waż ne od -
zna cze nia pań stwo we, czy li m.in.
Gwiaz dę Ira ku i Gwiaz dę Afga ni -
sta nu za udział w za gra nicz nych
mi sjach woj sko wych i nie na gan -

ną służ bę w pol skim kon tyn gen -
cie, ode bra li żoł nie rze i woj sko wi,
a tak że ran ni pod czas wy peł nia -
nia swo ich obo wiąz ków oraz ro -
dzi ny woj sko wych. – Pro si my
o prze ka za nie wszyst kim, któ rych
spo tka cie, i któ rzy wal czą w na -
szym imie niu, naj lep szych ży czeń
i aby śmy mo gli jak naj wię cej wi -
dzieć was w kra ju, a nie tam gdzie
na świe cie mu si cie wal czyć o po -
kój – stwier dził Ka zi mierz Gór -
ski, pre zy dent So snow ca. 

W dal szej czę ści ga li na sce nie
ko lej no po ja wi li się lau re aci na -
gród, a za nim ode bra li na gro dę,

za pro sze ni go ście mie li oka zję zo -
ba czyć krót kie fil mo we pre zen ta -
cje na te mat każ de go z bo ha te rów
wie czo ru. W pierw szej ko lej no ści
dwa wy róż nie nia za osią gnię cia
spor to we otrzy ma li pły wak Ar ka -
diusz Ku la oraz kil ku krot na mi -
strzy ni świa ta w ju -jit su, tre ner ka,
a tak że po li cjant ka w so sno wiec -
kim Wy dzia le Pre wen cji,
Agniesz ka Ber gier. – Nie na da ję
się do pra cy w skle pie spo żyw -
czym, dla te go wy bra łam pra cę
w po li cji, z cze go je stem bar dzo
dum na. Stwier dzi łam, że w ta kiej
pra cy naj le piej wy ko rzy stam mo -

je umie jęt no ści – mó wi ła pa ni
Agniesz ka. 

So sno wi czan ka wzru szy ła zgro -
ma dzą pu blicz ność nie tyl ko swo -
im przy wią za niem do mia sta i lo -
kal nym pa trio ty zmem, ale przede
wszyst kim in for ma cją, że na gro -
dę pie nięż ną, któ ra to wa rzy szy
wy róż nie niu, prze ka za ła cho rej
dwu let niej Mai Nyk, cór ce Łu ka -
sza Ny ka, straż ni ka miej skie go
z So snow ca i go rą co za chę ca ła
wszyst kich ze bra nych do udzie la -
nia po mo cy cho rej dziew czyn ce. 

Ko lej ne na gro dy spor to we tra -
fi ły do rąk Sta ni sła wa Szy dły, któ -

re go ka pi tu ła na gro dzi ła ty tu łem
naj lep sze go tre ne ra ro ku 2012
oraz do Da mia na Woj ta si ka, uzna -
ne go naj lep szym spor tow cem
ubie głe go ro ku, przede wszyst kim
za osią gnię cia w siat ków ce pla żo -
wej. 

W dzie dzi nie kul tu ry wy róż -
nio no czte ry oso by. Na gro dy
otrzy ma li: pro fe sor Mar ta Kli -
ma sa ra, wy bit na per ku sist ka
za ca ło kształt twór czo ści, so sno -
wiec ki po eta Ka rol Ba jo ro -
wicz za naj lep sze osią gnię cia
w mi nio nym ro ku, któ re go twór -
czość wzbu dza wzru sze nie i za -

chwyt oraz do cze ka ła się bar dzo
po chleb nych re cen zji kry ty ków
li te rac kich oraz mu zyk, or ga ni -
za tor kon cer tów i dzien ni karz
mu zycz ny – Mar cin Bab ko za
upo wszech nia nie kul tu ry. Spe -
cjal ną Na gro dą Ar ty stycz ną
Mia sta So snow ca za po wieść
„Ko rze niec” zo stał wy róż nio ny
wy kła dow ca Uni wer sy te tu Ślą -
skie go, pro fe sor Zbi gniew Bia -
łas, któ ry za po wie dział, że
za kil ka mie się cy po win na po ja -
wić się na ryn ku dru ga część
„Ko rzeń ca”, za ty tu ło wa na „Pu -
der i pył”. 

Zwy cięz com go rą co dzię ko wał
i gra tu lo wał pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski. – Chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim ar ty stom i spor tow com
za god ne re pre zen to wa nie na sze go
mia sta, za rów no w kra ju, jak i po -
za je go gra ni ca mi – stwier dził pre -
zy dent. – Wy jąt ko we osią gnię cia
na szych lau re atów, za rów no
w dzie dzi nie kul tu ry, jak i spor tu,
za słu gu ją na szcze gól ne uzna nie.
Ma my świa do mość,  jak wie le po -
świę ce nia i wy sił ku trze ba wło żyć,
aby  być naj lep szym – do dał pre -
zy dent. 

Mu zycz ny kli mat wie czo ru
stwo rzy ło TSG Aco ustic Trio
w skła dzie: Adam Sno pek, Woj -
ciech Grusz czyń ski i Ro nald Tu -
czy kont, a ga lę po pro wa dzi li
Agniesz ka Tam bor, pod in spek tor
w Wy dzia le Kul tu ry i Sztu ki oraz
Pa weł Du sza, na czel nik te go wy -
dzia łu. (sk)

Na gro dy w dzie dzi nie kul tu ry i spor tu tra fi ły do naj bar dziej uta len to wa nych 

Naj lep si na gro dze ni!

– Cie szę się, że mo gę pod pi sać sto -
sow ne do ku men ty wtej spra wie. To
bar dzo waż nain we sty cja dla mia sta.
So sno wiec od lat sta wia na in no wa -
cyj ność. Zmie nia swój cha rak ter
i sta je się mia stem no wo cze snych
tech no lo gii. Sieć sze ro ko pa smo wa
to je den z naj waż niej szych ele men -
tów tych prze mian – mó wił Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent So snow ca. 

– Ma my ol brzy mie do świad -
cze nie w tej bran ży, dzia ła my
na ryn ku od lat, wdra ża jąc sys tem
wwie lu mia stach. Je ste śmy prze ko -
na ni, że So sno wiec bę dzie za do wo -
lo ny z na szych dzia łań – za pew nia li
przed sta wi cie le wy ko naw cy.

Pro jekt bu do wy sie ci obej mu je
bu do wę sie ci pu blicz nej dla świad -
cze nia usług pu blicz nych on -li ne
naob sza rze Gmi ny So sno wiec. Jest
re ali zo wa ny w ra mach szer sze go
przed się wzię cia pn. „Roz wój Spo -
łe czeń stwa In for ma cyj ne go w Za -
głę biu Dą brow skim”, któ re go gmi -
na So sno wiec jest Part ne rem Prze -
wod nim. Pro jekt za kła da re ali za cję
m.in. bu do wy in fra struk tu ry szkie -
le to wej do stę pu do sze ro ko pa smo -

we go in ter ne tu, po łą cze nie sie cią lo -
kal ną na ba zie wy bu do wa nej in fra -
struk tu ry szkie le to wej in sty tu cji
gmin nych iważ nych jed no stek uży -
tecz no ści pu blicz nej, utwo rze nie pu -
blicz nych punk tów do stę pu doin ter -
ne tu, utwo rze nie cen trum za rzą dza -
nia sie cią lo kal ną i wy po sa że nie go
win fra struk tu rę te le in for ma tycz ną.

W ra mach pro jek tu prze wi du je
się bu do wę sie ci szkie le to wej
wtech no lo gii świa tło wo do wej, któ -
ra obej mie ok.74 ki lo me try, a tak że
zo sta ną za sto so wa ne róż ne go ro dza -
ju tech no lo gie ra dio we. Sieć ma słu -
żyć miesz kań com wspo sób po śred -
ni, mia no wi cie po przez udo stęp nie -
nie w spo sób rów ny sie ci ope ra to -
rom usług te le ko mu ni ka cyj nych, co
po win no wpły nąć na zwięk sze nie
kon ku ren cyj no ści na ryn ku i ob ni -
że nie cen na usłu gi te le ko mu ni ka -
cyj ne. Zo sta nie zbu do wa na tak że
sieć48 pu blicz nych punk tów do stę -
pu doin ter ne tu wpo sta ci38 hot spo -
tów oraz9 PIAPów sta cjo nar nych. 

Urzę do wi Miej skie mu oraz
m.in. szko łom, bi blio te kom, w su -
mie oko ło 245 róż nym in sty tu cjom

zte re nu mia sta w185 lo ka li za cjach,
bu do wa sie ci ma umoż li wić wdro -
że nie wie lu e -usług iapli ka cji, zwią -
za nych m.in. z trans fe rem da nych
ifo nii po mię dzy jed nost ka mi sa mo -
rzą du te ry to rial ne go i pod le gły mi
in sty tu cja mi oraz in ny mi in sty tu cja -
mi pu blicz ny mi oraz za pew nia ją -
cych prze sy ła nie da nych po mię dzy
ty mi lo ka li za cja mi, stwo rze nie jed -
no li te go sys te mu ko mu ni ka cji gło -
so wej po mię dzy jed nost ka mi sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, udo stęp nie nie
za so bów Cen trum Prze twa rza nia
Da nych czy apli ka cji, zwią za nych
z edu ka cją oraz roz wo jem ryn ku
pra cy, po zwa la ją cych nako rzy sta nie
z tre ści wi zu al nych umiesz cza nych
na por ta lach in ter ne to wych, czy
z za so bów e -le ar nin go wych bi blio -
tek, uczel ni, wy daw nictw edu ka cyj -
nych, czy por ta li in ter ne to wych, ko -
rzy sta nie zszyb kie go do stę pu doin -
ter ne tu przez oso by nie peł no spraw -
ne. Cał ko wi ty koszt in we sty cji to
kwo ta po nad22 mln zł, ado fi nan so -
wa nie wy nie sie po nad 18 mln zł.
Pra ce po trwa ją do koń ca grud nia
przy szłe go ro ku. (sk)

Będzie szerokopasmowy internet 
Ponad 22 mln zł będzie kosztować budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej
w Sosnowcu. Przygotowaną umowę podpisał Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca,
z przedstawicielami wykonawcy, czyli firmą Sprint S.A. z Olsztyna. Umowa na świadczenie usług
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Miejskiej Szerokopasmowej Sieci
Teleinformatycznej w Sosnowcu, a projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, pn.: „Rozwój Społeczeństwa
Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec. 

W pierw szej ko lej no ści „pod
nóż” pój dzie od ci nek od ul. Że -
rom skie go do pę tli Za gó rze.
W prak ty ce li nia ta zo sta nie wy -
bu do wa na od no wa. Jed no cze -
śnie zmo der ni zo wa ne zo sta ną
tak że pe ro ny na przy stan kach
Sie lec Park, Sie lec Ką pie li sko,
Sie lec Ośro dek Zdro wia, Śro du la
Osie dle, Za gó rze Ma łe oraz Za -
gó rze Pę tla. Jak pod kre śla ją
przed sta wi cie le Tram wa jów Ślą -
skich po wsta ną tak że pod jaz dy
dla nie peł no spraw nych i ozna cze -
nia dla osób nie wi do mych. In we -
sty cja bę dzie po dzie lo na na dwa

eta py. Pra ce re mon to we na od cin -
ku od Pę tli Za gó rze do ul. Że -
rom skie go, przy wy łą czo nym ru -
chu tram wa jo wym, po trwa ją
do koń ca wrze śnia 2013. W cza -
sie re mon tu od cin ka od ul. Że -
rom skie go do Pę tli Za gó rze za -
miast tram wa jów kur so wać bę -
dzie au to bu so wa ko mu ni ka cja
za stęp cza. Z utrud nie nia mi mu -
szą się też li czyć kie row cy, bo
w nie któ rych miej scach mo gą zo -
stać za mknię te pa sy są sia du ją ce
z to ra mi.

– To bar dzo waż ne za da nie,
któ re po zwo li na szyb ki do jazd

miesz kań ców Śro du li i Za gó rza
do cen trum mia sta. Mam na dzie -
ję, że tram waj zy ska sym pa ty ków,
bę dzie bo wiem szyb szy niż au to -
bus. – pod kre śla Ka zi mierz Gór -
ski, pre zy dent So snow ca.

Dru ga część in we sty cji obej -
mie prze jaz dy przy: ul. 3 Ma ja,
skrzy żo wa nie z ul. Par ko wą i ul.
Mo ścic kie go. W przy szłym ro ku
no we to ro wi sko oraz przy stan ki
po wsta ną rów nież w cią gu 
ul. 3 Ma ja, CWK („Śli mak).

In we sto rem są Tram wa je Ślą -
skie, a pra ce wy ko na Gru pa Ka pi -
ta ło wa ZUE. KP

Wnio ski na le ży skła dać w se kre -
ta ria cie Wy dzia łu Ochro ny Śro -
do wi ska i Rol nic twa Urzę du
Miej skie go w So snow cu, ul. Mo -
ścic kie go 14, I pię tro, po kój 104,
tel. 32 2960574. Wzo ry wnio -
sków moż na po brać ze stro ny in -
ter ne to wej www.so sno wiec.pl 

Wnio ski o do ta cje na le ży skła -
dać przed roz po czę ciem prac.
Do ta cje nie przy słu gu ją na in we -
sty cje już zre ali zo wa ne. Szcze gó -
ło we in for ma cje do ty czą ce za sad,
try bu oraz spo so bu roz li cza nia
do ta cji znaj du ją się w „Re gu la mi -
nie udzie la nia do ta cji ce lo wej ze

środ ków bu dże tu Mia sta So snow -
ca na za da nia ochro ny śro do wi ska
i go spo dar ki wod nej re ali zo wa ne
na te re nie Mia sta So snow ca” sta -
no wią cym Za łącz nik do Uchwa ły
nr 111/VII/2011 Ra dy Miej skiej
w So snow cu z dnia 27 kwiet -
nia 2011r. KP

Wielki remont na torach
Modernizacja linii tramwajowej, torowiska oraz przejazdów i przystanków za sumę ponad 32 mln
zł to inwestycje, które obejmą Sosnowiec w najbliższych miesiącach!

Złóż wniosek o dotację
Przypominamy, że do 30 września można składać wnioski o dotacje celowe z budżetu miasta
Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane  do realizacji 
w roku 2014.



maj 2013 nr 5

rada miejska

5

Ja kie naj więk sze wy zwa nie stoi
obec nie przed So snow cem?
Naj waż niej szym wy zwa niem
przed, ja kim stoi So sno wiec, to
wal ka z bez ro bo ciem i two rze nie
no wych miejsc pra cy. Sta ty sty ki
dla So snow ca są bar dzo nie ko -
rzyst ne. We dług sta nu na sty -
czeń 2013 r. w So snow cu sto pa
bez ro bo cia wy no si ła 15,8%,
przy śred niej wo je wódz kiej 12%
i śred niej kra jo wej 14,2%. Cza sy,
gdy hu ty, ko pal nie i za kła dy prze -
my słu lek kie go da wa ły naj wię cej
miejsc pra cy, prze mi nę ły. W to
miej sce po wsta ły za kła dy naj wyż -
szych tech no lo gii, ale nie by ły
w sta nie za peł nić tej lu ki. Uwa -
żam, że Urząd Miej ski i Ra da
Miej ska po win na z ca łą de ter mi -
na cją wal czyć o KWK „Ka zi -
mierz - Ju liusz” i prze dłu że nie jej
dzia łal no ści. To miej sce pra cy
na wie le lat. Uzbra ja nie te re nów
w ra mach Go spo dar czej Bra my
Ślą ska (Macz ki -Bór) to szan sa
na po zy ska nie no wych in we sto -
rów. Za nie zwy kle istot ne uwa żam
szyb kie po łą cze nie ul. Jed no ści
z S -1. Stwo rzy to lep szą ko mu ni -
ka cję dla za kła dów tam dzia ła ją -
cych. 

Ko mer cja li za cja jest opty mal nym po -
my słem na Szpi tal Miej ski?
Pro ble ma ty ka Szpi ta la Miej skie go
w So snow cu jest mi bar dzo do brze
zna na. Przez dwie ka den cje nad -
zo ro wa łem ja ko pre zy dent re sor to -
wy So snow ca spra wy służ by zdro -
wia, a jed no cze śnie by łem prze -
wod ni czą cym Ra dy Spo łecz nej
szpi ta la. Przez ten czas prze szli -
śmy bar dzo trud ny okres. Po przez
po łą cze nie dwóch szpi ta li, i włą -
cze nie jed ne go od dzia łu ze Szpi ta -
la Spe cja li stycz ne go Nr 5 im.
Świę tej Bar ba ry, aż po mo der ni za -
cję ta kich od dzia łów jak: So sno -
wiec kie Cen trum Opie ki nad Mat -
ką i No wo rod kiem, Od dział Or to -
pe dii, Ge ria trii oraz Skór no -We ne -
ro lo gicz ny. W ko lej no ści cze ka
mo der ni za cja ko lej nych od dzia -
łów, a zwień cze niem ma być po -
wsta nie no wo cze sne go blo ku ope -
ra cyj ne go. Ca ły czas te mu pro ce -
so wi to wa rzy szy wal ka o wy nik fi -
nan so wy i lep szy kon trakt z NFZ.
Prak tycz nie do szli śmy do ścia ny
i bez im pul su, ja ki da je ko mer cja -
li za cja, nie zbi lan su je my wy ni ku
fi nan so we go. Po zy ska nie do dat ko -
wych środ ków fi nan so wych, moż -
li wość zle ca nia do dat ko wo usług

ko mer cyj nie, wy ko rzy sta nie sprzę -
tu na kil ku zmia nach, to ar gu men -
ty, któ re na su wa ją od po wiedź, że
Ra da Miej ska pod ję ła słusz ną de -
cy zję. 

Jak Pan oce nia prze pro wa dzo ne
do tej po ry zmia ny w oświa cie i pro -
po zy cję kon so li da cji szkol nic twa za -
wo do we go?
Od po wia da jąc na to py ta nie, mu szę
po dać kil ka liczb. Ilość uczniów
w So snow cu w okre sie 2009-2011
ule gła po waż ne mu zmniej sze niu.
W szko łach pod sta wo wych uby -

ło105 uczniów, wgim na zjach497,
w li ce ach 379, a w szko łach za wo -
do wych 298. W ślad za ma le ją cą
ilo ścią uczniów mu si iść prze my śla -
na ra cjo na li za cja sie ci pla có wek.
Atam, gdzie wy stę pu je za po trze bo -
wa nie, trze ba two rzyć no we pla -
ców ki. Przy kła do wo, ist nie je pil -
na po trze ba zwięk sze nia ilo ści
miejsc wżłob kach. Wmo jej oce nie
ta ki żło bek po wi nien po wstać
naZa gó rzu lub wKli mon to wie. Po -
wsta nie Cen trum Kształ ce nia Za -
wo do we go iUsta wicz ne go po zwo li
na lep sze po zy ski wa nie środ ków
unij nych, lep sze wy ko rzy sta nie po -
sia da ne go za ple cza tech nicz ne go
i no wo za ku pio ne go sprzę tu. Sil ne
Cen trum mo że oka zać się li de rem
szkol nic twa za wo do we go w na -
szym re gio nie.

Ja ki sce na riusz wy bor czy prze wi du je
Pan w wy bo rach sa mo rzą do wych
w przy szłym ro ku?
Wy da je mi się, że ko ali cja PO-
SLD prze trwa. Nie ob ser wu ję
obec nie po waż niej szych dzia łań
od środ ko wych, co nie zna czy, że
każ de z tych ugru po wań nie bę dzie
sa mo dziel nie wal czyć o zwy cię -
stwo. 

Pro wa dzi Pan stro nę in ter ne to wą,
na któ rej moż na zna leźć dzie siąt ki
róż nych in for ma cji…
Na stro nie www.ja skier nia.pl jest
wie le in for ma cji po świę co nych kul -
tu rze, edu ka cji, spor to wi, służ bie
zdro wia ipo li ty ce spo łecz nej na sze -
go mia sta. Nie za nie dbu ję pro ble -
ma ty ki pa trio tycz nej oraz or ga ni za -
cji po za rzą do wych. Sta le po sze rzam
dział po świę co ny hi sto rii mia sta.

Jest Pan bar dzo ak tyw nym rad nym.
Ja ki od se tek spraw, z któ ry mi zgła sza -
ją się miesz kań cy, uda je się za ła twić?
Je stem rad nym Okrę gu III. Dy żu ry
od by wam na Śro du li, na Siel cu
iwKli mon to wie. Dotej po ry zło ży -
łem 145 in ter pe la cji. Du żo czy ma -
ło? Kwe stia dys ku syj na. Naj wię cej,
bo oko ło 60% spraw do ty czy pro -
ble mów zwią za nych ze sfe rą ko mu -
nal ną. Miesz kań cy zgła sza ją ko -
niecz ność na pra wy dróg, chod ni -
ków. In ter pe la cje są za ła twia ne
w mia rę szyb ko, ale nie tak szyb ko,
jak by te go chcie li miesz kań cy.
Ostat nio spo ro spraw i py tań do ty -
czy ło tak że zmian pla no wa nych
w oświa cie. Po ja wia ją się rów nież
spra wy od dłu że nia miesz kań, sta rań
omiesz ka nie ko mu nal ne, czy próśb

o po moc w za ła twie niu pra cy. Nie
wszyst ko uda je się po myśl nie za ła -
twić, ale za wsze po szu ku ję opty -
mal nych roz wią zań. Treść in ter pe -
la cji i od po wie dzi na nie za miesz -
czam naswo jej stro nie in ter ne to wej. 

Obec nie peł ni Pan funk cję se kre ta rza
w Sta ro stwie Po wia to wym w Bę dzi -
nie. Czy do świad cze nia in nych sa mo -
rzą dów moż na prze nieść na grunt
So snow ca?
Po raz pierw szy rad nym So snow ca
zo sta łem w ro ku 1984. Je stem naj -
star szym sta żem sa mo rzą dow cem
w So snow cu. Tyl ko rad ny Zyg munt
Wit kow ski ma po dob ny staż.
Wprzy szłym ro ku szy ku je się ma ły
ju bi le usz30-le cia dzia łal no ści sa mo -
rzą do wej. Przez ten okres zdo by łem
bo ga te do świad cze nie. W ostat nich
la tach do świad cze nie sa mo rzą do we
zdo by wa łem tak że w Dą bro wie
Gór ni czej oraz obec nie wSta ro stwie
Po wia to wym w Bę dzi nie. Bar dzo
wie le z do świad czeń z Dą bro wy
Gór ni czej iBę dzi nachciał bym prze -
nieść nagrunt So snow ca.

Dzię ku ję za roz mo wę

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Stałą cechą polskiego społeczeństwa jest czekanie nacud,
awzasadzie na jedną, wspaniałą zmianę, która rozwiąże
wszystkie nasze obecne iprzyszłe problemy. Oczywiście
bez żadnych kosztów, które musielibyśmy ponieść.
Ostatnie miesiące pokazały, że także władze Sosnowca
nie są wolne od tych zwodniczych miraży. Pokazuje to
wyraźnie sprawa centrów kształcenia zawodowego
i ustawicznego, których tworzenie przewidziała
nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Umożliwia ona
łączenie w jednej jednostce organizacyjnej szkół tego
samego typu (np. techników). Zdaniem zwolenników
tego pomysłu korzyści są ogromne – lepsze
wykorzystanie bazy oświatowej, elastyczne reagowanie
na sytuację na rynku pracy, organizowanie kursów
zawodowych i egzaminów kwalifikacyjnych także dla
osób dorosłych, ścisła współpraca z przedsiębiorcami,
zwiększenie konkurencyjności sosnowieckiego
szkolnictwa zawodowego w regionie. Jednym słowem,
utworzenie centrów ma rozwiązać wszystkie nasze
problemy w tym segmencie edukacyjnym. 
Jednak oprócz entuzjastów nowego rozwiązania pojawiły
się głosy osób o wiele bardziej sceptycznie nastawionych
do tej nowej idei. Wśród nich byli radni ze wszystkich
klubów oraz wielu dyrektorów sosnowieckich szkół
zawodowych. Tym ostatnim można oczywiście zarzucać,
że ich sprzeciw motywowany jest wyłącznie obawą
przedutratą „intratnych” dyrektorskich posadek, gdyby nie
to, że w przeciwieństwie do wielu innych zabierających
głos w tej sprawie są to ludzie od lat związani ze
szkolnictwem zawodowym, aswoje stanowisko popierają
merytorycznymi argumentami. Ich zdaniem znaczna
część przewidywanych korzyści należy do kategorii tzw.
pobożnych życzeń, a inne spokojnie mogą zostać
osiągnięte w obecnej strukturze organizacyjnej.
Na dodatek spośród wszystkich sosnowieckich placówek
oświatowych, sytuacja i perspektywy szkół zawodowych
wydają się stosunkowo najlepsze. Od kilku lat widać
wzrastające zainteresowanie absolwentów gimnazjów
dalszym kształceniem wtym typie szkół. Całkiem dobrze
wygląda również ich sytuacja finansowa – niektórym
znich, co jest wyjątkową rzadkością, subwencja oświatowa
wystarczy na pokrycie kosztów funkcjonowania. Czy
warto więc zmieniać coś, co całkiem dobrze funkcjonuje?

Jest jeszcze jedna okoliczność, która każe z dystansem
podchodzić do planowanych zmian. Wprowadzenie
do ustawy o systemie oświaty możliwości tworzenia
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego nie
pociągnęło za sobą zmian w strukturze i zadaniach
organów szkoły – dyrektora i rady pedagogicznej. Tym
samym żywione przez niektórych radnych (w tym
przeze mnie) nadzieje, że naczele nowej struktury stanie
sprawny menadżer, który uwolniony od większości
dyrektorskich obowiązków będzie w stanie zająć się
strategicznym planowaniem rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Sosnowcu, okazały się niemożliwe
do zrealizowania. Co gorsza, koniecznym byłoby
utworzenie jednej rady pedagogicznej złożonej
z nauczycieli wszystkich szkół wchodzących w skład
centrum. Perspektywa wielogodzinnych obrad
kilkusetosobowego ciała omawiającego problemy szkół,
klas i uczniów, z którymi większość uczestników obrad
nie ma żadnego związku, jawi się jako prawdziwy
horror. A spotkań takich w ciągu roku szkolnego
musiałoby się odbyć co najmniej kilka.
Co robić w tej sytuacji? Moim zdaniem możliwe są dwa
rozwiązania. Pierwsze, to wstrzymanie się z podjęciem
decyzji naokres dwóch lat. Dzięki temu będziemy bogatsi
o doświadczenia innych miast, które w tym czasie
zastosują podobne rozwiązania. Druga możliwość, to
wprowadzenie tzw. pilotażu, który objąłby najwyżej trzy
placówki – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych oraz Zespół
Szkół Technicznych. Mają one pokrewne profile
kształcenia, są położone dość blisko siebie, mają gorszą
od pozostałych szkół sytuację finansową, a wyposażenie
w odpowiednią aparaturę wymaga znacznych nakładów
finansowych. Ograniczona liczba placówek
zmniejszyłaby niebezpieczeństwa związane zorganizacją
pracy centrum, a własne doświadczenia służyłyby
ewentualnym dalszym decyzjom podejmowanym
wprzyszłości. 
Decyzje zapadną wkrótce. Pośpiech jest dobry
przy łapaniu pcheł. Przy zmianach w systemie oświaty
wymagany jest spokój i rozwaga. I świadomość, że
odsamego mieszania, herbata nie staje się słodsza. 

Ka rol Wi niar ski

Wie le in te re su ją cych wy da rzeń mia ło miej sce wostat -
nich ty go dniach i zdo mi no wa ło opi nię pu blicz ną.
Na pew no trze cia rocz ni ca tra ge dii smo leń skiej
iwszyst ko to co to wa rzy szy ło tej rocz ni cy wy su wa się
na czo ło. Za da wa łem so bie py ta nie jak da le ko nam
po trzech la tach od tej tra ge dii do zbli że nia w oce nie
przy czyn jej za ist nie nia. Od po wie dzi udzie li ły to wa -
rzy szą ce tej rocz ni cy or ga ni zo wa ne uro czy sto ści,
a tak że wy po wie dzi po li ty ków po szcze gól nych for -
ma cji naj wyż szych szcze bli. Wy da wa ło się, że spi sko -
wa teo ria śro do wisk zbli żo nych do PIS-u ni czym nie
po tra fi już nas za sko czyć, asta ło się wręcz od wrot nie.
Oto w wy po wie dzi pa na Ma cie re wi cza usły sze li śmy
in for ma cje wręcz szo ku ją ce, amia no wi cie to, że przy -
naj mniej trzech pa sa że rów tra gicz ne go lo tu prze ży ło.
Trud no po wie dzieć ja ki był ich dal szy los, ale ten sce -
na riusz niech do pi sze so bie spo łe czeń stwo. In for ma -
cji czy wy po wie dzi pod no szą cych at mos fe rę spo łecz -
ną by ło znacz nie wię cej, na to miast trud no na wet my -
śleć ozbli że niu wnaj bliż szych la tach, bar dziej nur tu -
je mnie py ta nie ja kie ko lej ne re we la cje usły szy my
przy oka zji ko lej nych rocz nic. Jest i dru gi te mat, któ -
ry co praw da zu peł nie z in ne go ob sza ru, napew no za -
in te re so wał, a są dzę za nie po ko ił opi nię pu blicz ną.
Wia do mość o sy tu acji w fun du szach eme ry tal nych
sta no wi in te re su ją cą lek tu rę i po ka zu je, że dru gi fi lar,
a więc OFE przez 14 lat ist nie nia był fa tal nie za żą da -
ny. Oka zu je się, że skład ki przy szłych eme ry tów wy -
no szą ce bli sko184,8 mld zło tych podwzglę dem war -
to ści znaj du ją się ak tu al nie na tym sa mym po zio mie,
cho ciaż dzi siaj ak ty wa to 270 mld zło tych. Praw dą
jest, że kry tycz nie dospo so bu in we sto wa nia OFE od -
niósł się NBP kry ty ku jąc przy tym po bie ra nie opłat.
We dług NBP przy tań szych in we sty cjach oszczęd no -
ści przy szłych eme ry tów mo gły by być o 12 proc.
wyż sze. Te ma tem za in te re so wał się rów nież rząd
prze wi du jąc zmia ny funk cjo no wa nia sys te mu. Oby
przy nio sły za mie rzo ny sku tek, a przede wszyst kim
by ły ko rzyst ne dla przy szłych eme ry tów. Nie wąt pli -
wie jest to zmar twie nie tych, któ rzy pra cu ją i chcie li -
by za bez pie czyć dla sie bie go dzi we ży cie na eme ry -
tu rze. Co ma ją jed nak po cząć Ci, dla któ rych pra ca
jest je dy nie w sfe rze ma rzeń? Spró buj my do ko nać

krót kiej ana li zy te go co wią że się z ryn kiem pra cy
w So snow cu. Osta nie ana li zy po ka zu ją że na ko niec
lu te go br. bez ro bo cie w mie ście wy nio sło 15,9 proc.
Po zapra cą więc jest oko ło12.349 osób, co jest wy so -
kim wska za niem. Mar ną po cie chą jest to, że w wie lu
mia stach wo je wódz twa ślą skie go wskaź ni ki są jesz -
cze gor sze, awnie któ rych prze kro czy ły20 proc., do -
daj my: w lu tym w kra ju bez ro bo cie wy nio sło 14,4
proc. i sta no wi ło naj wyż szy po ziom od 6 lat. To po -
ka zu je z ja ki mi pro ble ma mi przy cho dzi się zmie rzyć
i to nie tyl ko w na szym mie ście. Wio sna i la to to czas
nazła go dze nie te go pro ble mu po przez wzrost za trud -
nie nia se zo no we go, oba wiam się jed nak, że w se zo -
nie póź no je sien nym pro blem wró ci doak tu al ne go po -
zio mu. Jak wtej trud nej sy tu acji na le ży oce nić po dej -
mo wa ne dzia ła nia przez Po wia to wy Urząd Pra cy
w So snow cu? Nie ma wąt pli wo ści, że po dej mo wa ne
przez PUP wie lo kie run ko we dzia ła nia na le ży oce nić
po zy tyw nie. God nym za uwa że nia jest sys te ma tycz ne
mo ni to ro wa nie sy tu acji w so sno wiec kich za kła dach
pra cy, od no si się to dowie lu, wszcze gól no ści ko ope -
ru ją cych z fa bry ka mi sa mo cho dów, w któ rych zwol -
nie nia na stę pu ją, a to wy mu si ten pro ces rów nież
wza kła dach so sno wiec kich. Bar dzo waż nym wdzia -
łal no ści PUP jest po zy ski wa nie do dat ko wych środ -
ków na ak ty wi za cję za wo do wą zwal nia nych osób.
Wy star czy tyl ko od no to wać, że w br. w ra mach Fun -
du szu Pra cy wdys po zy cji PUP znaj du je się kwo ta8,7
mln zło tych, jesz cze więk sza su ma po zy ska na zo sta -
ła z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Do fi nan -
so wa nie po zwo li na szko le nia, zre fun do wa nie kosz -
tów za trud nie nia sub sy dio wa ne go, do ta cji dla bez ro -
bot nych de cy du ją cych się na sa mo za trud nie nie, czy
nazor ga ni zo wa nie sta ży za wo do wych. To tyl ko nie któ -
re przy kła dy po dej mo wa nych przez PUP dzia łań wce -
lu ła go dze nia trud nej sy tu acji naryn ku pra cy. Cał ko wi -
te ich roz wią za nie jest pro ble mem zło żo nym, aje śli nie
na stą pi od bi cie w go spo dar ce, mo że oka zać się w naj -
bliż szym cza sie trud nym doroz wią za nia. Naj gor szym
jest to, że we długM. F. W. Na sze PKB w2013 r. bę dzie
wynosiło tyl ko 1,3 proc., a więc bę dzie to naj gor szy
wgo spo dar ce wskaź nik od2001 ro ku. 

To masz Bań bu ła

Centrala niezgody Jeszcze o rynku pracy

Silne  Centrum może okazać się liderem szkolnictwa zawodowego w naszym regionie, przekonuje radny Zbigniew Jaskiernia 

Priorytet? Miejsca pracy   
Rozmowa ze Zbigniewem Jaskiernią, przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej, radnym klubu SLD

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

Je śli uczeń lub stu dent nie pod le -
ga obo wiąz ko we mu ubez pie cze -
niu zdro wot ne mu, po nie waż np.
nie jest jed no cze śnie pra cow ni -
kiem, mo że zo stać zgło szo ny
do ubez pie cze nia zdro wot ne go ja -
ko czło nek ro dzi ny, czy li: dziec ko
wła sne, dziec ko mał żon ka, dziec -
ko przy spo so bio ne, wnuk al bo
dziec ko ob ce, dla któ re go usta no -
wio no opie kę, al bo dziec ko ob ce
w ra mach ro dzi ny za stęp czej
do ukoń cze nia przez nie 18 lat,
a je że li kształ ci się da -
lej – do ukoń cze nia 26 lat, na to -
miast je że li po sia da orze cze nie
o znacz nym stop niu nie peł no -
spraw no ści – bez ogra ni cze nia
wie ku mał żo nek. 
Obok wy mie nio nych osób naj -
bliż szych ja ko człon ko wie ro dzi -
ny, do ubez pie cze nia zdro wot ne -
go mo gą być zgła sza ni tyl ko

wstęp ni, czy li np. ro dzi ce, po zo -
sta ją cy we wspól nym go spo dar -
stwie do mo wym z ubez pie czo -
nym opła ca ją cym skład kę
na ubez pie cze nie zdro wot ne
(jed nak ze wzglę du na wiek tej
gru py osób, nie bę dą w niej się
mie ścić stu den ci czy ucznio -
wie). Nie moż na na to miast zgło -
sić do ubez pie cze nia zdro wot ne -
go ja ko człon ka ro dzi ny in nych
krew nych, np. stu diu ją ce go bra -
ta, zię cia czy sio strzeń ca. 
Od 1 stycz nia pra wo do świad -
czeń opie ki zdro wot nej jest po -
twier dza ne elek tro nicz nie przez
sys tem eWUŚ, czy li Elek tro nicz -
ną We ry fi ka cję Upraw nień
Świad cze nio bior ców. Dla te go
waż ne jest, że by w ba zie NFZ by -
ły ak tu al ne da ne o okre sach ubez -
pie cze nia zdro wot ne go ubez pie -
czo nych i o człon kach ich ro dzin.
ZUS prze ka zu je do NFZ da ne,
któ re zo sta ły wy ka za ne w do ku -
men tach ubez pie cze nio wych. 
Płat nik skła dek, czy li pra co daw -
ca, po wi nien spraw dzić te da ne.
Szcze gól nie na le ży spraw dzić ak -
tu al ność da nych do ty czą cych
człon ków ro dzin zgło szo nych
przez ubez pie czo nych, gdyż czę -
sto zda rza się, że nie zo sta ło prze -
ka za ne wy re je stro wa nie w przy -
pad ku, gdy:
• wy re je stro wa no ubez pie czo ne -

go, któ ry zgło sił człon ka ro -
dzi ny,

• czło nek ro dzi ny ukoń czył 26
lat – o ile nie po sia da orze cze nia
o znacz nym stop niu nie peł no -
spraw no ści lub in nym trak to wa -
nym na rów ni, 

• peł no let ni czło nek ro dzi ny
ukoń czył na ukę,

• czło nek ro dzi ny, w tym dziec ko
i mał żo nek, uzy skał ty tuł
do ubez pie cze nia zdro wot ne -
go – np. po pod ję ciu pra cy, uzy -
ska niu sta tu su bez ro bot ne go,
roz po czę ciu dzia łal no ści go spo -
dar czej.

Dla te go ZUS ape lu je do płat ni -
ków skła dek, aby spraw dzi li do -
ku men ta cję ubez pie cze nio wą
oraz wy ja śni li z ubez pie czo ny m
wszyst kie wąt pli wo ści. Gdy by
oka za ło się, że nie wy re je stro wa -
no ubez pie czo ne go lub człon ków
ro dzi ny, mi mo ta kiej ko niecz no -
ści, pil nie na le ży speł nić ten obo -
wią zek. Na le ży rów nież przy po -
mnieć ubez pie czo nym o ko niecz -
no ści ak tu ali za cji in for ma cji
o człon kach ro dzi ny.
Po nie waż sy tu acja ubez pie czo -
nych zmie nia się, spraw dza nie do -
ku men ta cji chy ba nie jest dzia ła -
niem jed no ra zo wym i dla te go
naj le piej aby płat ni cy skła dek za -
re je stro wa li się na por ta lu Plat for -
my Usług Elek tro nicz nych ZUS
(pue. zus. pl) i spraw dza li na bie -
żą co, czy prze ka za ne przez nich
do ku men ty za wie ra ją ak tu al ne
da ne.
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Ubezpieczenie zdrowotne
członka rodziny

           reklama

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44, tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69, nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl, ADM - 1 ul. Sportowa 2, tel: /32/ 291-50-75, ADM - 2 ul. Lwowska
29, tel: /32/ 291-70-57, ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a, tel: /32/ 266-33-59, ADM - 4 ul. Dęblińska 7, tel: /32/ 266-32-73, ADM - 5 ul. Boh. Monte Cassino 8a, tel: /32/ 263-22-23, ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59, tel: /32/ 291-36-74,
ADM - 7 ul. 1-go Maja 21/23, tel: /32/ 266-80-26, Pasaż - ul.  Modrzejowska 1a, tel: /32/ 368-17-75/76 

Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ad res lo ka lu

Bratków 1

Racławicka 1

Racławicka 1

Modrzejowska 41

Warszawska 6

3 Maja 11 

Dęblińska 7

Sobieskiego 3 B

Sobieskiego 3D

Komandosów 5

Saperów 7

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 99

I piętro 

pok. 112 - 113

Dobrzańskiego 99  

I piętro 

pok. 114 - 115

Orląt Lwowskich 18

Wrzosowa 8 

Wrzosowa 10 

Kalinowa - pawilon

Modrzejowska 32a

Modrzejowska 32a

Warszawska 3/36

ADM 

1

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

Pow. użytk. 

w m2

41,00

22,50

20,00

24,90

263,30

219,77

36,26

87,14 + piwnica

27,28

149,40

165,40

4,14-5,60

od 4,14 do 5,60

pok. 112 – 17,79

pok. 113 – 12,50

pok. 114 - 12,92

pok. 115 – 11,80

18,00

54,93

14,40

54,40

55,13

98,00

368,76

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna,  wc wspólne, ogrzewanie – piec

kaflowy

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – nieuzbrojona w armaturę

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

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

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

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, centralne ogrzewanie

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna - wspólna

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

-

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

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

klimatyzacja

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

klimatyzacja

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

UWA GI

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze. 

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

– kanalizacyjnej w lokalu.

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

Lokal usytuowany w podwórzu, na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na parterze w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11 odrębnych pomieszczeń +

pomieszczenie wc + korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na II piętrze z wejściem od strony podwórza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

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

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

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

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

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

4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.

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

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

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

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

Garaż przynależy do budynku warsztatowego ADM – 8. 

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

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

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

strony ul. Modrzejowskiej. 

Lokal usytuowany  w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym.  Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr telefonu  
32-368-17-75. Lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. 

Stawka

minimalna

10,00

8,00

6,00

15,00

12,00

15,00

15,00

15,00

15,00

6,00

7,00

7,00

10,00

10,00

8,00

13,00

6,00

10,00

27,00

39,00

45,00

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

Zakupy przez internet

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

„Pi szę do Pa ni o po ra dę w spra wie
za ku pu pro duk tu wskle pie in ter ne -
to wym. W stycz niu br. za ku pi łam
w skle pie in ter ne to wym ma tę
do tań cze nia, po otrzy ma niu prze -
sył ki oka za ło się, że pro dukt nie jest
zgod ny z opi sem, po nie waż ma ta
mia ła dzia łać za rów no za po mo cą
kom pu te ra, jak i te le wi zo ra, nie ste -
ty ta dru ga opcja nie dzia ła. Pokon -
tak cie ze skle pem in ter ne to wym
otrzy ma łam in for ma cję, aby ode -
słać za ku pio ny to war, a sklep wy -
mie ni go na in ny, któ ry bę dzie dzia -
łać wpo łą cze niu z te le wi zo rem. Już
pierw sza rzecz, któ ra mnie za nie po -
ko iła to brak otrzy ma nia pa ra go nu,
czy też ra chun ku po twier dza ją ce go
za kup. Je dy ny do wód ja ki po sia -
dam na za kup, to ma il z in for ma cją
ozło że niu za mó wie nia i in for ma cję
owy sył ce. Za ku pio ną ma tę ode sła -
łam wraz z pi smem wy ja śnia ją -
cym, aby to war wy mie nio no
na zgod ny z opi sem. Nie ste ty
do dziś nie otrzy ma łam ani od po -

wie dzi, ani no wej ma ty. Po sia dam
po twier dze nie, że wy sła łam
do skle pu in ter ne to we go pacz kę
pocz to wą. Kon tak to wa łam się ze
skle pem, aby do wie dzieć się na ja -
kim eta pie jest roz pa trze nie mo jej
proś by, jed nak po kon tak cie te le fo -
nicz nym ka za no mi wy słać ma ila,
co też zro bi łam, do sta łam od po -
wiedź, aby po dać nr za mó wie nia,
po po da niu go już wia do mość jest
bez od po wie dzi. Bar dzo pro szę
opo ra dę co mo gę zro bić wtej spra -
wie, po nie waż nie dość, że nie mam
wy mie nio nej ma ty, to nie mam ani
zwro tu pie nię dzy, ani też wa dli we -
go pro duk tu.

Z gó ry ser decz nie dzię ku ję 
za od po wiedź”.

W przy pad ku opi sa nym przez Pa -
nią za sto so wa nie znaj du ją prze pi sy
usta wy zdnia 27.07.2002 r. oszcze -
gól nych wa run kach sprze da ży kon -
su menc kiej i zmia nie ko dek su  cy -
wil ne go (Dz. U. Nr 141, poz. 1176
ze zm.). Za tzw.  nie zgod ność to wa -
ru zumo wą    od po wia da wo bec ku -
pu ją ce go sprze daw ca wokre sie2 lat
od da ty  je go wy da nia  ku pu ją ce -
mu. Ku pu ją cy wi nien za wia do mić
sprze daw cę ostwier dzo nej nie zgod -
no ści nie  póź niej niż 2 mie sią ce
od jej stwier dze nia – wy kry -
cia, podry go rem utra ty pra wa do re -
kla ma cji zpo wo du tej nie zgod no ści. 

Wo bec za ist nie nia nie zgod no -
ści ku pu ją ce mu przy słu gu ją zgod -
nie z art. 8 usta wy o sprze da ży
kon su menc kiej upraw nie nia dożą -
da nia nie od płat nej na pra wy bądź

wy mia ny to wa ru na no wy, a gdy -
by to by ło nie moż li we lub wy ma -
ga ło nad mier nych kosz tów, al bo
też  sprze daw ca nie zdo łał usu nąć
nie zgod no ści wod po wied nim cza -
sie ku pu ją cy mo że żą dać ob ni że nia
ce ny   gdy nie zgod ność ma cha rak -
ter nie istot ny, al bo od umo wy od -
stą pić (żą dać zwro tu ce ny gdy  nie -
zgod ność jest istot na). Do żą da nia
na pra wy lub wy mia ny sprze daw ca
ma obo wią zek  usto sun ko wać się
w ter mi nie 14 dni. Brak od po wie -
dzi ozna cza uzna nie żą da nia  ku pu -
ją ce go dot. na pra wy bądź wy mia -
ny za za sad ne – art. 8 ust 3.

Z opi su spra wy przed sta wio -
ne go przez Pa nią wy ni ka, że
sprze daw ca uznał re kla ma cję i zo -
bo wią zał się do do ko na nia wy -
mia ny to wa ru. Usta wa o sprze da -
ży kon su menc kiej sta no wi, że
sprze daw ca zo bo wią za ny jest
do zre ali zo wa nia re kla ma cji
w cza sie od po wied nim, któ ry
usta la się, bio rąc pod uwa gę ro -
dzaj to wa ru i cel je go na by cia. 

Je że li sprze daw ca zwle ka z re -
ali za cją re kla ma cji, pro szę pi sem -
nie we zwać go do do ko na nia wy -
mia ny to wa ru na no wy w wy zna -
czo nym przez Pa nią od po wied nim
ter mi nie, pod ry go rem od stą pie nia
przez Pa nią od umo wy sprze da ży
iżą da nia zwro tu ce ny. Pi smo naj le -
piej wy słać do sprze daw cy li stem
po le co nym za po twier dze niem od -
bio ru. Je że li sprze daw ca na dal bę -
dzie uchy lał się od wy ko na nia re -
kla ma cji, Rzecz nik mo że pod jąć in -
ter wen cję w Pa ni spra wie. 
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„Śmie ci? Daj im ko sza!”.
Pod ta ką na zwą 22 kwiet nia,
z oka zji Świa to we go Dnia Zie -
mi, na Pla cu Stu le cia od był się
hap pe ning, w trak cie któ re go
przed szko la ki i ucznio wie po -
sprzą ta li śmie ci. Do se gre go -
wa nia śmie ci za chę ca li or ga ni -
za to rzy ak cji, czy li Ar ka diusz
Chę ciń ski, za stęp ca pre zy den ta
mia sta, Ra fał Ły sy, na czel nik
Wy dzia łu Informacji i Pro mo -
cji oraz Ar ka diusz Ka czor,

rzecz nik Wyż szej Szko ły Hu -
ma ni tas.

– Świa to wy Dzień Zie mi to
do bry mo ment, że by się wspól -
nie spo tkać i po roz ma wiać
o za ło że niach tzw. usta wy
śmie cio wej, któ ra w spo sób re -
wo lu cyj ny zmie nia za sa dy go -
spo da ro wa nia od pa da mi – za -
in au gu ro wał ak cję na „Pa tel ni”
Ar ka diusz Ka czor. 

Urzęd ni cy cier pli wie tłu ma -
czy li, ja kie go ro dza ju śmie ci po -

win ny tra fić do po jem ni ków
na od pa dy su che, mo kre i szkło
oraz od po wia da li na licz ne py ta -
nia miesz kań ców. Przed szko la ki,
po za ło że niu rę ka wi czek, od ra zu
za bra ły się do pra cy, a reszt ki od -
pa dów po sprzą ta li ich star si ko le -
dzy. Po jem ni ki zo sta ły bar dzo
szyb ko za peł nio ne, a po zo sta łe
śmie ci tra fi ły do wor ków.

– Od 1 lip ca cze ka nas pew na
re wo lu cja, choć to nie co sło wo na
wy rost. Se gre go wa nie śmie ci to w

koń cu żad na sztu ka, ale ko niecz -
ność. Śmie ci wy rzu ca my wszy -
scy, a se gre gu ją wciąż nie licz ni.
Tym cza sem to eu ro pej skie stan -
dar dy, któ re już od daw na po win -
ni śmy speł niać –prze ko ny wał Ar -
ka diusz Chę ciń ski. 

Nie tyl ko uda ło się szyb ko
po se gre go wać śmie ci, ale tak że
stwo rzyć zie lo ną ma pę eko so -
sno wi czan, na któ rej po ja wi ły się
od ci ski kciu ków uczest ni ków
hap pe nin gu i so sno wi czan, któ -
rzy po pie ra ją ko niecz ność se gre -
go wa nia śmie ci. 

Ak cja „Śmie ci? Daj im ko -
sza!” by ła ko lej nym wspól nym
przed się wzię ciem Wyż szej
Szko ły „Hu ma ni tas” i Urzę du
Mia sta, któ rzy współ pra co wa li
wcze śniej przy oka zji mię dzy na -
ro do we go pro jek tu eko lo gicz ne go
ECOWAS, za kła da ją ce go pod no -
sze nie świa do mo ści zwią za nej z
pro eko lo gicz ny mi za cho wa nia mi
miesz kań ców, do ty czą cymi go -
spo dar ki od pa da mi. 

Tekst i fo to: Syl wia Ko sman

„Pu der i pył” to kon ty nu acja po -
wie ści Zbi gnie wa Bia ła sa „Ko -
rze niec”. Książ ka tra fi do sprze -
da ży 20 wrze śnia. 12 kwiet nia
w Pa ła cu Die tla jej frag men ty
czy ta li ak to rzy Te atru Za głę bia.

To by ła nie la da grat ka dla
wszyst kich tych, któ rych za fa -
scy no wa ły lo sy bo ha te rów „Ko -

rzeń ca”. We wspa nia łych wnę -
trzach pa ła cu Die tla moż na by -
ło po słu chać frag men tów po -
wie ści „Pu der i pył” – tek sty
czy ta li ak to rzy Te atru Za głę bia:
Agniesz ka Okoń ska, Mi chał
Ba ła ga, Alek san der Bli tek,
Krzysz tof Ko rze niow ski, To -
masz Mu szyń ski. Pod czas spo -

tka nia roz da no książ ki „Ko rze -
niec” z au to gra fa mi au to ra i ak -
to rów. Na spo tka nie przy szło
po nad 250 osób – re la cjo no wał
Mi chał Sta rzyń ski z Wy dzia łu
In for ma cji i Pro mo cji.

Suk ces książ ki Zbi gnie wa
Bia ła sa „Ko rze niec”, nad któ rym
me ce nat ob ję ło mia sto So sno -
wiec, prze ło żył się na suk ces Te -
atru Za głę bia. Zna ko mi ta ada pta -
cja To ma sza Śpie wa ka, re ży se ria
Re mi giu sza Brzy ka, jak i świet -
na gra ak to rów spo wo do wa ła, że
sztu ka na pod sta wie „Ko rzeń ca”
ob sy pa na zo sta ła desz czem na -
gród:
• Na gro da Głów na Fe sti wa lu

Dra ma tur gii Współ cze snej
„Rze czy wi stość przed sta wio -
na” Za brze 2012 – Re mi giusz
Brzyk za re ży se rię spek ta klu

„Ko rze niec”
• Na gro da Ak tor ska Fe sti wa lu
Dra ma tur gii Współ cze snej
„Rze czy wi stość przed sta wio -
na” Za brze 2012 – Ma ria Bień -
kow ska za ro lę w spek ta klu
„Ko rze niec”

• Na gro da za dru go pla no wą ro -
lę żeń ską dla Edy ty Osto jak
na 5. Mię dzy na ro do wym Fe -
sti wa lu Te atral nym Bo ska Ko -
me dia w Kra ko wie

• Na gro da za mu zy kę ory gi nal ną
dla Jac ka Grud nia na 5. Mię -
dzy na ro do wym Fe sti wa lu Te -
atral nym Bo ska Ko me dia
w Kra ko wie

• Głów nana gro da – Fa na be ria Pu -
blicz no ści na Wał brzy skich Fa -
na be riach Te atral nych2012. KP

Po raz dzie wią ty prof. Adam Gie rek,
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go
i pre zy dent mia sta Dą bro wy Gór ni -
czej Zbi gniew Pod ra za za pra sza ją
do wspól ne go sa dze nia la su, tym ra -
zem w en kla wie le śnej Błę do -
wie – Wy pa le ni skach. 

Po więk sza nie ob sza rów le śnych,
za le ca ne przez Unię Eu ro pej ską, to
waż ny ele ment zma gań ze skut ka mi
zmian kli ma tycz nych na Zie mi.

Tra dy cyj nie or ga ni za to rem na sa -
dze nia La su Eu ro pej skie go jest Spo -
łecz ne Ogól no pol skie Sto wa rzy sze -
nie im. Edwar da Gier ka oraz Le śnic -
two Ło sień. 

Ma te ria łem bę dą tym ra zem sa -
dzon ki drzew li ścia stych – ol cha i dę -
by. Uczest ni cy te go rocz nej ak cji, dla
upa mięt nie nia 100. rocz ni cy uro dzin
Edwar da Gier ka, po sa dzą do dat ko wo
w en kla wie 100 sztuk dę bów.

Wśród uczest ni ków bę dą przed sta -
wi cie le Sto wa rzy sze nia Po ko le nia,
Sto wa rzy sze nia Ini cja tyw Spo łecz -
nych, To wa rzy stwa Przy ja ciół Dą bro -
wy Gór ni czej, Sto wa rzy sze nia In ży -
nie rów i Tech ni ków Prze my słu Hut -
ni cze go, przed sta wi cie le spo łecz no -
ści po szcze gól nych dziel nic mia sta

Dą bro wy Gór ni czej. Za po wia da ją
swo je przy by cie przed sta wi cie le róż -
nych śro do wisk z Ka to wic, Za brza,
By to mia, Bę dzi na i So snow ca. 

Po za koń cze niu na sa dze nia od bę -
dzie się tra dy cyj ny pik nik le śny
przy ogni sku, kieł ba skach, gro chów -
ce i mu zy ce.

Zbiór ka chęt nych na stą pi 27
kwiet nia /so bo ta/ o go dzi nie 8.00
na par kin gu przy Pa ła cu Kul tu ry Za -
głę bia w Dą bro wie Gór ni czej. ARC

PlAN koNcERtóW:
16.00 – Worms of Senses 
17.00 – The Abstinents
18.00 – St. James Hotel
19.00 – Ms. No One
20.00 – Holly Blue
21.00 – hipiersoniK 

Ponadto zapraszamy do Parku
Sieleckiego na imprezy majówkowe
w dniach 1-5 maja.
2 maja
11.00 – 17.00 – turnieje sportowe
z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci
i młodzieży.
3 maja
11.00 – 17.00 – występ grup 
rekonstrukcyjnych, turnieje rycerskie,
pokazy broni, występy czerwonych
beretów, pokazy dawnych obyczajów,
zabawy z publicznością.
4-5 maja
Całodzienna dyskoteka połączona
z występami amatorskich grup
artystycznych.
1-5 maja
Na terenie Parku Sieleckiego będzie
rozstawione wesołe miasteczko. 

W związku z rozpoczęciem modernizacji linii tramwajowej w Sosnowcu przy 
ul. 3 Maja - od CWK do Pętli Zagórze - od przystanku „Sielec Park” do pętli Zagórze
wstrzymany zostanie ruch tramwajowy. W związku z tym od 22 kwietnia
wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej.
• linia tramwajowa nr 15 kursować będzie na trasie Katowice Pl. Miarki – Sosnowiec
Pogoń Akademiki (częstotliwość co 30 minut),

• linia tramwajowa nr 36 kursować będzie na trasie  Brynów Pętla - Sosnowiec
Wspólna (częstotliwość co 30 minut),

•na trasie Sosnowiec Urząd Miasta – Sosnowiec Zagórze Osiedle uruchomiona
zostanie autobusowa komunikacja zastępcza - linia nr T-15 - kursująca w godzinach
szczytowych w dni robocze oraz codziennie w godzinach nocnych. RED

Majówka w Parku Sieleckim

– Ce chą wspól ną ar ty stów wy stę pu ją cych
na Fa la mi May Day jest m.in. to, że wszy -
scy na gra li nie daw no no we, au tor skie pio -
sen ki, któ re znaj dą się na trze ciej czę ści
pre sti żo wej kom pi la cji „Se ale sia” (pre mie -
ra w czerw cu 2013 r.). Wie lu z nich za re je -
stro wa ło wła śnie swo je no we pły ty. Wszy -
scy gra ją cie ka wą mu zy kę. I co raz od waż -
niej kro czą swo ją dro gą – mó wi Mar cin
Bab ko z wy daw nic twa Fa la mi.

Pod czas fe sti wa lu czyn ne bę dzie sto -
isko z wy daw nic twa mi al ter na tyw ny mi
ar ty stów z woj. ślą skie go i ca łej Pol ski
(książ ki, pra sa, ga dże ty). Od bę dą się
rów nież kon kur sy, w któ rych na gro da mi
bę dą pły ty i książ ki. KP

1 maja zapraszamy do Parku
Sieleckiego na miejski piknik
kulturalny Falami May Day. Zagrają:
hipiersoniK, Holly Blue, Ms. No One,
St. James Hotel, The Abstinents
i Worms of Senses. Wstęp wolny!
Początek godz. 16.00.

„Puder i pył” w Pałacu Dietla

Śmieci „dostały” kosza 

W week end 19-21 kwiet nia w so sno -
wiec kim Eg zo ta rium od by ła się ko -
lej na edy cja wio sen nej wy sta wy or -
chi dei. Te go rocz na im pre za od by ła
się pod na zwą Dni Or chi dei i Owa -
dów Świa ta. Nie za bra kło licz nych
kwia to wych kom po zy cji, kier ma szu
oraz nie za stą pio nych po rad spe cja li -
stów w ho dow li ro ślin.

– Cięż ko wyjść stąd z pu sty mi rę -
ko ma – śmie je się Mag da le na Mu -
szyń ska, miesz kan ka So snow ca – go -
ści my nie mal na każ dej edy cji so sno -
wiec kiej wy sta wy or chi dei i za wsze
mo ja ko lek cja wzbo ga ca się o kil ka
oka zów. Tym ra zem nie mo głam so -
bie od mó wić m.in. Pha la enop sis Mi -
ni, któ re pięk nie wy glą da ją w du żych,
róż no ko lo ro wych, wie lo kwia to wych

kom po zy cjach, fa le nop sis „Roy al
Blue” o pięk nym, elek try zu ją cym
błę kit nym ko lo rze oraz tzw. mo tyl -
nika o drob nych żół tych kwia tach
przy po mi na ją cych osia dłe na chwi lę
na ło dy dze drob ne mo tyl ki. Wy sta wa
za wsze jest peł na in spi ra cji – do da je. 

Or ga ni za to ra mi wy sta wy by li:
So sno wiec ki Klub Mi ło śni ków Or -
chi dei, Miej ski Za kład Usług Ko mu -
nal nych, Go spo dar stwo Ogrod ni cze
Sta ni sła wa Go łę biow skie go z Czę -
sto cho wy oraz CarniSana, in ter ne to -
wy sklep ro ślin mię so żer nych. Im -
pre za od by ła się pod pa tro na tem pre -
zy den ta mia sta So snow ca – Ka zi -
mie rza Gór skie go.

Tekst i fo to: mz

Egzotarium rozkwitło

Najmłodsi uczyli się segregowania śmieci

Zmiany w funkcjonowaniu tramwajów

Posadzą Las Europejski
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Sześć im prez i sześć lo ka li za cji. Skan dia
Ma ra ton Lang Te am prze je dzie w tym
ro ku, przez ca łą Pol skę. Za go ści my
na Po mo rzu, w Pol sce cen tral nej i na po -
łu dniu. Start – już w so bo tę 27 kwietnia
w War sza wie. Mia stecz ko ru sza o 8. Nie
za brak nie nas też w: Kra ko wie, Kro ko -
wej, Dą bro wie Gór ni czej, By to wie
i Kwi dzy nie. Do wy bo ru – czte ry dy -
stan se. Ro dzin ny – 6 km, mi ni – 37 km,
me dio – 60 km i dy stans dla za wo dow -
ców – grand fon do – 81 km. Ce lem
Skan dii Ma ra ton Lang Te am – pro mo cja
ak tyw ne go try bu ży cia. Na sza re dak cja
ob ję ła pa tro nat nad im pre zą, któ ra od sa -
me go po cząt ku przy cią ga tak wie lu ama -
to rów ro we ro we go sza leń stwa.

Jest nas co raz wię ceJ!

– Wubie głym ro ku wna szych ma ra to nach
wy star to wa ło po nad 7000 uczest ni ków. To
dla nas do wód na to, że to, co ro bi my ma
sens – mó wi dy rek tor ge ne ral ny za wo dów
Cze sław Lang. – W tym ro ku star tu je my
w War sza wie. Nie ła two zor ga ni zo wać ma -
ra ton w sto li cy. To dla nas do dat ko wa mo -
bi li za cja. Miesz kań ców War sza wy spo ty -
ka my nawszyst kich tra sach na sze go cy klu.
Dla te go za le ża ło nam na tym, by wyjść im
naprze ciw iwró cić ze Skan dią Ma ra to nem
Lang Te am do sto li cy. Uda ło się – do dał
Cze sław Lang.

skandia Maraton – zabawa
i wyzwanie

– Na sze ma ra to ny or ga ni zu je my od sied -
miu lat.  Ba wi my się i two rzy my cie ka wą
ini cja ty wę. Na po cząt ku by ła nas garst ka,
a dziś jeż dżą z na mi ty sią ce osób – mó wi
Pa weł Ziem ba, pre zes za rzą du Skan dia Ży -

cie TUS.A. – Chcę dziś po dzię ko wać wło -
da rzom miast, któ re z na mi współ pra cu ją.
Lo gi sty ka na szych przed się wzięć to du że
wy zwa nie – do da je Pa weł Ziem ba. – Spra -
wiać, by Po la kom się chcia ło. By chcia ło
nam się żyć ak tyw nie. To nasz cel. Sza le -
nie waż ne, pod czas ma ra to nów Skan dii,
jest tak że to, by każ dy za wod nik czuł się,
jak uczest nik pro fe sjo nal ne go wy ści gu.
Dla te go za pew nia my star tu ją cym in dy wi -
du al ny po miar cza su i gwa ran tu je my, że
pod czas na sze go ma ra to nu moż na się po -
czuć tak, jak pod czas star tu w To ur de Po -
lo gne. Staw ka jest in na, ale za to – jest nas
wię cej! – koń czy sta ły uczest nik ma ra to -
nów Skan dii.

tak że dla za wo dow ców

W ra mach za wo dów Skan dii, to czyć się
bę dzie tak że ry wa li za cja o Pu char Pol ski
w ma ra to nie. Za wod ni cy z li cen cja mi po -
wal czą na naj dłuż szym dy stan sie. PP roz -
gry wa ny bę dzie pod czas pię ciu edy cji.
Z ry wa li za cji wy łą czo ny jest wy ścig
w War sza wie. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
uwzględ nia ne bę dą naj lep sze czte ry
z pię ciu po zo sta łych edy cji.

na gro dy

W tym ro ku – nie bra ku je no wo ści. Zmie -
nia ją się za sa dy ry wa li za cji ona gro dę głów -
ną – Je epa Com pa sa. Zwy cięz cę po zna -
my 28 wrze śnia w Kwi dzy nie. Te mat kon -
kur su – „Ro wer mo ja pa sja”. By wziąć
udział w ry wa li za cji o na gro dę głów ną,
trze ba wy star to wać w przy naj mniej trzech
edy cjach Skan dia Ma ra to nu Lang Te am. To
nie wszyst ko! Na tra sie każ dej edy -
cji – obec ne bę dzie mo bil ne stu dio fo to gra -
ficz ne. By li czyć się wwal ce oJep pa – trze -

ba dać się sfo to gra fo wać – i fo to gra fią udo -
wod nić, że... „Ro wer to – mo ja pa sja”! Je ep
Com pas to nie je dy na na gro da. Do wy gra -
nia są tak że wy ciecz ki doTren ti no, ze gar ki,
oku la ry, stro je ko lar skie i od żyw ki.

zMia ny i no wo ści

– Na szym ce lem jest to, by każ de go ro ku
wpro wa dzać zmia ny i udo sko na lać na sze
ma ra to ny. Gdy ro dził się po mysł cy klu
Skan dia Ma ra ton Lang Te am, wspól nie
z Cze sła wem Lan giem ma rzy li śmy, by
z ma ra to nem Skan dii od wie dzać wszyst -
kie za kąt ki Pol ski. Stąd po mysł na no we
lo ka li za cje – mó wi Pa weł Ziem ba. – Nie -
ustan nie szu ka my no wych tras i no wych
miejsc. W tym ro ku po raz pierw szy za -
wi ta my do Kro ko wej i Dą bro wy Gór ni -

czej. Po la tach wra ca my też do War sza -
wy. Mam na dzie ję, że sto li ca wy zna czy
no we stan dar dy, bo za po wia da się fan ta -
stycz na im pre za – do da je pre zes za rzą du
Skan dia Ży cie TU S.A. – Dla na szej fir -
my, ma ra to ny współ or ga ni zo wa ne z fir -
mą Lang Te am, to sza le nie waż na ini cja -
ty wa. Chce my by przy ja cie le Skan dii
Ma ra to nu, by li tak że przy ja ciół mi Skan -
dii. Pie nią dze – wzbu dza ją emo cje, po -
dob nie jak spor to wa ry wa li za cja w ma ra -
to nie. „Skan dia” – czu je się do sko na le za -
rów no pod wzglę dem fi nan so wym, jak
i kon dy cyj nym – dla te go obie cu je my, że
nasz ze spół, bę dzie bar dzo ak tyw ny pod -
czas wszyst kich edy cji. Na pew no do je -
dzie my do me ty na każ dym eta pie
i na pew no nie bę dzie my ostat ni – koń czy
Pa weł Ziem ba.

co Jesz cze no we go?

– Jak za wsze Skan dia Ma ra ton Lang Te -
am – to oka zja do pro mo wa nia ak tyw ne -
go try bu ży cia i wy cho wa nia przez sport.
Cie szy nas co raz więk sza licz ba ro dzin
i mło dzie ży, star tu ją cej w na szym ma ra -
to nie. W tym ro ku ma my jed nak do dat -
ko wy cel – cha ry ta tyw ny. Część środ ków
fi nan so wych prze ka że my po trze bu ją -
cym – za po wia da Cze sław Lang.

sta łe punk ty

Po raz czwar ty fi nał im pre zy od bę dzie się
w Kwi dzy nie. – Kwi dzyn to zde cy do wa nie
mia sto spor tu. Od kąd go ści my Skan dię Ma -
ra ton Lang Te am – ko lar stwo sta ło się u nas
bar dzo mod ne. Na si miesz kań cy już oddaw -
naszy ku ją for mę. My, ja ko sa mo rząd, tę mo -
dę wspie ra my – wy ja śnia Jan Ko złow ski,
zUrzę du Mia sta wKwi dzy nie. – Ta im pre -
za jest dla nas bar dzo waż na, dla te go – spe -
cjal nie na to wy da rze nie po wo łu je my mło -
dzie żo wą re pre zen ta cję mia sta. Chęt nych
nie bra ku je. To dla nas do wód na to, że cza -
sy się zmie nia ją, tech no lo gia idzie do przo -
du, ro we ry są szyb sze i lżej sze, ale dresz czyk
emo cji na star cie po zo sta je wciąż ten
sam! – do da je przed sta wi ciel Kwi dzy na.

skandia Maraton lang teaM
w Mediach

Nare la cje ze Skan dii Ma ra to nów Lang Te -
am za pra sza my doTVP1. Pierw sza znich
już 28 kwiet nia, tuż po Sport Wia do mo -
ściach (oko ło go dzi ny 20.00). Nie za brak -
nie nas tak że w ser wi sach ra dia RMF FM,
por ta lu Onet. pl, w ty go dni ku „Wprost”,
Prze glą dzie Spor to wym iwwie lu ma ga zy -
nach i por ta lach ro we ro wych. mz

Dr Alek san dra Niedź wiec ki, dy rek tor ka In -
sty tu tu Ba daw cze go Me dy cy ny Ko mór ko wej
Dr Ra tha w Ka li for nii, wy gło si ła 22 kwiet -
nia w au li Wy dzia łu Na uk o Zie mi Uni wer -
sy te tu Ślą skie go wy kład „Me dy cy na ko mór -
ko wa: jak żyć dłu żej i zdro wiej”. Spo tka nie
zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez so sno wiec ką
gru pę dzia ła ją cą w ra mach Uni wer sy te -
tu III Wie ku, któ ra licz nie sta wi ła się na spo -
tka niu. Wy kła du wy słu cha li tak że ucznio -
wie, stu den ci i so sno wi cza nie, któ rzy in te re -
su ją się me dy cy ną. 

– Dok tor Alek san dra Niedź wiec ki, jest dy -
rek tor ką ba dań In sty tu tu Me dy cy ny Ko mór ko -
wej Dr Ra tha w Ka li for nii, jak rów nież wi ce -
pre zy den tem Fun da cji Zdro wia Dr Ra tha
i człon kiem za rzą du Dr Rath Edu ca tion Se rvi -
ces. Swo ją wie dzę i umie jęt no ści z za kre su
bio che mii uzy ska ła na Uni wer sy te cie War -
szaw skim, gdzie już z ty tu łem dok to ra, pod ję -
ła pra cę na sta no wi sku ad iunk ta w Ka te drze
Bio che mii. Ze wzglę du na spe cy fi kę pro wa -
dzo nych ba dań dal sza ka rie ra na uko wa dr Nie -
dźwiec kiej roz wi ja ła się da le ko od Pol ski
i od Eu ro py, na kon ty nen cie ame ry kań skim.
Tam też po świę ci ła się dal szej pra cy na uko wej
nad me ta bo li zmem ko mór ko wym, me cha ni -
zma mi po dzia łu ko mó rek, ge ne tycz ny mi i mo -
le ku lar ny mi me cha ni zma mi sta rze nia się
na Uni wer sy te cie Roc ke fel le ra w No wym Jor -
ku i Uni wer sy te cie To ron to. W prze bie gu swo -
jej na uko wej ka rie ry Dr Nie dźwiec ki współ -

pra co wa ła z dwo ma lau re ata mi Na gro dy No -
bla, pro fe so rem Ge ral dem Edel ma nem i Dr
Li nu sem Pau lin giem. Szko da, że tak da le ko.
Ale ta ki los – przed sta wia ła wy kła dow cę Gra -
ży na Ła doń, prze wod ni czą ca Sa mo rzą du
UTW. 

Dr Niedź wiec ki pra co wa ła w In sty tu cie Li -
nu sa Pau lin ga nad me cha ni zma mi sta rze nia
i na stęp nie ob ję ła kie row nic two ba dań
nad cho ro ba mi ser ca. Roz po czę ła tak że
współ pra cę z na ukow cem dr Mat thia sem
Rath’em, z któ rym pro wa dzi ła ba da nia nad ro -
lą sub stan cji od żyw czych w cho ro bach ser ca
i ukła du krą że nia. Na ukow cy pra cu ją już po -

nad 10 lat, pro wa dzą ba da nia na uko we i pra cu -
ją w Fun da cji Zdro wia Dr Ra tha, or ga ni za cji
„non – pro fit”. 

– Twór cą me dy cy ny ko mór ko wej jest dr
Mat thias Rath, któ ry do ko nał prze ło mu w ro zu -
mie niu głów nych przy czyn współ cze snych cho -
rób chro nicz nych, ta kich jak cho ro by ser ca, cu -
krzy ca czy oste opo ro za. Dr Rath udo wod nił, że
więk szość cho rób chro nicz nych roz wi ja się
na sku tek dłu go trwa łe go nie do bo ru spe cy ficz -
nych mi kro ele men tów w ko mór kach na sze go
cia ła – wy ja śnia ła dr Niedź wiec ki. – W od róż -
nie niu od me dy cy ny kon wen cjo nal nej, ce lem
me dy cy ny ko mór ko wej, jest wy eli mi no wa nie
cho rób przez iden ty fi ka cję ich źró deł na pod sta -
wie ko mór ki. Naj częst szą przy czy ną nie pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia ko mó rek, któ re pro -
wa dzą do zmian cho ro bo wych, są chro nicz ne
nie do bo ry nie zbęd nych skład ni ków od żyw -
czych ta kich jak: wi ta mi ny, mi ne ra ły, pier wiast -
ki śla do we, ami no kwa sy – do da ła. 

Dłu go trwa ły nie do bór wi ta min i in nych skład -
ni ków od żyw czych pro wa dzi do nie pra wi dło wej
funk cji tych ko mó rek, przy spie sza pro ce sy sta rze -
nia na czyń krwio no śnych i pro wa dzi do sze re gu
cho rób. – Sam brak wi ta mi nyC pro wa dzi dode -
pre sji, oste opo ro zy, po ja wie nia się no wo two rów
oraz przed wcze sne go sta rze nia się or ga ni -
zmu – mó wi ła dr Alek san dra Niedź wiec ki. 

Prze strze ga ła tak że przed kon cer na mi far -
ma ceu tycz ny mi, na sta wio ny mi przede wszyst -
kim na zysk i za ra bia nie pie nię dzy. (sk) 

Postaw na witaminy i minerały 

Sezon rowerowy czas zacząć!
Atmosfera kolarskiego święta, brak ograniczeń, trasy dostosowane do zróżnicowanego poziomu uczestników – czyli Skandia Maraton Lang Team 2013. By do nas dołączyć – wystarczy rower i kask! 
Tu nie ma przegranych – można tylko wygrać! – Czasy się zmieniają, technologia idzie do przodu, rowery są szybsze i lżejsze, ale dreszczyk emocji na starcie pozostaje wciąż ten sam! 

Czesław Lang (l) przedstawił trasę Skandia Maraton Lang Team
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30. 03.– ogień trawił ponad100-metrową halę
cegielni położonej przy ul. Niweckiej. Ugaszenie
obiektu trwało kilkanaście godzin. Wakcji brały
udział 32 jednostki straży pożarnej – ponad80
strażaków z 7 miast. Cegielnia istniała blisko 140
lat, wyprodukowała około 600 milionów cegieł.
Specjalizowała się wprodukcji cegły pełnej.
WSosnowcu przyczyniła się do rozwoju miasta.
Z cegły wyprodukowanej w tym zakładzie
powstała większość obiektów użyteczności
publicznej, w tym sosnowieckiej Katedry, pałaców
i budynków mieszkalnych.
3.04.– pochodząca z Sosnowca Klaudia
Strzyżewska znalazła się wgronie 14 finalistek
programu Top Model. Klaudia ma21 lat. Przy
wzroście 179 cm waży 52 kg. Jej wymiary to 83-
63-85. Na stronie programu możemy przeczytać,
że w szkole dokuczały jej koleżanki, bo była chuda
jak patyk. Z czasem zauważyła swoje atuty
i postanowiła zrealizować największe
marzenie – zostać modelką.
4.04. – dziesięcioosobowa grupa uczniów
Gimnazjum nr 14 zaprezentowała się podczas
X Jubileuszowego Przeglądu Krótkich Form
Teatralnych „Tacy sami”. Celem konkursu było
uwrażliwienie młodzieży na problemy
i oczekiwania osób niepełnosprawnych.
Autorskie przedstawienie pt. „Rozwiń skrzydła”
zajęło II miejsce. Jedną z przyznanych nagród
było zaproszenie młodzieży do radia eM
w Katowicach.
9.04.– wUrzędzie Miejskim miało miejsce kolejne
z cyklu spotkanie władz samorządowych
zmłodzieżą sosnowieckich szkół. Tym razem
zuczniami Gimnazjum nr 6 i 12 spotkał się
Mateusz Rykała, przewodniczący Rady Miejskiej.
W spotkaniu uczestniczyła także Suzsanna
Csontos zWęgier, która przebywała gościnnie
wnaszym mieście na zaproszenie dyrekcji
Gimnazjum nr 18 w ramach programu Comenius. 
8-19.04. – grupa młodzieży ZSTiL wraz
z nauczycielami, w ramach Projektu Comenius
ACTION SPEAK LOUDER THAT WORDS wyleciała
na Cypr. Celem wyjazdu była realizacja kolejnego
etapu projektu – wymiana młodzieży.
10.04. – wCentrum Informacji Miejskiej odbyły się
kolejne „Śląsko-Zagłębiowskie Rozmówki
Okazjonalne”. Tematem były „Historyczne kolonie
i osiedla robotnicze wSosnowcu”. Spotkanie
uzupełniła prezentacja zdjęć sosnowieckich kolonii
i osiedli robotniczych od lat 30. XIXwieku.
Prelekcję poprowadziła Ewa Chmielewska,
historyk sztuki z sosnowieckiego Muzeum.
10.04. – w centrum miasta przy tzw. plastrach
miodu wewnątrz China 2 Go kręcono zdjęcia
do filmu pt. „Agnieszka” w reżyserii Tomasza E.
Rudzika. W rolach głównych zobaczymy Karolinę
Gorczycę iWojciecha Zielińskiego. 
11.04.– w II LO im. E. Plater odbył się drużynowy
konkurs matematyczny PLATMAT dla uczniów
gimnazjum. Zwycięzcami została drużyna
zGimnazjum nr 16 w składzie: Marcel Rychlewski
oraz Jan Czapla, namiejscu II i III uplasowały się
drużyny z Gimnazjum nr 25, odpowiednio
w składzie: Marcel Groniak iWeronika Przetacznik
oraz Wiktoria Bąchorek i Zuzanna Kobiela. 
11-13. 04. odbył się IXOgólnopolski Konkurs
Wokalny im. Ludomira Różyckiego
wPSM I i II stopnia im. L Różyckiego wGliwicach,
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gliwice.
Alicja Ciesielczuk, uczennica SM II stopnia
wSosnowcu z klasy śpiewu solowego prof.
Małgorzaty Lasoty  zdobyła III nagrodę.
12.04.– wZamku Sieleckim otwarto wystawę pt.
„Zamek Sielecki – sześć wieków historii”.
Wystawa potrwa do 4 sierpnia.
16.04.– wGalerii „U belfrów” odbył się wernisaż
wystawy fotografii autorstwa Joanny Bratko-
Lityńskiej pn. „Kolory(t) mojego miasta”.
16.04. – wAuli Biblioteki Głównej przy ul.
Kościelnej 11 odbyło się spotkanie autorskie
z dziennikarzem, podróżnikiem,
eseistą – Mariuszem Wilkiem, mieszkającym na co
dzień pod kołem podbiegunowym.
26.04.– wOddziale ZUS przy ul. Partyzantów1
odbyło się bezpłatne szkolenie na temat
„Podstawa wymiaru zasiłków w razie choroby
imacierzyństwa”. (U)

Z „Ku rie rem” po mie ście

Młodzieżowa Akademia
Teatralna w ubiegłym roku
obchodziła dziesięciolecie istnienia.
To lata ciężkiej pracy, ale także
licznych sukcesów…
Mło dzie żo wa Aka de mia Te atral -
na dzia ła już po nad dzie sięć lat.
Aka de mia po wsta ła jesz cze
za cza sów pa ni dy rek tor Jo lan ty
Szczu rek. Pier wot nie za ję cia od -
by wa ły się Klu bie im. Ja na Kie -
pu ry przy ul. Bę dziń skiej 6. Po -
tem prze nie śli śmy się nauli cę Bę -
dziń ską65. Tu taj mie ści się na sza
sta ła ba za. Ma my do dys po zy cji
sce nę, a tak że miej sce, gdzie prze -
cho wu je my ko stiu my, re kwi zy ty
igdzie mo że my ćwi czyć. Pra cu ję
dwa ra zy w ty go dniu z trze ma
gru pa mi. To gru py o róż nym za -
awan so wa niu, je śli cho dzi o teo -
rię i prak ty kę. 

Czym różnią się zwykłe zajęcia
teatralne od działalności
Młodzieżowej Akademii Teatralnej? 
Pro wa dzę Aka de mię me to dą
szko ły ak tor skiej. To nie są zwy -
kłe za ję cia, ta kie, ja kie przy kła -
do wo pro wa dzo ne się w szko -
łach przez na uczy cie li po lo ni -
stów. W ra mach Aka de mii pro -
wa dzo ne są trzy gru py. Pierw sza
gru pa, naj młod sza, obej mu je za -
zwy czaj uczniów pierw szej kla -
sy szko ły pod sta wo wej. Dru ga
gru pa obej mu je uczniów kla sy
pią tej, szó stej i ewen tu al nie gim -
na zjów, a trze cią gru pę two rzą
ucznio wie szkół po nad gim na -
zjal nych. Każ da z grup li czy nie
wię cej niż dzie sięć osób. Na za -
ję ciach trze ba na praw dę so lid nie
pra co wać. Pro wa dzi my dys ku sje
na te mat tek stów, ich in ter pre ta -
cji, spo so bu pro wa dze nia ro li.

Dzie ci w pierw szym ro ku na uki,
oprócz te go, że uczą się dyk cji,
ru chu sce nicz ne go, zy sku ją
świa do mość swo je go cia ła
i umie jęt ność wy ra ża nia emo cji.
Pod ko niec se zo nu re ali zu je my
etiu dy i po ka zu je my, cze go na -
uczy li śmy się w prze cią gu tych
kil ku mie się cy. 

Dru ga gru pa jest bar dziej za -
awan so wa na, więc re ali zu je my
spek takl te atral ny na ba zie krót -
kich tek stów li te rac kich, np. kom -
pi la cji róż ne go ro dza ju wier szy.
Włą cza my re kwi zy ty, ma ski i ko -

stiu my. Trze cia gru pa jest naj bar -
dziej za awan so wa na, bo nie któ rzy
uczest ni cy cho dzą do Aka de mii
od do brych kil ku lat, a na wet
odpo cząt ku jej ist nie nia. Wkła da -
my w grę du żo emo cji, cza sa mi
trze ba się ob na żyć, za śmiać, za -
pła kać. Tek sty są za zwy czaj bar -
dzo głę bo kie. Zda rza się tak, że
star sza gru pa gra swo je spek ta kle
dla szkół i przed szko li. Je ste śmy
rów nież za pra sza ni na sce ny te -
atrów za wo do wych. Jeź dzi my
na róż ne prze glą dy, gdzie zdo by -
wa my czę sto pierw sze miej sca. 

Nie bez zna cze nia jest fakt, że
ro dzi ce bar dzo an ga żu ją się
w dzia łal ność Aka de mii. Do py -
tu ją, w czym mo gą po móc, jeż -
dżą z na mi na prze glą dy i po ma -
ga ją nam w or ga ni za cji wy jaz -
dów. Na za ję ciach nie ma jed nak
„zmi łuj się”. Jest dys cy pli na.
Każ da z grup pra cu je pod czas
jed ne go spo tka nia oko ło pół to rej
go dzi ny. Zda rza się oczy wi ście,
że za ję cia trwa ją dłu żej al bo za -
miast dwa ra zy w ty go dniu, spo -
ty ka my się trzy ra zy w ty go dniu
przed koń cem se zo nu, kie dy
na przy kład przy go to wu je my się
do prze glą dów te atral nych lub
do za koń cze nia se zo nu ar ty -
stycz ne go.

Czy każdy ma szansę uczestniczyć
w zajęciach teatralnych? 
Dzie ci dys kwa li fi ku je ewi dent na,
po waż nawa da wy mo wy. Wstęp -
ne prze słu cha nia po ka zu ją, czy
dziec ko jest śmia łe, otwar te, choć
w ja kimś stop niu, bo wia do mo,
że dzie ci otwie ra ją się w cią gu
mie się cy pra cy. Nie ma jed nak ja -
kichś szcze gól nych ogra ni czeń.
Dzie ci ma ją się uczyć, ale tak że
do brze ba wić. 

Co jest najtrudniejsze dla
podopiecznych Akademii?
Emo cje. Uczest ni cy są za blo ko -
wa ni. Wsty dzą się. Prze pro wa -
dza my sze reg ćwi czeń. Dzię ki
te mu na bie ra ją pew no ści sie bie.
Jest do bra za ba wa, ale i dys cy -
pli na. Ni gdy nie od pusz czam,
usta wiam naj wyż ej po przecz kę,
jak się da. Gdy coś nie wy cho -
dzi, to pró bu je my do skut ku. Al -
bo jest sto pro cent, al bo nie ma
ni cze go.

Czy młodzi ludzie wybierają potem
szkoły aktorskie? 
Na prze strze ni tych dzie się ciu lat
kil ka osób wy bra ło stu dium ak -
tor skie Do ro ty Po my ka ły. 

Co Pani przynosi największą
satysfakcję z kierowania
Młodzieżową Akademią Teatralną? 
Suk ces koń co wy w po sta ci prze -
glą dów, za mknię cia se zo nu i po -
ka za nia ca łej pro duk cji ar ty -
stycz nej, któ rą two rzy li śmy
przez ki lka mie się cy. Waż na jest
dla mnie opi nia ro dzi ców. Wi dzę
też sa tys fak cję dzie ci, któ re cho -
dzą na za ję cia, wy ni ka ją cą z te -
go, że mo gą wy stę po wać
przed trzy stu oso bo wą pu blicz -
no ścią. Gru pa Bam bi no gra re -
gu lar ne przed sta wie nia dla szkół
i przed szko li. Wy cho dzą ze
spek ta klu z ta ki mi sa my mi emo -
cja mi, jak ak to rzy z te atrów za -
wo do wych. Uwa żam, że efekt
koń co wy na szej pra cy jest nie sa -
mo wi ty.

Jest Pani aktorką od wielu lat. Czy
na przestrzeni lat zmieniło się
podejście do tego zawodu? 
Ak to rzy star szej ge ne ra cji trwa ją
w prze świad cze niu, że jest to
pięk ny za wód, że trze ba od dać
mu się bez resz ty, bo w prze ciw -
nym wy pad ku bę dzie my na sce -
nie za da wać kłam te mu, co ro bi -
my. Czy dzi siaj mło dzi ak to rzy
tak my ślą, czy są w sta nie zro bić
dla te go za wo du wszyst ko? Oni
mu szą sa mi so bie od po wie dzieć
na te py ta nia.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Podczas zajęć pracują na sto procent, ale dzięki temu efekt finalny jest niesamowity 

Moc i czar akademii 
Rozmowa z aktorką Ewą Bryk-Nowakowską, kierownikiem artystycznym Młodzieżowej Akademii Teatralnej, działającej przy Energetycznym Centrum Kultury im. J. Kiepury. 

Bie ga li przez 12 go dzin, od 4 ra -
no do 16 po po łu dniu. Czwór ka
na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz -
ne go ZSO nr 5, któ ra przez 12
go dzin po ko ny wa ła tra sę ma łej
(1,5 km) lub du żej pę tli (12 km),
za in spi ro wa ła nie tyl ko uczniów
i ro dzi ców, ale tak że in nych spor -
tow ców oraz ki bi ców Za głę bia
So sno wiec, że war to nie tyl ko bie -
gać dla zdro wia, ale przede
wszyst kim dla… szczyt nej idei. 

Bieg szta fe to wy na uczy cie li,
pro wa dzą cych UKS „Tramp”,
był si łą na pę do wą fe sty nu, ja ki
zo stał zor ga ni zo wa ny przez Ze -
spół Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 5, by wes przeć re ali za cję bu -
do wy pierw sze go w So snow cu
sta cjo nar ne go ho spi cjum. 

– Za an ga żo wa nie uczniów,
na uczy cie li, ro dzi ców i dy rek cji
szko ły oraz roz mach ca łe go
przed się wzię cia prze szły na sze
naj śmiel sze ocze ki wa nia – przy -
zna je Mał go rza ta Cza pla, pre zes
za rzą du sto wa rzy sze nia ho spi -
cjum So sno wiec kie go im. św.
To ma sza Apo sto ła w So snow cu.
W su mie uda ło się ze brać pra -
wie 15 ty się cy zło tych. 

– Bie ga ło około ty siąc osób.
Do na szej ak cji przy łą czył się
tak że ma ra toń czyk, któ ry od pu -
ścił so bie dzi siaj pół ma ra ton.
Kie dy mu po wie dzia łem, że
prze cież nie bie ga swo im tem -
pem, to od po wie dział, że to nie
tem po jest naj waż niej sze, ale
idea – pod kre śla Prze my sław Bo -
roń, na uczy ciel w f-u, któ ry ra zem
z na uczy ciel ka mi: Be atą Ma larz,
Zu zan ną Lu ty i An ną Za czkow -
ską, za chę ca li do bie ga nia. 

Na szkol nym po dwór ku przy -
go to wa no dla wszyst kich go ści
mnó stwo atrak cji. Nasce nie wy stę -
po wa ły szkol ne ze spo ły, tan ce rze,
in stru men ta li ści, a tak że dwój ka
wo ka li stów z eki py Ewy Far ny,
któ ra bra ła udział w te le wi zyj nym
pro gra mie „Bi twa na gło wy”.
Dzie cia ki mia ły oka zję ba wić się
na„dmu chaw cach”, za siąść zakie -
row ni cą wo zu stra żac ke go, po li cyj -
ne go, a tak że za byt ko wych sa mo -
cho dów czy raj do wych te re nó wek.

Or ga ni za to rzy, spon so rzy ipart ne -
rzy za pew ni li tak że licz ne atrak cje,
m. in. po kaz star tu ilą do wa nia śmi -
głow ca, prze jażdż kę za byt ko wym
au to bu sem, tre su rę psów, czy atrak -
cyj ną lo te rie fan to wą. 

– Chcie li śmy bar dzo wspo -
móc po mysł bu do wy sta cjo nar ne -
go ho spi cjum w ory gi nal ny i nie -
tu zin ko wy spo sób i po sta no wi li -
śmy zor ga ni zo wać ol brzy mi fe -
styn. Tym sa mym uczy my dzie ci,
że war to po ma gać in nym lu -

dziom idzia łać narzecz dru gie go
czło wie ka – prze ko nu je Iwo -
na Chę ciń ska, dy rek tor ka ZSO
nr 5. 

Im pre zę ofi cjal nie otwo rzy li
Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca
pre zy den ta mia sta oraz wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej, Wil -
helm Zych, któ ry prze wod ni czy
Fun da cji na rzecz bu do wy i funk -
cjo no wa nia Ho spi cjum św. To -
ma sza Apo sto ła w So snow cu. 

– Skła dam pu blicz ną de kla ra -
cję, że na si le ka rze, pie lę gniar ki
i wo lon ta riu sze są w sta nie
udźwi gnąć cię żar tej od po wie -
dzial no ści i pra co wać na rzecz
ho spi cjum – stwier dzi ła Mał go -
rza ta Cza pla. Ko lej ne im pre zy
na rzecz wspar cia bu do wy ho spi -
cjum za pla no wa no na ten mie -
siąc. 13 ma ja w Te atrze Za głę bia
o godz. 18.00 od bę dzie się kon -
cert ar ty stów za głę biow skie go te -
atru, Te atru Roz ryw ki i Gli wic -
kie go Te atru Mu zycz ne go. Bi le -
ty ce gieł ki są w ce nie 35 zł. Na -
stęp nie, 24 ma ja, od bę dzie się
marsz przed szko la ków iuczniów. 

Tekst i fo to: mz

Wielki festyn na rzecz budowy hospicjum

Wóz strażacki był jedną z atrakcji festynu
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W tym ro ku II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Emi lii Pla ter przy -
wi ta ło wio snę w nie ty po wy spo -
sób. Po raz pierw szy w dłu giej hi -
sto rii szko ły od był się Dzień Chiń -
ski. Ucznio wie i gro no pe da go -
gicz ne przy go to wa li sze reg atrak -
cji dla go ści przy by łych z gim na -
zjów i Uni wer sy te tu Ślą skie go.

Xiang Qi qi, któ ra pro wa dzi
w li ceum kurs ję zy ka chiń skie go
przed sta wi ła pre zen ta cję o Pań -
stwie Środ ka. Peng We iping z In -
sty tu tu Kul tur i Li te ra tur An glo ję -
zycz nych Uni wer sy te tu Ślą skie go
za śpie wa ła lu do wą chiń ską pieśń,
a jej cór ka za pre zen to wa ła tra dy -
cyj ne ma lar stwo. Li ce alist ki wy -
ko na ły „ta niec ty sią ca rąk”.
W jed nej z sal uczest ni cy mo gli
spró bo wać chiń skich przy sma -
ków przy go to wa nych sa mo dziel -
nie przez uczniów. 

Naj więk szym po wo dze niem
cie szy ły się cia stecz ka z wróż bą.
W in nej sa li ucznio wie pro po no -
wa li go ściom róż ne ro dza je her -
bat. Ama to rzy spor tu rów nież mo -
gli zna leźć coś dla sie bie uczest ni -
cząc w po ka zie sztuk wal ki. W ko -
lej nej sa li moż na by ło spró bo wać
trud nej sztu ki ka li gra fii. Uczen ni -
ce z Ze spo łu Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu
za pre zen to wa ły swo je wio sen ne
pro po zy cje. Nie za bra kło rów nież
kon kur sów, w któ rych moż na by -
ło po pi sać się m.in. umie jęt no ścią
po słu gi wa nia się pa łecz ka mi. 

Na za koń cze nie wspól nie za -
śpie wa no pio sen kę „Po la cy, Chiń -
czy cy to jed na ro dzi na” w ję zy ku
pol skim oraz chiń skim. Po sze re gu
atrak cji wszko le, wszy scy uczest ni -
cy wy ru szy li wraz z „wę żem wod -
nym” do cen trum mia sta. (U)

Chińskie powitanie 
wiosny w Plater

Łu kasz Pe renc, uczeń IV LO im.
Sta ni sła wa Sta szi ca w So snow cu,
lau re at Ogól no pol skiej Kon fe ren -
cji Mło dych Na ukow ców za kwa -
li fi ko wał się do dru ży ny Re pre -
zen ta cji Pol ski na Mię dzy na ro do -
wą Kon fe ren cję Mło dych Na -
ukow ców ICYS 2013.

Kon fe ren cja odbyła się wIn do -
ne zji, na wy spie Ba li. – Koszt wy -
jaz du wyniósł ok.5,5 tys. zł. To du -
ża kwo ta, ale jed no cze śnie du ża
szan sa dla mnie. Dla te go zwró ci -
łem się do Pre zy den ta So snow ca
zproś bą owspar cie – tłu ma czy Łu -
kasz Pe renc.

– Pan Łu kasz dzię ki swo jej
pra cy od no si suk ce sy za rów no
z ma te ma ty ki, jak i fi zy ki. Wspa -
nia le, że ma my tak wy bit nych

uczniów nie tyl ko w ska li Pol ski.
Po sta no wi li śmy tą pra cę na gro dzić
i wes przeć fi nan so wo Łu ka sza.
Chciał bym Łu ka szo wi po gra tu lo -
wać i ży czyć po wo dze nia! – pod -
kre ślał Ka zi mierz Gór ski, pre zy -
dent So snow ca.

Łu kasz Pe renc brał już udział
w ta kiej kon fe ren cji ja ko uczeń
dru giej kla sy. Rok te mu wspól nie
z ko le ga mi z re pre zen ta cji zdo był
dla Pol ski brą zo wy me dal.

– Bar dzo się cie szę ze wspar -
cia So snow ca. Nie spo dzie wa łem
się, że to się tak szyb ko po to czy.
Po sta ram się jak naj le piej za pre -
zen to wać mo je mia sto – pod su -
mo wał uszczę śli wio ny Łu kasz.

Łu ka szo wi wspar cia udzie li ła
tak że Mło dzie żo wa Ra da Mia sta. KP

16 kwiet nia uka zał się ostat ni nu -
mer „Wia do mo ści Za głę bia”
w tra dy cyj nej pa pie ro wej wer sji.
Jak pod kre śla ją przed sta wi cie le
wy daw cy ty tuł na dal bę dzie ist -
niał, ale w wer sji elek tro nicz nej.

Ty go dnik „Wia do mo ści Za -
głę bia” – naj pierw ja ko „Wia do -
mo ści so sno wiec kie” – uka zy wał
się od 1 ma ja 1956 ro ku. Re dak -
cją kie ro wał wte dy Edward Pop -
pek. Od tam tej po ry, nie li cząc
sta nu wo jen ne go, ty tuł znik nął
z kio sów raz, we wrze śniu 2006
ro ku. Ta ki stan trwał do kwiet -
nia 2007 ro ku. Wów czas wy daw -
cą zo sta ła Wyż sza Szko ła Hu ma -
ni tas w So snow cu. Te raz zni ka

z kio sków ra czej bez pow rot nie,
ale nie zni ka z in ter ne tu. Jak pod -
kre śla dr Mi chał Kacz mar czyk,
przed sta wi ciel wy daw cy re dak cja
zo sta je, a ty tuł prze kształ ci się
z ty go dni ka w dzien nik. In ter ne -
to wa re dak cja „Wia do mo ści Za -
głę bia” po zo sta nie, jak jej tra dy -
cyj na od po wied nicz ka, miej scem
na uki i prak tyk dla stu den tów
dzien ni kar stwa z Wyż szej Szko ły
Hu ma ni tas. „Wia do mo ści Za głę -
bia” po łą czy ły się jed no cze śnie
z por ta lem e -so sno wiec. Ad res in -
ter ne to wy to www.wia do mo sci -
za gle bia.pl Re dak to rem na czel -
nym po zo sta ła Ja dwi ga Krze szo -
wiec. KP

Sosnowiczanin w naukowej
reprezentacji Polski!

„Wiadomości Zagłębia” tylko
w internecie

Pod ha słem Świa to wej Or ga ni za -
cji Zdro wia (WHO) na 2013
rok – Zdro we Bi cie Ser ca – zor ga -
ni zo wa no  w ZSS nr 2 Re gio nal -
ny Kon kurs Wie dzy o Zdro wiu.

– Mło dzież ze szkół spe cjal -
nych z Ka to wi cach, My sło wi -
cach, Dą bro wy Gór ni czej, Cze la -
dzi i So snow ca ry wa li zo wa ła
w trzech eta pach, po pi su jąc się
naj pierw  wie dzą teo re tycz ną o te -
ma ty ce proz dro wot nej do ty czą cej
ukła du krą że nia, nad ci śnie nia tęt -
ni cze go i szko dli wo ści pa le nia ty -
to niu. W dru gim eta pie dru ży ny
pre zen to wa ły udzie la nie pierw -
szej po mo cy. Ucznio wie ze
wszyst kich szkół bio rą cych udział
w kon kur sie, do sko na le wie dzie li

jak wy ko nać re ani ma cję na fan to -
mie, jak też spraw nie udzie lić po -
mo cy przy zła ma niu czy krwo to -
ku. Trze ci etap był spraw dzia nem

umie jęt no ści po ka za nia dram
w sy tu acjach gdzie mdle je oso ba
w au to bu sie czy za słab nął star szy
czło wiek na uli cy – re la cjo no wa -

ła Ur szu la Woj na row ska, or ga ni -
za tor ka kon kur su.

Trium fa to rem kon kur su oka -
za ła się eki pa go spo da rzy, na dru -
gim miej scu upla so wał się ZSO
Nr 5 z So snow ca, a trze cią lo ka tę
wy wal czy ła dru ży na ZSS Nr 7
z Ka to wic.

– Te go rocz ny kon kurs nie na -
le żał do ła twych, bo wiem wie dza
ja ką mu sie li przy swo ić nie peł no -
spraw ni uczest ni cy o cho ro bach
ser ca czy nad ci śnie niu tęt ni czym
by ła dla mło de go czło wie ka
trud na. Tym bar dziej je stem peł -
na uzna nia dla wszyst kich
uczest ni ków bio rą cych udział
w kon kur sie – do da ła Woj na row -
ska. KP

Zdrowe bicie serca w ZSS nr 2

II LO

Pod czas otwar cia II Sej mi ku Ko biet Le wi cy wrę czo ne zo sta ły usta no wio -
ne w tym ro ku spe cjal ne na gro dy prze wod ni czą ce go SLD dla pań szcze -
gól nie za an ga żo wa nych w dzia łal ność na rzecz ko biet i rów no upraw nie -
nia – Sta lo we Goź dzi ki. „Goź dzi ki” ho no ro we otrzy ma ły: Zi ta Gur mai
i wi ce sze fo wa OPZZ Wie sła wa Ta ra now ska. Po zo sta łe dwa „Goź dzi ki”
zo sta ły przy zna ne lo kal nym dzia łacz kom: Do ro cie Cha łat oraz Ha li nie
So bań skiej, pre ze sce Sto wa rzy sze nia Ak tyw ne Ko bie ty. (U)

Rad na Ha li na So bań ska 
ze „Sta lo wym Goź dzi kiem”

23 mar ca w Ha li Wi do wi sko wo -
Spor to wej „Za gó rze” od był się
World Dan ce – Ogól no pol ski
Tur niej Tań ca No wo cze sne go, je -
den z naj więk szych te go ro dza ju
tur nie jów w wo je wódz twie,
w któ rym udział bio rą gru py ta -
necz ne z ca łe go kra ju. W te go -
rocz nej edy cji udział wzię ły 242
ze spo ły m.in. z Wro cła wia,
Oświę ci mia, Ja strzę bia Zdro ju,
Ja worz na, My sło wic, Opo la, War -

sza wy czy Płoc ka. Nie za bra kło
rów nież licz nej gru py ta necz nej
dzie ci i mło dzie ży z So snow ca.
Na sze mia sto re pre zen to wa ły
m.in. gru py: Skan dal pod okiem
tre ner ki Ka ta rzy ny Plich, ze spo łu
dzia ła ją ce go przy so sno wiec kim
Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu -
ry oraz pod opiecz ni Ja ro sła wa
Zda no wi cza z ze spo łu Gi mo ne. 

Uczest ni cy ry wa li zo wa li mię -
dzy so bą w sze ściu ka te go riach:

Du ety, Di sco -Dan ce Mi ni For -
ma cje, Di sco -Dan ce For ma cje,
Hip -Hop Mi ni For ma cje, Hip -
Hop For ma cje oraz In ne For my
Tań ca; w trzech gru pach wie ko -
wych: dzie ci, ju nio rzy i se nio rzy.
Współ za wod nic two by ło za cię te,
za wod ni cy pro fe sjo nal nie przy -
go to wa ni, opra wa im pre zy za -
chwy ca ją ca, stro je i ma ki ja że
przy cią ga ją ce wzrok licz nie ze -
bra nej pu blicz no ści. Po go rą cych

ob ra dach ju ry, wy ło nio no zwy -
cięz ców w po szcze gól nych ka te -
go riach, jed ny mi z naj lep szych
oka za li się m.in. Szok z Ja strzę -
bia Zdro ju, Ple jad ka z Wro cła -
wia, czy Press z Opo la.

So sno wiec cy tan ce rze rów nież
ze bra li licz ne wy róż nie nia: Skan -
da list ki zdo by ły 4 srebr ne (w ka te -
go riach: Du ety se nio rzy, Di sco
dan ce mi ni for ma cje dzie ci, Di sco
dan ce mi ni for ma cje Ju nio rzy, Di -
sco dan ce for ma cje dzie ci) i 3 brą -
zo we me da le (Di sco dan ce mi ni
for ma cje ju nio rzy, Di sco dan ce for -
ma cje dzie ci, Di sco dan ce for ma cje
ju nio rzy). Wspa nia le spi sał się tak -
że so sno wiec ki ze spół Smash it up
z So snow ca, któ ry zdo był srebr ny
me dal z ka te go rii Hip -Hop. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li:
Urząd Mia sta So snow ca, Miej ski
Klub im. J. Kie pu ry w So snow cu,
Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji w So snow cu oraz Agen cja
Ar ty stycz na „KASIA”. 

Szcze gó ło we wy ni ki tur nie ju
na stro nie http://www.kie pu -
ra.pl/world dan ce/in dex.php 

Tekst i fo to: mz

Wygrana sosnowieckiego „Skandalu”
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22 marca w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz miasta, zastępcy prezydenta: Arkadiusz Chęciński i Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski
i zastępca kierownika USC – Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo:

Zofia i Zdzisław Baranowie,
Barbara i Lucjan Barankowie,
Danuta i Stanisław Bębnowie,
Elżbieta i Stefan Cegielscy,
Zofia i Mieczysław Czajkowie,
Elżbieta i Józef Ćwiękowie,
Genowefa i Alfred
Grzywnowiczowie, Barbara
i Krzysztof Hołyńscy,
Stanisława i Stanisław
Karbownikowie, Alina i Piotr
Kucowie.

Barbara i Jerzy Kucharscy,
Barbara i Edward Lisowie,
Antonina i Edward
Machalicowie, Marta
i Beniamin Markowiczowie,
Anna i Stanisław Morawscy,
Maria i Paweł Mysiakowie,
Stanisława i Eugeniusz
Niemcowie, Daniela i Marian
Noszczykowie, Zofia i Henryk
Nowakowie, Helena i Andrzej
Piegowie, Maria i Zdzisław
Pogonowscy, Zofia i Stanisław
Rutkowscy, Janina i Lucjan
Sałkucanowie.

Helena i Władysław
Smołuchowie, Barbara
i Czesław Sobórowie,
Leokadia i Edward Sputowie,
Barbara i Michał Staromiejscy,
Jadwiga i Tadeusz
Szkliniarzowie, Małgorzata
i Stanisław Tokarscy, Zofia
i Czesław Tumidajscy,
Wiesława i Zbigniew
Waliszczakowie, Daniela
i Daniel Włosowiczowie,
Grażyna i Ryszard
Wójcikowie, Ewa Rąpała,
Janina i Wiesław Szkotakowie,
Teresa i Zdzisław Trybalscy.

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: 
Henryka i Longin
Chmurowiczowie, Stanisława
i Roman Wydmańscy, Stefania
i Jan Łysowscy, Janina
i Kazimierz Kulikowie,
Romana i Józef Łypowie,
Maria i Kazimierz Cichoniowie,
Halina i Henryk Malinowscy,
Janina i Zygmunt Bełdyccy,
Janina i Józef Kurczbuchowie,
Stanisława i Eugeniusz
Marczewscy, Genowefa
i Antoni Kielanowie,
Mieczysława i Teofil
Szczotowie, Danuta
i Sławomir Uroczyńscy,
Romana i Jerzy Puckowie,
Irena i Roman Laberowie,
Janina i Marian Rerakowie,
Janina Jachym. 

Foto: Design SebKam

Wie czo rek Fran ko foń ski za koń czył
te go rocz ne Mię dzy na ro do we Świę -
to Fran ko fo nii, w któ rym jak co ro -
ku, uczest ni czy ło II Na uczy ciel skie
Ko le gium Ję zy ków Ob cych w So -
snow cu. Tym ra zem za pro sze nie
do wspól ne go świę to wa nia Ty go -
dnia Fran ko fo nii przy ję ło aż 370
uczniów, uczą cych się ję zy ka fran -
cu skie go, nie tyl ko wwo je wódz twie
ślą skim, ale tak że w Gdań sku, Za -
mo ściu czy Żyw cu. Zmie rzy li się
wkon kur sie ję zy ko wym, spraw dza -
ją cym wie dzę i umie jęt no ści na po -
zio mie ma tu ral nym, zję zy ka an giel -
skie go i fran cu skie go. Od by ły się
tak że wy kła dy in ter dy scy pli nar ne,
ana uczy cie le wzię li udział wwarsz -
ta tach me to dycz nych. – Zor ga ni zo -
wa li śmy tak że kon kurs o za się gu
ogól no pol skim na pro jekt okład ki
ze szy tu doję zy ka fran cu skie go. Za -
in te re so wa nie kon kur sem prze szło
na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia, po -
nie waż na de sła no oko ło140 pro jek -
tów. Do ści słe go fi na łu wy bra no 14
prac – mó wi Ad ria naKo wal ska, wi -
ce dy rek tor kaIINKJO wSo snow cu. 

Zwy cięż czy nią kon kur su ję zy -
ko we go zo sta ła bez kon ku ren cyj -
na Mar ta Klim ko wicz, uczen ni -
ca I LO z od dzia ła mi dwu ję zycz -
ny mi w Ka to wi cach, któ ra oprócz
na gród rze czo wych, otrzy ma ła
tak że na gro dę głów ną, czy li wy -
jazd do Bruk se li. Wy ciecz kę ufun -
do wał dr Jan Ol brycht, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Uczen ni ca „Ko per ni ka” zdo by ła
pra wie mak si mum punk tów, za -
rów no z ję zy ka fran cu skie go, jak
i an giel skie go. – Oby dwa ję zy ki
ma ją swój urok. O fran cu skim mó -
wią, że jest ję zy kiem mi ło ści i fak -
tycz nie jest pięk ny, ale zna jo mość
ję zy ka an giel skie go jest bar dziej
prak tycz na i ła twiej się po ro zu -
mieć w tym ję zy ku – mó wi Mar ta
Klim ko wicz. 

II miej sce w kon kur sie ję zy ko -
wym za ję ła Ju sty na Mo ty ka z ZSO
nr 15 w So snow cu, a trze cie Pa tryk

Gór czyń ski z II LO w Ryb ni ku.
Z ko lei wy róż nie nia otrzy ma ły Na -
ta lia Gra bow ska z II LO w Ka to wi -
cach oraz Ka ta rzy na Ru sin z X LO
wKa to wi cach. 

Z ko lei w kon kur sie na pro jekt
okład ki na gro dę głów ną w ka te go -
rii szkół gim na zjal nych zdo był Ma -
ciej Ci sa kow ski, uczeń Gim na zjum
nr 3 w Ny sie (w uza sad nie niu
za kla sycz ny wdzięk okład ki w sty -
lu re tro), a w ka te go rii szkół po nad -
gim na zjal nych zwy cię ży ła Ewa Go -
łę biow ska, uczen ni ca Li ceum Pla -
stycz ne go im. Ber nar da Mo ran -
dowZa mo ściu zasub tel ne po łą cze -
nie funk cji z es te ty ką i sym bo li ką.
To wła śnie jej pro jekt okład ki zna -
lazł się na wy da nej w li mi to wa nej
se rii stu sztuk ze szy tów. Zko lei wy -
róż nie nia otrzy ma li za war tość pla -
stycz ną pro jek tu – Da ria Ren jasz,
uczen ni ca Ze spo łu Szkół Pla stycz -
nych w Dą bro wie Gór ni czej oraz
Pau li na For nal ska, uczen ni ca Gim -
na zjum nr2 wBy to miu zaory gi nal -
ność ha sła pro mu ją ce go ję zyk fran -
cu ski – „Nie bądź łoś – ję zyk fran -
cu ski to jest coś”.  

Na gro dę pu blicz no ści zdo by li
Pau li na Tracz i Ad rian Ka rek,
ucznio wie Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go nr 3 w Ostrow cu Świę to krzy -
skim. Za pro jek to wa na przez nich
okład ka naj bar dziej spodo ba się in -
ter nau tów, któ rzy od da li swój głos
wła śnie na ich pro jekt. 

Lau re aci kon kur su otrzy ma li na -
gro dy rze czo we, m.in. pen dri ve’y,
książ ki fran cu sko ję zycz ne idona uki
ję zy ka oraz pre nu me ra tę ma ga zy nu
„Fran ca is pre sent”, ufun do wa ne
przez księ gar nie ję zy ko we, wy daw -
nic twa fran cu sko ję zycz ne i za gra -
nicz ne oraz In sty tut Fran cu ski
wPol sce. 

Uczest ni cy kon kur su wraz zna -
uczy cie la mi za koń czy li Wie czór
Fran ko foń ski w ki nie He lios, któ ry
był part ne rem pro jek tu, gdzie
wspól nie zo ba czy li film „Pan La -
zhar”. (sk)

W dniach od 8 do 20 kwiet nia
w Ze spo le Szkół Me cha nicz no -
Elek trycz nych prze by wa ło 15
hisz pań skich uczniów wraz z opie -
ku na mi. By ła to ko lej na po fran cu -
skiej, nie miec kiej, ru muń skiej
i bel gij skiej gru pa mło dzie ży, któ -
ra przy je cha ła do „Ki liń skie go”
wzbo ga cać swo ją wie dzę za wo do -
wą. Tym ra zem ucznio wie z IES
Po li tec ni co de Vi go prze by wa ją cy
w na szym mie ście w ra mach pro -

gra mu Le onar do da Vin ci szko le ni
by li w za kre sie ob słu gi ma szyn
do prze twór stwa two rzyw sztucz -
nych. Szko ła wspól nie z SN Pro -
met przy go to wa ła za ję cia zwią za -
ne z tech no lo gią wy twa rza nia
róż ne go ro dza ju ele men tów
za po mo cą wtry ska rek. Po za za ję -
cia mi za wo do wy mi hisz pań skim
go ściom po ka za no oko li cę So -
snow ca oraz Kra ków, Oświę cim
i Za ko pa ne. mz

Hiszpanie w Zespole Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych

Aż 370 uczniów zmierzyło się z językami francuskim i angielskim

„Nie bądź  łoś - język
francuski to jest…” 
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Mi strzo stwa roz po czę ły się od in -
dy wi du al nych zma gań ko biet,
któ re prze bie ga ły bez nie spo dzia -
nek. – Na po dium sta nę ły re pre -
zen tant ki Pol ski, któ re na le żą
do ka dry se nior skiej. Pierw sze
miej sce za ję ła Ma tyl da Ostoj ska
z AZS AWF War sza wa, któ ra
w wiel kim fi na le po ko na ła Ka ta -
rzy nę Kę dzio rę, za wod nicz kę
O.Ś. AZS Po znań 15:10. Trze cie
miej sca przy pa dły na szej Mar cie

Pu da oraz Mar ty nie Wą to rze re -
pre zen tu ją cej AZS AWF War sza -
wa. Czwór ka me da li stek tre nu je
ra zem na zgru po wa niach oraz re -
pre zen tu je kraj w Pu cha rach
Świa ta se nio rek – po wie dział tre -
ner Da wid Ada mow ski.

Do naj lep szej ósem ki tur nie ju
awan so wa ła tak że Ka ta rzy -
na Rak, któ ra osta tecz nie za ję ła 8
miej sce, prze gry wa jąc wal kę
o pół fi nał z Mar ty ną Wą to rą.

Po pa niach na plan sze wy szli
pa no wie. W zma ga niach in dy wi -
du al nych kla są bły snął Re gu lew -
ski, któ ry wy grał tur niej i się gnął
po ty tuł Mło dzie żo we go Mi strza
Pol ski. – Wal ka fi na ło wa była bar -
dzo eks cy tu ją ca, bo w koń ców ce
wal ki nasz za wod nik prze gry wał,
ale w od po wied nim mo men cie
zdo łał od wró cić lo sy po je dyn ku
i osta tecz nie wy grał 15:14 – do dał
Ada mow ski.

W tur nie ju udział wzię li dwaj
ko lej ni re pre zen tan ci TMS Za głę -
bie. Bar tło miej Ły sik był 11,
a Ma te usz Wi cher 13.

Spo ro emo cji do star czy ły tak -
że zma ga nia dru ży no we. Wśród
pań trium fo wa ła eki pa ze sto li -
cy. – Dru ży na z War sza wy gład ko
wy gra ła mecz o fi nał, w któ rym
po ko na ła eki pę KKsz Ko nin, po -
grom czy nie na szej dru ży ny
w pół fi na le. TMS w skła dzie
Mar ta Pu da, Syl wia Bi jak i Ka ta -
rzy na Rak po wal kach peł nych
emo cji prze grał z dru ży ną z Ko ni -
na 43:45 i mu siał za do wo lić się
wal ką w „fi na le po cie sze nia”.
Na szczę ście wal ka o brąz prze -
bie ga ła już pod dyk tan do na szych
za wod ni czek, któ ry wy gra -
ły 45:23 i za pew ni ły so bie miej -
sce na po dium – re la cjo no wał
Ada mow ski.

Na naj niż szym stop niu po -
dium upla so wa ła się tak że na sza
mę ska eki pa w skła dzie Ma ciej
Re gu lew ski, Mi chał Ko chan, Bar -
tło miej Ły sik oraz Ma te usz Wi -
cher. – W po je dyn ku, któ re go
staw ką był fi nał na si za wod ni cy
mu sie li uznać wyż szość aka de mi -
ków z War sza wy, ale po je dy nek
o brąz za koń czył się już na szym
suk ce sem – do dał Ada mow ski.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Adam Proń no wym pre ze sem ho -
ke jo we go Za głę bia. 38-let ni so -
sno wi cza nin zo stał wy bra ny
w dro dze kon kur su. Z uwa gi
na do tych cza so we zo bo wią za nia
za wo do we, for mal nie obej mie
sta no wi sko 16 sierp nia.

– Do te go cza su bę dzie peł nił
funk cję Peł no moc ni ka Za rzą du
Spół ki. W tym cza sie ma zor ga ni -
zo wać za wo do wą dru ży nę „Za -
głę bia So sno wiec” oraz przy go to -
wać spół kę do se zo nu li go we -
go 2013/2014 – mó wi Grze gorz
Dą brow ski, pre zes Ra dy Nad zor -
czej ho ke jo wej spół ki.

Adam Proń jest me na dże rem
z 15-let nim sta żem w za rzą dza niu

spół ka mi oraz na wy so kich sta no -
wi skach kie row ni czych naj więk -
szych kor po ra cji fi nan so wych
wPol sce (ING, Ra if fe isen). Jest ab -
sol wen tem Wy dzia łu Pra wa oraz
Wy dzia łu Za rzą dza nia na Uni wer -
sy te cie Ślą skim. Po sia da rów nież
ty tuł MBA (Ma ster of Bu si ness Ad -
mi ni stra tion) zUni ver si ty of Cen tral
Lan ca shi re w za kre sie za rzą dza nia
fir mą. Ma do świad cze nie w pra cy
w za rzą dzie klu bu spor to we go.

– Od 30 lat jest wier nym ki bi -
cem „Za głę bia So sno wiec”.
Ama tor sko gry wa w ho ke ja. Je go
naj więk szym hob by jest sport.
Ma 38 lat, jest żo na ty, ma 2 sy -
nów – do da je Dą brow ski. KP

W fi na ło wej roz gryw ce zna la -
zło się czte rech ju nio rów i dwie
ju nior ki UKS Hu ra gan So sno -
wiec, któ rzy wy wal czy li sie -
dem me da li mi strzostw Ślą ska.
Naj więk szy suk ces, Dru ży no we
Mi strzo stwo Ślą ska, wy wal czy -
ła dru ży na w skła dzie Jan
Szym czyk, Szy mon Twar dow -
ski i Alek san der Szy dło zwy cię -
ża jąc w fi na le 3:1 LITS An ders
Jed ność Ży wiec. W ka te go rii
dziew cząt dru ży na w skła dzie
Ju lia Bier nat i Ka ta rzy na Rep -
czyń ska za ję ła pią te miej sce.
In dy wi du al nie oraz w pa rze
z Zu zan ną Ma jew ską (MKS
Sie mia no wi ce) Jan Szym czyk
wy wal czył wi ce mi strzo stwo
Ślą ska. Ostat nie dwa krąż ki ko -
lo ru brą zo we go w de blu wy wal -
czy li Jan Szym czyk i Alek san -
der Szy dło. Ju nio rzy Hu ra ga nu
re pre zen to wać bę dą wo je wódz -
two ślą skie w pół fi na łach ogól -
no pol skich, któ re od by wać się
bę dą w Ny sie.

– Sie dem me da li mi strzostw
Ślą ska wzbo ga ci ło do ro bek

Hu ra ga nu, któ ry obec nie li -
czy 77 krąż ków. Wy ni ki ju nior -
skie se zo nu 2012/2013 – zwy -

cię stwo w Ślą skiej Li dze Ju nio -
rów i me da le Mi strzostw Ślą -
ska po twier dza ją pry mat Hu ra -

ga nu w wo je wódz twie – nie
kry je du my tre ner Sta ni sław
Szy dło. KP

– Cie szy nas do bre przy ję cie plat -
for my Za głę bie Biz ne su. Bar dzo
waż na dla nas jest do bra współ -
pra ca z na szy mi spon so ra mi
i part ne ra mi, a tak że fir ma mi, któ -
re jesz cze nie zde cy do wa ły się
na wspar cie Za głę bia So sno wiec,
ale wy ra zi ły za in te re so wa nie na -
szą ofer tą i pro wa dzi my z ni mi
roz mo wy. Nie ukry wam, że je -
stem bar dzo za do wo lo ny z te go,
że fir ma Ka to wic ki Wę giel Sp.
z o.o. ob da rzy ła nas za ufa niem
i roz po czę li śmy współ pra cę, jest
to dla nas du że wy róż nie -
nie – prze ka zał pre zes Za głę bia,
Le szek Ba czyń ski.

Pod sta wo wym za da niem fir -
my Ka to wic ki Wę giel jest efek -
tyw na sprze daż na ryn ku kra jo -
wym, jak i za gra nicz nym, wę gla
wy pro du ko wa ne go przez ko pal -
nie wcho dzą ce w skład Ka to wic -
kie go Hol din gu Wę glo we go S.A.:
– KWK „Murc ki -Sta szic”
– KWK „My sło wi ce – We so ła”
– KWK „Wie czo rek”
– KWK „Wu jek” oraz ko pal nia
wy od ręb nio na z Ka to wic kie go

Hol din gu Wę glo we go S.A. ja ko
Spół ka z o.o.: – KWK „Ka zi -
mierz -Ju liusz” Sp. z o.o.

Tym cza sem pił ka rze II-li gow ca
nie źle roz po czę li run dę wio sen ną.
Z pię ciu ro ze gra nych do tej pory
spo tkań trzy roz strzy gnę li na wła -
sną ko rzyść, po ko nu jąc Gryf Wej -
he ro wo, Ca li się Ka lisz oraz MKS
Oła wa. W po zo sta łych me czach
zre mi so wa li z Chro brym Gło gów
oraz ule gli Choj ni czan ce Choj ni ce.
Po nad to za mecz z Le chem Ry pin
so sno wi cza nie otrzy ma li punk ty
wal ko we rem. – Na pew no szko da
me czu z Chro brym, bo gdy by śmy
wy gra li to stra ta do ry wa li by ła by
mniej sza, ale ca ły czas bę dzie my
wal czyć o jak naj wyż sze miej sce
w ta be li. Do pó ki jest na dzie ja bę -
dzie my wal czyć o awans, bo
w prak ty ce szan se ca ły czas
są – mó wi To masz Sza tan, po moc -
nik so sno wi czan. Wma ju so sno wi -
cza nie ro ze gra ją na Sta dio nie Lu -
do wym dwa me cze.8 po dej mo wać
bę dą Gór nik Wał brzych, a18 Ruch
Zdzie szo wi ce. Po czą tek obu spo -
tkań o godz. 17.00. KP

Szabliści z medalami indywidualnie i w drużynie

Szermiercze Zagłębie
cztery razy na podium
Cztery medale wywalczyli szabliści TMS Zagłębie podczas rozegranych w Nowym Dworze Mazowieckim Mistrzostw Polski do lat 23
w szermierce. Po dwa medale wywalczyli Marta Puda i Maciej Regulewski, którzy stanęli na podium tak w turniejach indywidualnych,
jak i drużynowych. Regulewski wywalczył złoto i brąz, a Puda dwa razy stanęła na najniższym podium.

Sosnowieccy tenisiści stołowi mistrzami Śląska
W Łaziskach Górnych rozegrane zostały Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów. Całoroczne eliminacje
wyłoniły spośród prawie 200 zawodniczek i zawodników najlepszą „32” która rywalizowała o tytuł mistrzowski.

Sosnowieccy medaliści wraz z trenerem Stanisławem Szydło i prezesem PZTS Wojciechem
Waldowskim

Pił ka rze Za głę bia na dal ma ją szan sę na awans do I li gi

Hokejowe Zagłębie ma nowego prezesa

Katowicki Węgiel
sponsorem
piłkarskiego Zagłębia
Nowym sponsorem piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec została
firma – Katowicki Węgiel Sp. z o.o. Umowa została
podpisana do końca roku.
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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 20 maja. Wśród au to rów
po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po nem
„Krzy żów ka nr 5”) 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 – kwia tek do nie go nie pa su je, 5 – na pój bo -
gów, 8 – ob raz w cer kwi, 9 – ga raż wo zów stra żac -
kich, 10 – ga pa, kru ko wa ty ptak, 11 – ty tuł wład ców
rzym skich, 12 – two rzą się w ką ci kach ust, 14 – chmu -
ry, 16 – na cja, 17 – nóż chi rur ga, 19 – na wierzch nia bo -
iska lub jezd ni, 21 – wi ru so wa cho ro ba za kaź -
na, 22 – koń czą się sto pa mi, 25 – wa liz ka dla tram -
pa, 28 – Ire na, śpie wa ła o ka mien nych schod -
kach, 29 – fran cu ska rze ka, 30 – kon kre ty, 32 – chiń ski
drew nia ny sta tek han dlo wy, 34 – na rzę dzie rol ni -
cze, 35 – ro dzaj ma ty, 36 – pod trzy mu ją
spodnie, 37 – port w Chor wa cji, 38 – mo carz, 39 – ty -
tu ło wy chło piec z Gren lan dii w opo wia da niu Cent kie -
wi czów.

Pio no wo: 1 – nie jed na w we so łym mia stecz ku, 2 – jezd -
nia + chod nik, 3 – kwiat ce bu lo wy, 4 – tam miesz ka
woj sko, 5 – dla zwy cięz cy, 6 – dow cip, 7 – do sta je po -
bo ry z ZUS-u, 13 – część at mos fe ry, 15 – mał pa człe -
ko kształt na, 18 – włók no z To ru nia, 20 – prze pro wa dza -
na wśród prze chod niów, 23 – wy so ko pro cen to wy al ko -
hol, 24 – fran cu ski ko niak, 26 – część pia ni na lub wię -
zien ny straż nik, 27 – jed nost ka na tę że nia świa -
tła, 28 – lu bi się znę cać, 31 – pną cze la sów tro pi kal -
nych, 33 – „Na buc co” lub „Hal ka”. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 4/2013: „RADOSNEJ WIELKANOCY”
Nagrody otrzymują: Agata Budzianowska z Jaworzna, Lidia Tolik z Sosnowca 

oraz Sławomir Warchalski z Dąbrowy Górniczej. 

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  5

KI NO HE LIOS, ul. Mo drze jow ska 32b,

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na0323631414, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl

REPERTUAR PRASOWY 
KINA HELIOS SOSNOWIEC
26.04.2013 – 02.05.2013 r. 

PREMIERY: 
„PARK JURAJSKI” 3D 12.45, 18.00, 20.30. science-
fiction, od 12 lat, USA, 127 min.

POZOSTAŁE TYTUŁY: 
„NIEPAMIĘĆ” 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30.
science-fiction, od 15 lat, USA, 126 min.
„STRASZNY FILM 5” 10.45*, 16.30, 19.30, 21.30
komedia, od 15 lat, USA, 85 min.
„CRISTIADA” 15.15 dramat historyczny, od 15 lat,
Meksyk, 145 min.

„UKŁAD ZAMKNIĘTY” 14.00, 18.30, 21.00. thriller,
od 15 lat, Polska, 100 min.
„INTRUZ” 11.15. science-fiction, od 15 lat, 
USA, 125 min. 

FILMY DLA DZIECI:
„KRUDOWIE” 2D 11.30, 15.30.
animacja, b/o, USA, 98 min.
„KRUDOWIE” 3D 9.30*, 13.30, 17.30. animacja, b/o,
USA, 98 min. 

* WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ W TYM
TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:

– „KRUDOWIE” 3D
– „PARK JURAJSKI” 3D

6 maja godz. 17.00 – Hol Energetycznego
Centrum Kultury, ul. Będzińska 65 – wystawa
fotografii Adama Jurowskiego, której
towarzyszyć będzie muzyka. Zagrają Grzegorz
Majzel (wokal) oraz Piotr Radecki (gitara).
8 maja godz. 17.00 – Centrum Informacji
Miejskiej – w ramach cyklu „ŚLĄSKO-
ZAGŁĘBIOWSKIE ROZMÓWKI OKAZJONALNE”
odbędzie się spotkanie pt. „Industrializacja
Śląska i Zagłębia w XIX wieku”. Gościem
rozmówek będzie Tomasz Kostro – redaktor
prowadzący sosnowieckiego miesięcznika
kulturalnego „SOSNart”, autor książki
„Na początku był cynk...”.
12 maja godz. 18.00 – SCS-Zamek
Sielecki – spektakl pt. „Było sobie miasteczko”.
Opowiadają i śpiewają: Beata Frankowska
i Małgorzata Litwinowicz ze Stowarzyszenia
Grupa Studnia O.
17 maja godz. 18.00 – SCS-Zamek
Sielecki – Operetkowa Kraina Miłości.
W programie najpiękniejsze arie i duety
operetkowe oraz musicalowe. Wystąpią:
Monika Rajewska – sopran, Oskar
Jasiński – tenor i Katarzyna Rzeszutek 
– pianistka kameralistka. Wstęp 15,00 zł. 
18 maja godz. 16.00 – Teatr Zagłębia
w Sosnowcu – Koncert Galowy X Europejskiego
Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
INTERMUZA pod dyrekcją znakomitego autora
tekstów piosenek, a także poety scenarzysty
i autora musicali, sosnowiczanina, JACKA
CYGANA z udziałem laureatów tegorocznego
festiwalu, laureatów lat poprzednich oraz
gwiazd wieczoru: Ewy Farny (laureatki
pierwszego miejsca Festiwalu INTERMUZA
2005), Jacka Cygana oraz gościa specjalnego.
Bilety w cenie 30 zł i 20 zł ulgowe do nabycia
w Energetycznym Centrum Kultury przy ul.
Będzińskiej 65. (U)

co? gdzie? kiedy?
Ri chard Lo urie 

Au to bio gra fia 
Sta li na
Tłu ma cze nie: Ja dwi ga Piąt kow ska
Wyd. ZNAK

Pa sjo nu ją cy por tret naj więk sze go mor der cy wszech cza sów
Sta lin umie ra. Du si się na oczach wszyst kich. Na gle pół przy -
tom ny wódz otwie ra oczy i ujaw nia miej sce, gdzie w sta rej
skrzy ni ukry ta jest je go au to bio gra fia. Okrut na praw da
w koń cu mo że wyjść na jaw.

Wstrzą sa ją ca po wieść Lo urie go w mi strzow ski spo sób łą czy
praw dę z fik cją. Pi sarz wni ka w umysł psy cho pa tycz ne go
mor der cy, w któ rym żą dza wła dzy łą czy się z prze bie gło ścią
i de mo nicz nym okru cień stwem. Za glą da za ku li sy wiel kiej
hi sto rii i szu ka od po wie dzi na py ta nie: jak ro dzi się zbrod -
niarz? Dyk ta tor, zło dziej, nie do szły pop, car wszech świa ta
i sza tan. Jó zef Sta lin ma wie le twa rzy. Ri chard Lo urie stwo -
rzył kosz mar, od któ re go nie spo sób się ode rwać.

           reklama

KINO

Cze sław Mi łosz 

Ogród na uk
Wyd. ZNAK 

„Ogród na uk jest mo ją pry wat ną księ gą róż no -
ści” – Cze sław Mi łosz
Przy po mnie nie daw no nie wzna wia ne go to mu ese -
jów, jed ne go z naj waż niej szych w do rob ku Cze sła -
wa Mi ło sza. Po mie ścił on w tej książ ce ese je m.in.
o tak zna czą cych dlań twór cach, jak Bla ke, Mic -
kie wicz czy Do sto jew ski, a tak że kla sycz ne już
tek sty: „O pie kle”, „Sa li gia”, „Zie mia ja ko raj” czy
„Nie mo ral ność sztu ki”.

Dru ga część książ ki, po prze dzo na wstę pem za ty tu -
ło wa nym „Gor li wość tłu ma cza” za wie ra „pry wat -
ną” an to lo gię opa trzo nych oso bi sty mi ko men ta rza -
mi prze kła dów bli skich Mi ło szo wi, bądź z róż nych
wzglę dów fa scy nu ją cych go, po etów, m.in. Bau de -
la ire’a, Mer to na, Yeat sa, Venc lo vy, Whit ma na, Jef -
fer sa. Ca łość za my ka prze kład Księ gi Ekle zja sty.

Ri chard Lo urie 

Wstręt 
do tu li pa nów
Tłu ma cze nie: 
Mie czy sław Go dyń
Wyd. ZNAK 

Hi sto ria chłop ca, któ ry wy dał An nę
Frank
Wie le lat po woj nie do Jo opa po wra ca
kosz mar, o któ rym na za wsze chciał za po -
mnieć. Tyl ko on no si w so bie od po wiedź
na py ta nie, któ re drę czy lu dzi na ca łym
świe cie. Tyl ko on zna ta jem ni cę śmier ci
An ny Frank.

Przed ocza mi Jo opa sta ją ob ra zy z dzie -
ciń stwa... Hi sto ria Jo opa to po ru sza ją ca
opo wieść o mi ło ści dziec ka, okru cień -
stwie woj ny i kosz ma rach prze szło ści.

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy dowygrania 14
pojedynczych biletów dokina. Zapraszamy donaszej
redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja22, pok.9) znajnowszym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” Nr 5.
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HOROSKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – Przypływ
energii sprawi, że w każdej dziedzinie uda
Ci się uzyskać więcej, niż planowałeś.
Doceń ten podarek losu. Unikaj poczucia
wyższości wobec tych, którzy akurat nie
mają tyle szczęścia co Ty. Nie odmawiaj
pomocy, jeśli możesz jej udzielić.
BYk (20.04. – 20.05.) – Nadeszła pora
na działanie według planu, który już
dawno zrobiłeś. Wszystko się uda. Ważna
jest jednak narada z partnerem. Oszczędź
sobie biegania za cudzymi sprawami, bo
po prostu wyręczasz lenia. Ważniejsze są
Twoje terminowe zobowiązania.
BlIŹNIĘtA (21.05. – 21.06.) – Zacznij
w końcu działać na zwolnionych obrotach.
Nie będzie to czas stracony, bo odczujesz
urok prawdziwej bliskości z partnerem.
Przestań zabiegać o pochwały
i popularność, bo otrzymasz efekt
odwrotny od oczekiwań. Omijaj spory i rób
swoje.
RAk (22.06. – 22.07.) – Przed Tobą wir
spotkań i imprez. Ale dla spraw
sercowych nic z tego nie wyniknie. Doceń
to co masz. Gdy jesteś
samotny – cierpliwie poczekaj. Nie szukaj
pary na siłę. Nawet wiosna i romantyczna
natura nie usprawiedliwiają tworzenia
byle jakich związków. 
lEW (23.07. – 22.08.) – Ogarnęła Cię
pasja zmian. Ogranicz ją tylko
do garderoby i fryzjera. Nie kombinuj
przy swoim związku, bo jest udany.
Zdecydowanie unikaj medycyny
niekonwencjonalnej. Dobrze i bez niej
funkcjonujesz, a swoimi siłami witalnymi
zarazisz swoje otoczenie.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Każdy
związek ma blaski i cienie. Pamiętaj o tym
zamiast marudzić. Romantyczny wieczór
we dwoje da lepszy skutek niż wymówki.
Rozważ, co by było gdyby... I tak nie da się
przewidzieć wszystkich wydarzeń.
Nastaw się namiłe niespodzianki, a świat
pojaśnieje.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Przed Tobą
bogate życie towarzyskie. Nie będą to
wyłącznie kontakty rozrywkowe, dlatego
mało mów, a uważnie słuchaj. Nie popisuj
się wiedzą i znajomościami, zwłaszcza
wnowym środowisku. Może się okazać,
że pouczasz specjalistów.
SkoRPIoN (23.10. – 21.11.) – Wkońcu
kłopoty znikną, bo znajdziesz na nie
sposób. Uczcij to dniem dobroci dla siebie,
a los dorzuci Ci ekstra nagrodę. Przestań
demonstrować postawę: ze wszystkim
sobie sam poradzę. To zniechęca
partnera. A przecież chcesz, by ktoś
o Ciebie zadbał.
StRZElEc (22.11. – 20.12.) 
– Zamieszanie w Twoim życiu minie
szybciej niż myślisz. Bądź gotowy, by
dokonać wyboru. Najlepszej rady udzieli Ci
partner. Unikaj łapania kilku srok za ogon
bo, chociaż możesz zajmować się różnymi
rzeczami, to przecież nie jednocześnie. 
koZIoRoŻEc (21.12. – 20.01.) – Jeżeli
jesteś samotny – dobrze się rozejrzyj.
Wyraźnie ktoś Cię adoruje. Ośmiel go. Gdy
już masz partnera, okaż mu swoje
uczucia. Zarówno w sprawach
zawodowych, jak i domowych unikaj
pedanterii. Podłoga nie zawsze musi lśnić
jak lustro, a biurko być sterylne.
WoDNIk (21.01. – 20.02.) – Nadszedł
dobry czas, by uzyskać, co zechcesz:
zmienić pracę, dostać awans, wyjechać,
spotkać miłość. Nie przegap takiej szansy.
Nie lekceważ terminów i obietnic bez
pokrycia. Gwiazdy dały Ci dobrą passę, ale
o jej wykorzystanie musisz teraz zadbać
sam.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Przed Tobą
wiele okazji do zmian. Zanim podejmiesz
decyzję, omów wszystko z partnerem. Jej
skutki będą dotyczyć Was obydwojga. Nie
żyj w przeświadczeniu, ze każde
środowisko jest wrogie wobec Ciebie.
Pamiętaj, że dobrym sposobem
na niechęć jest życzliwość. VENA

4.05. godz. 18.00 Florian Zeller „Prawda” abon. ważne
5.05. godz. 18.00 Florian Zeller „Prawda” abon. ważne
7.05. godz. 10.00 Maria Kownacka „Szewczyk Dratewka”
8.05. godz. 10.00 wg baśni braci Grimm „Królewna Śnieżka” 
9.05. godz. 10.00 Lewis Carroll „Alicja w krainie czarów” 
10.05. godz. 19.00 Hanoch Levin „Bobiczek” 
11.05. godz. 18.00 Hanoch Levin „Bobiczek” abon. ważne
12.05. godz. 18.00 Z. Książek „Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych” abon. ważne
13.05. godz. 18.00 Koncert Charytatywny dla Hospicjum
14.05. godz. 10.00 Lewis Carroll „Alicja w krainie czarów” 
15.05. godz. 10.00 Aleksander Fredro „Śluby panieńskie” 

16.05. godz. 19.00 Dorota Masłowska „Między nami dobrze
jest” 
17.05. godz. 18.00 F. Zeller „Prawda” 
19.05. godz. 18.00 Z. Białas / T. Śpiewak „Korzeniec” abon.
ważne
21.05. godz. 10.00 Lewis Carroll „Alicja w krainie czarów” 
22.05. godz. 10.00 wg baśni braci Grimm „Królewna Śnieżka” 
23.05. godz. 10.00 Maria Kownacka „Szewczyk Dratewka” 
24.05. godz. 19.00 Z. Białas / T. Śpiewak „Korzeniec” 
26.05. godz. 18.00 Z. Książek „Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych” abon. ważne
31.05. godz. 19.00 J. Chapman, D. Freeman „Prywatna klinika” 

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 5 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. 

Dla naszych czytelników mamy do wylosowania:
1 podwójne zaproszenie na spektakl „BoBIcZEk” 

w dniu 10 maja (piątek) o godz. 19.00.
1 podwójne zaproszenie na spektakl „koRZENIEc” 

w dniu 24 maja (piątek) o godz. 19.00.

Szy mon Ho łow nia, 
Ks. Grze gorz Strzel czyk 

Nie bo dla śred nio
za awan so wa nych
Wyd. ZNAK 

Jak bę dzie w nie bie? Naj le piej po in for mo wa ni
uchy la ją rąb ka ta jem ni cy!
Co zro bić, gdy zo ba czysz świa teł ko w tu ne lu?
Dla cze go war to uzbie rać so bie czyść co wych od -
pu stów na za pas?
Czy nie bo bę dzie jak wiecz ny or gazm, a w pie -
kle bę dzie cie kaw sze to wa rzy stwo?

To tyl ko nie któ re z py tań, któ re za wsze chcia łeś
za dać swo je mu ka te che cie, ale się ba łeś. Te raz
jed ne go z naj bar dziej bły sko tli wych pol skich
teo lo gów – ks. Grze go rza Strzel czy ka – w do -
gma tycz ny ko zi róg pró bu je za pę dzić Szy mon
Ho łow nia.

Da vid Walsh 

Oszustwo
niedoskonałe. 
Jak zdemaskowałem
Lance'a Armstronga
Tłu ma cze nie: Ma tyl da Bier nac ka, 
Mie czy sław Go dyń, Mi łosz Ha bu ra 
Wyd. ZNAK 

Bra wu ro wy po ścig. W imię fa ir play
Był le gen dą. Spor tow cem wszech cza sów. Po grom cą
ra ka. In spi ra cją dla se tek mi lio nów lu dzi. Lan ce Arm -
strong oszu ki wał nas wszyst kich. Od sa me go po cząt ku. 

Pra wie mu się uda ło. Ale je den czło wiek prze rwał
zmo wę mil cze nia. Sta nął sam w ob li czu gi gan tycz -
ne go spi sku. Pró bo wa no go za stra szyć, prze ku pić,
za wszel ką ce nę za mknąć mu usta. Bez sku tecz nie.
W koń cu go do padł. Da vid Walsh – czło wiek, któ ry
zde ma sko wał Lan ce’a Arm stron ga. 

Ame ry kań ski ar ty sta uro dził się w ro dzi nie Bo lo -
ti nów 26 lu te go 1953 ro ku w New Ha ven w sta nie
Con nec ti cut. Swo ją pierw szą pły tę na grał w wie -
ku za le d wie 22 lat, co za po cząt ko wa ło je go wiel -
ką ka rie rę, trwa ją cą po dziś dzień. Na po cząt ku
lat 80. zmie nił na zwi sko na Bol ton i ru szył
na pod bój świa ta. 

Kom po zy tor oraz au tor tek stów współ pra co -
wał z ta ki mi gwiaz da mi po pu, roc ka, co un try
i hip ho pu jak: La dy Ga ga, Dia ne War ren, Mark
An tho ny, Joe Coc ker, Ka nye West, Jaz Z., czy
Con way Twit ty. Jest jed nym z nie licz nych ar ty -
stów, któ ry miał oka zję pra co wać z le gen dar nym
Bo bem Dy la nem, w wy ni ku cze go po wstał me -
ga hit Ste el Bars. Bol ton na pi sał utwo ry, któ re
wy ko ny wa ne przez po nad set kę gwiazd, by ły
wie lo krot nie na gra dza ne naj waż niej szy mi na -
gro da mi mu zycz ne go prze my słu. W 1997 ro ku
dał się po znać ja ko pi sarz – wy dal swo ją pierw -
szą książ kę prze zna czo ną dla dzie ci, na stęp nie
ja ko ak tor – za grał w fil mie High Vol ta ge oraz
w prze bo ju sta cji NBC, se ria lu Dwóch i Pół. Ma
na kon cie rów nież wła sną pro duk cję – film do -
ku men tal ny po ru sza ją cy pro blem prze mo cy do -
mo wej.

Jed nak to je go mu zycz na stro na du szy za de cy -
do wa ła o nie wia ry god nym suk ce sie. Wszak ilu
ar ty stów mo że po chwa lić się pi sa niem dla Bar bry
Stre isand, Joe Coc ke ra, Cher czy ze spo łu KISS,
współ pra cą z Bo bem Dy la nem i Ray em Char le -
sem, gra niem na gi ta rze z B. B. Kin giem, na gry -
wa niem z Lu cia no Pa va rot tim i Pla ci do Do min -
go, 53 mi lio na mi sprze da nych płyt, wie lo ma na -
gro da mi Gram my i po sia da niem swo jej gwiaz dy
w hol ly wo odz kiej Alei Gwiazd? Od po wiedź jest
jed na – tyl ko Mi cha el Bol ton. (U)

Mi cha el Bol ton
Obiekt westchnień milionów kobiet na całym świecie, zdobywca wielu prestiżowych nagród,
wszechstronnie utalentowany, wrażliwy, hipnotyzujący, nieziemsko przystojny. Piosenkarz,
który sprzedał 53 miliony albumów i singli. Autor tekstów, pisarz, aktor i aktywista. Znany ze
wspaniałego, czterooktawowego głosu oraz ponadczasowych tekstów piosenek. Nie sposób
wymienić wszystkich zalet amerykańskiego artysty. Michaela Boltona po prostu trzeba
zobaczyć na żywo. Będzie ku temu okazja na dwóch koncertach w Polsce – już 8 maja
w Zabrzu oraz 10 maja w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy8 maja doDomu Muzyki i Tańca
wZabrzu nakoncert artysty. Mamy zaproszenie dla naszych
Czytelników.

Już po nad 100 mi lio nów lu dzi
wsie dem dzie się ciu kra jach inakaż -
dym kon ty nen cie wi dzia ło Lord of
the Dan ce – mię dzy na ro do wy fe no -
men tań ca ir landz kie go, któ ry roz -
po wszech nił cel tyc ką dan ce ma nię
na na szym glo bie. Ten naj bar dziej
ka so wy po kaz tań ca w hi sto rii po -
wstał w 1996 ro ku w Ir lan dii. Gru -
pa nie prze rwa nie odsie dem na stu lat
za peł nia sa le te atral ne, are ny i sta -
dio ny. Wsa mym Lon dy nie Lord Of
The Dan ce wy stą pi ło dwa dzie ścia
je den ra zy pod rząd na wy peł nio -
nym pobrze gi We mbley. 

Już w ma ju ir landz ki ze spół,
stwo rzo ny ikie ro wa ny przez ge nial -

ne go Mi cha ela Fla tleya, po now nie
od wie dzi Pol skę, aby za pre zen to -
wać swo ją naj now szą pro duk cję
i jak za wsze dać po kaz mi strzow -
skie go tań ca oraz prze nieść wi dzów
do ma gicz nych cel tyc kich miejsc.
Gru pa wy stą pi w Ło dzi, Po zna niu,
Gdy ni, War sza wie i Za brzu. 

Fla tley zo stał wpi sa ny do księ gi
re kor dów Gu in nes sa za po sia da nie
„naj szyb szych nóg na świe cie” – je -
go wy nik to 35 ude rzeń sto pą na se -
kun dę. Od de biu tu w Du bli nie
w1996 ro ku pia stu je sta no wi sko dy -
rek to ra ar ty stycz ne go Lord Of The
Dan ce. Od lat ma wpływ na każ dy
aspekt pro duk cji. Jed na z grup na le -
żą cych do Lord Of The Dan ce nie -
prze rwa nie przez pięć lat wy stę po wa -
ła w Las Ve gas, gro ma dząc na swo -
ich wy stę pach dwa mi lio ny wi dzów. 

No wa pro duk cja, któ ra kosz to -
wa ła mi lio ny do la rów, to zu peł nie
in na, wspa nia ła sce no gra fia, wy so -
kiej roz dziel czo ści ol brzy mie ekra -
ny LED, któ re umoż li wia ją lep sze
do zna nia wi zu al ne, po nad 600
prze pięk nych ko stiu mów i spek ta -
ku lar ne oświe tle nie! (U)

Lord Of The Dan ce

Zna cie go zksią żek, oglą da li ście go
na ma łym i du żym ekra nie. Po ko -
cha li ście już daw no te mu. Za to, że
jest za wa dia ką, bun tow ni kiem, spry -
cia rzem, ale ido brym przy ja cie lem.
Za to, że du żo ga da i wszę dzie cho -
dzi w tych swo ich ogrom nych bu -
tach. Te raz nad szedł czas zo ba czyć
naj słyn niej sze go ko ta świa ta na ży -
wo! Kot w Bu tach Li ve to roz śpie -
wa na i roz tań czo na pro duk cja
wpol skiej wer sji ję zy ko wej opo wia -
da ją ca hi sto rię uwiel bia ne go przez
wszyst kich ko cu ra. Uwspół cze śnio -
na ada pta cja je go przy gód jest do -

sko na łą pro po zy cją dla ca łej ro dzi ny.
Baj ko wa sce no gra fia, gra świa teł,
ko lo ro we ko stiu my, no we, cie ka we
przy go dy z du żą daw ką hu mo ru,
pięk namu zy ka naży wo wwy ko na -
niu or kie stry oraz in te rak tyw ne za -
ba wy z pu blicz no ścią ucie szą oczy
iuszy nie tyl ko naj młod szych ko ne -
se rów sztu ki. 

Ko lo ro wa sce no gra fia, ko stiu my
i wy ko ny wa na przez or kie strę pięk -
namu zy ka prze nio są wi dzów wcu -
dow ny, baj ko wy świat. Wy peł nio ny
ma gią i po zy tyw ną ener gią spek takl
z pew no ścią za chwy ci na sze po cie -
chy, amoż li wość włą cza nia się dzie -
ci w sce nicz ną ak cję bę dzie dla nich
do dat ko wym atu tem i emo cjo nal -
nym prze ży ciem. Przed sta wie nie da
im moż li wość ob co wa nia ze świa tem
te atru odnaj młod szych lat, aje go wa -
lo ry edu ka cyj ne uka żą, jak waż -
na w ży ciu jest praw dzi wa przy jaźń,
od wa ga i bo ha ter stwo. Udo wod ni
rów nież, że nie za wsze pies jest naj -
lep szym przy ja cie lem czło wie ka! (U) 

Kot w bu tach Li ve

Wi do wi sko te atral ne dla dzie ci

Nawidowisko zapraszamy1 czerwca
doDomu Muzyki iTańca wZabrzu. Dla
naszych Czytelników mamy zaproszenie!

Na ten wspa nia ły wy stęp za pra sza my
na szych Czy tel ni ków11 ma ja
doDomu Mu zy ki i Tań ca wZa brzu.



Są wy zwa nia, moż li wo ści i atu ty.
Ale też wąt pli wo ści, mie li zny i za -
gro że nia. Biz nes w Za głę biu Dą -
brow skim zo stał pod da ny in te lek tu -
al nej, me ry to rycz nej, pro fe sjo nal nej
ob rób ce. Wwir dys ku sji, wy mia ny
po glą dów, ra cji, sta no wisk wrzu co -
no in we sty cje, in no wa cyj ność,
szan se i pro gno zy na roz wój re gio -
nu. Kon fe ren cję ona szej go spo dar -
czej i eko no micz nej kon dy cji przy -
go to wał dą brow ski Urząd Miej ski
w part ner stwie z gmi na mi Za głę -
bia: So snow cem i Za wier ciem,
a tak że zKa to wic ką Spe cjal ną Stre -
fą Eko no micz ną.

– Za pro si li śmy na kon fe ren cję
fir my, przed się bior ców, sa mo rzą -
dow ców, eko no mi stów, przed sta wi -
cie li Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio -
nal ne go. Chcie li śmy po ka zać, że
ma my wciąż du żo te re nów atrak -
cyj nych dla in we sto rów i wie le in -
no wa cyj nych przed się wzięć. To też
oka zja, by wspól nie okre ślić, co jest
si łą Za głę bia ina ja kie spe cja li za cje
po win ni śmy po sta wić – po wie dzia -
ła or ga ni za tor ka kon fe ren cji, Ewa
Fu da li z Urzę du Miej skie go w Dą -
bro wie Gór ni czej. 

Piotr Wo ja czek, pre zes Ka to wic -
kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
w Ka to wi cach uwa ża, że wszyst ko
za czy na się od sa mo rzą du. Gdzie
za pa da ją stra te gicz ne de cy zje, in te -
re su ją ce po ten cjal nych in we sto rów.

– Bez sa mo rzą du nic nie da się
zro bić. To on pro po nu je, za pra sza,
stwa rza wa run ki. Tu jest po czą tek
wszel kich dzia łań. Spe cjal na stre fa
eko no micz na ma go to wość współ -
pra co wać z każ dą gmi ną. Ro bi my
to naeta pie wy bo ru nie ru cho mo ści,
przy go to wa nia i po szu ki wa nia in -
we sto rów. Do bre, atrak cyj ne grun -
ty to bar dzo du żo, ale nie wszyst ko.
Bo trze ba jesz cze prze ko nać za in te -
re so wa ne go, co nie jest ła twe wcza -
sach, gdzie o in we sto rów się popro -
stu wal czy. Nie moż na więc ofe ro -
wać im je dy nie te go, co wy ni ka
z pro stych prze pi sów. To ma ją
wszy scy iwszę dzie. Istot ny jest wy -
jąt ko wy kli mat. A kli mat two rzą
wła śnie wła dze sa mo rzą do we i re -
gio nal ne. To one, po przez kre owa -
nie po li ty ki, bu du ją wi ze ru nek, wy -
obra że nie in nych o mie ście, czy
wo je wódz twie. Sa mo rzą dy bar dzo

do brze to ro zu mie ją. Kil ka na ście lat
te mu to wca le nie by ło oczy wi ste.
A te raz wi dzę ko lo sal ny po stęp
świa do mo ści. Wśród pre zy den tów
zwłasz cza. Róż nie to jesz cze by wa
na po zio mie my śle nia rad nych –
pod su mo wał pre zes KSSE.

Na kon fe ren cji moc no ak cen to -
wa no ko niecz ność wy ko rzy sta nia
po ten cja łu lo kal nych firm dla roz -
wo ju re gio nu. Ale też do strze żo no
w wie lu z nich pod mio ty pro mu ją -
ce re gion, czy mia sto, w któ rym są
ulo ko wa ne.

W So snow cu wszyst ko opie ra
się na gmi nie, bo nie ma już przed -

się biorstw spół ek skar bu pań stwa.
To du że wy zwa nie. Ko lo ryt eko no -
micz ny mia sta za le ży od de cy zji
w ra tu szu i nie roz kła da od po wie -
dzial no ści na kil ku part ne rów.

Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent
So snow ca, jest da le ki od kry zy so -
we go my śle nia o Za głę biu. Obiek -
tyw ne ar gu men ty przy wo łu je
naobro nę te zy, że je ste śmy sil ni lo -
kal nie.

– Sta ty sty ka mó wi, że Za głę bie
Dą brow skie jest dru gim wkra ju re -
gio nem podwzglę dem PKB poZa -
głę biu Mie dzio wym. Mi mo trud -
nych przejść, za mknię cia kil ku dzie -

się ciu za kła dów je ste śmy tak wy so -
ko, ra zem z Dą bro wą, Ja worz nem,
Bę dzi nem, Za wier ciem, Cze la dzią.
Od nas moż na się uczyć, bo ży cie
po ka za ło, że nie źle ra dzi my so bie
z kry zy sa mi. I choć cza sy te raz też
ła twe nie są, to wca le nie ob ser wu -
je my za ha mo wa nia in we sty cji ze -
wnętrz nych. W róż nych miej scach
ma my dział ki już sprze da ne, ko lej -
ne bu do wy się za czy na ją. I w stre -
fie i po za stre fą – pod kre ślał pre zy -
dent So snow ca Ka zi mierz Gór ski. 

Pre zy dent uwa ża, że si łą Za głę -
bia jest moc ny fun da ment wspól no -
to wy w dzia ła niach, w stra te gii, we

wspól nej po li ty ce. Cho dzi o to, by
jed nym gło sem wy po wia dać ra cje,
ar gu men ty, opi nie. Bo tyl ko wte dy
są one sły szal ne, do strze gal ne i li -
czą ce się w per spek ty wie wo je -
wódz twa czy sto li cy. 

Waż ne jest i to, by do brą
współ pra cę biz ne su i sa mo rzą du
(sko ro spraw dza i się ro ku je do -
brze) do peł nia ło wspar cie fi nan so -
we np. fun du szy in we sty cyj nych.
To wy mier ny czyn nik umoż li wia -
ją cy roz wój. I nie odzow ny, by
w ogó le o in we sty cjach mó wić.
Prze kła da się na dzia ła nia in no wa -
cyj ne, no we ofer ty ryn ko we, oży -
wie nie, na kon ku ren cyj ność. To też
wie le pod mio tów po nie apli ku je.
Łu kasz Ma łec ki z Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go przy zna je,
że jest wię cej chęt nych, niż moż li -
wo ści fi nan so wych, więc nie da się
zre ali zo wać wszyst kich pro jek tów,
tak że w Za głę biu. Ta kim wspar -
ciem na dzia łal ność i roz wój są za -
in te re so wa ne wszyst kie fir my, te
ma łe, i du że. Re sort do brze oce nia
efek ty wy ni ka ją ce z re ali za cji
przed się wzięć. 

Tyl ko że do bre oce ny skut ków
zszer szej per spek ty wy, to nie to sa -
mo, co opty mal ne roz ło że nie ak -
cen tów in we sty cyj nych w opty ce
re gio nal nej Za głę bia. Biz nes me ni
zre gio nu nie wi dzą sa mych plu sów.

– Du żym mi nu sem jest brak
wspar cia pro gra mów dla mniej sze -
go biz ne su. Jest za to za uwa żal -
na po moc na du że pro jek ty in fra -
struk tu ral ne. Uwa żam też, że Za -
głę bie jest trak to wa ne po ma co sze -
mu w po rów na niu z in ny mi czę -
ścia mi wo je wódz twa ślą skie go. To

wi dać, gdy po pa trzy my na lo ko wa -
nie środ ków ze wnętrz nych na dro -
gi, roz wój ko mu ni ka cji – oce nia
Lu do mir Tu szyń ski pre zes Expo Si -
le sia. Fir my, któ ra od 5 lat ist nie je
wSo snow cu, za chę co naobiet ni ca -
mi do brej współ pra cy z gmi ną. 

– Mia sto stwo rzy ło nam wie le
płasz czyzn ko rzyst nej współ pra -
cy.I to uła twi ło nam wów czas de cy -
zję o in we sto wa niu tu wła -
śnie – twier dzi pre zes, a tym sa mym
na wią zu je do opi nii, że po li ty ka
władz mo że być istot nym ar gu men -
tem wpo zy ski wa niu in we sto rów.

Pro por cje po zy ty wów i per -
spek tyw są bar dziej obie cu ją ce, niż
za gro że nia znie chę ca ją ce. Ta ki ton
nie był ob cy wy po wie dziom ana li -
ty ków, eko no mi stów, biz nes me -
nów. Wy ni ka z nie go, że kon dy cja
eko no micz na Za głę bia bę dzie się
po pra wiać. Po dob nie, jak sy tu acja
ryn ko wa, go spo dar cza wkra ju, czy
Eu ro pie. Ma rek Zu ber – ana li tyk
ryn ków fi nan so wych, pro gno zu je
obie cu ją co.

– Ko niec ro ku bę dzie lep szy. Je -
śli na wet fir my bę dą na mi nu sie, to
na pew no mniej szym. Eu ro pa za -
czy nawy cho dzić zkry zy su. A je śli
Eu ro pa, to iPol ska, to iZa głę bie, bo
to waż ny ob szar eko no micz ny kra -
ju. My ślę, że cze ka nas te raz5-7 do -
brych lat je śli cho dzi o wzrost go -
spo dar czy. Spo łe czeń stwo nie od -
czu je te go w naj bliż szych mie sią -
cach, ale w 2014 bę dzie to wi docz -
ne. No a po tem bę dzie już tyl ko le -
piej. Iobym tyl ko się nie po my lił…
– do da je Zu ber.

Li dia Tar czyń ska – TVP Katowice
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Niech się
święci

1 MAJA!

prof. Adam Gierek

poseł do Parlamentu Europejskiego

Potencjał i perspektywy 
przed Zagłębiem Dąbrowskim
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Samorządowcy z Zagłębia od lat współpracują z powodzeniem z wielkim i małym biznesem


